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camp

bon preu és problema arreu del món; no hi ha F,stat que se n'llagl
l'extretn que
lliurat de la guerra enea. A França no cal dir com preocupa l'afer, fins a
de
construcció
milions
de
francs
a la
hagi
destinat
tres
cents
Municipalitat
de
París
la
3
cap
milions
cases barates. A Anglaterra, els socialistes que manen no paren de llençar
rrança
la solució del problema que per a ells no té més límit que la neceSsitat. Peró ni a
tan sol,s
ni a Anglaterra, amb aquestes enormes despeses, el problema es resol ni es veu
encarrilat cap a vies de franca resolució.
solucioos
I és que aquest, com tants altres problemes de l'urbanisme modem, no té
no és altre
d'origen,
solament
en
la
correcció
del
mal
que
pragmátiques; té una solució
anotnenats
que aquesta aglomeració enorme, desproporcionada, en els grans nuclis urbans
ciutats.
amb tw,s,e
No fa gaires anys que un socióleg deja un dia en conversació particular
d'estora'
bornes
moment
en
qué
els
convençut
que
arribará
un
altres: "Jo estic plenament
aquestes
i tots els altres amb ells, consideraran com una rnalaltia de la civilització
grans ciutats". No hem oblidat més la frase; i ca5
mes masses de gent que s'anomenen
realitat
dia ens sembla que la mateixa es va confirmant mitjancant els fets que la
estudis
vertiginosa.
A.
cada
problema
d'aquests
vénen
ofereix amb successió un xic
terapéutica: a
cions; es formen estadístiques, es diagnostica el mal, es cerca una prudent
una
solució
casuística
i
quasi bé sémpre resulta que no s'ha donat més que amb
tot.
restant el veritable mal al fons de
Ara, per exemple, qui pot pensar en la solució del problema de l'habitació en fos
no
grans circuits urbans en els quals es lluita pel solar económic com si el solar imita
la
oposició
amb
fonament de la casa, i com si la seva economia no estigués amb
(sacr1111:,
obtenir-lo? Vindran generositats, oferiments, sacrifici de corporacions publiques
inútil, ja que és sacrifici de cabals comunals que al cap i a la fi recau sobre els
aixó el
ciutadans), etc.; tot aixó anirá de cara a atenuar el mal; peró pensar que amb
res
produiren
agents
que
pot guarir equival a voler obtenir la curació pels mateixos

El de l'habitació
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que

de la ciutat; el retorn al camp.
*

*

*

dectvís

Peró si tenim en compte que l'home que viu a la ciutat ha obtingut un grau
tnoltes
vilització i refinament generalment superior al de l'home del camp, encara que
el
viote'
gy,hades per aquesta civilització no entenguem més que comoditat i confort en
cattP
el
mentre
al
camp
ciar que no podem pretendre que l'home de ciutat retorni
de
la
vida
urbana.
pugui oferir-li els avantatges
rats"
fet a
o
Quan la propietat rústica estigui suficientment repartida (cosa que és unciutat
comunicacions
la
amb
lunya), el camp estigui poblat cada vegada més, les
fácils i nombroses, la cultura faci amable la vida entre els homes deis pobles, 1,
en
paraula, es pugui viure en el camp superant els inconvenients de l'aillament
de
borne
formes, aleshores podrem pretendre que l'home de ciutat es converteixi en
negará
d'obtenir-se;
i
qui
A França i a Anglaterra en part aixó está ja en vies
vida de ,1L1 f)er
tots aquests elements la vida de camp pot oferir grans avantatges sobre la
tan 0;1119
suficients
comunicacions
els
nostres
poblats
no
comptin
amb
Ara, mentre
tiro'
carretera com per via ferrada, amb excellent servei de correus, teléfons i telégraf•
mitia
re'
nivell
higiene, amb una cultura que dissortadament está molt lluny encara del
en,
e15
pensar
inútil
del
camp,
és
la vida
peu, amb elements que facin agradable i
en
torn al camp; hi tornaran solament aquells a qui la vida de ciutat refusi
el cansa
pessimisme,
vicis,
el
ells
portaran
els
en
la
lluita
eiutadana,
ami)
derrotats

sIgto
eOlises
'ob

(lileCi tltat!
el
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l'alegria de viure, de la iniciativa fecunda, de l'afany de civilització i
els elements que han de fer agradable la vida de camp.
*

*

riquesa,

*

Estern molt lluny

a Espanya d'aquest retorn al camp? Molt, molt lluny.. La cultura
gairebé enlloc, la riquesa agrícola no és protegida, els sistemes de re
gadius estan abandonats, les carrcteres augmenten a passos petitíssims, els trens no es cons

no es veu

créixer

trueixen; qué

volem esperar amb tot aixo?:
la nostra posició respecte aquest problema n'hi ha prou amb
Pensar que només en el que va d'any i en una regió rica com Catalunya hauran passat
del Carril:, a la ciutat (a les barraques de Barcelona) molts rnilers de terrassans, rnolts
milers
pagesos refusats del camp per no poder-hi viure. De manera que, per ara, l'éxode del
calTIP continua i l'aglomerado ciutadana augmenta en proporcions aterradores.
I, amb tot, pensern que la major part dels problemes moderns de la gran urbs no
tenen mes que una solució de fons, definitiva : el retorn al camp per conveniéncia, per con
venciment, per ésser tan agradosa la vida allí com a ciutat.

Per

veure exactament

rnent amb la força per
obrers, i perqué

Mots del
co

que

va dír í vo que
di:- Lleó XIII sobre

no va

les assocíacíons
obreres

•

D'aquests deures els que toquen
al proletari i obrer són: ...en de
fensar els pro pis drets abstenir
se de la força, i jamai armar se
dicions ni ajuntar-se amb homes
malvats que amb astúcia els po
al davant desmesurades espe
rances
i grandíssimes promesas
a
les quals es segueix gairebé
sempre un penediment inútil, i la
ruina de ses fortunas (t).
Rerum Novarum, Cap. IV.
sen

El

text de l'Encíclica que acabem de trans
criure conté nornés
que en aquestes paraules
condemnació de les practiques deis

c.rats

que coneixern amb
els noms de Unic i de
l'un i l'altre compten principal-

41jure, perqué
(1).

El text corresponent
a aqucsts punts suspenes :
Lsius
uall que "Posar de sa part, íntegrament fidel, el trelliurement i equitativa sla contractat ; no
Perjudicar en
‘Personal als cap manera el capital, ni fer vtoléncia
.

seus amos".
Ho he separat del cos del
perque el tneu objecte ara és referir-me
deis obrers les relacions entre els obrers, i no a les
umb els amos,

'ext citat,
solarnent

a

la defensa deis drets
als "hornes malvats"
comprén, sens dubte, tota aquesta gamma de
personal reclutador, dirigent i executiu, que
va des del pistoler fins al que paga el pistoler
i u dóna ordres. L'allusió a les "desmesurades
esperances i grandíssimes promeses" a les
quals subsegueix "gairebé sempre" la tris
ta
conseqüencia de "penediment in átil i
ruina de f ortunes", és a dir, l'eixugament deis
módics recursos de l'obrer, apunta no sois a
la literatura esbogerrada que parla d'emanci
pació, de la classe que ha de substituir a la
classe burgesa que histaricanient ha de des
aparbixer, sinó també a la funesta acció de les
vagues que arruina a tantíssims obrers després
d'haver-los torturat el cor amb les atnargors
del

a

desengany.

I si resulten condemnades les práctiques del
Sindicat que les iniciá, i les del que imita al
primer, no cal dir que resulten igualment des
aprovats els elogis, els aplaudiments, Pls de
sigs d'imitació, el fonamentar qualsevol acte
de defensa deis drets obrers en la repetició
d'aquelles practiques, és a dir : de la força, de
la sedició, i de l'ajuntament amb homes mal
vats.

El capítol quart (al qual pertany aquel text)

consagrada Carta Magna del Treball,
parla d'una manera general deis drets i deu
de la

res

que ensenya la filosofia cristiana

a

pobres. Són aquelles paraules, doncs,
básica que atany a tota mena de
que els obrers poguessin emprar per
ma

fensa deis drets

propis.

El

rics i

a

una nor

mitjans
a

la de

capítol desé,

un
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deis rnés substanciosos de l'Encíclica, parla de
les associacions d'obrors com un deis mitjans
humans per a la solució del problema social, i
el darrer en ordre després de parlar de la mis
51) i deures de l'Estat (cap. VI); de les coses
que deuen ésser protegides en l'obrer (béns de
l'anima ; descans unit amb la religió ; bens tem
porals) (cap. VII); de l'equitat en el salani (ca
pítol VIII); i del favor a la propietat privada
i que siguin molts els propietaris (cap. IX).
comença el capítol X (2)
"Per últim,
els amos i els obrers mateixos poden fer molt
per a la solució d'aquests plets, establint mit
jans de socórrer convenientment als necessi
tats i escurçar les distancies entre uns i altres."
(Es a din, ço que a l'acció deis obrers i deis
amos, proposa el Pontífex per a la solució del
i
debat social, és el socóvrer als necessitatc
altres.
Ob
rescurcar les distancies entre uns i
jectius molt allunyats deis tópics sindicalisfes

—

—

coneguts). "Entre aquests mitjans
han de comptar-se le
l'Encíclica

—

segueix

as.ocia
subratllats
els
cions de socorsos ntutuals (tots
la
són meus) i aquesta varietat de coses que
per
a
estabicrt
particulars
ha
previsió dels
atendre a les necessitats de robrer i a la vi
duetat de la seva esposa i orfandat deis seus
fills i en cas de repetides desgracies o de ;pa
lalties, i per als altres accidents als quals elta
fundació de pa
ex posada la vida humana, i la
vells." (Sem
tronats per a nois i noies, joves i
l'associació
obre
bla l'enumeració deis fins de
dia.)
I ara
parlávem
l'altre
ra pacífica de que
"Corres pon,
text
papal:
immediatament
el
diu
pera, el primer lloc a les associacions d'obrers
—

ABARQUEN ORDINARIAMENT
GAIREBÉ TOTES LES COSES DITES."
(Qui parla, doncs, d'associacions obreres de

QUE

resistencia, de Iluita, de defensa de classe?)
Segueix una allusió plena d'elogis, molt me

rescuts, per als gremis d'altres temps, que en
diferertts llocs he dit quant trobo jo també enyo
radissos, puntal que eren de tota l'economia
cristiana (convenint sempre fer constar que es
en primer ter
quan
devingueren
ex
precisament
me, i que
clusivistes, tancades, obligatbries, fou quan
caigueren mortes, per la protesta general deis
obrers precisament, i per la seva inadaptació
al progrés mecánic.) "Es precís que els tals
gremis o associacions d'obrers s'acomodin a les
necessitats del temps present. Amb gust veiem

tractava

que

en

d'associacions patronals

molts llocs

questa classe,
(2)
com

unes

es formen associacions d'a
d'obrers sois, altres d'obrers

Ens valem de la traducci6 castellana donada
a

oficial.

capitalistes, peró és de desijar

que

creixin

nombre i en activitat". Vea amb goig !la
creixin, peró no diu
es formin, i desitja que
nt
que aquestes associacions siguin absolutarn
en

necessáries, indispensables, o que sigui obliga
formar-les. \ eu
ció de consciencia als obrers
associacions C'o
formin
amb gust igual que es
capitalistes;
a xb
d'obrers
amb
brers tots sois, i
sindicalis1es,
últim sí que no será del gust deis

per-6 el Pontífex

no

marca

pas

preferencia

per l'associació obrera exclusiva.

que d'elles més d'una vegada ha
veure aquí
no obstant, fer
vem
dret de
que són ara molt del ccts i que hi ha
"i al
per?)
no
deure)
formar-les" (hi ha dret,
itorgar
la
seva
quina
ha
d'ésser
mateix temps
activitat."
zació, en que s'ha d'esmerçar la seva
cli a
Segueix ara un parágraf dedicat tot
ió
l'associa
humans
de
ponderar els avantatges
f
o ça
fa
la
que
la
unió
recordant
general,
"I

encara

parlat, volem,

en

(pera la torea no fa la unió), illustrant-ho amb
la doccites de l'Escriptura, i retreient llavors
i

pública
trina tomista sobre la societat
aquesformar
de
privades.
"El
dret
es societats
és
particulars1
privades
ro
societats
tes
el
referir
dret natural a l'home." Aquí hem de
setrna
algunes
férem
lector al comentan i que
encertadíssim ar
nes setmanes enrera sobre un
amb el tí
ticle del P. Noguer, a Razón y Pe,
comentan)
tol (tant de l'article com del meu
s
"Exigeix el dret natural com a obligatbria r el
que
sociació professional?" La respostamateip
a:
pare jesuita donava, era la nostra
l'En&
negativa, i a propósit d'aquest text de
autor
clica que acabem de copiar feia aquell
CO
naturale
llatí
jure
remarcar que diu en
e+, A-et
cessum, i no praeceptron,.-és a cIir, que
es
són
de formar societats privades (com ho
na o
dret
peI
associacions obreres) és concedit
(3).
ral i no pas preceptuat com a obligatori
er
d'és
han
de
dret
natural
Com a entitats
respectades per la societat civil, és a din, pe
l'Estat, les societats particulars .aque1les pero
sempre que no "pretenguin expressament quel"
be de
com que a la probitat, a la justicia, al
l'Estat clarament contradiguin." El dret
n
sociació té límits ; aquest principi és tan ess/ la
cial com el Dret mateix, que té per límit
Moral.
a
Deixant de banda el paragraf que dedica
religioso,
les associacions, comunitats i ordres
s'ocupa de leS
anem al següent que tot sencer
associacions obreres, i tot sencer copiare' :
or
"Es cert que hi ha ara un nombre mal
(3) CATAZUNYA SOCTAL, núm. 165, 27 de junY
guany.
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que mai d'associacions diversíssimes, especial
perill gravíssim el máxim bé de l'home: la Re
ment d'obrers. De moltes d'elles no és aquest
ligió, l'esperit, l'ánima. Es a dir, les associa
el lloc d'examinar d'on neixen, qué volen i per cions d'obrers que el Pontíf ex preconitza no
quins camins van. Es creu, no obstant, i mol
són per a 'libertar-se de l'opressió deis amos,
tes sán les coses que confirmen aquesta creen
del Capitalisme, del Patronat, etc., sino de
ce, que les governen, comunment, caps ocultes
l'opressió deis qui fan associar per f orça. de
que les hi donen una organització que no s'a
l'opressió deis Sindicats revolucionaris. Les
diu bé amb el
associacions obreres que dimanen de l'Encícli
nom cristicl i el benestar deis Es
tats 1 QUE: ACAPARANT TOTES LES ca no són de Iluita i defensa de classe, -,inó de
OBLIGUEN ALS QUE lluita i defensa moral i religiosa.
4.1LIB .1j1.,LS NO ES VOLEN ASSOCIAR
Podrá semblar aquí que el Pontí f ex exigeix
PAGAR SA RE,SISraNCIA AMB LA com a obligatori als obrers cristians entrar en
MISÉRIA. Essent així és precís que els obrers aquestes associacions obreres contra-revolucio
cristians
ele geixin una de les dues coses: o do
náries. Peró aquí hern d'observar, primer : que
nar el seu
tots aquells que reclamen l'obligació d'associar
nom a societats en qué es posi a risc
la seva
Religió, o formar entre si llurs prdpies se, no ho demanen pas en benefici de la cons
associacions i ajuntar les seves forces de ma
ciencia religiosa, sino per interés de classe, i
nera que
puguin animosament LLIBERTAR- segon, que no pensa l'autor del present article
D'AQUELLA INJUSTA INTOLE- anar contra l'esperit ni contra la 'letra de l'En
""'ABI-4E OPRESSIó. I que aixo últim es de cíclica, entenent que les associacions d'obrers
gui absolutarnent
escollir, qui hi haurá que ho católics que tenen per primer i principal objec
dubti ; sino el qui vulgui posar en perill im
te alliberar-se de l'opressió deis sindicats revo
lucionaris, són justes, oportunes, necessáries,
rninentissim el summe bé de l'home?"
El paragraf aqu.est és, sens dubte, el central recomanables i plausibles, peró que cap obrer
en la
lliçó pontificia i l'orientació que han de cristiá no pot ésser individualment obligat, per
tenir les associacions deis obrers, segons el coacció jurídica ni moral, a ingressar-hi.
Pensament de Lleó, XIII no pot ésser més clara
La raó ve de l'entranya del text pontifical,
ni
categórica : defensar-se deis revolucionaris partint del seu horror tuateix per l'opressió
d(uo dels patrons
parla d'associacions que significa el f er pagar amb la miseria el re
'obrers governades Quan
fús d'ingressar en associacions obreres anti
per caps ocultes i org a
nitzades de forma que no s'adiu amb el non cristianes. Si la inscripci& per força en asso
cristia i el benestar deis Estats, l'acusació con
ciacions anticristianes és odiosa, no és de creu
tra els sindicats
re que sigui la voluntat del Papa el f er entrar
revolucionaris no pot ésser
Inés explícita.
igualment per força en associacions cristianes,
Pero sobretot resulta tan con
creta com
car seria aquesta violencia, contradictoria amb
enérgica la condemnació de l'asso
obligatória, del f er sindicar per f orça, l'esperit general de l'Església, respectuosa sem
Pagavellar per la violencia la totalitat deis pre amb la llibertat humana. Seria, aquesta
treballadórs.
obligació, ultra d'una causa més de conflictes
La protesta i damnació papal con
tra
l'acaparar totes les indústries i obligar ah entre obrers i patrons cristians, una imposició
°brers que no es valen associar, a pagar la re. allunyada de la mansuetud evangélica, i repre
Sistbncia amb la niiséria (i podria af egir i antb sentaria l'absurd de donar l'Església més im
la mort),
portáncia a la societat professional que a la ma
tot lo qual és una injusta i intolera
ble opressió,
no deixa cap mena. de dubte sobre
teixa societat familiar, que essent corrí és sa
el judici
que han de meréixer a tot obrer i a gramental, pel matrimoni, i necessária a ''ordre
tot católic
els dos sindicats que hem anomenat
cristiá social, no és individualment obligatoria
el
PrinciPi, que tants claqueurs, deixebles o ad als fidels. Discreparia, oi més, del dret de les
nliraclors han trobat en els rengles deis qui es associacions religioses laiques, sempre voluntá
diuen fldels a les ensenyances de Lleó XIII.
ries, i especialment de les que s'han fundat en
A seguit
de la damnació ve la norma concreta recent época cedint a corrents i canvis super
Per als
obrers cristians. Abans de donar el nom ficials.dels costums, com per exemple, els cen
societats en qué es posi a risc la Religió, és tres morals i societats recreatives, l'ingrés f or
Precis que formin ells
gós deis católics en els quals seria també ab
entre si llurs própies
u.s'sociacionsi
surd. Finalment, no sabem confirmada la su
ajuntin
llurs
forces
de
manera
que es
Puguin llibertar d'aquella opressió in
posada obligació, per cap disposició posterior
tolerable i injusta.
I
es
de l'Església que d'una manera clara i categó
aixó últim és go que
deu
absolutament escollir, a menys de posar en rica (com convindria a la gravetat del precep

INDÚSTRIES,

T,SE

-

elació
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te) hagués arribat
clica data de 1891)

en

aquests 33

anys

(l'Encí

a coneixença deis fidels que
a
l'estament
obrer (4).
pertanyen
Per?) l'apoi principal de la interpretació ne
gativa está en el raciocini següent. El dilema
presentat als operaris católics pel text pontifici
no esgota totes les possibilitats, totes les situa
cions teóriques del cristiá obrer. "Es precís que
els obrers cristians elegeixin una de dues coses :
o donar el nom a societats en les quals es posi
en risc la Religió, o formar ells les seves pró
pies associacions..." "I aixó últim és ço que
deu absolutament escollir-se."
Dir que aixó últim és el que deu absoluta
ment ESCOL,LIR-SE no és dir que aixó últim és
el que absolutament degui PER robrer eristiá.
"Escollir-se" es refereix als dos temes del di
lema. Peró un treballador crista es pot trobar
en una tercera posició : la defensa isolada contra
l'associació obrera anticristiana. La posició en
qué l'obrer, f ortificat per la simple moral cris
tiana i refiant-se tot sol de l'ajut providencial
directe no necessiti, per a def ensar-se deis re
volucionaris, l'auxili d'una associació. Com que
aquesta solució teórica és plena, pleníssimament
cristiana (i dir altra cosa seria discutir alhora
la Providencia i l'experibncia), és impossile
que el pensament del Sant Pare l'hagi exclosa.
(De la mateixa manera que segons he dit en un
article recent existeix el cas de l'obrer isolat
que soluciona son benestar material enfront

del Capitalisme, existeix també el cas de l'obrer
isolat que soluciona la seva integritat espiritual
enfront del Socialisme ; l'un cas i l'altre amb
l'ajut de la Providencia. Podem citar exemples

vius.)

podem i devem entendre la lliçó
del fragment en la següent forma, partint de
la base que la intenció primordial de Lleó XIII
En

resum,

és la resistIncia contra rassociació anticris
tiano:
Entre donar el nom a una societat obrera
anticristiana, i formar els obrers catalics asso
absolutament
ciaclons prapies, <riza últim deu
escollir-se.
Abans de donar el nom a una societat obrera
anticristiana cal absolutament resistir. Un deis
vnitjans més recomanables de resistbncia cris
tiana, és rassociació obrera católica, pera aquest
mitjá no exclou la defensa individual de l'obrer
cristia isolat, contra rassociació revolucionaria,
confiant amb la protecció de la Providbncia.
Es a dir, l'associacia obrera eatólica és justa,
recomanable, indicadíssima, digníssima d'enco
ratjament, peró no obligatória als obrers cris
tiars.
R.

RUCABADO

(Acabará)
(4) Totes aquestes raons són oi més de les re
portades i adduldes pel P. Noguer en l'article men:l
cionat, que es fonamenta damunt de documents
d'autors que han merescut aprovació pontificia.

NOSTRES COLLABORADORS

Assocíadó voluniáría
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No per antipatia, sinó, per insuficiencia de
mitjans, deixo de banda les disquisicions filo
sófiques, i recordant-me d'aquell adagi que diu :
Val més un exemple que cent raons, me'n vaig
de dret als f ets.
En un poble qualsevol hi han cinquanta
obrers d'un mateix ofici i, sigui pel que es vul
gui, d'acord amb el senyor Rector, determinen
constituir una associació, l'objecte de la qual
sia el millorament de la classe, la defensa deis
seus interessos i l'auxili mutual deis associats.
Peró n'hi ha un que, més afortunat o més
treballador i económic que els altres, aprofi
tador de les llargues vetlles d'hivern, o pel que
sigui, ha pogut parar una botigueta, per exem
ple, de betes-i-fils, plats i olles, amb la qual

o

forçosa

dona, tot cuidant de la casa i la canalla,
de"
porta alguns céntims diaris de benefici,
dia
més, sap on jauen quatre duros per al
la
detná, motiu pel qual i prenent al peu de
Ve
tot
sol
lletra la dita que val més anar
d'enmal acompanyat, na es deixa convencer
la

part.
l'Associació i resol f er colla a
dir
Aquest f et és de cada dia i no hem de
un,e'
aquí
que
si ha passat aquí o allá. Més, ve't
botiga
la
dia malastruc, se li cala foc a
irnnegoci es converteix en fum ; el disgust, la es
pressió li ocasionen una llarga malaltia que
ingressos; el re.
tronca totalment la f ont deis
desaparel?‘
conet va minvant, minvant fins que
s'acut a `,1
céntims,
pega
de
cinc
la darrera
mes
a fiar,
reserva del crédit i es provetix
trar

a
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a9uest també
rit;

va

gastant-se fins

a

quedar exhau-

aleshores queda el recurs de l'almoina, que
fa
vergonya,
va esllanguint-se
de mica en mica
no

guien i als quals ha hagut de recórrer al cap

davall.
Un altre cas, peró, en pla diferent.
arriba
dora que la enlloc ; per últim la dona, sabeUn deis molts pobles que no tenen altra ai
situació de l'associació forma da
pels
gua
per a usos doméstics que la d'una bassa,
companys del
c,ar-hi a la porta. malalt és f erma, resol tru- on la recullen en temps de pluges, generalment
sempre bruta i escassa en anys de sequera com
Qué s'ha de fer ? Els
estatuts de la societat
no
aquest,
resolen portar-ne de bona qualitat i en
autoritzen socórrer als qui no siguin soci
mes tampoc ho
; quantitat suficient per al consum de la
pobla
prohibeix terminantment ; en ció.
el'dubte es discuteix
l'assumpte
en
junta
general, a la qual assisteix el
Peró mai no manquen els qui diuen : Está
consiliari, que
és el
bé
; porteu l'aigua i quan será aquí ja en consenyor
Rector
;
l'opinió
el
criteri que ja que el malalt,dominant sosté sumirern, pagant el que sia.
per la se va
vista sembla que tinguin raó ;
tija, qui sappersi lapelseva manca de company o- mesA siprimera
tothom fes com ells, si ningú no volgués
seu egoisme, exclusivaIneut, es troba ara en
bestreure els diners necessaris, podrien mai
la situació extrema que
el fa
acudir a l'associació que eh,
utilitzar
aquella aigua, pagant ni sense pagar?
després de
Pregat
reiteradament, va refusar, que sofreixi i $i ve un any tan o més sec que el present,
les
com s'ho f aran si ningú no hi
conseqüéncies del seu mal obrar.
ha portat l'ai
Mes el senyor Rector
s_
gua
? Davant d'un servei tan important, útil i
els recorda que No
tre
Senyor Jesucrist va deixar-nos un no u fins necessari no hi ha dret a plegar-se de bra
Inanament Que ens estiméssim
gos i esperar que els altres f acin ; la coopera
els uns als a
tres, no de qualsevol
a
ció, l'associació pot i deu ésser exigida en in
manera, siná com
nosaltres
terés de bé comú.
mateixos
pér
amor
la
de Déu ; que am
mesura que mesurarlem als 1tres serem m
1 si una associació té inclosa la vaga entre
eurats, que havíem de
i
a
perdonar
els
seus
els
greuges
;
mitjans d'acció, també podrá ésser
a
cada raó que s'allegava, en hi
obligatória, si més no, moralment ?
oposava
una
máxima evangélica, una paraula dolga del
El fet que ara vaig a posar no és pas hipo
Mestre
ltitn els diu a favor d'aquel' desgraciat, i pe ? tétic.
La llei de Déu no té excepcions
Hi ha una certa poblaciá, de no molta im
--a que
estimem als nostres germans, com a portáncia, que tenia una
indústria, relativa
nosaltres mateixos, sense cap mena de distin ment
próspera, la qual es desenrotllava amb un
Ció; dones, tampoc
tries.
nosaltres no podem fe? utillatge força primitiu ; amb tot ocupava una
colla de bragos, dones sobretot, i s'havia creat
un mercat bastant regular.
Ment l'estatutque s'acorda interpretar benigna
de l'associació i socórrer el com
Vingué un dia que un altre industrial, estaParlY desgraciat,
fins allá on ho permeti l'es
tat de la
blert de nou i amb utillatge més perf eccionat,
caixa social.
va trobar que la mercaderia Ii sortia dues pes
quMes aix6 esperona els mal-contents, el s
setes més barata per cada unitat tstablerta per
a'Is
és
es diuen
: Si
aquest, que no ha volgu t a la venda ; va intentar, inútilment, que els al
amb nosaltres,
gaudeix sense cap sacri
tres industrials Ii f essin lloc al mercat que s'ha
deis béns de
nornés pel qu e vien creat i sostingut, peró va obrir-hi forat,
l'associació,
la religió,
també nosaltres podrem, e 1 oferint al comerciant les dues pessetes que li
a de
Xant de demá, gaudir-ne sense molésties, dei
reportava de benefici el seu utillatge, i está
dar•rera pertányer-hi ; i se'n van sortint l'un ciar: els vells quedaren vençuts.
anItnia. l'altre, fins que l'associaciá mor per
Mes no volent-se rendir i no essent ja pos
sible un conveni, una intelligéncia amb el seu
tenim
rclué tenia que el malalt ha estat socorregut competidor, el qual tenia ja els seus compro
dret a la caritat deis seus ger
misos que no podia eludir, no els quedaven
mes dret i
obligació
raonablement més que dos camins a seguir :
són
correlatius
;
en, encara que la
seva
posiciá
canviar l'utillatge, o, per aquell any, renunciar
permeanar tot
ve
sol, tenia l'obligació de caritat en- al benefici de les dues pessetes per unitat i fins
els seus
companys i havia de cooperar tam- i tot perdre el que f os necessari per tal de con
Po a
seva acció conjunta
per tal que es
tenir la desbandada de la clientela.
guessin assolir els fins
El primer mitjá no era possible de moment
benéfics que perse

tossuderia,

h

-

Resultat,

-

-

-

fieser
diaria

-

-

peAixi

licioans;
tésrles
bérs
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per falta de temps ; el segon
massa

varen

trabar-lo

penós.
seguir-ne

un altre, més perillós en
rebaixar la má d'obra dues pesse
tes per unitat.
Els obrers, que no estaven preparats per a
la resistencia, per tal de f er cara a la miseria,
varen resignar-se a treballar més per a com
pensar la minva del salan.
Feró si haguessin estat preparats per a pres
cindir, temporament, del crostó de pa que s'ha
vien de guanyar amb tant d'esforg, em sem
bla que cap llei humana... ni divina no els po
dria negar el dret de no admetre el treball en
les condicions tan dures que els foren impo
sades.
El dret a la vaga era, dones, inatacable.
Casos, bé que no iguals, fonarnentalment
identics, en trobaríem a centenars.
Un individu, amb un xic de quartos, vol
muntar una indústria ; es procura el personal
tecnic i obrer necessari, compra la maquinaria
i la primera materia; i la indústria es posa en
tnarxa; aquesta, per a suportar totes les despe
ses i procurar una vida cómoda i regalada al
amo, únic fi que aquest persegueix, no
seu
dóna prou; i aixó obliga a retallar un xic d'a
quí, una mica d'allá ; resultat, que l'obrer 'no en
treu el jornal just i necessari.
varen

cara : varen

SOCIAL

pugna: quin ha de
sucumbir ? Raonablement el de l'industrial; si
no té aptitud i voluntat per a dirigir
la indústria i ha de menester técnics
costes de l'obrer, val més que plegui que no pas
cata
que escatimi el salani deis qui li fan la f
necessiten
de
necessitat.
i el
vaga
Em sembla que també en aquest cas la
és justa ; és preferible que s'arruini
obrers
que no pas que es morin treballant els
i no puguin viure.
de'
Conclusió: I,'associació creada per a fins
lícits
i
Per
classe lícits, sostinguda amb mitjans
procediment lícits ; és, quan altra cosa no, ril°classe.
ralment obligatória per a tots els de la
L'exemple del Centre Autonomista de De
pendents de Comerç cm sembla que, ben mirar,
en una
no prova res ; la classe social que,
que
es comPts
blació determinada, té un cens
pot res:
voluntária
ami)
l'associació
per milers,
vulgs!
que
culturals
benefics
i
els
fins
litzar
111
ben f olgadament ; mes l'excepció no fa fiel.
Dos interessos hi ha

en

personament

regla.
No alludeixo
demostrar que

íer

conversa

personaltnent

no cerco

sobre

d

ningú, Per

polémica sinó,

tema tan

JoAN

tan

sois,

interessant.

DE

PORCIOLES

DIVAGACIONS D'ISTIU

<En el país del arie
Es ciar que restiuejar és primerament un
descans, un repbs del cos i de resperit. FE ha
qui afirma per ací i allá que els homes de ciu
tat surten de la mateixa i

es

fiquen

en

un

les incomoditats són molt
els ordres a les que en la
tenen raó en molts casos.
que
rhome
de ciutat, en sor/ir de
Per() és
la mateixa no cerca les comoditats ni l'agra
dable temperatura; cerca millor que tot aixó
un descans al cos, una solució de contimiitat
a la vida ordinaria, un esplai a resperit que
surt així de la norma a que tot rany esta

recó de món

on

superiors en tots
ciutat pateixen. I

amarrat.

1

llavors, naturalment, la divagació és el

suprem

goig. Aquell qui

en

obrir

U111:.br:

medico'',
ha de fer-ho per consultar dret o
on
llibres
d'obrir
sent el suprem goiq
d'aixb no es trobi i on resperit
ir'
camins que en temps normal Ii són Poc

le;

sats.

de

He-us aquí com jo, en aquest reconet ,a
'imán tot verd i ombrívol, he entrat
en la
el
ment en una ben proveida llibreriasento
hi ha de tot; i he-us aquí com
aquests flor:,
plaer estrany de divagar entre
passant de Pum a raltre, d'una obra
llibre de
a una novela romántica, i d'un
estudia°
ges a unes impressions de diari
a."
forcat
que,
I a tant arriba aquest goig

distreLai
,

classi:cr,

viatil

,s:
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criure,

sabría sortir-me de la voluptuosi
mateix; i per aja-e, aquestes divaga
cions i petits esplais vindran a omplir aquí
no

tat del

mon

lloc durant les setmanes que d'istiu i de

descans

em resten.
*

*

*

Acabo de deixar un llibre d'En Blasco Ibá
es diu "En el país del arte". No cal
dir, és ciar, que es trcula
d'un viatge per
nez que

Italia.

No és pas novellista de la meya devoció
valencia. Li reconec un realisme
cru i una des
imboltura de llenguatge que
donen ui cert carácter. En els seus primers

l'escriptor

!libres sobretot,

quan la vida valenciana

es

retratava tal i com el novellista la coneixia
(i la coneix bé), era un altre home En Blasco
Ibáíiez. I així "La Barraca", "Arroz y tar

tana" i catres
noveles de la vida de l'exube
a la histaria
hterária. Pera quctn l'escriptor ha passejat la

r9nt camp de Valénria passaran
seva

mirada pel món

sencer (portat més
de l'explotació editorial que de l'art
els primers temps el movía) el color
s ha,
aclarit i el realisine ha fugit de la ploma
del valencia. I tot aixó de "Los cuatro jinetes

Praeos
que en

del Apocalipsis",
vIndrd

criptor.

a

acréixer

"Mare nostrum", etc., no
en un dit la fama de l' es

En aquest viatge per Itália no cal dir que
traben belleses líteráries. N'hi ha prou amb
sentir l'emoció de
l'art i ami) tenir una No
es

ma un xic fluida per escriure així del país de
l'art. Es cosa objectiva en la qual l'escriptor
cal que hi posiben poc. Per& no cal dir tam
poc que tractant-se
Blasco Ibánez,
aquest homo en el fons del qual surt sempre
la figura ridícula i demodée de !'anticlerical
anden régime, !'única enlació que el !libre
no dóna és la de la
grandesa cristiana que. a
Roma és més de la meitat de la vida de l'es
perit ciutack. Al revés, el novelflista s'entreté
en el treball poc grat de recollir
sutzura de
per tot i es troben en aquest !libre tots els
Roes comuns amb els quals hom preté tacar
les grandeses de la Roma deis Papes.
L'home
petit no es sap sostreure a la seva prapia pas
sioneta, i el !libre que en algun moment ar
riba a les altures de l'enlació, decau de vega.
des fins a les profunditats de tota vulgaritat.
M'empasso aquesta obra desigual i tot pen
sant en el seu autor no puc acabar de com
pendre com. En Blasco és l'escriptor espanyol
més llegit en tot el món. Potser una raó in
dustrial ens en donaria el secret; potser l'art
és del tot estrany a aquest predicament.
De totes maneres, a qui vulgui sentir un
xic l'emoció de les belleses d'Itália, jo
li
aconsellaré pas que recorrí a aquest homo.
Cerqui aquesta emoció en el gran Alarcón i
hi guanyara en fons i en forma; que lambe
el regust classic de la forma alarconiana está
ben bé per damunt de !'autor de "Sangre y

Arena".

GASTON GERARD

L'ínfercanvi de la carda,
13é ha dit l'anónim
observador i comentarista
del fet mundial
hodiern en afirmar que ni els
acords diplomátics, ni tampoc els lligams finan

ciers,

ni tota la gendarmeria de la Societat de
les Nacions
tornaran la pau a Europa si lesperit cristiá no
uneix i agermana els cors amb
vincles de sobrenatural caritat.
més infinitament més adequat a la soluCió
en)
satisfactória de tants poblemes de tota ín
dole que agiten el
nerós intent que món europeu, és el savi i ge
eatólic per a la pan,en el Congrés Internacional
reunit a Lugano, han acor
dat els dos
agruparnents
d'estudiants, francesos
els uns i
alemanys els altres, per a la celebració
mensual d'un Dijous F,ucarístic consagrat, pels
estudiants de Franga, a les neeessitats d'Ale

manya ; i
sitats de

pels estu,diants alcmanys,
França.

a

les

neces

Aquest acord podrá semblar una simple il
lusió pietosa, una feble aspiració sense aguant
ni transcendencia als ulls més o menys entelats
d'alguns homes d'esperit fort que no fien en res
més que en les coses tangibles i que tenen pon
deració o bé política o encara millor econó
mica; peró és el cert que la cosa, en si mateixa,
té tota la transcendéncia d'ordre moral i espi
ritual, que és la única transcendencia que pot
tenir en el plet revolt d'Europa i del món en
ter una cristal•ització en l'ordre práctic o de les
efectivitats. El temps ens donará raó de sobres.
No és pas menester posseir una acuitat sin
gular per endevinar sobradament en el fet so
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cial i polític del nostre continent que cap solu
ció no será prou bona i permanent si no és ra
dicada en els principis generosos i justiciers de
la moral de Jesucrist. Buscar les solucions en
tot ço que constitueix l'ordre periféric i cir
cumstancial i mudable de la vida és buscar com
si diguéssim on s'escau la solució de continui
tat en els anells de Saturn... La bona política
será aquella que cerqui de restaurar l'avinenga
i la cordialitat deis pobles i la raó d'ajustament
en els desacords de nació amb nació dintre els
cánons invariables de la moral evangélica en to
tes les seves matisacions diverses peró així ma
teix úniques en l'ordre substantiu.
Per go no creiem gens aventurat afirmar que
aquesta sávia i generosa iniciativa—altrament
la joventut sempre ho ha estat de sí mateix,
generosa—! deis congressistes de Lugano en
clou molta més virtualitat que les convencions
(?) inacabables i difícils deis polítics que mai no
arriben a un acord taxatiu i íntegrament justi
cier que satisfaci cabalment a totes les parts en

litigi.
Sense que ens oblidem de la doctrina que en
senya que Déu Nostre Senyor governa ami)
l'instrument de les causes segones o auxiliars,

tampoc cal jaquir en oblit el principi básic
d'ordre moral que estableix que no hi haur*
mai solució de coses i confiictes, ni particulars
ni collectius si se n'allunya a Déu per servir
únicament els interessos materials o donar curs
a les ambicions de puixanga i riquesa nacional
en definitiva, no duren més
o polítiques que
enllá deis dies d'una generado d'homes a temps
que Déu sempre és Déu i la seva Llei perdura
més enllá deis anys i deis imperis, invariable,
ferma, xucladora, obsessionant...
La iniciativa deis reunits a Lugano no tin
drá, si voleu, cap cotització, ni petita ni grossa,
en les borses polítiques de París ni de Londres
ni de Washington, peró, així i tot, enclou més
virtualitát ella sola que cap discurs poli fórmic
de l'Herriot i d'En Mac Donald, sense que els
iniciadors tinguin un nom tan corejat com te
nen

aquests

senyors

primers

tan

riern, si

•

tament.

Sense l'intercanvi sincer de l'esperit de la ca
ritat no es nusa res arnb lligada ferina, ni en
tre homes ni entre pobles, quP resulten en de
finitiva de l'acoblament d'aquests per als fins
ordinaris de la vida.
Bona cosa és que uns senzills estudiants ho
entenguin oportunament per donar una lligó
als desorientats polítics !
MN. ',Luís G. Pl.,A

«Calalunya Social»

Publicacions de

ministres.

necessitats de la Franga (i qui
Franga diu deis altres pobles), no les pot
guarir ni el millor i més voluntariós estol d'ho
mes, per més ben configurat que tinguin el cer
vell, si l'equitat i la justicia i la dolgor de la
Llei de Déu no les endega. 1 consti que no és
pas el nostre fort el dir prof ecies !, peró aquesta
Les
cliu de

de bon fer al seu favor, que hi hipote
en fóssim amos, els anys, o els dies,
qui ho sap !, que ens resten de vida.
Unicament un positiu i sincer intercanvi de
caritat auténtica pot arranjar les desigualtats
existents sobretot en els pobles que més de
prop i íntirnament han sof ert els ef ectes de l'e
volució fenomenal que ha estat la seqüela de
la gran guerra passada. Altrament, és neguite
jar-se apedagar amb roba de rebuig un vestit
vell i atrotinat. No trobem altra imatge més
escaient i planera per f er-nos entendre ara.
Vol dir tot go que portem escrit a vota plu
ma, que l'Evangeli en sentit de def ensar la im
previsió deis qui governen i fiar exclusivament
i amb un sentit peresós en l'acci& providencial,
descuiclant els mitjans humans, lícits, i impres
cindibles inclús, que ha d'exercitar no solament
l'home com a particular sin& el governant com
a tal ? De cap manera.
El que rebutgem, perqué está prohibit per la
moral evangélica, és aquesta exclusiva preocu
pació pels béns temporals ; aquesta obsessió
económica, amoral quan menys, damunt la qual
l'estabilitat
es pretén garantir l'esdevenidor i
dels paisos prescindint del que ha d'ésser inte
rbs primordial en l'obra de la pacificació i l'acos
és

enormes

El

Flagell de la Blasfémia
PER

Joaquím Cívera
tu

Aquest

número ha

passat per la

censura

í

1111111

Sormani
11

militar
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Davant la tomba d'en Balmes
Pocs sepulcres hi hauran de poesia
tanta com
d'En Balines en
sa pátria : Vich. El mauso
leu és el
monument
ütic de finíssim i únic al mig d'un claustre
esvelt dibuix. El claustre
forma una galeria, que
al cantó de migdia s'o
bre en doble
rengle de finestrals, deixant veu
re el
Montseny d'ametista i la plana verda i
eendrosa. Sota la galeria gótica recorre els qua
tre
costats del claustre
tes, a nivell del jardí, una altra galeria de vol
sempre silencióis i soli
taxi. La flor
principal d'aquest verger és el
Parlteó, bloc sobre bloc, que al mig s'aixeca,
eoronat per
l'estátua del pensPdor. Els efectes
de la
el

llum,

les perspectives de columnes i els
de cel i de panorama que entre elles
s'albira, l'elegancia majestuosa del claustre, la
severitat i grácia del conjunt, la pau i repós
rnai no
torbats de l'august lloc, fan en l'imirna
una ernoció
que les visites reiterades no apai
vaguen sinó que
augmenten.
L'emoció del sepulcre d'En Balines és inés
Pregona. encara quan els ulls del visitant devot
troben en front de l'estátua, davant deis
ulls
ami) escrutadors i meditadors que l'escultor,
exactitud pels testimonis vivents recone
luda, posá en el rostre
del filósof immortal.
ulls que
miren cap endintre i cap enf ora.
les idees i el filón i l'univers, i absorbeixen
les
rnent clara i nocions en el laboratori d'una
altíssima. Com mira En Balmes
de dalt
estant de sa tomba! Com mira i qué
Infra, COtn pensa i qué pensa? Aixó, no hi ha
turista reflexiu que no s'ho demani, quan es
troba a la vora
d'aquesta estátua vivent.
A guantes
meditacions
P,lar estátua i sepulcre en no es presta contemels instants actuals !
t'es de que
és nada la generació nostra, cap épo
ca nn
s'havia presentat que fos tan digna del
Pensatnent i la ploma del crític
de La
Sc'ciedad. Cap época, de les queinsigne
hern
s:acosta tant a les époques en qué visqué viscut,
i llui
patí aquell jove
sacerdot admirable, que
"stá honors
insignes així com insignes vileses
mort tísic a 38 anys, acabat per
ses
fadigues enormes i pels atacs i insídies de
enetnics,
els biógraf s reconeixen. Jutge
ticid i sever corn
del seu temps i deis seus contern
,P°ranis, com són avui vivents i actuals i opor
tuns els
comentaris de l'actualitat que l'envol

rrossos

Contemplen

,

tava! L'elogi més f ranc, Inés vehement que de
sa clarividéncia pot fer-se, és que moltíssimes
de les coses que ell escriví, sobretot a La So
ciedad, no en seria avui factible la reproduc
ció. Analitza ell determinades figures polítiques
ja históriques, i els retrats que dibuixa resul
ten extraordináriament pareguts a determinades
figures polítiques de l'actualitat, que també
semblen repetició histórica d'aquelles.
D'entre sos escrits aplegats a la revista fa
mosa, un deis capítols, de més profitós llegir,
és el que porta aquest títol prou eloqüent i ve
ritable : Todavía hay tiempos peores que los
de revolución (tom II, p. 283, any 1843). Quan
el filósof aplicava sa lluminosa ciéncia i son
seny, son "criteri" vigorós a la vida política i
social, era irresistible. Quantes vegades hom
es pregunta : Qué diría En Balines si visqués,
qué escriuria, com tractaria els problemes d'a
vui,... i com el tractaríem nosaltres ? L'aixeca
ríem també a la glória per a de seguida precipi
tar-lo, a traicions i greuges, vers una mort pre
matura i desolada?
Qué mira, el Balmes estatuat, evocació del
Balines esperit? Qué mira, a on mira, qué
pensa, i qué en pensa deis afers i debats 1 an
goixes de nostres dies ?
R. R.

OBRA NOVA

R. Rucabado

LA DEFENSA DE LA FAMILIA
Conferancia

Opuscle
coberta

de 32 págines arnb
en paper de color

Preu: 0'50 pies.

Persecucions,
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a
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11 que passa
ESPANYA ENDINS
Part del Directori, junt amb el seu president,
marxá al Marroc per estudiar sobre el terreny
el cabdal problema, agreujat encara per la su
blevació de moltes cábiles abans pacifiques.
L'esf org que es fa ara devem confiar en Déu
que no será endebades per resoldre bé aquest

problema.
De moment, no podem ni devem dir res més.
Un vell diari de Madrid, que sempre és citat
amb qualificatiu estereotipat : La sesuda Epoca,
escriví un d'aquests dies
"Ofrece la Bolsa cotizaciones de nuestros
fondos públicos y de monedas extranjeras en
su relación con la peseta más pesimistas que
las de aquellos días de dura prueba en que Eu
ropa se debatía en las sombras. Nuestra Deuda
pública se ha incrementado, el presupuesto con
tinúa con déficit, el capital se halla receloso, la
crisis económica e industrial se agrava con
una producción restringida y una cosecha de
ficiente".
"Alemania podrá regular su marcha econó
mica ; los países vencedores empezarán a re
cibir sumas que reforzarán los ingresos pro
pios; la economía europea advertirá una posi
bilidad de mejora; y nosotros, coincidiendo con
eso, haremos en Marruecos un nuevo y bri
llante esfuerzo para socorrer las posiciones y
castigar duramente a los jarquefíos.
Nosotros, que tuvimos paz cuando otros gue
rreaban, estamos en guerra cuando los demás
van a gozar de una paz que se ofrece con los ca
racteres de definitiva. Esperanzas frustradas,
ilusiones perdidas Perdura la inquietud, per
duna el error, y allá va la nave do quiere el
viento".
Es coneix que La Epoca encara viu els temps
d'En Dato. Si n'han passat de coses...

ESPANYA ENFORA
El discurs amb qué Mac Donald obrí el Con
grés de Ginebra causá una molt natural sen
sació. La

seva

franca condemnacíó de l'inic

repartiment de la Silésia; la frase irónica amb
qué desféu una de les bases essencials del
Tractat de Versalles, dient que d'aquí cinquan
ta anys podrien els historiadors esbrinar les
culpabilitats de la Guerra Gran, carregades a
Alemanya per tal de poder fer-li pagar els
plats trencats per tothom ; el rebuig categóric

SOCIAL

del pacte de garanties amb qué Franga pre
tén assegurar per a sempre més els f ruits
d'una victória espantosament precária ; aquel
obrir de bat a bat, impensadament, les portes
de la Societat de les Nacions a Alemanya i a
la mateixa Rússia, sorprengueren a aquell ve
nerable cenacle diplornátic de tal manera, que
uns quedaren com qui veu visions, altres coni
si un abisme sels obrís als peus, i els opti
mistes francesos com si restessin clavats als
seas seients, lívids
i muts de tan corpresol
que restaren.

Els camins de la pau que es busca encara 110
f ressats. Herriot, al contestar a Mae
Donald eloqüentrnent i hábil, prou va fer-li
present que no era aixó go que feien esperar
els antecedents de la política franco-anglesa
en aquestes matéries, pero tot fou inútil. lirla
declaració de concordia, d'aquelles que de tara
que diuen no diuen res, ha posat fi a una situa
cid violenta que podia fer fracassar el Con
grés de la S. N. a l'inaugurar-se. Herriot es
doná per mig satisfet i Rarnsay Mac Donald
tanibé.
El bo del cas és que els mitjans que
Herriot per garantir la pau (és a dir, Per
garantir a Franga els fruits de la victoria), ja
els té consignats la S. N. Sí que se'n f ja Poe
d'aquest flamant organisme internacional el bol
patriota francés! I la veritat és que malgrat
que la S. N. és una entitat creada per fer,
viables els disbarats del Tractat de Versalles
intangible el nou mapa del món elaborat
Versalles, a forga de canons, a favor dels aliats
triomfants, no té pas „les condicions necessa
ries per imposar-se i portar al seu fi tan in'
gent tasca. Nasqué malament, i ha viscut
manera humiliant. Li falta a la S. N. la re:
presentació del més august i més justicier
més savi deis poders de la terra (la represen'
tació del Vicari de Crist), i li sobren els re"
presentats que pel famós quia nominar le°
s'atribuí de més Anglaterra en constituirse
la S. N.
Recordi's els temps en que sota l'égida de
l'Església les nacions cristianes constitnien
Cristianitat, constellació política grandiosa, be:,
neficiosa i única en la Historia, que no haurie,'
d'oblidar els homes eminents que ideare,'
aquest novell organisme de la S. N. i el
le
tuiren per assegurar la pau del món sobre
bases del Tractat de Versalles.
I mentre l'Església no figurI en
S. N., qui pot creure en la seva rectitud 111
la seva eficácia?
estan

denlaná

consti;

a(11151:na
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í d'allá
Un

diari de Madrid protesta de l'intent que
te la Lliga
de Nacions de presentar
propo
slyió demanant que els acords
que
prenguin
,

una

404.847 analfabets entre 554.301 habitants, o
sigui un 73'03 per 100.
Com podem estranyar-nos que E,spanva no
vibri ni progressi, si hi ha tants analfabeti ? Bis
pobles que es redrecen són aquells que porten
alguna cosa dintre.

es

s'guin ratificats pels parlaments de les
nacions

representades
Afirma

en

l'Assemblea.

el diari alludit que aixei és una ma
niobra política.
Ouines pretensions ! Ens recorda aquell
seny—or
donjoanesc que afirmava
anib una gran
petuláncia que les artistes de
Cine, quan apareixien
damunt de la pantalla, li
feier,
,

I

ullet.

Cada dia

que són
els que vitten d'i•lusions.

hrosos

ens convencem

* *

m

olt

*

El governador de
Bilbao ha prohibit

»yes que bailen

nom

aurresku"

faixa blanca.

que els

portin boina

ver

Veurern si tindrá raó aquell aragonés que
.ens deja
la Verge que. aquest any el cija de la f esta de
del Pilar no deixaran bailar els caps
grossos.

*

bombala
pomba.

,
'

* *

tomba d'En Lenín s'ha trobat

una

En Lenín, com ja
és sabut, está embalsamat
el visiten
diáriament
centenars de persones.
Per ara no
sabem que hagi fet cap miracle,
el

Pe,r6

Poble el visita com si fos un sant.
41S seus
admiradors, tots els homes per bré
upls que
siguin tenen admiradors, han protestat
que
s'intenti fer desaparéixer la tomba que ser
va les
despulles del
sanguinari.
-Nlosaltzes trobem gran
molt natural que a la seva
sePultura hi posin bombes. Al capdavall no fan
niés que
posar en práctica les doctrines que
ell
havia

Es que predicat.
concebeu la tornba d'En Lenín volta
da de
ciris i de flors ?

El

ministeri d'Instrucció Pública
estadística deis analfabets que

ha publicat
hi ha a les
províncies de Málaga, Jaén i Almeria.
la de
Jaén,
una població de 582,297
n.abitants, n'hi ha amb
431,949 que no saben de 11.egirO
°
slgui, un 72'92 per too. En la d'Almena:
255.516,
un 71'34entre 358.144 són analfabets, o sigui
per ro. o. En la de Málaga, hi ha
una
,

•

.

'

*

* *

Sembla que l'actual Governador de Girona
vol aquietar les passions.
"No ofenden las tradiciones lícitas, ha dit,
ni la lengua aprendida de los mayores y santi
ficada en el hogar, mis inquebrantables ardo
rosos sentimientos de amor y veneración a Es

pana."
Llástima que tots no pensin d'aquesta ma
nera! No seria preferible unificar els criteris 1
donar disposicions concretes a tots els que
exerceixen autoritat ?
El delegat governatiu de La Bisbal l.a ma
nat als professors que fins entre ells parlin en
castellá. "En las escuelas en que haya varios
maestros, estos usarán constantemente, entre
sí, incluso en las horas de recreo, el idioma es

panol."
En canvi,

en altres comarques hi ha més to
leráncia.
Creiem que el Directori f aria un gran bé si
dictés disposicions concretes sobre el particular.
No s'ha d'oblidar que els greuges d'ordre
sentimental són els que arriben més a l'ánima.

*

* *

Sembla que es posen dificultats perque es
ballin sardanes a la via pública.
En canvi es poden bailar lliurement fox
trots i tota mena de balls immorals.
Es sensible que en totes les nostres coses hi
vegin malicia!
*

*

*

Ha visitat Barcelona la caravana d'arquitec
enginyers i técnics municipals anglesos que
cada any visiten alguna regló del món per tal
d'estudiar la construcció de ciutats i els seus
métodes. Són en el seu art unes eminencies.
Quins panxons de riure que es faran en con
templar moltes de les cases de Barcelona!
PerquI el nostre Eixample, que conté coses
molt bones, en té d'altres que els deixaran amb
un pam de nas.
I en tocant als serveis municipals i com a
viatge de distracció, passaran estones delito
ses, sobre tot si es fixen com treballen les bri
tes,

gades municipals.

-
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Nofíciarí
ESPANYA
La

Cooperativa de Cases Barates "La Tri

bu", constituida l'any passat per so socis (obrers
Baracaldo (Bilbao), ha fet cons
truir una barriada de cinquanta cases (una per
cada soci) aportant mil pessetes per cap i treball
personal evaluat en 43 mil hores de feina.
La Caixa d'Estalvis biscaina i la del Retir
Obrer han prestat a "La Tribu" els recursos
necessaris per a tan f ormosa empresa social.
—L'Institut Nacional de Previsió ha enviat
un fullet de propaganda a les Federacions Ca
tóliques Agráries per veure els mitjans millors
per a implantar el retir obrer en les classes
i

empleats)

a

agrícoles.
—La Gaseta publica una Reial ordre del mi
nisteri del Treball declarant que la socictat Co
operativa Constructora de Cases barates "Fo
ment de la *Propietat de Barcelona", sollicita
qualificació definitiva per a 35 cases a Sans,
4 a Sarria i 35 a Santa Eulália, qualificades con
dicionalment de barates conforme a la
de
1911, i considerant que en la construcció de les
esmentades cases s'han complert els requisits
exigits per la Ilei de 1911 i el Reglament per a
la seva aplicació de 14 de maig de 1921, i vis
tes les disposicions legals pertinents al cas i els
informes emesos per la Junta local de cases ba
rates corresponent, disposa que s'accedeixi al
sol•icitat per la societat "Foment de la Propie
tat de Barcelona" concedint la qualificació de
finitiva a les cases esmentades.
—A la Unió Professional de Dependents i
Empleats de Comerç (carrer de la Ciutat, 5,
primer), s'ha obert la matrícula per al Curs
IN/Percantil 1924-25, que anyalment es ve expli
cant a l'entitat esmentada i en el qual es com
prenen les següents assignatures : Cálcul Mer
cantil, Teneduria de Llibres, Practiques Mer
cantils, Documentació i Correspondencia, idio
mes Francés i Angles i Correspondéncia Co
mercial francesa.
La inscripció per a qualsevol d'aquestes as
signatures pot fer-se cada nit, de set a nou, a
la Secretaria de la Unió, on es donaran tota
mena de detalls als interessats.
Com que el nombre de places és limitat i els
antics alumnes gaudeixen de drets preferents,
es recomana que la matrícula es solliciti el més
aviat possible.

—A la Gaseta es publica una reial ordre cte
la Presidencia en la qual es disposa que queda
la
en suspens l'execució de tot aprofitament en
part en qué hi hagin tallades arran de terra de
boscos alts o bardissars, havent els enginYers
caps de districtes forestals, procedir amb la ma
jor urgencia a estudiar les operacions necessa
ries perque, desapareixent les tallades de la dita

classe, atenguin

gítima

deis

en

pobles

l'aspiració

el possible a
per mitjá d'altres

le

sistemea

de tallarnent, com són els d'aclariments succes
sius que permetin no solament que siguin tni
llors les condicions del bosc, en comptes d'anal
a la scva desaparició total.
Si hi hagués alguna subhasta d'aprofitament
procedent de tallada arran de soca quedará en
suspens, donant-ne compte a la Direcció gene
ral d'Agricultura i Boscos.
En els plánols d'aprofitaments successius
de
es formulará cap proposta de tallades arran
vera
boscos alts mitjos, salvant alguns casos
ment excepcionals i perfectament raonables.
Els
enginyers deis districtes forestO
donaran una prova del seu zel en bé de
portantíssim servei que tenen encotnanat, 1de
la seva suficiéncia técnica, dedicant tota la seva
atenció al foment i al cultiu del bosc
treient tot el máxim producte, no solament ti°
desapareguin, sinó que tendeixin constantment
a minorar i augmentar.
Aixó exigeix, naturalment, majors atencior
que el prorrogar les tallades arran, per-6 Proce'
dint així a més de la satisfacció del deure CO
plert, contribuiran a enlairar el prestigi del ec
d'enginyers de boscos.

Pergtil

ESTR ANGER
La Setmana Social que a mitjans d'agite`
mes començará a Torí facilita una reunió get
ral de periodistes católics que tindrá f °t'O
portáncia donades les vives polemiques 1Pre
fundes divisons que la política está ocasiotilli
en el camp católic italiá.
—En el Congrés Eucarístic de Palermo
solini fa representar el govern italiá per 11113
en
d'un ministre. Es un cas verament nou
Italia unida.
govern portugués ha posat en vigcri-1
f
la Ilei d'inquilinat aprobada per les
segons la qual els "casseros" podran augrne
al33 o
els lloguers sis vegades el que paga.s.an
de l'any 1914 essent l'import de 20
menys. Els superiors a 50 escuts podran
plicar-se per set. Oh, la democracia por ttlgt1(>'

M;tit,i1

CsITttl''ter
esetitltj
104
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Linia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de

Gijón el 201 de Corunya el 21, per a Havana !Veracruz. Sortides
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
de

de Veracruz el 16 i de

Linin de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el

viatge

de tornada des de Buenos-Aires el día 2 i de Montevideo el 3.
Unja de New-York, Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 í de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombia.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léricia 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 Valencia 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
A més dels indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.a

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgerc,als quals
dona allotjament molt cómodeitracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

Aquests
ve
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TECA

DE

L'ACCIO POPULAR

LLIBRES

eón Social Popular. Un exemplar, ptes. 0'20;
50 exemplars, ptes. 8; roo exemplars, ptes. 15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M. Lb

Tratado elemental de Sociología cristiana, pel Re
verend Dr. D. Josep M. Llovera. Quarta edi
ció reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, pel R. P. Lluís Chal
baucl, 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 Sangro i Ros de Olano. Pes
setes 3.
La mutualidad escolar, pel R. P. Lizardi, S. J.

vera.

Ptes. 5.

Anuario Social de

Espana.

Ptes. 5.

FASCICLES
Encíclica Rerum Novarum, de S. S. Lleó XIII.
Un exempdar, o'25 ptes.
Las
te

huelgas

en

Barcelona y

los anos 1910 al 5914,

sus

resultados duran

per M. Sastre. Pes

setes 5.
La Esclavitud Moderna, per M. Sastre. Ptes. 3'50.
La defensa de la Familia, per R. Rucabado. Pes
%
setes o'5o.
Angoixes Socials,

per R. Rucabado. Ptes. 3'5o.
Justicia y caridad en la organización cristiana
del Trabajo, per l'Emm. i Rdm. Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar,

pessetes 0'25.

setes

De

venda

a

Ptes. o'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per Mn
dest H. Villaescusa. Ptes. o'15.

Tú serás Rey!, per Darío. Ptes. o'50.
El nuevo censo electoral social. Registro de Aso
ciaciones profesionales y entidades económico
sociales. Ptes. 0'20.
Elección de vocales de representación social en
las juntas de Reformas sociales. Ptes. 0'20.
?Ladrones los socialistas? Qüestió discutida per
C. A., revolucionani social. Un exemplar, pes'
setes o'ro; 50 exemplars, ptes. 4'5o; roo exerno
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
?Habrá siempre clases sociales? Un exemplar,
ptes. o'ro; 50 exemplars, ptes. 4'5o; roo exeni"
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
El partido obrero segons C. Alvarez. Un exeln
plar, ptes. o'ro; 50 exemplars, ptes, 4'5o; 10
exernplars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
Lecturas sociales: "Entre costureras", ptes. 0'05;
"La ensenanza técnica", ptes. 0'05; "Lecturas",
ptes. o'05; "Del lujo", ptes. o'o5; "Habitacio

obreras",

ptes.

o'o5.

El Flagell de la Blasfintia. Ptes. o'so.
El sindicat i el casino. Ptes. o'50.
Models d'Estatuts i Reglaments per a obres

$o'

cials.

Fulles,

ACCIÓ POPULAR

FRANQUEO CONCERTADO

0'5o.

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. 0'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la In
dustria de París, per Modest H. Villaescusa.

nes

Sobre los estudios sociales. Allocució del Nunci
de Sa Santedat a Espanya, Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. O'20; so exemplars,
ptes. 8; roo exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich, y la Ac

o'so.

Deberes del momento presente, per l'Exm. i
Dr. D. Enric Reig, Bisbe de Barcelona. Un
exernplar, ptes. o'05; roo exemplars, ptes. 3;
L000 exemplars, ptes. 25.

Ptes. 0'50.

Semana social de Espana. Cinqué 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.

Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, pel Rnd. P. Gabriel Palau, S. J. Pes

Himnes.

Carrer Cameros

3, Pral
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