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Cultura social cristiana
L'«Action Populaire» i la nostra «Acció Popular».
Potser en aquest mateix número de CATALUNVA Socim, podran veure els nostres
atines i lectors la tasca portada a cap per l'Action Populaire francesa que té el sell
estatge a París. Abans de la guerra va floi ir. amb esponerosa brotada a Reims, la trágica
i l'heroica; després, recordant el fruit d'altr s clics i reconeixent una vegada més la
necessitat de l'expansió de l'ideari social cristiá en el món, ha escollit la capital de Franca
per lloc de les seves gestes, i per cert que el resultat és per encoratjar els seus organit
zadors.
Fullets i tracts, setmanaris i obres científiques surten de les seves premses; i al seti
costat, un exércit de soldats de Crist que escampen la doctrina social católica, les sol"cions cristianes als problemes més moderns que la sociologia planteja, són el seu resul
tat, el seu utillatge i la seva finalitat.
Un sol objecte la guia: la difusicS de la cultura social cristiana, difusió que a
Franca com per tot el món és reconeguda com la necessitat més peremptória deis nostres
dies. 'Una ombra de materialisme ha envait el món de la post-guerra; i el fet económic
ha arribat a imperar tant en les nostres consciéncies que una boirina escampada arreu priva
de veure la veritat una i sola; que, en el fons, tot problema social és un problema moral,
un afer de justicia, una qüestió les dades
de la qual no cal cercar-les smés que en. els
valors morals (i qui din morals din religiosos) eterns, i de sempre.
No hi ha un sol fet modem en la societat la solució deis qual no es trobi ja catalc"
gada fa anys en la moral de Crist. Peró cal .esvair ombres, preocupacions, 4gnoráncies.
I per aixó, per ara i tant, la tasca més important deis partits, dels agrupaments, de les
élites socials del cristianisme ha de .consistir a difondre la cultura social católica, a ense"
nyar, a popularitzar les solucions per a •ots els problemes socials.
D'aquí que la tasca de l'Action Populaire ens sembli ara com ara la més oportuna
i la de resultat més positiu.
*

•

*

1 si aixo cal dir del món en general, qué no caldrá dir d'Espanya en particular? Orl
és aquí la institució per a la tasca difusória, popularitzadora? On rail aquí l'entitat editorial
que cha darrera cija llenci al mercat llibres i fullets estudiant i di fonent les solucions cató
ligues i fent Ilum en les consciéncies? On és aquí l'exércit .de propagan•distes que en t'II
moment determinat puguin orientar la consciéncia religiosa "del país en un problema so
cial o civil a base de la solució adequada de la doctrina católica?
Aquí la gran majoria som católics, grácies a Déu (encara que cal fer moltes reserves
sobre aquesta afirmació, massa sovint escampada al vent). Peró aquí la rutina impera ell,
quasi bé tots, i les intel•ligéncies illustrades en les veritats socials del cristianisme i
en la seva transcendencia no són pas la majoria, ni quasi una petita
minoria gosarícm
intelligéncia rutinária és intelligéncia propera a l'error; i la intel.ligéncia enfosquida
una rutina constant i Ilarga és inclinada a confondre el llautó amb Por, i l'error arnb
veritat.
1 si la iMustració manca en tots els terrenys, no cal .clir que en el camp social es (o s;
del tot absent.
Com podetn seguir així, cat?.)lics espanyols?

sobretoti

dir•er

*

*

*

arnort

No, ni un tnoment més podem romandre en el quietisme que cris arribará a
tallar. Cal illustrar i i•lustrar-nos, cal que les nostres Solticions deixin d'ésser• un
pels inte•ectuals i cal que elles es cotitzin a la placa pública, a, la fábrica, al perióc.1,i'
tot arreu on l'opinió compti amb un nucli.H

secrea

o
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I per aixó cal popularitzar-les, cal estendre-les,
cal fer-les arribar a totes les
géncies. I els fullets, les conferéncies han d'ésser un fet.
Cap moment més adequat que aquest en qué es comença una nova anyada
inte•lec
111a1 (ja que els anys de la
intel•igéncia s'amiden pels cursos académics) per a llençar i
recollir aquesta iniciativa. A Barcelona comptem ja amb una Acció
Popular que caldria
nornés reforçar, vivificar, ampliar peque el nostre centre de cultura
social católica fos un
fet. I si ella no irradia de
les nostres ciutats i viles cop per Espanya sencera, sí que podria irradiar a Catalunya en
convertint-se en un fogar de cultura social cristiana que, ara
com ara, és la primera
necessitat del nostre esperit
I pensem que el socialisme no oblida tampoc
aquest aspecte á la nostra terra !

El General de la Companyía de Jesús
P. WLADIMIR LEDOCHOWSKI
La

nostra ciutat ha estat honorada amb la
la Companyia de Jesús,

visita del General de

Wiadimir Ledochowski.
Fill de Polónia, en la regió de la
!lasqué el 2 d'octubre de 1866, essent Galítzia,
els seus
Pares el cornte
Ledochowski i la comtessa de

Solis-Zizers.
La

de

(lis

seva

formació intellectual fou sólida des

l'infantesa.

Va fer els

(1877-1884),

al
el

Collegi

seus

primers

estu

collaborar en la publicació "Revista Univer
sal", redactada a Cracóvia pels PP. Jesuites.
El 3 de desembre de 1898 fou nomenat su
perior de la residéncia de Santa Bárbara, col
legi al mateix temps d'escriptors, on tenia sa
residéncia la redacció de la Revista.
Als 17 de juliol de 1900, se li confiá el Rec
torat del Collegi Máxim de Cracóvia i la Di
recció de l'Apostolat de l'Oració; i avençada
la data de sa professió solemne, el 25 de maro;
de 1901 fou nomenat Pare Vice-provincial„ i
el 21 de febrer de l'any següent, provincial,
que ocupá fins al 14 de setembre de 1906, en
qué, forrnant part de la Congregació General
XXV, fou en ella elegit assistent per Alema
nya. Finalment, el dia ir de febrer de 1915, la
Congregació XXVI l'elegí Prepósit General,
L'extraordinária capacitat intellectual i mo
ral de l'actual General de la Companyia s'han
palesat per un tacte i amabilitat exquisits, juns
a una rápida comprensió i serenitat de judici
vertaderament singulars. En matéria de for
mació eclesiástica, ciencia i treballs propis de
la Companyia, s'ha caracteritzat com borne de
gran amplitud de mires, que sap comunicar-les
als seus subordinats.
Es el segon General de la Companyia, qui, ja
possessionat del cárrec, visita Espanya. Abans
del P. Ledochowski sols havia vingut St. Fran
cese
de Borja, qui, per ordre del Pontífex
St. Pius V, vingué a ultimar l'aliança contra
el turc, i solucionar amb Felip II els conflictes
de jurisdicció entre les potestats eclesiástica i

de Nobles de Vie
na, on obtingué
premi
de l'Emperador. El
curs de 1885
el dedicá a l'estudi del Dret en
la
Universitat. A l'any següent, sentint-se amb
vocació al sacerdoci, entrá al Serninari de Tar,nnvv. D'aquí, per consell del seu oncle, el Caruenal
Miecislao, es traslladá al Collegi Germá
nic de
per assistir, durant dos anys, a
les aulesRoma,
de la Universitat Gregoriana, on rebé
el grau
de Doctor en Filosofia. La sortida del
nou
Doctor fou consignada en el Diari del Col
legi amb aquestes paraules: "Hic alurnnus
ad
erninentis ingenii, adjecit laudem eximiae vir
tutis" (Aqueix
alumne juntá a la glória d'un
eriginV eminent la d'una virtut eximia).
El 24 de
setembre de 1889 entrá al Novi
ciat de la
Companyia
de Jesús, de Llara-Weis.
'ét1 els vots
el 29 de setembre de 1891. Devers
l'any 1893
va
acabant-lo en 1895,
restudi de la reempendre,
Teologia Escolástica, al Collegi
kIáxim del Sagrat
Cor de Jesús, que havia
nrnençat, abans d'entrar a la
Companyia de
Jesús, al Seminari de
Cracóvia; i del Bisbe
(raquesta
diócesi, Cardenal Dunajewski, rebé
el
sag.rat
de 1894. Orde del Presbiterat, el to de juny civil, que sovintejaven en aquells temps.
CATALUNYA SOCIAL saluda l'eminent P.
El tercer
any de provació el passá en la suita i desitja que li sigui plaent el
seu
Mateixa ciutat. A l'any segiient fou destinat a jorn a la nostra ciutat.

Je
so
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Les barraques de Barcelona
EPILEG

primer a donar
compte del vergonyós problema de les barra
(lúes que barren tota la ciutat, endogalant-la
Fou CATALUNYA SOCIAL el

com

una

espessa muralla, menagant envair-la

per tots indrets i no tan sois materialment sinó
també meralment. No anem a contar el que els
nostres ulls han vist, les nostres oides sentit,
el nostre cor ha sofert en fer-nos cárrec de
tanta dissort, de tanta miseria, de tanta deixa
desa i de tanta corrupció i immoralitat.
Ha pogut illustrar-se l'opinió pública atnb
gravats i atnb articl.es inserits en diaris i set
manaris de la nostra capital, d'algun aspecte de
la vida, si així es pot anomenar, d'aquells és
sers humans que viuen entreinig de les bésties
immundes i que observen una vida poc edifi
•

cant.

-

Parlen' en general, puix tota regla té ex-.
cepció. Persones i famílies dignes he conegut
portades per llur dissort i malvestat a cercar
refugi a aquelis llocs.
Des de: que CATALUNYA SOCIAL algá el crit
contra la invasió de les barraques, fins ara,

passat alguns

han

meses,

sense

que per,

qui

pogués i degués fer-ho s'hi posés rernei, agrett
jant-se dit problema, puix en comptes de min
var el .nombre de les barraques, hem vist que
n'hi .havia quatre, a les peques settnanes
vuit, dotze, vint les construides, i així
l'estadística sortida en les planes de CATALUNYA
SOCIAL fa alguns mesos, avui, hauria de du
allí

on

eren

•

plicar-se

o

triplicar-se.

Tal estat de

coses

no

podía continuar

o con

vertia la ciutat de Barcelona

en

un

aduar inar

roquí.
No

corlee

l'efecte que batirá

produit als

se

nyors arquitectes anglesos que fa pocs dies ens
han visitat corporativament, per a coneixer eh
nostres

métodes d'edificació. i urbanització,

en

contemplar la urbs barcelonesa curulla
inundes barraques.
Mes en fi, després de tant parlar de barra
ques, de tants planys, ara sembla que va de be.
S'Ita publicat un Ban referent a aquest punt,
per ara no es !aran més barraques (si es com
pleixen les disposicions del ban que el nostre
manat fixar en tots els in
drets de la nostra ciutat).
L'enderroc i la crema de les existents aixb
.va per a més llarg. No depén d'un sol borne.
IIi ha l'expedient dilatori de La Comisión, des
prés de La Ponbncia, del Dictamen, del Pie de
l'Ajuntament i per fi l'arbitrar i cercar recur.
infeli
sos i nous i sanitosos allotjaments als
ços habitants de les barraques.

flamant Batlle ha

Es podrá arribar algun dia a veure els re'
sultats benefactors de les mides preses Pel
baró de .Viver?
El temps donará la resposta.
Nosaltres, en donar per finida o millor dit
per ajornada riostra campanya, posarem a la
Ilum pública els resultats del que s'hagi acon
.

seguit.

Són de lloar els bons propósits de l'alcalde.
Ara veurem les realitats.
GUILERA VILLARREAL

Un Con grés importan/
'Teta la premsa católica d'Europa ha presta
gran atenció al Congrés de la Joventut Cató
lira belga que ha tingut lloc a Charleroi. Hi
han assistit més de trenta mil associats amb
sis centes banderes, presidits per tres Bisbes
acompanyats de tot el patriciat social de Bél

gica.
El .Pare Sant va trametre al Congrés una
Carta congratulatória i orientadora que pro
duí un davassall d'entusiasme. Tots els ora
dors aconseguiren interpretar justament les
•

els sentiments del jovença auditorb
que els aplaudí fervorosament.
CS
Per a facilitar les tasques, el Congrés
dividí en 27 Seccions, i bé pot dir-se que eal;
problema interessant .dels que es tracten 'ti"
camp católic-social no deixá. d'estudiar-se
rosatnent. Ha estat un Congrés pie de
i
ditats. L'espinosa qüestió de les Ilengües
nacionalisme no fou pas motiu de cap trenes;
fecunditat
coll ni va aminorar per res la
Congrés. L'esperit de Déu surava per dan°
de tot. Quin formós espec:tacle!

idees i

fectifyi

de't
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EL RETIR OBRER

La tasca de
A rentorn del retir obrer, en la forma en
Espanya el té establert, sentireu un seguit
de dicteris que no provenen d'altra cosa que
de la ignoráncia que hom té de 'la dita insti

qué

tució.
Si
gurs

arreu

hom sabés que

en

materia de

se

socials l'organització és difícil, complica

díssirna

i costosa ; que en institucions socials
són innúmeres les resistacies que es troben ;
que per consolidar-se una institució tan corn
plexa ha de marxar l'establiment de la ma
teixa evolutivament, i no d'altra manera; que
la vida
fecunda de cada institució (i encara
Inés de les
institucions ele previsió que tantes
resistencies
han de vencer a tot arreu) suposa
un grau
de cultura social en tots els estaments
per a copsar-ne no
sols el benefici immediat„
sirló l'expansió pel dia de demá, indubtable
litem no es produirien aquestes impaciencies
que aquí i allá apareixen i que, generalitzades,
podrien perjudicar la institució.
Deia un dia Bismarck : "Si el segur nacio
nal es
presentés simultániament en tot el pla
de la seVa
nova organització social, nombrosos
estaments de gent es sentirien intimidats davant
la magnitud
de l'obra que el mateix requereix
i es
sentirien tirats cap a l'oposició. Per aixó
ha
d'avençar-se pas a pas en el terreny de la
reforma social". 1 si aquestes paraules cabia
'Ir a
Alemanya, que no caldria encara avui dir
a
Espanya amb un seixanta per cent d'anal
fabets i amb una cultura social poc menys que
ruclimentária en la rnajor part de la societat

nostrada?

L'evolució

ta és
a
a

consolida tota reforma si aques,

digna de consolidar-se, és a dir, si respon
Un criteri
de justicia distributiva i s'adapta
la realitat.
Per
lítnits modestos en

que

a

Espanya

aixó, els

establert el retir obrer els
nostre ambiente
social i a la nostra cultura.
bé, l'objecció és sempre la mateixa : "Una
Pesseta diária als 65 anys ; qué pot f er. d'aixó
l'obrer ?" Per?) al costat de l'objecció no sen
tireu mai exclamar-se de la manca de coope
raeió obrera en
la tasca de la scva própia obra
ile retir
; no sentireu mai dir com l'obrer pot
augmentar aquesta pesseta fins a dues majan
çant un xic
de sacrifici i d'esperit d'estalvi per
Part d'ell,
mitjançant un petit sacrifici de la

entenern els més apropiats al

dívulgadó
joventut per a la vellesa, sobretot en una terra
com a Catalunya on aixó és quasi connatural en

els medis socials !
I nosaltres hem pogut constatar que aquest
criteri redult, minso, de la institució del retir,
és fill quasi sempre d'una manca de coneixe
ment de la mateixa institució d'aquest segur
social i d'una manca de criteri sobre la trans
cendacia del mateix obrint el camí deis altres
scgurs i de tata institució social de, previsió.
Si les nostres classes socials (fins les classes
intellectuals) veiessin en la institució del retir
no la pesseta diária, sinó la implantació del nou
estat de dret, el començament de l'organitzacio
d'una nova era en l'esfera del dret civil, les
estretors del q.ual tant costen dé rompre i ainót
llar a motlles nous donada la seva enorme i
respectalle tradició ; si en la implantació del
nostre primer segur social hom sabés trobar
l'esforç enorme que suposa convertir en Dret
constituit la nova modalitat social que tants
anys ha estat en el terreny del Dret constituent,
com
diu molt encertadament el senyor Malu
quer i Salvador, Ilavors potser aquesta insti
tució despertaria en molts esperits una visto
de coses futures que avui per avui no tenen.
Per aixó nosaltres ens hem latnentat sem
pre de la manca de cultura social en tots els
nostres medis, fins en els intellectuals. Pensem
que a França, amb catorze anys d'existencia
que porta la institució del retir obrer, no arri
ba a un vint-i-cinc per cent la població afiliada
al rnateix; de vuit milions d'obrers afiliables,
quasi no en cotitzen per dos milions. I pen
sena que si a itália l'exit ha estat més gran,
es deu únicament i exclusiva a les despeses de
propaganda de la Cassa Nazionale per le Assi
curazioni sociali que ha gastat en un any, en
conferencies, llibres i tractats Inés de sis-cen
tes mil lires.
Segons declaració del director de la Caixa ita-•
liana, senyor Medolaghi, el retir obrer compta
a Italia amb un nodrit cos d'Inspectors i de
Comissaris de Control (una mena de subins
pectors); peró l'éxit no es deu tant a aquests
com a la propaganda que poc a poc ha anat
guanyant la voluntat d'obrers i de patrons. I
la raó de l'éxit la posa el susdit director en
"l'interés pel segur deis obrers i en l'educació.
social deis patrons".
tots
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Heus aquí, per tant, la
ria de la institució.
*

*

tasca

complementá

*

Com no ha de resultar, doncs, simpátic i
oportuníssim en aquest sentit aquest Curs de
Segur Obrer que el digníssim Conseller-De
legat de l'Institut de Previsió es proposa donar
aquest hivern a l'Ateneu Igualadí de la Classe
obrera, i el programa del qual está ja esbossat
pel mateix?
El curs, a més a més, tindrá repercussió
arreu d'Espanya, ja que les lliçons del mateix
s'aniran estenent per. tots els centres i alum
nes adherits de f ora de la ciutat igualadina. I
així pot arribar a formar-se un petit manual
del segur obrer, cosa que está també per fer
en la nostra terra i que conceptuem ben neces
MENIZENO

i III
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sária. Si d'aquí en poden arrencar materials
a bastir conferencies de menys volada i de
divulgació els homes aficionats a coses socials
que vagin estenent la bona nova pels recons
més allunyats de la terra, heus aquí que hau
rem assolit aquesta cultura social que tan ne
cessária ens és per a l'éxit en aquesta com en
tota obra de_ reforma social.
El curs del senyor Maluquer pot ésser la
base de la futura propaganda i el fonament
d'un treball de divulgació que es va fent en
proporcions molt modestes fins ara, pere, que
s'ha de fer en proporcions d'extraordinária am
plitud si volem assolir éxit.
Pensem que la collita no depén solament de
la bondat de la llavor, sinó també del cultiu
que converteix les terres aspres en terres
ces i aptes „per a tota experimentació.
per

JOSEP M. GICH

,111,[1'

La donzella

frívola

(acabament)
L'E,mília Ii escrivia molt sovint, donant-li
bons consells i recomanant-li la lectura deis
llibres que li trametia.
Totes les tardes la Isabel anava a llegir
vora deis pollancres d'un prat molt verd que
hi havia prop de la masía.
Llegia a poc a poc, i de vegades, tancava
el llibre, esguardant somniosament les mun
tanyes llunyanes que es retallaven sota del
cel blau. Els grans autors Ii asserenaven l'es
perit. El seu únic aliment espiritual eren les
revistes frívoles i mundanes. Per aixó en
trobar-se davant deis grans esperits Ii sem
b'ava que davant deis seus ulls s'havien
obert unes finestres molt amples, per les
quals penetrava a dolls la llum pura del cel.
Quan el sol s'amagava darrera les mun
tanyes, deixava el llibre damunt l'herba
flonja i es recollia en el santuari de la seva
ánima. El cel anava esdevenint
i trans
parent com un cristall.
En el gran silenci de les muntanyes se
sentia dringar els esquellincs de les vaques
que pasturaven sota l'ull vigilant del pastor.
Els ocells es recollien dins del brancatge, es
perant l'arribada de les ombres de la nit per
amagar el cap sota l'ala. Damunt de la terra

planava

un gran silenci. Abans que les om
bres entenebressin els catnins, la Isabel tor
nava a la rnasia.
En arribar-hi era rebuda molt afectuosa
ment pels masovers, que—més d'una vegada
s'havien penedit, d'haver-la judicada tan du
rament el dia de la seva arribada.
Acabava d'alear-se de taula, quan la ma
sovera u dona una carta. Era de l'Emília,
La Isabel va llegir-la amb una gran fruició.
"Estimada amiga, li deia, molt em plau que
a poc a poc el teu esperit es vagi asserenant.
Aviat podrás tornar a la ciutat, on el teu
pare i les teves amigues t'esperen al els
braeos oberts, ja sabia jo que estant en con
tacte amb la naturalesa recobraries la salut
perduda. Si haguessis anat a una gran ciutat,
hauries seguit essent frívola. Les bones lec
tures i la pau consoladora de les muntanyes
han obert els teits ulls a la llum de la ve
ritat. Ara ja no ets una nina de porcellana.
Les teves cartes em diuen clarament
ánima s'ha desvetllat. Lloat sigui Do.
que ha posat al teu esperit una mica de

que,teva
claror!"
La Isabel
rava

en

acabar de

.d'alegria. "Es

llegir

cert que

la carta

sóe

una

pl°-

altra,

CATALUNYA SOCIAL
L'Emília
d'haver

m'ha salvat. Ara
frívola".

estat tan

7

m'avergonyeixo

Corn cada tarda va airar
al prat.
Quan feiá ja bella estona quea llegir
llegia
va ven
re
que es dirigia vers ella un jove. De pri
mer antuvr va
'sentir una mica d'esglai, pero
va
uilitzar-se
de seguida, quan el jove
va
dir-li arnb una 'aran .alegria : —Ja no em
coueix, Isabel?
—Oh! si, Enric, exclarná la Isabel dei
\:ant

el
(le terra. llibre damunt de l'herba i alçant-se
Qué ha vingut a fer a aquest Po
)e tan
petit i solitari?
(lit que esvingut a veure-la. L'Emília m'ha
trobava ja rima millorada i he
volgut comprovar
si és certa la minora.
sembla tota una altra, Isabel. Segueix Oh!
essent
)e.'a
(101Ç. con] sempre, peró el seu esguard és mes
—I per
veure'm ha fet un viatge
Encara que es trobés al cim detanla pesat?
murr..
allya més alta
hauria vingut a veure-la.
--Grácies, Enric. Ha estat massa generós
rolib nui
(I

--Peró creu, Isabel,
que jo podria obli

dr-la! Un dia Ii

vaig
l'estimava i
seguiré estimant-la totadirlaque
vida. L'estimo
a1Tib tota
la nieva ánima. No pot imaginar
eotn sofria quan
la veia voltada d'aquella
apventut

tan corrompuda que, la profanava.
el s seus
ulls impúdics. Hauria volgut,
portar-la a un lloc desert,'on no po

Isabel,

guessin profanar-la
l'esguard dels.;homes.
fet sofrir, veritat Enric? Peró .puc

assegurar-li

les hores de soledat l'he
(le°rdat rnés que
d'una vegada. Ara veig aquells
tves
girar
figures grotesques
c)l'en
)rti de la
nieva

L'Enric agaíant-li les mans li va dir amb
dolcesa: Oblidem el passat i estimern nos
com si ens haguéssim estimat tota la vida.
L'amor ha triomfat, Isabel.
—Ara cal que ens separem, cligué la Isa
bel. Si la gent de la masia ens veiés arribar
junts, podria malpensar de nosaltres.
En acabar de dir aquestes paraules, en els
aires ressoná el cant d'una rialla. La Isabel
girá el cap i va veure darrera dels pollan
eres el seu pare i l'Emília. En veure'ls
es di
rigí vers ells arnb els braços oberts.
El pare l'abragá amb molta tendresa, i l'E
mília u besá les galtes molt doleament.
—L'amor i l'amistat han vingut a veure't.

Qué rnés pots desitjar! Aquí

tens

dient l'Emília
sempre.

t'ha

—Que

—

l'home

que

—

seguí

estimat

bona
exclarná emocionada
Tu m'has salvai.
--No,
digné l'Emília t'has salvat tu
mateixa, íugint d'aquells que volien perdre't.
Les ombres de la nit davallaven lentament
i les inuntanyes s'adormien sota el brill de
les primeres estrelles. Els ocells aturaven el
vol i s'amagaven dins del brancatge. Un
ets

la Isabel.

--

--

grill

cantava

monótonament,

n'entre

aparei.•

xia darrera les muntanyes la faç pá•lida de
la lluna.
L'Enric va estrényer la má blanca i petita
de la Isabel i es dirigiren vers la masia, sota
la llum de la Iluna que argentava els camins
i l'aigua del rierol que lliscava suaument da
munt la verdor de la molsa...

en

i

com

a

frivolitat. Perdó, Enric, he
estat cruel
amb vosté. No vaig saber com
Pendre que era l'únie que m'estimava.

MARIA BON SHOMS
La setmana vinent contencarem la publicació
de la interessant novela original de la popu
lar escriptora Maria Bonshoms, que té per
tito,: Els amors románties d'un vetes-i-fils.

"
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Llegiu

i

propagueu
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Respeckm-nos
Les tropes bolrevistes intenten sufocar la
rebedlió que ha esclatat a Geórgia. Els co
munistes són molt avençats, pera no volen
donar llibertat als pobles que reclamen la
seva independéncia. Com poden fer creure
que treballen per a restablir a Europa l'im
peri de la pau, si tiranitzen un poble lliure
onb la foro de les armes.?
En lotes les époques, el desig de domina
ció ha pertorbat la pati deis pobles. Les races
que no tenen mitjctns de defensa han estat
sempre sotmeses a la voluntat d'aquelles que
tenen força per imposar-se. Així veiem els
grans imperis com estenen arreu de la terra
llurs dominis, ultratjant l'espiritualitat deis
pobles febles. Anglaterra tramet els seus
exércits a l'Asia i aquells homes que temen
una personaliiat prapia i una civilització an
tiga han de sotmetre's a la seva voluntat per
la raó contundent de la força. Els grans im
peris no en tenen prou d'aprofitar-se de la ri
quesa i deis treballs deis altres, sinó queotam
bé pretenen imposar als pobles que dominen
la seva espiritualitat. Heus aquí la causa
principal del desordre que regna avui arreu
del món. 114rentre hi hagi dominadors i domi
nats és impossible que regni la Pau a la terra.
El mal de molts governants es que consi
deren l'home com un ser abstracte que es pot
plasmar tal com ells desit gen. Si l'home fos
únicament matéria podria adaptar-se fácil
ment a tots els costums, pera com que a dins
del pit porta un ánima immortal mai la for
ça no aconseguirá fer-li perdre la seva feso
'

mk prbpia.

Trobareu governants que diuen: Volem
que els homes que estan sota la nostra tutela
siguin iguals que nosaltres. I qué succeeix?
Que els pobles dominats es revolten i en
comPtes de conviure fraternalment amb el

poble dominador

es

separen d'ell

espiritual

maneu

arbre que

ment.

Es endebades que

a un

fruits la sabor que a vosaltres
doni als
us plagui. Si els seus fruits són asPres, segui
ran tenint aspror, malgrat destralegeu les
seves branques. Es que heu vist mai verme
llefar en una branca de pomera un penioll de
sucoses cireres? El mateix, dones, són els ho
seus

Cada home fruita serrons la seva pra
naturalesa. Ja podeu llioar-lo de peus

mes.

pia

i amordassar-lo, que el seu
tará intacto.
mans

esperit

res
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múltramenf
Els bolxevistes no saben veure que les ar
occeixen el cos i lleven la vida material,

mes

ha de néixer el tira que inventt
l'es
un arma que tingui la virtualitat d'occir
que
aquí
veritat
l
home.
Heus
una
perit de
haurien de tenir en compte.
nostre
Si ens recollim dins el santuari del
Po'
sigui,
esperit, quin tirá, per poderós que
les
Plegar
foragitar-nos-en?
Qui
podrá
drá
ales del nostre pensament? Ens podran
els bolxevistes: Deis teus llavis no podra
brollar tal paraula, peró aquesta ressonaró
din tre de nosaltres i cada vegada que ressoai
manifes
ens iliuminará l'esperit. No' són les
tacions externes les més perilloses, sinó aque"
la
lles que es fan interiorment. Podreu donar
subs
pera
la
que
vulgueu
a
una
font,
forma
táncia de l'aigua será sempre la mateisa.
la
Per qué, dones, donar tanta importáncia a
entossu
Per
qué
part externa de les coses?
dir-se a valer modificar alió que respon
una realitat i está d'acord amb la
veieu que perdeu el temps? Els
espiritualitat
de l'absorció defensen la seva
ells. No és
que
alt
res
fossin
com
voldrien
els
les
(tiza una incongrüéncia? Si ells estimen
con.siderar
coses própies, per qué no han de
d'estimar
que els altres tenen també el dret
les? Per quin motiu es consideren
que tío'
No he comprés mai que hi hagi qent
yo,
l'espiritualitat
gui la pretensió de matar

peró

encara

partidafis
naturalesNo

superiors?

poble. Si jo conegués

un

d'aquests

hontes,11'

diría: Digues-me, bon home, per que
deres que l'espiritualitat del teu poble

és
llor que la deis altresf Perqué és la teva,
he
ritat? Si és aquest el motiu, jo també
T'agradarw,
la
millor.
dir-te que la meya és
Seguranlet
a tu que el mutilessin l'esperit?
deP
que no. Dones, per qué vols mutilar el

altres?

ial

De vegades us parlen amb wn to Poter,)le
ho
i us dine;z: Que no veus que tot aixócivilitzat:
pel teu bé! Et parlem en nom de la
ció. Si véns amb nosaltres et podrás
triomfalment per tota la terra.
Trobaríem en algun recó de món cs ,ha.
Poble els habitants del qual sembla que
d'avergonyir d'haver-hi nascut. La

passeiar

gin
espiritualitat

51,,

aferrissadarael'i".
és combatuda
els
Tots hem d'ésser iguals, exclamenque
els
nadors, perd ésser iguals vol dir
minats han d'ésser com ells.
Ah! si tots els pobles cristians

dio,

preng"'t

•
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thi exemple de Jesús. No va organitzar
exércits per a esclavitzar els homes, sinó
gne va escollir dotze pescadors per tal que

s:escampessin
I

pel món predicant
llei de
amor. Heus aquí el que falta: amor. Men
t.re els homes no es respectin mútuament és
impossible que reqni la pau a la terra. Jo he
de respectar
el nieu qermá, i el meu gema
»l'ha de respectar a mi. Si no el respecto,
com Puc demanar que jo sigui respectat? No

hi ha

pobles superiors, ni obles inferiors,

perqué

tots els homes són

fills

de Déu. En

Déu., que nt'ha donat una ánima im
mortal, demano que sia respectada la nostra

nom

de

espiritualitat.

Sota d'aqztest cel puríssim vaig descloure
els ulls i tremolant d'enzoció flecto els genolls
i beso la terra enternit talment com si besés
la meya mare.
J. CIVERA I SORMANI

441lialmillisimat
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Roma locuia
Plus X no aprova

fesi de l'associadó

"Ati nom d'une concePtion erronée de
certaines organisations sociales [ne voit
on par] des droits et des devoirs créés
de toutes piéces, LA OU LA LOI
NATURELLE CONSACRE LA LI

BERTÉ?"
Lletra del Cardenal Merry del Val,
nom de Pius X, n1 Comte de Mun,
3 de gener de 1913.
en

Reporto el lector al Mot del dissabte del
27 de juily. En aquella data glossava jo l'arti
ele que
amb el títol Exiqeix el dret natural
ci,"1 obligataria l'associació professional?' puRazón v Fe, de Madrid, al número
d'enguany, el P. Narcís Noguer. Per
estalvi de temps i d'espai no repetiré ara ço
que en aquell
extracte estampat queda, i pas
saré per alt les
distincions molt justes que fa
"autor sobre professió i classe per anar a la
eonclusió que no és pas per la professió per
90 que hom
lluita, sinó per la classe, ço que és
,

exactissirn essent l'organització professional
deis obrers, tal
com ha estat iniciada pels re-

y,?lucionaris,

la formació militar que perrnet
wsposar la multitud en actitud i front de lluita
de classes.

P. Noguer fa un repás de tot ço que
s'na pronunciat
per la suprema autoritat ecle
,

siástica relativament a aqueixa cremant qües
tiá, i els
que aporta plenament con
firmen ladocuments
solució negativa, és a dir, la que ha
subscrit i defensa el qui aquestes 1-afiles es
crin, Per

si

algú posés

encara

dubtes al

nos

obligafóría

tre estudi sobre la doctrina de Lleó XIII a la
Rerum N ovarum continguda, reproduesc el re
sum que en un breu parágraf en fa el P. No
guer. "Aquesta és la suma de la doctrina pon
tificia. Claríssimament es veu que l'associació
professional és de dret natural concessiu, no
preceptiu ("Privatas enim societates mire con
cessunt est hornini jure naturae". Diu conces
sum el texte, no praeceptum); que és de si So
cietat privada i no pública, LLIURE I NO
OBLIGATÓRIA. Propensió natural, peró lli
bertat de formació i de Hgim; protecció, peró
no intromissió de l'Estat : vet aquí els principis
de I,leó XIII". I cita del mateix Papa un
f ragrnent de l'E,nciclica Quod apostolici que
illumina amb més claror encara el nostre aná
lisi de l'altre dia : "Es oportú dafavorir les
associacions de proletaris i obrers que sota la
tutela de la religió s'habituen a ACONTEN
TAR-SE AMB LA LLUR SORT, a SU
PORTAR MERITÓRIAMENT ELS TRE
BALLS i a PORTAR SEMPRE UNA
VIDA APACIBLE I TRANQUILA". Di
ran que és de 1878 i trobaran antiguada aques
ta ensenyança, anterior en 13 anys a la De
conditione opificum? Ara veuran, dones, les
ensenyances posteriors, donades pel successor
de Lleó XIII, pel Papa Pius X.
La primera manifestació d'aquest en la ma
teria que ens ocupa, segons el P. Noguer re
treu, f ou a propósit del discurs que Mr. Louis
Durand va fer al III Congrés diocesá de les
obres católiques de Sarlat. Aquest discurs on
es def ensaya la doctrina negativa, o sigui la
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o

nostra,
per

va ésser presentat a la Santa Seu,
i
aquesta aprovat amb calor segons veureu.

Durand argüeix contra els partidaris de l'as
sociació obligatória que presumeix disposar
soberanament de la llibertat dels obrers, i diu,
refutant els qui pretenen que "el conjunt de
treballadors units pels mateixos interessos cons
titueix una institució de dret natural com la ciu
tat i la familia" aquests encertadíssims mots :
"No. L'E,sglésia Católica no reconeix que la
llei natural hagi instituit la professió com una
societat de dret natural amb autoritat consti
tuida per Déu. La familia, la ciutat, són obra
de la llei natural ; els Sagrats Llibres, els teó
legs católics en parlen amb freqüéncia ; peró
quant a una autoritat natural que organitzi
el treball, una n'hi ha, és veritat, que sovint
cita l'Escriptura Sagrada...: l'autoritat de l'amo
sobre el criat. On és, dones, que es parli de
i'autoritat conectiva de la pro f essió ?
"Veritat és que la Santa Seu dóna alé
beneeix a les associacions obreres católiques...
Peró l'Església ens presenta aquestes associa
cions com a obra útil i contingent, no com una
.wcictat instituida i imposada pel dret natural.
"Es pretén que la proíessió és una institu
cíó provinent de la naturalesa com la ciutat i
la familia. Dones, com és que ha ignorat el
génere huntá l'existIncia d'aquesta institució
de dret natura," La familia, la ciutat es tro
ben en tot lloc i temps, de vegades amb for
mes defectuoses, peró mai no les desconegue
ren els homes. Com és, dones, que l'Església,
custodi fidel de la llei divina—tant de la na
tural cont de la revelada—no ha tingut per
tant temps noticia d'aqueixa pretesa institució
de dret natural?
"A l'Europa de l'Edat Mitja les corpora
cions o agrupaven la vigésima part de la po
blació católica que vivia del seu treball. Cont
és, doncs, que l'Església no pro testés mai con
tra aquest buit, si realment constituia aquest
una violació del dret natural?"
Cita el fet históric d'haver un Papa, Pius VII
per Motu proprio de l'any i8or suprima les
corporacions en els Estats Pontificis, i diu :
"S'explica fácilment que els Papes tinguin, de
conf orrnitat amb les époques, opinions dife
rents sobre l'oportunitat d'institucions contin
gents ; peró, creieu que un Papa, doctor de la
llei divina i assistit per l'Esperit Sant, pugui
errar en el dret natural suprimint una institu
ció que sigui obra del mateix Déu? Creieu
que hi pot haver mal un Papa que suprimeixi,
per exemple, la institució de la familia? I els
successors de Pius
VII, és a dir, Lleó XII,

SOCIAL

Pius VIII, Gregori XVI no reparen l'error !
Pius IX per Motu proprio del 14 de maig
de 1852, permet la reconstitució de les corpo
racions, pero com a associacions lliures i fa
cultatives. Es que tots aquests Papes s'enga
nyaren ?
"Ve, en fi, Lleó XIII, ve Pius X! Enérgi
cament recomanaren i alentaren les associacions
professionals; peró a l'igual deis seus
sols hi veieren obres humanes contin
gents, lliurcs, fetes néixer per la voluntat dels
socis"... A Pius X, darrer deis alindas, li foil
presentat el discurs de Louis ..Dúründ (1). Si
la doctrina d'aquest era errónia ; si els judicis
sobre l'actitud deis successius pontífexs res
pecte al punt debatut eren equivocats o falsos,
el Papa podia llavors, i havia; sens dubte, de
censurar-lo. Tot el contrari ; en nom del Sant
Pare, el Cardenal Merry del Val va escriure
amb data 29 de juliol 1912 al Bisbe diocesa,
superior jerárquic de l'orador, amb paraules
plenas de felicitació i elogis per al treba.li
d'aquest. D'aquesta lletra aprovatória és el pa
rágraf següent: "Hi brilla [en aquest discurs1
de les ensc
una síntesi completa i lluminosa
yances pontifícies sobre la qüestió social: cada
de
una de ses parts s'apoia en salids principis
•

preciecessors

l'autoritat de l'Església... E1
Pare Sant vivament desitja que es divulgui
vulgaritzi tan formós escrit, pequé el judica
pro.pasit per a exercir felicíssinta influén
cia en els estudis socials dels catblics" (2).

raó,

tant

com

en

Sembla que és prou expressiva l'aprovació
pontif ícia a la doctrina que l'associació profes
sional (1 per tant l'associació obrera) és, per

dret natural í per autoritat de l'Església, lliure
i no obligatória. Dones bé, alguns mesos des
prés, Pius X referma més encara aquest sen
tit, i en una lletra adregada en son nom Pel
Cardenal Merry del Val al Comte de Mun, el
3 de gener de 1913, reprovava la doctrina con
trária. D'aquesta lletra és el fragrnent ben con
cret que posem de lema al present article,
que tradtüm. de la cita que en fa el P. Nogtler.
"Per manca de l'esperit que haveu sabut im
primir a la vostra Obra, no veu hom, per exem
ple, el domini de la justicia eixarnplat f ora de
mida amb detriment de la caritat.., ; [no ve"
cer
n concepció errania de
horn] en nom
creats
tes organitzacions socials„ drets i deures

de la Unió de Caixes rurals i obre'
franceses.
pá
(2) Publieat a l'Acta Apostolicae Sedis. 1912,
gines 711-715, (Nota del P. Noguer).

(1) President

res
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eals sencers,
ALLA ON LA LLEI NATURAI, CONSAGRA LA LLIBERTAT?"
(3).
Es a dir, en altres paraules : veietn que per
!llauca d'un esperit com el que vós, Comte de
l'un, haveu sabut imprimir a la vostra obra,
alb hi ha que pretén eixamplar fora de mida
el dotnini
de la justicia amb detriment de la
e ;
ar.tat, o sigui proclamar indegudament deures de
justicia rnatéries que són només que
de carita.t.
Així mateix veient que, concebent
erróniament certs organismeg socials, inventa
alb drets i deures allá on la Ilei natural prolama la Ilibertat.

"No és necessari saber llegir entre hines—
çserivia al mes seguent J. Lucien-Brun, director de la Revue
et du

Droit,

ty

Catholique

des Institutions

al número de febrer de 1913,

co-

ientant aquesta lletra i aquest parág raf—per
saber quins són aqueixos errors [que reprova el
Cardenal]... .F.:n nom d'una concepció
ei"rA
a

:

—nia, etc.,

és l'error deis que volen el
per a tots els obrers, prov,Ii.
e" de
poder reglonentari, i reconeixen a la
thajoria el dret d'imposar, en nom de l'interés
la seva voluntat a la minoriar
el P. Desbuquois, S. j., diI'letOr (le
L,'Action
2
al número del
,5 de febrer de 1913,Populaire,
glossava el passatge citat
('I'e la Ilet•a
consabuda amb aquestes reflexions:
"Per
fc'lenta mes que l' organització professional en

sindica

no

obligatori

Prafessional,

Sunultaniament,

corporativa
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sindical, per exemple, si-!'

o

l'exercici del dret natural d'associació,
tdieixa
d'ésser, amb tot, institució lliure i
n9ent. Podrá l'experiencia mostrar la
excellent eficacia per al pró sper estat de l so-

no

conseva

eietat ; pe.ró sempre
ri1 de

qual
del clistingir deis
l

a

en sa

forma concreta s'hau-

principis del dret natural,

es una aplicació lliure. Confondre la
Una Cosa
arnb l'altra és abusar de les expres°ns

reservades al dret natural estricte".
la solución afirmativa (4) por
sc':IISanta Sede de
titula el P. Noguer la part del
article en la qual figuren el text de la Lletra

fdel

Cardenal

Merry
tesran
cesos que fa
Y

i els deis comentarisel redactor de Razón
Fe_
'e---i que
se
faig
meu jo també. Quan els meus
c'r
contradictors em dejen que jo dogmatit/aya pe.
meu .compte, quedant al marge de

tny

seu

.

( 43)

:4cla
gat6rial-11,
tural.

iiipostolicac
Scdis.
uc.

191:1, pág. 18 (Id.).
ió que afirma ésser necessária i obliassoctació professional segons el dret na
SO

I

les ensenyances romanes,

no m'ha costat gens
demostrar que no em movia de la suprema doc.trina pontifical i que la meya posici6 estava,
en 'letra i en esperit, conforme amb les En
cícliques. Peró ara em trobo que aquells ma
teixos senyors diuen que jo les interpreto al
meu gust i que tiro l'aigua al meu
molí, etc.
Estaran convençuts avui que els porto el tes
timoni d'altres intérprets, d'altres comentaris
tes ?
L'autoritat més oportuna que puc invocar
quant a interpretació de les regles de l'acció
popular cristiana principalment contingudes en
les Encícliques de Lleó XIII Quod apostolici
(1878), Rerum Novarum (1891) i Graves de
Communi (1901), és, sens dubte, el Motu pro
prio de Pius X donat el 18 de desembre 1903,
el qual és un compendi articulat de les principals ensenyances de son august predecessor.
L'anide XI, ,que es refereix a l'associació, diu
textualment, i subratllem nosaltres :
"A la resolució del problema obrer poden
contribuir en gran part els capitalistes i els ma
teixos obrers, amb institucions encaminadas a
prestar oportuns socorsos als necessitats, i a
aproximar i unir les dues classe el mes ínti
mament possible. Tals són les societats de socorsos
mutuals, les múltiples d'assegurances
privades, els patronats per als infants i, sobre
tot, les corporacions d'arts i d'oficis".

L'article VII, que concreta els deures deis
obrers, així diu: "Obligacions de justícia quant
al

proletari

i a l'obrer són aquestes: prestar
i fidelment el treball que lliurement i
segons equitat va ésser pactat ; no fer dany
als béns ni ofensa a la persona deis patrons;
en la mateixa defensa deis drets propis, abstenir-se d'actes violents i no transformar-la ja
ntai en motins".
Judiqui el lector seré si en la meya exégesi
m'he apartat de la doctrina condensada en
aquestes normes. I inolt bé fará de consultar
per Si tnateix els textos i rellegir tots sencers
els documents pontificals, la resplandor deis
quals no fa més que transparentar la Ilum central d'aquelles altres Normes, mai prescrites,
de l'Evangeli i del Decáleg. D'elles es dedueix
la regla imperativa a la qual els cristians han
d'obeir, d'intentar resoldre en pau tots els problemes del món, perqué l'intentar resoldre'ls
en guerra, aixó ja ho saben fer els anarquistes.
entera

.

R. RUCABADO

Aquest

número ha passat per la

censura

militar

fi que passa
ESPANYA ENDINS
Les columnes que

anaren a

obrir el camí de

pels harquenys, aconseguiren el
seu
objectiu després d'alguns combats i una
caminada llarga i difícil. Continua l'evacuació
de les posicions isolades que mantenia inactiu
Xauen,

tancat

nombre considerable
de f orces, anem a dir la flor de l'exércit, men
tre totes les restants tenien d'haver-se-les amb
els moros que sostenien el setge de dites posi
Cions, i es passaven el temps i esgotaven els es
orgos i les energies, portant combois i def en
sant-los.
Primo de Rivera, per fi, ha canviat de táctica
i ha deixat de banda el sistema rutinari i les
ha emprés contra els moros a pie camp, amb
nombroses columnes móbils, sense replega
ments ni retirades que no siguin exigits per les
necessitats del moment o del pla de guerra.
Amb la continuació d'aquesta novella táttica,
dintre de poc temps estará en moviment una
munió de columnes que no deixaran en pau cap
recó del territori marroquí que valgui la pena
d'ésser visitada.
Les recents declaracions del President del
Directori, que no es mou deis camps de batalla
del Marroc, palesen el seu ferm propósit d'a
cabar d'una vegada amb aquest problema que
tant motiu dóna a la premsa estrangera per a
insultar Espanya i ridiculitzar-la. la és hora.
Els socialistes es mouen molt com si flaires
sin l'olor del poder. El govern els dona una
Ilibertat d'acció que quasi sembla una alterna
tiva"... Fan mítings, escriuen als seus periódics
totes les barbaritats i heretgies que sels acu
den, prenen aires de perdonavides. El seu cap,
més mort que viu, galleja i predica com si el
gall de Nadal se l'haguéssin de menjar els so
cialistes al menjador del Pressupost. Com que
veuen els seus germanastres de Franga, d'An
glaterra, d'Alemanya, d'Holanda, i de molts
altres paisos, amb les mans netes de f eina, do
nant-se aires de burgesos i manant...
un
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parlárem prematura
alguna prudents, de la nova per

setrnanes enrera

ment, segons

religiosa que s'iniciava a Franga, ens
digueren que cridávem el mal temps, que era
impossible el retorn de Franga als temps de
secució

Waldeck-Rousseau i de Combes, que aixó era
Car
un absurd. La lletra deis eminentíssirns
de
cristianament
denals francesos protestant
d'Herriot,
govern
la nova política sectária del
i la despectiva contestació d'Herriot als vene
a
rables Prínceps de l'Església
que equival
han
vio-,
una grollera declaració de guerra,
gut donar-nos la i-aó.
—

—

No

calia pas ésser

profeta

per

aquesta inversemblant persecució

preveure

volta
les Pas-

una

triomfants les esquerres a Franga a
sacies eleccions. Qui triomfá realrnent foil la
f rancmagoneria. Herriot és el portaveu de les
lógies. Fará go que elles manin. I els bons caa
tólics francesos no sabran fe'r el que cal per
defensar-se i guanyar la partida.
%
Veritablement no es concep en pie segle x
Franga, i després del que feren per ella els
católics francesos a la Guerra Gran, aqtlesta
política d'excepció, aquesta tirania sectaria.
a

Quan l'acció católica mundial estigui ben
ganitzada i obri degudament, no seran p
bles contrafurs així

en

cap lloc del

or

món

de
De moment cal una protesta universal
tpts els cristians contra d'aquest greuge que es
fa a la seva consciéncia i que ajudin als gel."
mans de Franga en aquesta nova tribulació que
sofreixen per culpa seva...

L'ex-imperi de la Xina—aquest monstruós
conglomerat de pobles que per tants de se"
gles rau al marge de la história con' una es"

finx misteriosa que espera l'hora de Déurs'ha contaminat de l'esperit de revolta que
de b°
arreu domina, i fa la seva guerra, pero
la
ele bo. Es una guerra civil en el fons de
qual batega el gran problema polític deis 110tis
in
temps, el regionalisrne ; peró és una guerra
exteriorS
terior que comporta molts perills
11'
perqué la Xina és la reserva d'hoines i de
queses per

a

l'esdevenidor,

per

pie de problemes cabdals i
angoixosos.
nidor

a

un

esdeve:

d'interrogaut'

Els soviets russos, que es veu que són 111°1!
vius, s'acosten a la Xina i l'acaronen. Pot
calcular el que seria una aliança de Rússis
Xina en el joc tan arriscat de la política l'O
nacional.
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El General Vallejo, que ha desernpenyat fins

D'ad

ara

el carrec que passa

Lossada,

ha estat

a

ocupar el General
Governador mi

nomenat

litar de Barcelona.
A Canet de Mar

es celebra diumenge passat
importantissim contra la blasf émia.
Es pot dir que gairebé tot el poble anava

un acte

la processó.
Davant del santuari de Nostra Senyora de
la klisericórdia es celebra un míting a l'aire

lliure contra aquest fiagell que ens avergonyeix
davant deis pobles civilitzats, el qual fou pre
sidit pel senyor bisbe de Girona, Dr. Llom
Part i les autoritats de Canet.

Parlaren

els

Caprnany

nostres

amics Lleal, Oliver,

i el nostre company de redacció Ci
Sormani. El senyor Bisbe i l'alcalde

vera

varen cloure els

parlaments.
ileus aquí un acte de gran transcendencia
que hau•ia de celebrar-se en tots els robles de

Catalunya.
Quan

declara una epidémia a un poble,
sufocar-la?
Per qtt, donocs, no hem d'unir-nos tots per
a
combatre el cranc horrible de la blasfemia
que fa tants estralls a la nostra terra ?
es

no es
procura

Treballem

i

vencerem.

Els bolxevistes afusellen els

georgians

sense

distinció de sexes ni d'edat. Sempre havíem
cregut que els bolxevistes russos eren uns ho

lima humanitaris, peró no ens pensávern
que ho fossin tant.
Les f eres al seu costat queden petites.
Si les brutalitats que cometen els comunistes
russos, les cometés una nació reaccionaria, es
celebrarien mítings arreu d'Europa per a pro
testar en nom de la democracia, dels drets de
l'home, i de la llibertat individual de l'indivi
du que deja un sindicalista avengat.
Ara els que monopolitzen la llibertat i es
declaren defensors deis oprimits, callen.
Qué diuen els socialistes belgues que varen
algar un monument a la memória d'En Ferrer
perqué havia estat afusellat? Per qué no de
fensen els bornes i les dones que moren assassi
mes

nats

a

Geórgia?

Els diaris f rancesos que calumnien i bescan
ten els pobres soldats espanyols que lluiten al
Marroc, obrarien millor si es fixessin amb les
brutalitats que comet l'exércit bolxevista

*

A

Ileteria del carrer Borrell la policia
ya sorpendre una reunió composta de 37 dones
1
,alguns bornes els quals celebraven sessions
d
una

espiritisme.

a.

A

Aix6 segurament ho han dit
la

per

despistar

policia.

Aneu

propietari

de la lleteria
falsificar la llet
Encara que ben mirat la majoria de les lleno necessiten
que els donin lligons.
hi ha que en aquesta materia són una emi

uonava-

a

saber si el

lliçons

per ensenyar

a

tereTs,

nencia.

Dluen que us venen Ilet i us donen
amb una
mica de blanc d'Espanya.

aigua

*

*

*

Un cronista de Madrid ha dit que el senyor
Sala havia passat gairebé desapercebut per
la capital d'Espanya, i que les notes que havia
publicat la premsa les havia redactades ehl ma
teix.
Aixó, naturalment, són males volences. Ara
dieu si un horne que fa tot el que pot per
agradar a Madrid, no seria ben rebut.
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La comissió organitzadora del curs d'asse
gurança obrera a l'Ateneu Igualadí de la cias
e obrera ha precisat
el pla del curs a cárrec
d'En Josep Maluquer i Salvador, conseller-de
legat de l'Institut Nacional de Previsió.
—La Inspecció Regional del Retir Obrer
Obligatori ha traslladat les seves oficines al nou
edifici de la Caixa de Pensions per a la Velle
sa i d'Estalvis, Plaga
de Junqueres, número 2,
teléf on 1366 S. P.
Les dites oficines estaran obertes tots els
dies feiners i hores de deu a una i de tres a
sis, llevat deis dissabtes a la tarda ; havent-se
assenyalat per a les rcclamacions verbals, les
de tres a cinc de la tarda.
La inspecció adverteix a tots els elements in
teressats en el compliment del retir obrer obli
gatori que, per tal de no deixar-se sorprendre
pels que sens-e atribucions de cap mena s'of e
reixin a solucionar-los els assumptes
pendents
amb l'esmentat Régim, amb perill d'incórrer

responsabilitats, exigeixin al s que
a tals efectes, el
document que jus
tifiqui el carácter de delegats d'aquesta Inspec
ció, podent comunicar a aquesta tots els dub
tes o dificultats que tinguin referent a la for
ma de portar a compliment les
prescripcions*
del Reglament del Régim de retirs, havent d'en
greus

en

presentin

es

tendre's que
ments

que

no

en

el

o

efectuessin

criminal negoci.

—Han estat nomenats
ta

Central

general

tres.

tindran cap eficacia els paga

haguessin realitzat

els patrons, f ora de l'esmentada Caixa
Collabo
radora o de les seves sucursals a Catalunya i
Balears.
—El Centre de Lectura de Reus ha resolt
collaborar eficaçment als Cursos deis Segurs
Obsers de FI. N. P.
—De R. O. s'ha constituit una Comissió
per estudiar un projecte de Banc
Municipal
presentat pel Banc de Catalunya.
—E1 Govern es proposa mobilitzar tots
els
capitals deis Pósits que jeuen en ses caixes.
—S'ha publicat una curiosa llista d'ex-mi
nistres que cobren cessantia. Són 163.
—La policia de Barcelona ha prestat un va
luós servei, descobrint un centre de tracta
blanques i empresonant a una pila d'interesde

:sats

Aufión, marqués de Pilares, i

d'Emigració el contra-almirall
de l'armada don Manuel Andújar i Solana.
—El Consell d'Emigració ha publicat! 1111
avenç estadístic de l'emigració espanyola du
rant el primer semestre de l'any corrent.
Segons les dades que proporciona l'estnew
ta.da oficina, en el semestre esmentat han sor"
tit d'Espanya 29,514 naturals : 19,875 hornea
9,639 dones.
En relació al mateix període de l'any ante
rior, han disminuit els emigrants en 2,518
dividus.
—El Patronat Social de Bonés Lectures ens
prega que anunciem el nou Concurs de
velles d'aquest any. Els premis són en nle"
i val la pena d'assabentar-se'n eserivint al
carrer de Fuencarral núm. 138, Madrid.
—La Federació Católica Agraria Merotri
gense (Ciudad Rodrigo) celebra la seva Assem"
blea anyal reglamentaria amb funcions rellglo
ses. La Memória del Secretani té dades con
aquestes
119 vagons d'adobs comprats ; gairebé
milió de pessetes prestades per la Caixa d'Estalvis del Sindicat als socis, etc.
Mont de Pietat i Caixa d'Estalvis de
Santander construirá 200 cases barates.
—A Saragossa en la campanya governadva
contra la usura es descobrí que alguns usurtrs
cobren (es dir, roben) més del mil per cenr
als seus prestataris.
com
allí a molts incirets, afegim nosl1 -1
rector

:

president de la Jun

d'Emigració l'almirall de l'armada

ESTRANGER
La Joventut Católica de la república de
l'Uruguay ha tramés un xardorós missatge de
fraternitat a les nostres Joventuts per majá de
l'Arquebisbe de Montevideo.
—A Esmirna es calá foc a un cine moriint
ao persones, desapareixent 25 i estant malfe
rides 20 més.
21,
—La Univertitat de Coimbra, de
Portugl
s'ha ofert per a donar un curs popular Ae
régim espanyol de Retirs Obrers
é
—En el Concurs Internacional de Cal%.vt,
d'Estalvis que aquest mes es celebra a —I
(Italia) i en el qual Espanya hi estará rep rt
sentada, s'estudiará la legislació i l'orga njW
ció de totes les Caixes del món per tal de do
tar-les de tots els mitjans que puguin fer-le
més útils, especialment a les classes mitges
obreres.

Obligato.rls.s
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survEls DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unja de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de

Gijón

Havana el 20 de cada

per a

mes

Corunya, Gijon 1 Santander.

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

vlatge

de tornada des de Buenos-Aires el día 2 i de Montevideo el 3.

Linfa de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
!befa 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 1Barcelona.
Linia de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el`4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la

Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i
de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica
té
especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a establerts els
New-York i la Unía de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
viatge,
Aquests vapors admetert cárrega en les condicions més favorables i passatgers,als quals
Companyia dóna allotjament tnolt cbmodeitracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
Servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

Académ ia Cots
FUNDADA

Carrer deis Ares,

F.: N

1E379

n.° 10, pral. (Travessia de piala Sta. Anna
Tel. 5041 A.

Apartat

a

piala Nova)

782

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ
el

forma de Iletra.— Ortografía.—Correspon déncia comercial.—Documentació—Práctiques
escriptori.— Mecanografia.— Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,

.1).11cats, a tota

classe d'empreses incloses la Banca i la Borsa.— El Tito] de Tenedor de
previs exámens per périts i professors mercantils.—Classes especial.s per a lengoretes,
Practica' of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per

Inétddes

moderns purament

práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguáfons.

¦

CATALUNYA

BIBLIOTECA

DE

L'ACCIO POPULAR

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. ',luís Chal
baud, S. J. Quarta edició. Ptes. 8.
Régimen legal de ,las Asociaciones en Espana,
pe! 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. 3

Ptes. o'so.
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. 1 l'exemplar.
setes

Espana. Any I, 1915-1916.

Pes

s.

Espana. Any II. 1916-1917.
Ptes, s.
Anuario Social de Espana. Ptes. s.
Anuario Social de

FASCICL,ES
Encíclica Rerutn Novarum, de S. S. Lleó XIII.
Un exemplar, o'zs ptes.
Las huelgas en Barcelona y sus resultados duran
te los anos 1950 al 1914, per M. Sastre. Pes
setes s.
La Esclavitud Moderna, per M. Sastre. Ptes. 3'50.
La defensa de la Familia, per R. Rucabado. Pes
setes

o'so.

Angoixes Socials, per R. Rucabado. Ptes. 3'50.
Justicia y caridad
la organización cristiana
del Trabajo, per l'Emm. i Rdm. Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar,
pessetes 0'25.
en

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

De

venda

a

Popular. Un exemplar, ptes. o'20;
so exemplars, ptes. 8; zoo exernplars, ptes. 15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M. 1,10
Ptes. o'so.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiono
obreras, pel Rnd. P. Gabriel Palau, S. J. Pes'
setes o'so.
ción Social

LLORES

Anuario Social de

vera.

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

exemplar, ptes. o'os;
L000 exemplars, ptes.

roo

exemplars, ptes. 3;

25.

Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabriel
Palau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
Las Ligas de Compradores, pel Dr. Max Tur
rnann. Ptes. o'rs.
!Qué se puede hacer por el pueblo? Ptes. o'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la
dustria de París, per Modest H. Villaescusa
Ptes. o'rs.
Un apóstol de
uniones profesionales, per 11D"
dest H. Villaescusa. Ptes. o'zs.
TÚ serás Rey), per Darío. Ptes. o'so.
El nuevo censo electoral social. Registro de As°"

19

ciaciones profesionales y entidades económico'
sociales. Ptes. 0'20.
Elección de vocales de representación social es

juntas de Reformas sociales. Ptes. 0'20.
?Ladrones los socialistas? Qiiestió discutida Per
C. A., revolucionani social. Un exernplar, Pes
setes o'ro; so exemplars, ptes. 4'50; zoo exenl"
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
?Habrá siempre clases sociales? Un exemplar,
ptes. o'ro; so exemplars, ptes. 4'5o; roo exeln"
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
El partido obrero segons C. Alvarez. Un exenl
plar, ptes. o'ro; so exemplars, ptes. 4'50; 1°°
exemplars, ptes. 8; 1.000 exemplars, ptes. 75.
las

001;

Lecturas sociales: "Entre costureras", ptes.
‘,La ensenanza técnica", pteS. 0'05; "LeetUra.5
"Habitacioptes. o'oS; "Del lujo", ptes. o'oS;
nes obreras", ptes. o'oS.
El Flagell de la Blasfimia. Ptes. o'so.
El sindicat i el casino. Ptes. o'so.
Models d'Estatuts i Reglaments per a obres

s°-

cials.
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