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Exámens de setembre

estás

ben animat?
han apujat les hortalisses, confio

cclin que

que els catedrátics

no

prodigaran

les carbasses.
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El regnal de la víokncía
L'assassinat d'En Matteotti, socialista, ha anat seguit del d'.En Casalini, feixis,ta;
aquest, de repressálies deis camisa-negres a Milá, Roma i Bolonya. I encara segueix

s'anuncia amb més intensitat un seguit de violéncies i crims; va Itá1ia'15otser cap a una guerra
civil com algun diari vol endevinar? Perqué ja no és l'actuació deis feixistes contra els
socialistes solament, sinó fins i tot contra els qui essent perfectament de tipus conservador,
no han fet mai acte d'acatament a En Mussolini, com el Corriere dala Sera, de Milá, conl
La Stampa, de Torí, etc.
I és que la violencia engendra només que violencia 1 és que la violencia no constitueix
mai cap solució normal deis problemes d'Estat ni de la societat. Tota violencia tendel
per la seva naturalesa a provocar una reacció violenta; i sois el cansarnent i el desgast
deguts al propi esforc violent arriben a normalitzar les coses donant un punt de repós als
fadigats per la força mútuament exercitada.
Res violent no dura, dejen els antics. I el feixisme italiá no sabe Murar-se a temPs
d'aquesta tara de la violencia; al revés, arribá amb ella fins a la reforma de la llei elec
toral, i fins a unes eleccions model de tota mena de violéncies encobertes amb formes le

funcionar
a la formació d'un simulácre de Parlament que ha nascut mort i poi
amb molta dificultat. I per aixó el feixisme, amb tots els seus éxits en reformes adminis,"
tratives (perqué no hi ha cap dubte que els ha obtingut i molt importants), no ha aconsegult
normalitzar les coses perqué no ha sabut allunyar l'ambient de violencia de qué sempre
vist envoltat i que no ha procurat apartar sincerament del seu carní el geni prou elar
d'En Mussolini. I per aixó no ha vinItit la pacificació deis esperits, el sedant deis ánints
apassionats, la pau interior del poble• itáliá.
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El Duce ha vist aixó potser un xic tard. Es veritat que en certes actuacions del ola
teix sembla restar un xic allunyat d'aquesta atmósfera de força bruta que ha enva'it
rant molt temps els carrers de les ciutats italianes. Peró, per altra banda, també es
qut el propi Mussolini no s'ha pres l'interés que es devia pendre per acabar amb
estat de coses i fins ha parlat un llenguatge un xic distint als agents personalíssíms
deis altres feixistes, potser pensant que algun dia ti podria ésser útil aquesta força
destrucció de la qual ara se li demanava!
Arribará tard? Els elements addictes a En Farinacci, el representant més caras
ritzat deis feixistes violents, es separen del dictador, al mateix temps que se'n separen
esperits més equilibrats, malcontents uns i altres de l'actuació, ambigua del Duce en acille
aspecte de la seva política.
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Islucemanatuut.usem

ta manera, companys deis obrers,
s'esforcen,
costa de molts diners, per establir i propagar
en molts !loes aquestes associacions, amb l'aju
da de les quals i amb Ilur treball puguin els
obrers procurar-se, no sois algunes comoditats
en el present, sinó també l'esperança d'un ho
nest descans en l'esdevenidor." El Papa aprova
i encoratja decididament aquesta forma d'asso
ciacions
que com es veu són tot el contrari
deis sindicats, de les associacions de guerra, de
lluita social i de vaga. Diu que concep "bones
esperances en el futur, si aquestes associacions
van constantment en augment" i reclama que
a

Mots del díssabie
Co

dír í ço que
dír Lleó IIIsobre
les assocíadons obreres
que

va

—

no va

(Acebameicid)

Prosseguint el

bre

Pontí,fex

l'oportunitat i el dret
ciacions obreres, després

en

sa

:dissertació

"protegeixi l'Estat aquestes associacions" Com
es veu, el sentit del parágraf és de debó anti

so

sindicalista, és contrari totalment a les associa
cions de lluita de classes. Les associacions obre
res protegides i sobretot protegides per catalics
molt rics són les que mereixen deis revolucio
naris i deis aspirants a revolucionaris aquella
increpacto tan comú en certs portaveus sindi
cals : "indecentment grogues!"
El parágraf que ve a seguit parla del regla
ment i organització interna de les associacions
contra l'associació revolucionaria, i per tiant obreres, dient que a la facultat
d'associar-se els
rnanté a les associacions obreres
católiques el ciutadans correspon la de determinar la forma
carácter de molt recomanables peró no estric ;constitutiva i manera de governar-se
aquelles
ament obligaltóries, propi a les institucions
artal.) relació amb els fins que persegueix, i en
creades per l'Església) es posa en el parágraf
tlant a parlar d'aquests fins de l'associació
que segueix a lloar amb
caloroses paraules tinns,
91nel-a comença declarant una cosa que és
assoc,acions obreres que són tot el contrari..
bé una negació rodona que siguin els inte
ço que els sindicalistes
volenvystimen
i proc
os materials ni professionals ni la
dignitat
itIon: els patronats obrers
dé classe, etc., el fi principal d'ella, del contra
Es el parágráf tilékatolí :Cid",0aPítol de l'as
ri degenerará en societat d'altra naturalesa,
sociació obrera i es veu ~la que son au
hostil o contrária a l'Església. "Es clarissim
gust autor s'hi complagué
ma
que a la perfecció; de la pietat i deis costuras
nera, go que ens illustra una 'rácla més sobre cal atendre COM A FI PRINCIPAL
i que
la
intenció
aquest ha d'ésser, abans que tot, el qui regeixi
cia a donarpontifical que no sémbla pas propi
gaire satisfacció als sociólegs que íntimament l'organisme social. Perque del con
Proclamen dogma de fe l'exclusivisme obrer deis trari degenerarien en altra mena de societats
sindicats, i que han arribat a trobar la fórmula poca cosa más valdrien que les a,ssociacions en
craquesta intangibilitat en la frase, tota plena que cap compte no es sol tenir de la Religió".
marxista: sindical pur. "Molt de I a seguit resumeix en frase brillant, eloqüent i
11°ar SOn aquells
dels nostres que... proven com
claríssima tota l'espiritualitat que vibra en l'En
Podran... minorar la sort deis proletaris,
i fent
cíclica, en aquesta Encíclica a la qual gosen
Se sos
protectors,.... suavitzar amb l'equitat els invocar sacrílegament alguns que amb la pisto
que uneixen entre si els amos i els
oorers... S'esforcen altres f homes excellents] a la a la butxaca i la rábia al cos i la bojor al
congregar en convenients associacions les di cervell han maculat, darrera una esgarriada
de defensa obrera, les seves mans i la seva
verses classes
d'obrers, els ajud,en amb llur con honradesa, i han fet perdre a tants d'altres, i
amb llurs béns...
Donen áním i estenen a a ells rnateixos, la vida i l'ánima ; aquells deis
protecció els Bisbes, gota llur autiori- qui he dit moltes vegades que la sociologia els
`at
auspicis molts individus de la Clerecia havia fet perdre la moral. "Endemés
diu
cura de subministrar als
associats quant
Lleó
QUÉ IMPORTA A L'OBRER
cultura de l'a'nima pertany. Finalment no HAVER-SE FET RIC AMB AJUT
DE
en catalics
molt rics que fent-se, en cer
L'ASSOCIACIó, SI PER MANCA DE SA
de formar les asso
d'haver condetnnat
arnb duríssima frase l'opressió
de fer entrar
Per força els obrers en les associacions
anticris
tianes, i de proclamar que en absolut devien
seolbr-se, entre elles i les associacions obre
res católiques, aquestes
últirnes (ço que, con
veiérem la setmana passada, no exclou la splu
ció de la
defensa individual de l'obrer cristiá

,
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NUTRICIÓ PRÓPIA CORRE PERILL DE
PERDRE'S LA SEVA ANIMA?" I ja no
deixa aquesta idea fins al capdavall del capítol,
refermant-la amb les senténcies de Jesucrist
inspiradores d'aquella doctrina : "De qub apro
fita a l'home guanyar tot el nión si perd l'ani
ma?" i "Cerqueu primer el regne de Déu i sa
justicia i totes aquestes coses us seran donades
d'escreix", paraules vives de l'Evangeli que
cris retornen a la persona típica de l'obrer cris
tiá conscient abans que de sos drets, de sos deu
res, humil i confiant en la Providéncia, de que
venim parlant fa alguns articles.
Tot aquest apartat, l'últim del cap. X, tracta,
corn dic, deis fins de l'associació obrera, i ve't
aquí, dones, de qué paria: de la perfecció de la
pietat i deis costums com a fi principal; de la
instrucció religiosa: "doni's moltíssim lloc a la
instrucció religiosa ; que cadascú conegui els
deures que té envers Déu, que sápiga bé ço que
ha .de creure... i amb especial cura se l'armi
contra les opinions errades i el diversos perills
de corrupció". El texte restant demana encara
que s'exciti a l'obrer a donar a Déu el culte de
gut; i amb exhortacions de fidelitat a l'Es
glésia i als Sagraments tanca el parágraf i el
capítol. Són, dones, associacions de Iluita social,
de reivindicació de classes, de defensa preeml
nent d'interessos materials, són associacions
plenes, d'esperit de vaga i coacció, les que deri
ven de l'Encíclica?
El capítol XI o penúltim, és dedicat a l'asso
ciació i porta aquest títol, tan llarg com expres
siu : Les relacions entre els associats essent com
és
religió el fonament de les lleis socials;
i tanribé s'hi conté nodridora doctrina. Al pri
mer parágraf toca la qüestio rnés candent : la
deis Conflictes entre obrers i amos, i ve't aquí
el que diu : "Per el cas en qué algú de la una
o de l'altra classe (d'amos i d'obrers) creiés que
se li havia mancat en quelcom, ço que
seria
més délesitjar és que hi hagués en la mateixa
corporació barons prudents i íntegres, a l'arbi
tri• deis quals correspongués, per virtut de les
mateixes ibis socials, dirimir la qiiestió." El
Pontíf ex parla d'arbitratge, en la idea del qual
van compreses les comissions
mixtes. Els qui
no Conceptuen que l'obrer tingui altre mitjá de
defensa que la vaga, deuran considerar que el
Papa els deixa... indefensos. "Es deu també
arnb gran diligencia proveir que a l'obrer en cap
ternps no li manqui treball en abundancia"
(tasca deis patrons o de les associacions de pa
trons) "i que hi hagin subsidis suficients per a
socórrer la necessitat de cadascú, no sois en els
accidents repentins o fortuits de la indústria,

sino també quan la tnalaltia, la vellesa o altra
desgracia pesés sobre algun." I afegeix "Amb
aque.des Ileis, si es volen acceptar, bastara per
a preveure a la utilitat i benestar deis más po
bres." Us aneu fixant, lectors, en el sentit, en
el to, en el carácter, en l'esperit general de l'En
cíclica immortal de Lleó XIII? Posant-vos la
má al cor, us sernbla que encoratja gaire a
aquells qui la invoquen volent fer creure, cona
si no fos ben fácil consultar-la, que empara
Lleó XIII les practiques, les doctrines i la lite
ratura de la violencia social ?
"La solució bona
diu per últim en el pa
rágraf segon i darrer d'aquest capítol, que pot
considerar-se un veritable resum doctrinal —,
la donaran els obrers cristians si, units en so
cietat i valent-se de prudents consellers (no ha
vien quedat els sindicalistes en qué els obrers
conscients de Ilur dignitat es bastaven a si tila
teixos ? No és aquesta la pura filosofia sindical?)
entren pel comí que„ amb singular pro fi! .d'ells
públic SEGUIREN LLURS PARES 1
AVANTPASSATS".El carní que am.b profit
privat i públic seguiren els pares i avantpassats
no és, no pot
ésser altre que el del Grenti.
Aquest és el meu, precisament! (t). I remem
bro novament que els gremis eren associacions
patrotiatt, funclades a base d'un sólid esperit de
casa (i no cal dir de pietat), subvenint el gremi
als objectes de benestar deis obrers i deis amos
rnateixos, als quals objectes la casa per si sola
no abastava. El Papa fa aquí una crida pode
rosa a I.'exercici de
les virtuts cristianes i al
móbil sagrat del Compliment del deure (móbil
ben
segons altres vegacles hem
demostrat) dient que "ia benevolença deis ciu
tadans s'inclinará espontániatnent als obrers que
vegin laboriosos i modestos, als qui es sápiga
que AVANTPOSEN l'equitat a la ganancia
I EL COMPLIMENT RELIGIÓS DEL
DEURE A TOTES LES COSES." Aquesta
última frase, raig de Ilum emanant del centre
tnateix del sol de la Moral cristiana, illurnina
el sentit general de l'Encíclica i illuminará es
pecialment el fragrnent que segueix, que és
tim que el Pontífex dedica a l'associació obrera,
venint després ja el breu capítol XII que és la
conclusió de la Lletra Apostólica. Aquest frag
tnent ve a ésser un corollari on s'assenyala un
altre avantatge de l'Associació obrera católica
segons l'esperit que exposat queda : l'ésser, di
ríem, un port de refuei per als altres obrers
que viuen allunyats de la fe i deis costums
—

(i) Vegi's
sino

(1923).

la

meya

conferéncia El sindicat i el ca
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cristians, sobretot per els que afligits alhora per
l'opressió de patrons inhumans i cobdiciosos
sofreixen també alhora l'opressió de les asso
ciacions obreres no cristianes. Essent un corol
lari ja es comprén que no ha de contenir
aques

Lleó XIII .prohibeix als cristians
terminant

d'ajuntar-se.
Creiem, doncs, que poden compendiar-se les

ment

ensenyances de l'Encíclica en la qüestió de
l'as
sociació obrera, en els següents punts:
ta part doctrina diferent
de la que explana en
r.
Són norma general de tota defensa
la totalitat deis
obre
capítols X i XI sobre els prin
ra aquests preceptes : a)
abstenir-se de la for
cipis, carácters, mitjans i finalitats de l'asso ça
; b) jarnai no armar sedicions ; c) jamai no
ciació obrera católica (2).
ajuntar-se amb homes malvats. (Cap. IV,)
"D'on s'ha d'esperar finalment la salut". Tal
2.
Per a la solució del problema social són
es el títol del
breu capítol darrer de l'Encíclica
indicats com a mitjans humans
part dels so
I?erunt Novarum. Una sola senténcia sintetitza brenaturals) els
següents : r. Acció de l'Estat
el final i tota
l'obra : "Posi tothom la mira (Cap. VI); 2. Protecció obrera que
compren
Principalment a restaurar els costums cristians„
gui els béns de l'anima de l'obrer ; descans
unit
SeUse
els qwils aquestes mateixes armes de la
amb la religió; béns temporals (Cap. VII); 3.
prudéncia, que es pensa que són molt a propó Salan i equitatiu (Cap. VIII); 4. Difusió de la
valdran molt poc per aconseguir el bé de
propietat privada (Cap. IX), i 5.
Associacions
sitjat."
d'obrers (Caps. X i XI).
Poden doncs els sindicalistes proclamar tant
3. Les associacions obreres en les quals es
eom vulguin, en aquest
complau el Pontífex són encatninades socór
corrent actual de su
perstició marxista, l'eficacia mágica de l'asso
rer els necessitats i
escurcar distáncies amb els
ciació, com una panacea que guareix tots els patrons. Abarquen ordináriament socorsos mu
'flals (i, cosa rara, tots els
tuals, viduetat, orfandat, nialaltia, accidents, pa
mals deis obrers re
volucionaris com els mis dels obrers cristians !) tronats per a nois i per a vells. (No parla deis
Nosaltres sabrem sempre que aquesta associació objectius sindicalistes : reivindicacions, Iluita de
obrera si no és amb costums cristians valdrá classes, etc.)
rnolt poc per aconseguir pau i
4. El Pontíf ex veu amb goig que es formin
justicia social
que són els béns que
aquestes societats i desitja que creixin; diu
es desitja. I ja direu, lec
que
t°rs, si la condició d'obligatdria s'avé gaire amb sÓn oportunes i que hi ha dret a formar-les.
els costums
(No diu que sigui un deure, ni que siguin obli
cristians, essent així que la tal con
dicio
per fer-se efectiva un perso
gatóries, ni rigorosament i absolutament neces
nal..• executiu cine entra per dret
propi en la sáries, ni obligatóries moralment, ni que incorri
designació d'hornos malvats" arnb els quals en cap mena de falta l'obrer que no hi entri.)
5. El dret de formar aquestes societats és
natural
a l'home. (El dret sí, peró
(2,) Diu així aquest fragtnent : "D'aquí es seguirá
el delire, no.
`arriDé aquest
El formar-les és concedit pel dret natural, peró
av'antatge : que es donará no petita
esPerança i ádhuc possibilitat de remei a
no preceptuat.)
aquells
obrers que viuen
o
menyspreada la fe cristiana, o
amb costums
6. No poden ésser respectades les associa
a
qui la professa. A la ve
ritat, entenen estranys
cions que pretenguin expressament anar contra
aquests moltes vegades que. els han
(")ganYat amb falses esperances i vanes illusions, per
la probitat, la justicia i el bé de l'Estat.
qué són molt
inhumanament tractats per amos cob
7. Es una injusta i intolerable opressió la
diciosos que no els estimen sinó en la
mesura del
lticre que amb Ilur treball
de les associacions obreres que, amb una orp,ra
que en
Lle.8 societats on s'han ficat enelsllocprodueixen;
nització que no s'adiu bé amb el nom cristiá i
de caritat i amor
"die han discórdies intestines, companyones
el bé dels Estats, acaparen totes les indüstries
perpatte.s
la Patipertat quan
a aquesta li manquen la pudicia
i obliguen als que no s'hi volen associar, a pa
d'ániin i extenuats de cor, quant
yoldrie„ Quebrantats
gar sa resisténcia amb la miséria. Cal 'libertar
molts d'ells veure's lliures de servitud tan
burniliadora! Peró no s'hi atreveixen perque els ho sé d'aquesta opressió, sots pena de posar en
destorba
o
el respecte hutná o la
en la
perill imminentíssim el summe be de l'home: la
temença de caure
indigencia.
Ara bé, per a salvar a tots aquests,
cal
Religió.
•

obno

dir quant poden aprofitar les
associacions dels
católics si als que vacillen els
inviten a llur
aPianant-los
les dificultats, i als penedits els
ad
!fleten en sa
confiança i protecció". Fonamentats en
la
doctrina precedent
podem, a plena veu, afirmar
que en el
pontifici ni aquell convit vol dir
co.acció ni pensament
protecció és mitjançant l'ús de
pistola, com aquesta
de molt bona gana voldrien entendre-ho
certs
rers

sindicalistes

que

jo

8. Per a defensar-se d'aquesta opressió con
vé que els obrers católics formin associacions
própies. Per tant, el fi d'aquestes associacions
d'obrers católics no és el defensar-se deis pa
trons, sinó dels revolucionaris.
9. La defensa deis obrers católics contra
les associacions d'obrers revolucionaris per mit
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ajut de l'associació, si per manca de sa
nittricjó prbpia corre perill de perdre's la seva

já. de

les associacions cristianes no exclou la
defensa individual deis obrers que estiguin en
circumstáncies propicies o es sentin prou forts,

amb

amb l'auxili de la Providéncia, per a resistir
amb valentia, ádhuc isolats, contra les associa
cions revolucionáries.
Per tant, és obligatori de refusar el nom
!o.
a les associacions revolucionáries (i ho és en
virtut de la moral fonamental de l'Església).
Ço que no pot ésser obligatori sinó voluntari,
és la inscripció a les associacions cristianes.
L'associació obrera católica és recomanada no

14.
Per aleas de conflicte entré obrers i pa,trons, és de dé'sitjar qué es con fií a l'arbitratge
de barons prudents i integres. (Arbitratge:c-,
ció indirecta: oposada a vaga.: acció directa).
15. Cal que els obrers cristians segtteixin el
camí de llurs pares i avantpassats. (Aquest ca
mí no pot ésser altre que el; del Gremi : associa
ció jerárquica, d'espera faMiliar, a base religio

animó?"

.

,

educativa, i mutualista);

sa,

Prepos'ant

16.

imposada.
Són cspecialment recomanats els patro
nats obrers i tota obra de protecció deis rics a
favor deis obrers. (Doctrina antisindicalista
pura. Els sindicalistes consideren la protecció
com a atemptatória a la dignitat obrera).
12. "Fi trini.;701 de les associacions obreres
católiques és la perfecció de la pietat i deis cos.
tums." "Del contrari, degenerarien aviat én al
tra mena de societats."
13. "Qué' importa a l'obrer haver-se fet rir

tota altra

i

contpliment del deure
cosa,:s'atreuran els obrers cristians
el

o

la

benevolença çléls ciutadans, i les associacions
que formin seran port de refugi per als desen
ganyats, els oprimits i els tractats injustament.

(Aquest
ció
•

corollari exclou, naturalment, la

formes.)
Un altre día parlarem de
en

totes ses

lo que diu

coac

l'Encí

cIica sobre la vaga.
DO

R. R UCA

.

RiPLICA

El dret de sindicació
Al Sr. R. Rucabado
El senyor Rucabado m'ha fet l'honor de
contestar el meu article, peró he de confessar
sincerament que no m'ha convençut. Ja sé que

inútil insistir, peró sia'm permés de fer al
guns dbmentaris a les afirmacions contingudes
és

en

la

seva

resposta.

No pretenc donar lliçons a ningú, peró cm
permetrá el senyor Rucabado que li digui que
és impossible que ens entenguem perqué no se
situa bé. De vegades a través del brancatge
veiem enllá de l'horitzó muntanyes enormes i
si ens situem dalt d'un monticle i podem es
tendre lliurement la mirada, ens adonem que
no són muntanyes sinól núvols.
Ens retreu els tnots despectius que els sin
dicalistes apliquen als obrers que no es \rolen
sindicar. En Cambó ha parlat de les planes es
tant d'un estimat diari local del feixisme i ha
declarat en començar que deixaria de banda to
tes les anécdotes i els fets que no tenen res á

veurc

amb

l'es,spilea

D'aquesta irráriei-i, és

del
com

..moviment fe'.xista.
s'han de

tractar les

sindillísme,

coses. El
senyor Rucabaclo, no es
una anécdota, 'sinó ,una
força, una organitza

ció

,

una

realitat, que está

Davalli, dones, del

estesa

arreu

gra d'arena dels

del món.

prejudicis

i situi's al cim d'una muntanya, des d'on es
pugui veure el problema de la sindicació arnt
tota la seva compleXitat.
El senyor Rucabado parla de l'amenaça dc
mort, del costum de matar els obrers a trets
de pistola, i supoSo4tié tot aixó no ho diu pel
mi, perqué jo, en de4ériSar el dret de sindicació
no afirmava que áltilivién d'emprar aquests 10°'
cediments impropis d'hofries cristians. Per VI
dones, retreu totes aquestes coses? Qué té V'
jU
veure la sindicació amb aquestes anécdotes
Angla'
a
rament localSk? Es que per exemple
terra, es maten els obrers que no es volen
dicar? No hl ha en aquella gran nació drká'
nitzacions obreres que funcionen dintre de 11
Ilei?
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El senyor Rucabado ens
de les incidén
cies de la sindicaciób local, parla
peró no de la sindi
CaCi6 general. De fet no
sinó únicament un aspecte. ataca la sindicació,
Deis fets .vergonyosos esdevinguts a Barce
lona no en són responsables els obrers sindicats
sino iin petit escamot de
desenfeinats que yo
lien vitire amb l'esquena dreta.
Si els governs

haguessin volgut que els di

rectors del sindicalisme''actuessin dins la llei,
110 haurien fáçilment
aconseguit. En comptes
de

perseguir els Vividors que

pertorbaven la
Vida económica de la, ciutat, eis
ebien amb
gran consideració al
ininisteri
de la Governa
eió. No sap el senyor Rucabado
que els sindi
eats han estat
instruments polítics ? I perqué
en
aquells temps trágics els obrers eren morts
trets pels carrers, hem de
la sin
(hicació ? Blasmem els políticscondemnar
que varen tole
rar

que

cometessin tants crims a la nostra
no els obrers honrats que se sindi
quen ami) el dret legítim de
defensar llurs inte
ressos.
es

eiutat, peró

11:s que creu el senyor Rucabado que és
ne
ssari l'assassinat per aconseguir que els
oorers
•

se

sindiquin?

L'esperit

rierol

que

del senyor Rucabado és

únicament refiexa

que creixen al
marge. No
soca corpulenta que

rides dalt de la
vent.

veu

estenen les

carena

un

petit

arbrissons

els

els arbres de

branques

gar-

resistint l'escomesa del

11z el senvor Rucabado qul'Ino- es pot ano
'llenar egoista un obrer que amb esforc i cons
tancia devingui un petit propietari i que estigui
content de la seva sort. Naturálnient que no.
El que
deja jo en el meu articlé es que s'han
de
sindicar
tots els obrers, car d'aquesta ma
nera els
uns ajuden als altres.
vI r

,

El senyor
Rucabado nega

que

obrer isoa sin
deis altres. Són
seyes aquestes
paraules. No revela aquesta afir
Un egoisme ?
Vol el senyor Rucabado
que es
sindiquin únicament els desesperats, els
que es
moren de fam, els explotats, els que no
Poden fer triomfar
els seus, drets ? La solidad
tat
social no consisteix en ajudar-se
mútua-.
Com podem, doncs. aconsellar que l'orer que
té un reconet, cOm vosté diu, no
gui
vul
ajudar a aquells que no el tenen
?
,Eris parla el senyor
Rucabado de l'eficacia
bon exemplé i
de la vida recta i austera deis
nons obrers.
dicació,? Qué té que veure aixó amb la sinun

d'esperit
vingui obligat
dicar-se per conservador,
cooperar al bé

irur.ent?

•

Creti

el senyor

Rucabado que

el

patró

que

-

explota els

seus obrers, ho fa perqué
aquests
són dolents i immorals ? Deixará d'explotar-los
si són bons i austers ? El patró que explota és
perqué no té consciéncia i, per tant, per ehl no
té cap valor ni l'austeritat ni la virtut. Objec
tara que hi ha patrons bons que estimulen
els obrers dignes i honrats. Certament. Peró,
perqué existeix un nucli de bons patrons, dei
xarán els obrers d'organitzar-se per a defen
sar-se deis dolents ?
El senyor Rucabado voldria que els patrons
fossin uns patriarques que protegissin els
obrers i que aquests sabessin conviure harmó
nicament amb ells. Molt bé. Aquest és un ideal
rnolt bonic ; peró quan els patrons siguin sants
podrein exigir que els obrers siguin ángels.
El senyor Rucabado fa una afirmació que
dona molta llum i el situa en aquesta qüestió.
Aquest obren isolat, exclama, que vosté diu (es
refereix al meu article), que vosté diu que jo
he crea.t posant-li la nieva própia ideologia i
fent-lo girar a l'entorn deis meus propis preju
dicis, sóc jo moteja:.
El senyor Rucabado, imitant aquell rei fran
cés, exclama : L'obrer sóc jo. No, l'obrer no és
vosté, senyor Rucabado. Perqué vosté no es
considera explotat i pot satisfer les necessitats
de la vida, creu vosté que tots es troben en el
matei,c ,cas ? Jo no sóc obrer ni vise sotmés a
cap .pittr•6 i no obstant comprenc les necessitats
deis obrers i sento en la meya carn els seus

dolors.
El senyor Rucabado

s'ha molestat perqué
vaig qualificar d'egoista la seva actitud enfront
la sindicació, peró per poc psicóleg que horn
sigui en el fons s'hi endevina un individualis
me exagerat i un egoisme.
Negará el senyor Rucabado que fins fa poc
hi havia dependents que guanyaven vint-i-cinc

duros, i

amb aquest sou misérrim havien de
mantenir la dona i els fills ?
Negará que els pobres meritorts passen uns
mesos sense cobrar, i després de treballar
de
f ranc sels assigna un sou de cinquanta pes
setes ? I se'ls exigeix que sápiguen llengües,
taquigrafia, mecanografia i comptabilitat.
Pot negar el senyor Rucabado l'explotació
indigna a la qual estaven sotmesos moltíssims
obrers ? Qui ha millorat la seva situació? Els
sindicats.
Si el senyor Rucabado no admet la sindica
ció, podria din-nos qué han de fer els obrers
per a fer respectar els seus drets !
El senyor Rucabado acaba l'article amb un

parágraf patétic. ja sé, senyor Ventalló, din,
que vosté no portará son judici amb el rigor
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lógic

de trobar justa contra el meu egoisme
la pena de mort.
No crec que el senyor Rucabado tingui el
dret de fer aquesta insinuació. Es que creu el
senyor Rucabado que els partidaris de la sin
dicació tenim ánima de pistoler ? Potser nos
altres som més humans que aquells que creuen
que els obrers que tenen un reconet no s'han
de sindicar.
Reconec que vosté té el dret de no sindicar

se

si

no creu

en

l'eficacia de la sindicació. Peró

negui aquest dret a aquells que són parti
daris de les organitzacions obreres. Si de Roma
no

la condemnació deis sindicats, exclama
amb Sant Agustí : Roma locuta, causa
Mentre no arribi la condemnació, po
dem discutir les opinions personals deis escrip
tors que pretenen convertir-les en dogmes.
ens

ve

rem

JoAN VENTA141,6

La solució de bis els problemes
Mai el món no ha estat una bassa d'oli, ni
és tampoc aquest el seu destí, peró no menys
cert és que avui com mai es mostra amena
çat i desfonamentat per una pluja de pas
sions, malures i dissorts que semblen voler
acabar amb tot.quant legítimament estimem so
bre la terra. Pluja demanen els pagesos da
vant l'espantosa sequedat que reseca les en
tranyes de la nostra terra, fent-la estéril i re
cobrint-la d'una secor esgarrif osa. Prou• in
transigéncies del burgés demanen els obrers
aplanats per l'organització d'un segle de tran
sició i de revolta. Prou tirania obrera clamen
els patrons acorralats pels qui creuen en un
progrés obting-ut a base de la Star i la re
volta ; vida exemplar en els homes de govern
deis pobles, ansien els que encara senten les
necessitats de la humanitat extraviada...
Quarits i quants, infiltraits d'unes teories
"modernistes", pretenen endegar totes aques
tes coses amb les escasses f orces de qué dispo
sa l'home i amb mesures socials i filantropies
purament humanes, impossibles de Irealitzar
sensé l'existéncia d'una ordinació espiritual su
perior. Abans tothom ho demanava al cel i
les coses no anaven malament com ara. Eni
contava l'altre dia un senyor que per a admi
nistrar les seves hisendes ha viscut molts anys
entre pagesos, que f orça anys enrera i en cas
de sequedat persistent com l'actual, recorda
haver vist processons en les quals es demana
va al cel pluja i tots els circumstants anaven
amb paraigües, tal era la fe dels nostres avis
que mai (segons tradició) no s'havia vist en
ganyada i avui dissortosament desapareguda
per un mal entés excés de saviesa.
Prou es fan ara també algunes pregáries o
rogatives, per?) al cap de cinc minuts i a pocs
-

•

metres de la mateixa capella

ja sentireu un re
que talment atrau un cástlg de Deu.
Referint-nos ara a la qüestió social, tambe
demanen, potser, els patrons ajut a llurs cri

nec

tiques situacions, peró

no

escrúpol a
corrupció do

tenen

Portar una vida de desordre i
nant mal exemple a llurs treballadors i fill
ix)rtant-los pel camí del vici i la depravaci?
que privará, en un demá, d'homes per gover
llu15
nar i defensar la patria, i permetent a
dis
costi
filles que es vesteixin de manera que
tinguir-les d'altra mena de dones, matant abo
la seva espiritualitat i amb ella tot el tresov
de l'anima femenina.
Passa de f aisó semblant, amb la classe obre
ra. Els pares ensenyen a llurs fills amb la Pa"
mula i l'exemple el camí deis odis i vicis.
mainada proletaria creix amb aquests dos
crancs rosegadors i els seus efectes s'han
trat ja ben palesament en la ciutat nostrada,
ami) les últimes lluites socials, i Déu vulgt°
que un dia no ho veiem pitjor encara.
Estranyeu, doncs, que les prégaries per 18
pluja, per la pau social i per tots els gratis Pr°blemes de la vida moderna, no tinguin al)a"
rentment cap eficacia? Creieu que enganyared
podre'
a Déu amb bones paraules i després
mofar-vos d'Ell blasf emant i odiant ? No ser"
veixcn les paraules solament; és necessari Tic
amb fets demostrem la nostra subrnissió a le'.
espirituals doctrines que ens han ensenyat ,1
d'aquesta manera estarem en camí d'aconsegoil
totes aquestes coses que tant ens convenell.;
veurem restablerta la vertadera justicia
guts els f alsaris que és volen f er passar Per
enviats de ce!...

jAuNtE MARXUACH
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Aquestes lliçons

de la realitat les aprén tot
per aixó ens afalaga la idea que les
apendrá el Govern i en treurá les conseqiién
cies practiques que entranyen.
Les estadístiques, quan són ben portades,
són les grans llumináries per a la governació

hom, i

Dades estadístíques
La Inspecció General d'Estadístiques ens
assabenta que el preu de les subsisténcies va

Pujant implacablement. Amb
índex

ro

Alixó

1

un any el núme
augment de set per cent.
vol dir que en alguns punts l'aug

acusa

no

un

Inent no discrepi, peró en general,
l'encariment
de la vida és un fet innegable,
esfereidor, a tot
Espanya. I el pitjor és que totes les probabili
tats són que
l'encariment continuará. I no és
Pas que el Govern no es preocupi
d'aquest f et
alartnant. Ara mateix ha aconseguit una f orta
rebaixa en el preu del bacallá, deturar l'alga de
l'oli i del sucre, lluita perqué la del pa sigui
Poc sensible, etc. Peró el Govern,
a qui f em
amb gust aquesta justicia, oblida o no
ven que
la causa del general
encariment radica prima
riament, en la depreciació de la moneda, que
ve a
ésser el resultat de totes les causes de
ruina que pesen s'obre l'economia nacional : la
guerra del Marroc, la mala política aranzelária,
els déficits
deis Pressupostos, les deficiéncies
(le
l'administració, la política fiscal equivocada,
les males collites, etc., etc.
I la depreciació
de la pesseta no es cura pas
anlb retóriques,
sinó amb mides i resolucions

encertades

Aquella

i

practiques.

que es creien que la política aran
zelária de sentit lliurecanviste afavoriria el co
Irlerg encara que empobrís la indústria nado
nal, han sof ert un desengany gros.
No és solament Catalunya la víctima d'a
questa mala política aranzelária. A Béjar hi ha
(leu mil obrers sense
treball. EIs viatjants que
recorren la península tornen sense notes de
venda, penó han pogut veure que la cnsi
que
aclui sofrim és verament nacional. Els
centres
rnercantils de Madrid que es feren la illusió
cle lucrar amb
la vigent política aranzelária,
e.neara que fos a costa de la ruina de
la nostra
indústria, confessen que s'han equivocat. La
cris' també els perjudica
de fenn.
I el
mateix podem dir de les classes agríc
oles que tant Iluitaren en
pro d'aquesta polí

tica

aranzelaria anorreadora
afavoriclora
deis productes

confessen
•

es

inlques
cabales

que

s'equivocaren.

de la indústria i

agrícoles. També

que la solidaritat de
les f orces econó
nacional está per damunt de totes les
i de tots els
prejudicis deis egoismes i

de les
escoles.

,

de l'Estat.
I aqueixa estadística deis preus de les sub
sisténcies és de les poques que a Espanya gau
deixen de crédit, perqué es basa sobre fets que
atanyen a la butxaca i a la boca.
A. Z.
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Del 131sbe d'Oriola
coneixer i estimar l'Evangeli i aplicar
principis a la societat fins a fer-los
incrustar en la legislació, heu's aquí el que deu
Fer

els

seus

ésser base fonamental de la nostra acció so
cial, fent compendre al poble que l'Evangeli
protegeix i vindica els seus drets amb major
eficacia i autoritat que els agitadors que l'ex
ploten i en lloc de curar les seves llagues no
fan altra cosa que irritar-les amb el vinagre
de l'odi ; que l'Evangeli ha predicat sempre la
justicia i la caritat per als petits i els humils ;
que sois l'Evangeli converteix en deure sagrat
que obliga a la consciencia els deures socials;
que els sentiments d'amor i fraternitat i de
respecte sincer a la dignitat humana moren i
desapareixen a mida que manca el sentiment
cristiá ; i que no hi ha aberració més gran per
conjurar i resoldre la present crisi social que
allunyar-se del si de la Mare Església i refu
sar les solucions
de l'Evangeli, ja que, com
reconeixia Cabet (11e.vrai christianisme, Pré
face), un deis cap-pares del comunisme, "si el
cristianisme f os interpretat i seguit amb l'es
perit de Jesucrist, si fos ben conegut i escru
polosament observat per la nombrosa porció
de cristians que es troben animats d'una pie
tat sincera i que no tenen necessitat Inés que
de conéixer la veritat per a seguir-la, aquest
cristianisme, la seva moral, la seva filosofia,
els seus preceptes serien suficients per esta
blir una organització social i política perfecta.
per lliurar la humanitat del dolor que l'atur
menta i assegurar la felicitat deis homes da
rnunt la terra".
("La responsabilitat religiosa imposa al
Bisbe l'acció social". Pastoral recent del Bisbe
d'Oriola, Dr. Irastorza).
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(EPILEG)
L'obra del P. Basté davant el Patronat es
colar de la Joventut Obrera de Valencia, ex
posada en aquestes planes de CATAL,UNYA SO
CIAL, verament alliçona i posa de manif est el
bé immens que a aquella f ormosa capital ha
fet aital institució, no tan sols des del punt
de vista moral, sinó també sota altres aspec
tes económics, socials i materials.
No recordo a punt fix, puix no tinc a má
les dades (que encara que les servava no he
pogut retrobar), des de la fundació del dit Pa
tronat fins ara, han passat molts anys, peró
cree no equivocar-me en
dir que fa més de
25 anys que fou fundat, continuant la humil i
profitosa tasca del benemerit i abnegat Gre
n-ori Gea.
Fe! Patronat han passat molts mils de nois,
molts mils d'obrers, molts dels quals han cons
tituit ja avui familia i llurs fills, seguint les
petjades deis pares, així mateix acudeixen ,al
Patronat, cercant allí la instrucció moral, re
ligiosa, cultural i económica, f ent-se homes de
profit per a la lluita per l'existencia i portant
llur esforç personal al bé de la comunitat.
La influencia que el Patronat ha tingut per
Valencia, es té que remarcar així mateix amb
major motiu en les actuals i passades circums
táncies, no tan sols en el que atany als prin
cipis religiosos del poble valenciá, sinó també
en la defensa deis principis fonamentals de la
societat cristiana i en les Iluites mal anomena
des socials, amb motiu deis atemptats crimi
nals entre patrons i obrers i entre sindicalis
tes i np sindicats.
Aixó fa que a Valencia, més que en altres
llocs de les terres d'Espanya, es f es témer que
la llavor sindicalista, comunista o anarquista,
tingués camp prou adóbat per produir els f ruits
que, per desgrácia, s'han produit en diferents
llocs de la Península com Catalunya, Aragó i
Biscaia.
Cal recordar les lluites religioses que Va
lencia ha presenciat. Cal recordar els mártirs
assassinats als carrers de Valencia, quan la
festa de la Verge Immaculada. Cal recordar
les lluites campáis fratricides, entre els parti
daris de dos homes vulgars que volien explo
tar l'hegemonia en els negocis públics, armant
els dos bándols com a exercits, comanats els

per Blasco Ibánez i els altres per Soriano,
sembrant el terror i la malvestat de llurs con
ciutadans. Un governador civil católic, En Pé
rez Mozo, hi posá terme i remei.
A Valencia, la llavor sindicalista anarco
comunista, no ha pres peu ; l'acció directa sols
s'ha deixat sentir en comptats casos i els seus
autors i actors han estat f orasters ; les vagues
no s'han produit amb aquella Tirria i direcció
com a altres terres hispániques, i el
ha donat mostres de tenir més seny.
La classe patronal, peró, tarnpoc ha estat a
l'altura deis temps actuals i allí més que a Ca
talunya, el treballador (parlo en general) ha
sofert més les conseqüéncies de la insuficien
cia de jornal i mitjans de viure, sense que
aixó fos prou per a donar aquelles notes agu
des i extremes, que, clamant a Déu, porten
aparellada la venjança.
Dec fer constar que, si aquí a Catalunya es
tractés al treballador com s'ha tractat a Va
lencia, potser que tindrien explicació certs ac
tes que ací tots havem hagut de presenciar.
Encara que enemic de les comparacions, cal
remarcar la diferencia entre ambdues regions
per f er més patent la influencia que té i ha
tingut, en la f ormació de la classe treballadora
de Valencia, el Patronat escolar de la
Obrera allí establert.
Valencia no retrá jamai el tribut d'admira
ció i agraiment a l'obra del Patronat escolar
de la Joventut Obrera ; no tan sois per haver
amb son esforç i direcció, omplert el buit que
l'ensenyament oficial deixava, sino també Per
l'obra magna del Patronat, l'obra post-escolar
que és la més profitosa, allí on es forma la
instrucció cívica, moral i religiosa de l'horue
de demá, emparant-lo quan més perills el vol.
ten i quan, abandonat en l'ambient de f ahri"
ques i tallers, els exemples poc edificants fa"
que nattfraguin tantes i tantes ánimes embru
tides en el fang deis vicis i passions. L."
Si aquí a Barcelona i arreu de les pobla
cions importants de Catalunya, poguéssim tC
nir alguns patronats similars al Patronat es
de
colar de la Joventut Obrera de Valéncia,
mica en mica aniria canviant l'ambient moral
de la nostra joventut i fóra l'esperança del dio
de demá.
uns

treballador

Joventut
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de Gregori Gea pot animar
magnánims que mai no falten en

nosaltres.
No ens queixem si l'onada anarco-comunis
ta ens engull ;
será per culpa nostra de no ha
ver fet
altra cosa que plányer-nos del mal que

veienl

i restar

quiets, esperant qne

desen
rofilin els esdeveniments amb estoica passivi
es

rat, sense posar de la nostra part el deure que
tenirn de 'fer bé al nostre proisme.
A treballar, doncs ! Qui
sembra cull !
J. GUIL,ERA VILLAREAL

La relaxació de
ença s'observa

costums que

d'uns quants

arreu del món, accentuant
i rnés cada dia, proclueix en ránima
sincerament ,abomina d'aquesta onada
(te
Pestilent i llord materialisme que tot ho en
vaelx r degrada, la trista i angoixosa impres
sin que
la humanitat retorna, Iliurant-s'hi
f°11ament i desefrenada, als temps de 'l'adiós i

s,e, nlés
`;e'

sar4nie paganisme.

a,

Innombrables

la

són les

causes

que han induit

innnensa i
nissaga humana a bandejar i postergardiversa
de llurs costums tot alió que

tenia un caient
purament espiritual ; fóra una
tasca excessivament ímproba pretendre
d'enu
inerar-les i analitzar-les d'una sola vegada ;
Per

90 ens guardarem d'intentar-ho tan sois,
/lastres f orces són massa febles per a
'resistir tan f eixuga cárrega, peró sí que ens
ear

les

Platirá
'es

de comentar, més

dues

que, al nostre

directament

o

menys

difusament,

entendre, són les

que

han influit
la primera per
a
seva passivitat i la segona per la seva acti
a favor
de la perversil humana.
avcor de la
perversió
humana.
be la
primera devem culpar-nos-en tots
qui ens honrem amb el dictat de catónes de la
sois deu culpar-se'n a un
gruP reduit segona
en nombre, per bé que
distingit i

vfitat

—

--

selecte

en

qualitat,

/a:17cm dit que de 'la primera clevem culpar11os-en
tots els qui havem complaença d'ostentar
l'honorable qualificatiu de católics, perqué

Aquest

verses

—

Els responsables
YS

no havem pas aconiplert en di
ocasions el nostre deure d'imitadors de
les ensenyances de Crist, amb aquell zel, f er
mesa i constáncia que deuria ésser tothora la
nostra característica.
Havem vist com de mica en mica anaven
quedant deserts els nostres centres d'esbargi
inent i cultura, així com també els temples
on és practicat el culte de nostra santa religió,
a l'ensems que, per contra, havem vist aug
mentar escandalosament els cataus de vici i
corrupciO, i en comptes d'apressar-nos a es
menar una tan funestíssima desviació emprant
a l'objecte tots els mitjans que el nostre amor
de cate/líes ens suggerís, havem romas negli
gents i descurats, per no dir indiferents a tot.
I ve-us ací que la nostra imperdonable dei
xadesa
motivada, més que per altra cosa,
per la manca d'unió i compenetració en qué
vivim, malauradament, els elements addictes
a la religió
ha permés que els bornes de
vinguessin esclaus altra vegada deis vicis més
repugnants i de les passions més falles.
Hem dit que de la segona causa sois deu
culpar-se'n a un grup no gaire nombr ós, per
bé que distingit i selecte, i en dir aixó ens re
ferim a algunes persones intellectuals i cientí
fiques que avui en dia figuren en el primer full
del cartipás. Aquests senyors, que tant de bé
podrien fer a la humanitat presentant llurs
avengas i invents com a cosa providencial, és a
dir, com a instrument demostratiu de la infi
nita grandesa de Déu, es cornplauen a nodrir
els errors i equívocs d'aquella f ent-li creure
que ells han escatit amb éxit sorprenent tots
els secrets que la ment humana desconeixia i
han pogut comprovar que en el món no hi ha
més ésser sobrenatural que l'Home.
I sabeu per qué aquests senyors tan savis
s'obstinen a negar a Déu ? Dones, perqué llur
orgull incommensurale no els permet conf es
sar amb digna humilitat que tot el que saben
ho deuen precisament a l'Ésser que pretenen
negar ; perqué temen que atribuint la gracia
de sos mérits a una mercé divina, restaria
eclipsada llur pretesa omnisciencia. 1 ve-us ací
com també els homes de ciéncia, que, podent
salvar fácilment a la hurnanitat de la situació
caótica en qué es rebolca, contribueixen enca
ra, per culpa de llur supérbia, a precipitar-la
envers l'abisme.

entenem que

número ha passat per la

—

JosEr URPINA

censura

militar
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tigi del tercer poder de l'Estat. Sigui dit ami)
tot el degut respecte, ningú no es recorda ja
d'aquest poder, tan constitucional com els al
tres dos, i, en sa própia esfera, tan
independent com ells. I és que, en la
pura realitat, la justicia está essencialment uni
da a l'autoritat, i la separació constitucional no

que passa

teóricament
ESPANYA ENDINS
Per

Rivera,

les declaracions del general Primo de
les

noves

que

dona,

i les que la

cen

deixa publicar, queda ben justificada
l'anada de part del Directori al Marroc presi
dida per eh l mateix.
sura

pot

res

contra la naturalesa de les

parlem d'altres

causes

coses.

I

tio

particulars d'aquesta

minva de prestigi, que el discurs d'En Primo
de Rivera assenyala discretament.

ESPANYA ENFORA
Mentre la Societat de les Nacions va estu
diant les espinoses qüestions de l'arbitratge,
de la seguretat de França, de les reparacions,
deis drets deis pobles a viure llur vida, etc.,
el govern francés va aplicant cautelosament,
com
d'amagat, la política sectaria, expulsant
pobres monges—que segurament estarien gua'
rint els f erits en els camps de batalla de 15
Guerra Gran--i preparant l'expulsió deis nía
teixos herois que, moguts per un patriotisme
exernplar, vessaren la sang en generós 11010causte a la patria, que resulta per ells madras
tra abans i ara... Oh, la gran democracia fra
cesa!, com alguns incautes anomenen emfán
cament al govern esquerrá-macónic d'Herrio,t
que, cegat pel sectarisme, prepara la nova
Nicle nacional, tan temuda pels bons f rancesos.
I mentre a Ginebra es treballa per una Pa°
sense Déu, d'espatlles a Roma, tronen els ca"
nons en la immensa Xina, pchs camins de la
Meca, pels voltants del Jordá, a les terres de
la Geórgia (sublevada Contra els Soviets, que
l'arrasen a sang i a f oc), a les afraus africa
nes... A Grecia es
preparen pronunciaments
militars contra el govern nascut dels mateixos.
A Portugal ja compten per setmanes aquests
classe d'af ers polítics. A Xile un moviment
militar ha donat els passaports a un president
débil i un govern maçónic que volien conv5-.
tir Xile en satéllit de la política francesa.
te es baralla amb Anglaterra per la qüestl°
del Sudá. Els indis fan el mateix
llur independencia. Rumania cobreix de trolois
les seves fronteres i la Besarábia amenalaua
d'una allau soviética. Polónia está en el
teix cas. Bulgaria burxa per recobrar el
perdé en rültima guerra. A Itália l'assassul,a,
del diputat feixista Casalini ha renovat la crls'
del de Matteotti, agreujant-la.
Paz, paz, sed non erat paz.

de.;

periódics a comen
algunes estadístiques verament interessants
i no g-aire satisfactóries, com la de l'analf a
betisme, la de l'emigració, la de la criminalitat.
També s'entretenen els

tar

La baixa de la recaudació del Tresor el pas
mes no té dita. Pot haver-hi mil causes cir
cumstancials per baixar. El cert és que fa anys
que va augmentant, peró com que les despeses
augmenten encara més... De tota manera no
podem dubtar que el Govern es fixará en aques
ta baixa i esbrinará les causes per a comba
tre-les.
La inauguració del Palau de Justicia i la
solemnial apertura dels Tribunals amb el no
table discurs d'En Primo de Rivera llegit allí,
donen materia a comentaris que el reduit es
pai de qué disposem no ens permet explanar.
Cal, peró, constatar el fet simptomátic de la
minva que va sofrint cada any més el pres
sat

propuguaut
.61%
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Esguardant

el món

\LEMANYA
La
Un

teri del

jornada de vuit horas

comunicat que han facilitat al minis

Treball, s'anuncia que
está
resolta, en principi, a ratificar Alemanya
el Conveni de

Washington,

relatiu

a

l'aplicació de la jornada

libres, a condició que l'article en el qual
S
estipula que, en cas de guerra o d'esdeveni
vuit

ments susceptibles de comprometre la

tat

nacional,

a

en

vi

un

dels

delegats

de tot el

El president del Congrés ha manif estat que
l'assemblea afavoriria la convocatória d'una
conf eréncia en la qual fossin representas els
Sindicats russos i la Segona Internacional
d'Amsterdam, per tal d'intentar d'arribar a una
unió.
El diputat laborista Mr. Thorne diu que la
Tercera Internacional de Moscou, per a seva
actuació violenta i injuriosa, dificulta i fa gai
rebé impossible la unió de tots els obrers del
món.
MICSIWKIV~IMEMEZZYir,ffirjtanffitylignaumw

qual condernná Ja idea de'una

gMlei

ca-

t'lies que assisteixen al Congrés que es celebra
acrualment a la ciutat d'Hannóver, en un dis
curs
ra

qual figurin els obrers

D'ad 1 d'allá

d'Hanndver

príncep Liwinstein,

en el

la

Alernanya.

Congrés
El

en

segure

el Conveni cessará d'estar

gor, sigui aplicat

nacional
món.

guer

de revenja
per part d'Alemanya, exposa la
seva opinió
ser admés en el sentit que el Vaticá ha d'és
a formar part de la Societat de Na
la qual cosa
significaria, al seu juí, en
fortir l'autoritat d'aquesta
Instititució, de la
lasca de la qual tant cal esperar-ne
a favor de
Pau mundial.

La premsa ha dit molt poca .cosa dels

nous

regidors.
Es natural. Nosaltres no sabríem tampoc qué
dir-ne.
Aquests sí que són veritablement nous.
Tan nous que no sablem que existissin.

• •

El comerç amb Espanya
juí d'alguns diaris anglesos, el tractat de
erg signat entre Espanya i Alemanya pro.„;1r4 a la indústria
británica una pérdua de
! ruilions de lliures esterlines, a causa
de la
nernia

•

A

r11rl,

que sofreixen amb ell les transaccions

Propaganda deis

l11

treballistes

partit
anYa de treballista ha organitzat una carn
propaganda política durant la tardor.
.1,11 aquesta
campanya pendrá part el senyor
ac

b

Donald.

Des del dia

re,es
1 "e'll
a

15 de setembre fins el 6 d'octu200 reunions.
d'aquestes reunions f aran ús de

celebraran més de

algunes

Paraula alguns ministres.
En

L'obrerismo. internacional
el

Congrés treballista,

Preconitzat

l'obrer Pollit ha
la necessitat de formar una inter,

*

*

*

Aquesta setmana es posará
"Somni", de Bernat Metge.

a

la venda el

El text, acompanyat d'abundoses notes i d'un
glossari, ha estat preparat pel nostre

extens

estimat ainic Josep M. de Casacuberta, un deis
joves més cultes de Catalunya. Va precedit
d'un estudi preliminar sobre En Bernat Metge,
del nostre illustre amic Lluís Nicolau d'Olwer,
la cornpeténcia del qual no cal elogiar perqué
és ben coneguda.
La publicació deis nostres clássics fará un
gran bé a la nostra llengua. Cal que tots els
catalans que l'estimen vagin adquirint les obres
que es publiquin, car d'aquesta manera, a la
vegada que coneixeran els nostres tresors li
teraris, aniran, sense donar-se'n compte, depu
rant 1 enriquint el seu lexie,

CATALUN A

Noticiad
ES PANYA

Una Reial ordre
del Consell

secretani

disposa que la plaga de
superior del Treball, sia

provista

per concurs. Els concursans tindran
acabada la carrera de llicenciat en Dret, En
ginyer industrial o Prof essor mercantil, essent
preferits entre aquests, els secretaris en pro
pietat o ajudants vice-secretaris i f uncionaris
deis Consells i organismes consultius del Mi
nisteri del Treball, Cornerç i Indústria, els ca
tedratics o auxiliars de Centres oficials, amb
inérits adquirits oficialment en Congressos In
ternacionals, -sobre matéries administratives o
que hagin estat comissionats per l'Estat, per a
f er estudis a l'estranger.

—Els doctors don Hermenegild Turó i don
Sebastiá Birba, director i especialista en malal
ties deis ulls del Consultori Médico-Quirúr
gic de la Unió Prof essional de Dependents i
Empleats de Comerç, d'aquesta ciutat, han re
prés llurs tasques al dit Dispensan. Al propi
temps, havent acabat les seves vacances el doc
tor En Narcís Ordis, especialista en malalties
de la boca, qui torna a consultar els dies acos
tumats, resta altra vegada complert el Quadro
de Doctors que presten servei a l'alludit dis
pensari Médico-Quirúrgic de la Unió Profes
sional de Dependents i Empleats del Comerç.
—El

Bisbe-Prior de les Ordres Militars
en el poble de Moral
de Calatrava
una Mutualitat
Obrera Católica, que compta
arnb edifici social propi adequat a totes les
seves necessitats.

inaugura

Bascos, de Vitória, sobre

SOCIAL

"l'organitzaçió

de

l'ensenyança a Espanya", abogant decidida
ment per la descentralització, combatent el mo
nopoli de l'Estat i demanant que es faci una
gran f ederació regional d'entitats culturals Per
portar a bon terme la regeneració de l'ense
nyança a Espanya, lliurant-la del dit ruinas
monopoli
.

Agrari
regionals
agrícoles.

—A Córdoba s'ha f ormat un Bloc
que sollicita la constitució de B. A.
per tal de defensar els interessos
gravats i desatesos per tots els governs.

supressió oficial i general del joc CO
mençará a primer d'octubre a tot Espanya.
govern busca mitjans per sulaliituir els recur,
sos als establirnents que els rebien d'aquest vict
—La

criminal.
—La Gaceta publica una 'R. O. dissolent ei
a
Comité nomenat el 25 d'agost del 1923, Per
ti"
nomenant-ne
la ProtecciÓ de la Infáncia i
altre d'efectiu per promoure el Congrés Intel,
nacional de P. I. i a la Maternitat, que tindra
lloc a Madrid.

RSTRANGER

El Congrés de les Trade Unions ha

aprovat

sis'
una proposició tendint a l'establiment d'un
tema de cooperació entre les diferents orga
nitzacions afins d'Europa.
113
—El Comité executiu del partit laborista o°
comunista
resolt que els membres del partit

siguin considerats en el successiu
didats oficials del, partit laborista
cions legislatives.

com
en

a

cal

les Me'

--S'han reunit els Delegats d'Anglaterra,
Franga, Bélgica i Alemanya, per tal de
Washillg
car i posar en práctica el Conveni de
ton referent a la jornada de vuit hores.

t'O-

-4.-A Valencia funcionen dotze taules regula
dores de preus, installades als punts més im
portants per la Federació de Sindicats Agrí
coles Católics, per tal d'obligar els acapara
dors a posar-se en raó. Sembla que el remei
dóna excellents resultats.
—A Múrcia ha tingut lloc un esplendid ho
menatge a la Virtut, al Treball i a l'Anciani
tat, presidint la simpática i solemnial festa el
senyor Bisbe de Jaca, qui la va cantar amb

insuperable eloqüéncia.

prestigiós socióleg P. Teodor Rodri
Agustí, ha donat una
notable Conferencia a la Societat d'Estuclis
—El

guez, de l'Ordre de Sant

Gasparri'

—El Papa, per mitjá del Cardenal
s'ha dirigit als homes socials que han orgart:
zat la Setmana Social de Tori recordantl'
deis
l'Encíclica -Ubi Arcano Dei sobre el que
respecte als múltiples errots en qué
els qui, creient-se amb possessió de la
no tenen presents les ensenyances de
sia en parlar o escriure sobre els principis
sics socials : autoritat, propietat, etc. El
desitja que una formación religiosa social n
quada eviti aquestes deficiéncies i doni ene"-

queietil

veritisei!

a-

14AP,

cia

a

l'acció social-católica,
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SERVIS DE LA COMPANY1A TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortInt de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de

Gljón el

Havana el

20 de cada

mes

per

a

Corunya, Gijon 1 Santander.

Unja de Buenoz-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; einprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxie.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de

Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York,
Retorn de Veracruz el 27 i de 1-lavana el 30 de cada mes, amb escala

Havana 1 Veracruz.
a

New-York.

Unja de Venezuela Colombia.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Ctiracao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el '7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la

Palma part
de Canáries

de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A inés deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
Ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York 1 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 cbmode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

Companyia

servei.

Académia Cots
FUNDADA

Carrer

F.2.N

1E379

deis Arcs, n." 10, pral. (Travessia de plaça Sta. Anna
Tel. 5041 A.

a

plaça Nova)

Apartat 782

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ

11,eforma
de lletra:— Ortografia.—Correspon cléncia comercial.—Documentació--Práctiques
d
escriptori.— Mecanografia.— Cálcul

mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
classe d'ernpreses incloses la Banca i la Bor.sa.— El Tito] de Tenedor de
Ubres, previs exámens per périts i professors mercantils.--Classes especials per a senyo
retes.— Practical of School
Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per

aP.bcatsa tota

illt°des moderas purament práctics.--Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguáfons.
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LLIBRE,S.

ción Social Popular. Un exemplar, ptes.
5o exemplars, ptes. 8; roo exemtplars, ptes.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M.

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
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 Sangro i Ros de Olano. Pes
setes 3.
La mutualidad escolar, pel R. P. Lizardi, S. J.

vera.

setes

Barcelona y

sus

resultados duran
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. 3'50.
Justicia y caridad en la organización cristiana
del Trabajo, iper l'Emm. i Rdm. Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar,

pessetes o'25.
Sobre los estudios sociales. Allocució del Nunci
de Sa Santedat a Espanya, Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. 0'20; 50 exemplars,

ptes. 8; roo exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich,

m.

Jo

sociales. Ptes. 0'20.
Elección de vocales de representación social
las juntas de Reformas sociales. Ptes. o'20.
?Ladrones los socialistas? Qüestió discutida pt
C. A., revolucionani social. Un exemplar, pe!
setes o'ro; 50 exemplars, ptes. 4'50; roo exen
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
?Habrá siempre clases sociales? Un exemplar,
ptes. o'ro; so exemplars, ptes. 4'5o; roo eXen
plars, ptes. 8; Loop exemplars, ptes. 75.
El partido obrero segons C. Alvarez. Un exeir

Encíclica Rerum Novarum, de S. S. Lleó XIII.
Un exempilar, 0'25 ptes.
en

0'50.

exemplar, ptes. o'05; roo exemplars, ptes. 3/
L000 exemplars, ptes. 25.
Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabr el
Palau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
Las Ligas de Compradores, pel Dr. Max Tu r
mann. Ptes. 0'15.
?Qué se puede hacer por el pueblo? Ptes. o'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la I n
dustria de París, per Modest H. Villaescus a.
Ptes. 0'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per 1/1
dest H. Villaescusa. Ptes. o'r5.
;Tú serás Rey!, per Darío. Ptes. 0'50.
El nuevo censo electoral social. Registro de As,o
ciaciones profesionales y entidades económic,

FASCICLEs

huelgas

o'50.

Deberes del momento presente, per l'Exm.
Dr. D. Enric Reig, Bisbe de Barcelona.

Ptes. o'so.

te los anos 1910 al 1914, per

5'
o

Deberes sociales de la mujer en las euestiot OS
obreras, pel R.ncl. P. Gabriel Palau, S. J. PI

Semana social de Espana. Cinque curs celebrat a
Barcelona. Un tom de 700 planes. Ptes. 8.
Almanaque ilustrado de "El Svial". Anys 1951
(exhaurit), 1912 (exhaurit), 1913, 1914, 1915,
1916, 1917 i 1918. Ptes. x l'exernplar.
Anuario Social de Espana. Any I, 1915-1916. Pes
setes 5.
Anuario Social de Espana. Any II,
1916-19;7.
Ptes. 5.
Anuario Social de Espana. Ptes. 5.

Las

Ptes.

o;

piar, ptes. o'ro; so exemplars, ptes. 4'50;
exemplars, ptes. 8; 5.000 exemplars, ptes. 7.
Lecturas sociales: "Entre costureras", ptes. o'05
"La ensenanza técnica", ptes. o'o5; "Lecturas'
ptes. o'o5; "Del lujo", ptes. o'o5; "Habitacin
nes obreras", ptes. o'os.
El Flagell de la Blasfemia. Ptes. 0'50.
El sindicat i el casino. Ptes. o'so.
Models d'Estatuts i Reglaments per
obres sa
a

cials.
y la Ac

Fulles,

Himnes.
„ffioni

unimmainumniumunelluillionommu---
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