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Ginebra

La V fissemblea de la Sociefai de les
Nacíons

o

Ha passat per davant nostre, durant uns dies,
la cinquena jornada de la
pellícula
de l'Assemblea de la Societat de les
Nacions. Ginebra, aquella bonica vila
que reflecteix les seves belleses en
les aigües tranquilles del Leman, ha esdevingut
nari animat, mogut, de tota la
un esce
diplomácia
del món, i, aquesta vegada, fins
de niés relleu de l'Europa política,
les figures
com Mac Donald i Herriot, han
desfilat entre aquells
bastidors i per davant un palie immensament
encuriosit.
Dues menes d'homes han actuat a l'Assemblea : els
representants de pobles grans,
de primeres potIncies, que hi anaren
a

internacional

treure

profit

per

un equilibri de molta neces
ells; i els representants de pobles oprimas, de
minories
nacionals amb sentit i
voler propi que no poden manifestar-se dins la nació,
que hi han anat a exposar llurs
planys sincers per veure de poder alleujar llurs dolors. Els
primers s'ocuparen amb in
terés de problemes generals, com el del desarmarnent i
els segons, feren tre
balls per a donar solucions a qüestions que ja en 1922 l'arbitratge;
1 1923 foren tractades, i que ara
han estat foragitades de la Con feréncia.

sitat per

a

servar

Els resultats han estat antitétics en els primers i els
segons. Els primers han discura bastament i han fet
concebre al món una illusió (con ho feren a les
Conferén
cies de La Haya): la de la pau universal.
Els segons no han pogut portar el seu ideani
l'Assemblea, peró han fet concebre realitats properes a tots
els homes

sejat

pensadors.
Els primers han pres acords que passaran a
a subcomissions, a
altres assem
hiees, i restaran finalment en els protocols de ponéncies,
Secretaria empolsant-se i esgrogueint-se.
Zis segons, sense resultats oficialment
reconeguts, sense actes ni protocols, han tingut
canvi d'impressions, s'han encoratjat
mútuament, han
estat oficial en el món in
ternacional a llurs problemes, i han concebut esperances donat
fonamentades
en
estats fortís
sims
Els clams deis oprimits, 1^ propaganda de fulles i de tacte de colzes, por
tada a cap pels segons, la conceptuem més eficaç i de més
Vida protocollária desenrotllada aquests dies pels primers. positius resultats que tota la
Els
d'aquests qualsevol
esdevindran, a mans d'una gran poténcia, altres "chi f fons acords
de papier" ; en canvi, el
dolor de les

minories oprimides contindrá sempre una potencialitat d'opinió que no
es
mai mentre el poble oprimit segueixi essent poble.
Les paraules de Mbnsenyor Fati Noli, un eclesiástic representant
d'Albánia en l'As
semblea, són prou gráfiques per a retratar el resultat
de l'Assemblea de Ginebra en el
que a les gestions per a la
pau tenen relació :

resoldrá

"El pacifista inés entusiasta, quan passa revista a l'obra
realitzada per la Societat de les Na
curs
veració i ha de deis seus cinc anys d'activitat, cm temo que ha d'aixecar els braços al cel de deses
: "Abans la guerra que no pas
aquestes xerrameques fastigoses sobre la pau!''
Qué hern fet percridar
lq
a la pau ? Qué fem en
aquest rnoment en aquesta Assemblea ? Ço que s'ha fet en
uests cinc anys reposa en pau,
en la pau eterna, ben tancat, enterrat en els
"dossiers" morts del
eeretariat, gelosament guardat per aquest home
amable i distingit com es el secretani general de la
°Dcietat de les Nacions.
"Quin és, en efecte, el resultat de totes aqestes discussions sávies i profundes
sobre el desar
,

":41s en el

•
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d'arbitratge? Aquestes qüestions han estat sotmeses a una comissió, la qual
les sotmetrá a una- subcomissió que en fati un report a la comissió, i aquesta sotmetrá les seves
conclusions a una conferéncia que hom convocará aviat, i aquesta conferéncia trametrá novament
aquestes qüestions a una comissió, després a una subcomissió, la qual en donará compte a la co
missió, i aquesta en fará un report a la conferincia, la qual, per unanimitat, votará una resolució,
i aquesta será sotmesa al Consell de la Societat de les Nacions, que sotmetrá aquesta resolució a
la propera Assemblea de la Societat, la qual. per unanimitat, dirigirá un prec al ce!, a Déu tot
mament i els tractats

poderós.
un cop aquestes qüestions hagin passat per aquest cicle poItic de trameses i contratrame
reports i contrareports i d'opinions consultives, seran trameses finalment al secretani general
de la Societat de les Nacions, el qual les tancará amb clau i les enterrará entre els "dossiers" morts
del Secretariat, on seran conservades durant gener,acions i més generacions".

"I

ses, de

En canvi, qui deixará avui

en el món de conlixer la tasca opresora de Polónia res
que conté en el si del seu territori; i els problemes de tantes
tantes minories com en el rnón sofreixen un jou i un esclavatge ? I qué pot ésser mes
eloqüent per a la vida, aquells crits de dolor deis oprimas i els problemes que els matei
xos plantegen, o aquestes muntanyes de paper que restaran enterrades en els "dossiers''
del Secretariat de la Societat a Ginebra, ja que la pau ha de venir de la unitat moral
avui tan trossejada i no de tractats en l'eficácia deis quals no creuen aquells que els

pecte als

pobles petitg

signen?

L'ogclion Populaire> de París
A

París,

com en tota terra

esponerosa, hi

ha molt de bo i molt de dolent.
Lo dolent fa més bulto, perqué segons
.frase de San Agustí, sempre abulta Inés la
palla que el gra; peró arribará un dia en qué
la palla será recluida a cendra i el gra será
recollit en el graner. Mentrestant, nosaltres
hem de saber cercar el gra entre la palla, ja
que aquell s'amaga modestament.
La Mare de Déu d'agost és la festa més
popular deis francesos. "Le quinze aout",
com diuen ells, París resta despoblat ; cente
nars de milers de persones han sortit en totes
direccions'per passar tres dies de repós en el
camp o en la platja.
Jo també segueixo el corrent. M'instan° a
un "imperial", pis alt del cotxes del tren, i
com
que les meves pretensions són poques,
als deu minuts poso peu a terra a l'estació de

Vauves.

Vaig pensant

els lectors d'"El Debate"
que tindran interés de conéixer la célebre
"Action Populaire" que després d'haver per
dut en el bombardeig de Reims la seva casa,
la seva biblioteca, els seus arxius i, en un mot
tot el que tenia, ha renascut amb nova i forta
vida en aquest poble que tan aprop es troba
deis recursos de la gran urbs i tan lluny del
seu soroll i el seu ambient viciós.
en

Una mica d'história, Dos fills de Sant

Ig

nasi, els PP. Leroy i Desbuquois,

van

con

cebre en 1903 la idea d'una série de publica
cions per despertar l'activitat deis católics
francesos, en el camp social, i per fomentar
l'organització integral deis obrers cristiana
per una part, i deis patrons per altra, sense
les quals és impossible d'arribar a la realit
zació de la idea cristiana eanla societat mo

derna.
L'éxit de la

iniciativa ha ultrapassat les
més altes esperances. De 1903 a 1914 l'A. P.
havia publicat 437 fullets, 59 llibres, 4 torns
de l'"Annuaire sociale internationale" i tres
revistes que sumaven en conjunt 26,000 subs
criptors.
I

no

s'havia limitat

a

la sembra ?'idees

mitjançant la premsa, sinó que ja des del co
rnencament va posar en joc una altra arma,
•onsistent peró molt esmolada ; la de la parau

la viva. En més de 30 ciutats va organitzar
l'A. P. les cites reunions d'estudi, en les quals
s'ajuntava .durant uns quants dies l'elernent
més selecte.de la ciutat, així eclesiástic com
seglar ; en elles escoltaven les con feréncies
deis apóstols de l'A. P. i disputaven entre ella
el mitía, més práctic per arribar a l'organit
oc
zació regional primer, nacional en acabat,
d'agües
les forces católiques. La més notable
tes reunions fou la Setmana d'estudi de
Reims, del 7 al 15 de març de 1912,

presidí
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da pel Cardenal de la ciutat i en la qual pren
gueren part 30 Vicaris generals, molts Rec
tors de Seminaris i delegats de 27 Bisbes i

Arquebisbes.
Táctica

de l'A. P.: L'A. P. no intervé di
en la marxa i desenrotllament
de

rectament

les organitzacions católiques socials. La
seva
táctica és difondre la llum, sembrar idees,
despertar iniciatives, formar en cada camp
una selecció de joves, principalment,
que es
dediquin amb entusiasme, bona orientació i

sólida documentació

l'obra organitzadora
que ha d'ésser l'obra salvadora
de França.

El

a

secret del seu éxit está en la competen

cia deis

seus

callats obrers. Gran nombre de

revistes i periódics francesos i estrangers els
tenen al corrent de tot el que passa en el camp
de l'acció social per tot el món; i la seva

formació filosófica i teológica els permet
tot aquest material i treure d'ell
tot lo que és aprofitable des del punt
de mira

classificar

cristiá.
Tot just firmat l'armistici, en desembre de
1918, S. S. Benet XV dirigia per majá, del
Secretad d'Estat, al Director de l'A. P. una

carta que deia així ; "D'una manera molt es
pecial ha impressionat al Sant Pare la noti
cia que tots els documents i publicacions
ha
ygirl desaparegut de Reims junt amb l'estatge.
qual cosa l'afligeix tant més que ara seria
ntés necessari que mai augmentar els esfor
Ic's per organitzar arreu les bones
voluntats.

Amb aixó reportaríeu

a

la vostra

pátria

i

la religió els més grans serveis..."
A aquestes paraulaes el Papa ajuntava una
almoina de to,000 tires que juntament amb
altres donatius han permls de reorganitzar
a

,

quasi per cornplet els serveis de l'A. P.
Dotze sacerdots, dos Doctors en Dret i al
tres
collaboradors, formen avui el personal

dedicat
són:

l'obra. Les

a

Primera.

seves

parts

principals

La Biblioteca, curosament ca
molt rica en publicacions periódi

talogada i

Segona.

etc.

El Secretariat per a respondre
tota mena de consultes que formulin els que
elan prácticament ocupats en les obres i or
—

ganitzacions

;rercera.

—

s'han generalitzat ja per tot Prança.
L'A. P. és tarnbé un centre internacional.
Ja en el Congrés de París celebrat l'any 1911
van pendre part representants de den nacions,

Espanya, i després de la guerra
s'ha restablert el corrent amb estrangers que
de totes parts del món visiten aquesta insti
tució per formar-se idea dels métodes i ins
titucions de l'acció social.
D'Espanya són, per exemple, familiars
aquí els noms d'Aznar, Noguer i Nevares.
Per acabar, l'A. P. ha portat a cap una
tasca immensa sernblant a la del "Volksve
rein" alemany. Quelcom diferent són els seus
métodes, més petit el seu radi d'acció
i no tan vigorosa la seva organització com
parada amb aquella institució el director de la
qual és avui el Canceller de l'Imperi ; peró,
en canvi, ha despertat més iniciatives, ha tre
ballat amb la mateixa competencia per di
fondre les idees de la sociologia cristiana, i,
sobretot, viu del mateix esperit, de l'esperit
d'Aquell que ens va deixar per Testament
"En qué us estimeu uns als altres coneixe
ran que sou els meus deixebles".
entre elles

F.

RESTREPO, S. J.

1)c ‹,EI Deluate»
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—

ques, butlletins oficials,
a

és considerat el millor del genere. Per ara
sols es publica una revista popular, "Peuple
de France", que tendeix a formar directors
entre els més seleccionats del poble, i altra
revista elevada, "Les Dossiers', que és com
un arxiu imprs de tot el que pot ésser més
útil als directors de l'acció católica.
Deis famosos fullets se n'han imprés en
aquesta etapa un centenar, demés d'unes 40
obres extenses.
Cinquena.
Les reunions d'estudi que
on

socials.

—

La secció

jurídica,

per

a

re

rr;dre gratuitament tota mena de dificultats,
„,'IlDtes que amb freqüencia produeixen amb

R. Rucabado

LA DEFENSA DE LA FAMILIA
Conferéncía

Opuscle
cobería

de 32 pagines amb
paper de color

en

Preu: 0'50

es

'c'titt de la Ilei escolar,
ete?tera.

reglaments socials,

1, AQuarta
Les publicacions. La millor és
'luan social estimat molt fins a Alemanya
•

.

pies.

Pot demanar-se

a

l'administració de

—
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Una

nova

llei social

El re/ir obrer
Bélgica, la nació laboratori social per

ex

cellencia, ha tingut dues etapes interessants de

régim de retir obrer.
La primera, al base de la llei de l'any 1900,
f ou a base de la llibertat subsidiada, és a dir,
l'Estat subsidiava

a

l'obrer que

ehl mateix

s'assegurava, podent arribat aquest subsidi fins
al 6o per cent del que l'obrer hagués asse
gurat.

Aquest sistema f racassá
per bé que fos cert que

a

en

absolut, perqué

l'ombra

d'aquesta

llei es crearen unes guantes mutualitats, també
ho és que el fésultat acusat per l'estadística
fou dolorosíssim ja que en 31 de desembre
de l'any 1921 en tof el país, que compta amb
set milions d'habitants, no hi havia més que
uns
140,000 obrers que s'haguessin constituit
una renda.
I el fracás encara era més gran pel que fa
referencia a la quantia de la pensió, ja que
aquesta era inferior a seixanta pessetes (!) a

l'any.
Vingué un régiin transitori posterior a la
guerra (el segón régim deis indicats, si és que
realment pot dir-se régim una senzilla assistén
cia de l'Estat). I aquest constituí a favor deis
necessitats pensions de 720, de 66o i de 600
francs anyals. Peró sobre els inconvenients bu

SOCIAL

a

Bélgica

rocrátics d'un sistema complicat, aquesta
f ou transitória i no establia veritablement la

previsió.

Ara aquesta va pel camí d'ésser establp,rta
sobre bases més serioses. Una nova llei ha es
tat ja votada per la Cambra de Diputats i pro
bablernent ho será dins de poc pel Senat. La
mateixa abraça a tot assalariat (obrer o no) el
sou del qual no excedeixi deis 12,000 frailes
es
a l'any, més 1,000 francs per cada fill que
anyals
tingui. I la pensió será de 720 francs
als 65 anys, havent-hi condicionk especials per
a les vídues, etc.
L'Estat, el patró i l'obrer han de contribuí:.
obligatoriament a la" formació deis f ons de
retir, essent les quotes mínimes per als obrers
de tres f rancs al mes.
Aquesta llei ha despertat entusiasme a Bel
gica. I per veure l'ambient polític que ella Pot
tenir, n'hi ha prou amb recordar que la llei
obeeix a la iniciativa del Ministre católic del
Treball M. Moyersoen, i és sostinguda pel seu
successor en el Ministeri, el Ministre socialis
ta M. Schof f en.
El predomini del regim establert per aquesta
llei representará la tercera etapa del retir obrer
a

Bélgica.

Sobre la vaga
Dues reconegudes capacitats, els senyors Ru
cabado i VentallÓ, discuteixen sobre si és o no
just dret de vaga.
Devers l'any 1915, vaig trametre un treball
a la "Revista Social" defensant la suposança
de la illicitud de la vaga i del lock-out, per bé
que reconeixent a la vegada que aquests ac
tes rebels eren en certes avinenteses necessaris.
El meu article f ou refusat per la Direcció
de la Revista; peró canviá la Direcció i f ou
publicat. Precedí a la publicació del rneu tre
ball una conferencia que vaig donar a la So
cietat d'Estudis Económics de Barcelona de
fensant l'arbitratge obligatori. Confesso que' a
cap deis meus oients va convencer la meya
teoria. Tenia contra meu l'opinió de moltes
autoritats en la materia. Recentment, el senyor

Maura havia dit que aquell que era amo deis
BI
seus braços era arbitre de mourels o no.
notables
senyor Lacierva, en una de les seves
conferencies, va sostenir el criteri que era 11cita la revolució económica (vaga) sernpre que
ella no alterés l'ordre públic. Canalejas no
cutí eh
el dret de vaga que exerciren els ferr°,"
viaris, essent ell President del Govern,
imitant el gest del Govern francés presidit
Briand, militaritza els ferroviaris i els ob110
a treballar. El senyor Maura consagra, aquesi
tot
dret de defensa de l'Estat. A desgrat de
el
irrevocablement
aquests fets, vaig mantenir
1.1°
meu criteri exposat. He de dir també que
va transcórrer molt de temps d'e/10 de la 1nev,a
a•ludida conferencia, i un illustrat companY
professió que l'havia sentit i comentat, va te
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nir respontaneitat de declarar-se d'acord amb
la nieva teoria, la qual abans havia refusat en

absolut.
Llavors opinava,
entre

ara, que cal distingir
i necessitat de la vaga i

com

licitud, legalitat

del lock-out.

Baldament sembli paradoxal, el cert és que
coincidim ami) el senyor Rucabado en consi
derar illícita la vaga, i amb el senyor Ventalló
en considerar-la necessária. Des del punt de
vista de la legalitat, no hi cap discussió: el
dret de vaga és reconegut.
En les jurisdiccions de la moral i del dret,
la vaga i el loCk-out .plantegeri una complexa

qiiestib d'interessos que fa vacillar el criteri
ebservant del precepte diví que prescriu els
clics de treball i de descans per a la Humani
tat i del positiu que ordena la conservació de
l'ordre eConómic social.
Si fos sempre irrecusable la justicia que ins
Pira la moral deis preceptes de les convencions
humanes, río hi haurialloc ni a entaular diS
cussió. Aquesta sorgeix perqué la justicia o
be está absent de les convencions humanes o
.(tels actes oficials regits per elles. Llavors aques
tes convencions o aquests actes desenfrenats
de la llei natural trenquen l'equilibri de les re
lacions i no n'hi ha prou ami) la força coerci
tiva per contenir l'escándol causat per la per
torbació. Aquest escándol és en l'ordre social
la vaga o el lock-out i, en l'ordre polític, l'al
tra revolució, la guerra.

Collocats en la suposança que comparteixo,
del senyor Rucabado, que no hi ha Inés que
tina justicia, la natural, divina inspiradora de
les convencions i dels actes humans en conso
náncia amb elles, cal que proclatnem com a

Principi

és lícita cap rebeldia. La vaga
rebels, són Micas. Llavors
la norma constitucional i el seu desdoblament
en disposicions legals, i com a dret supletori
la llei natural, deuen invocar-se en tots els con
filetes d'interessos. En cas de vaga, els inte
ressos representats en la lluita són els dels
9brers i patrons i també els representats per
tercena social que den exercir sempre
1

el

que

no

lock-out,

actes

tat.

11-%sa dir

que,

en

aquest supósit,

dicació de carácter social ha de cristallitzar en
interpellació al Poder defensor del dret de
tots, per tal que ell i els contendents obrers í
patrons es sotmetin a l'enjudiciament i sentén
cia 'del Tribunal arbitral integrat per la repre
sentació de tots. El Tribunal arbitral ja sap
que té per norma per a resoldre aquests plets
d'estructura nova i que plahtegen casos no pre
vistos, ultra del dret constata, el dret natural.
Considerem en aquesta (le fensada suposanca,
illícits el lock-out i la vaga, perque són escán
dols i repressá.lies en qué degenera una dis
cussió que ha tingut de portar-se, con) totes,
a rarbitratge. Aquesta teoria va ja prosperant
també en els régims polític i social internacio
nal per a les discussions d diferencies entre
una

Estats.
També

estem

d'acord amb el criteri del

nyor-Ventalló en quant que. la

moltes vegades, 'o Sigui
que, amb pales oblit de la jus
ticia que és elemental, es desempara als que

illícita, és necessária
en

totes

aqUelles

reivindiquen alló que els pertoca. No cal, peró,
oblidar que la vaga és l'instrument de la revo
lució social i que articulada o general, si es
fa servir per sistema, crea un estat de pertor
bació i d'endarreriment que de retop perjudica
els obrers, segons s'ha declarat a les Assem
blees de les Trade-Unions britániques.
Rússia és un cas d'absolutisme estrany. Pro
hibeix la vaga i afusella els vaguistes. No ad
met .ni més dret ni més justicia que la consti
tució sobirana soviética. Peró aquest Estat que
serva a sang i a foc la pan social interior, té
per programa la revolució social a l'exterior.
La ideologia laborista británica i la russa estan
per aquest motiu en pugna. Sembla que l'opi
nió mundial es decanta a favor de les solucions
de l'enjudiciament en tots els casos de diferen
cies. de classes i ádhuc d'Estats.
Baldament sigui aquesta norma de legali
tat la que preval en la constitució de la huma
nitat civilitzada, les rebeldies, encara que il
esclataran inevitablement en l'ambient
social, perque és així com estt't escrit i ha de
succeir.

tota reivin

Llegiu

se

vaga, encara que
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Lis

amors

románfícs d'un

El senyor Ramon havia heretat la
botiga
de vetes-i-fils del seu pare. El seu
avi era
també botiguer. Quan passa per
davant d'u
na gran botiga es fa
la mateixa reflexió :
Jo no sé com aquesta gent vol tenir
tants
mals de cap. Prefereixo la meya
botiga
que
no pas aquests grans
establiments. Sembla
estrany que els agradi aquest davassall
de
llum !
El senyor Ramon és un home d'ordre.
El
seu lema és: Pau, pan i
sempre pau. Per
aixó quan es va crear a
Barcelona el some
tent ciutadá fou el primer que va
anar a ofe
rir-se. No protesta mai. Quan algú li parla
deis mals governs, respon fent una
rialleta
de conill :
—Més malament ho faríeu vosaltres.

vefes-í-fils

pocs diners que teniu! Qué n'haureu tret de
divertir-vos si arribareu a vells i no tindreu
una poma per la set Amor. Heus aquí una
paraula ben buida. Qué vol dir amor ? Tot
aixó són cabóries de poetes.
Quan fosquejava, per estalviar-se
anava a passar la vetlla a casa d'algun amic.
Li parlaven del negoci i es posava content
com una criatura. Per ehl el món no era al
tra cosa que una botiga de vetes-i-fils.
Un dia un amic va dir-li :
—Ramon, fhauries de casar. Quan siguis
vell et trobarás musa sol. Cal que cerquis
una noia que et faci feliç.
—Casar-me jo!
respongué el senyor
Ramon. Em fan por les dones !... Totes sa
ben malversar els diners, peró no n'hi ha
cap que sápiga guanyar-ne.
A'quella nit, quan va arribar a casa, es va
posar a meditar les paraules que li havia dit
l'amic. Potser té raó
exclamá.
Si en.'
posés malalt no tindria ningú al caplal del
lit.
Quan la minyona li va servir el sopar va
esguardar-la de cua d'ull i la trobá bonica.
Feia més d'un any que la tenia i encara no
se n'havia adonat. Heus aquí una floja que
potser faria per mí. Es estalviadora i no té
pretensions. I si tingués promés? No, si en
—

D'ençá, que un. viatjant de comerç li va
dir que els comerciants espanyols no
veien
amb bons ulls les propagandes
catalanistes,
que no tolera que la seva familia
llegeixi la
premsa sospitosa. Abans de tot és el
crédie
de l'establiment i un home que té botiga
no
pot tenir idees subversives.
El senyor Ramon no fuma ni beu. Es
alló
que es din un bon home. Quan era
solter
passava les tardes deis diumenges al moll.
Els teatres i els cinemes no s'havien fet per a
eh. Per entrar a una sala d'espectacles,
abans
cal adquirir una entrada i els cliners
costen
tingués no passaria tantes hores reclosa a
molt de guanyar.
casa, ni tornaria tan aviat de la piala.
Es passejava amunt i avall del moll con
L'endemá va cridar-la i Ii va dir una mica
templant els vaixells i les barques que sol emocionat
:
caven les aigües quietes del port. De
vega
—Carmeta,
voldria dir-li una cosa i... h°
des esguardant els vapors pensava
: Heus
sé com començar.
aquí que/ amb aquests fótils podria traslla
La pobra noia es posá una mica intran
dar-me a llunyes terres, on potser treballant quil4a
i amb veu planyívola li va dir :
podria fer-me un home de milions. Peró de
—Que
té alguna clueixa de mi, senyor
seguida reflexionava i es deja: Prefereixo /non ?
restar fidel a la botiga. El meu negoci
és se
—No es precipiti, Carmeta. Deixi'm Par
gur. Un vetes-i-fils que té crédit no
necessita lar. Un home com jo que té un establiment
anar pel món a
l'aventura.
acreditat no pot cometre cap fellonia.
Quan passaven pel seu costat un estol de tan
tic molt content de vosté. Es una altra cosa
minyones de servei bromejant amb els sol més bonica
la que li vull dir.
dats, més d'una vegada
—

—

havia exclamat :

que en sou d'infeliços. No veieu que aquestes
'noies esbogerrades us faran malversar els

Aquest

(Continuard)-

número ha passat per la

MARIA

censura
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racluació deis católícs
Ningú

no pot negar que a França existeix
nucli irnportantíssim i selecta de católics
i no obstant els seu.s enemics exerceixen una
gran influéncia en la política nacional. La
maçoneria predomina en gairebé tots els or
ganismes. Aquesta hegemonía es deu a la
desorganització deis católics. Si en les dar
reres eleccions haguessin lluitat units, les
esquerres no haurien tingut un éxit tan es

un

clatant.
Creiem sincerament que la déria del reía
lisme fa mal als católics francesos. Nb seria
Preferible que en .comptes de plorar da
munt les despulles de Lluís XVI, s'organit
zessin per a exereir una influéncia decisiva
en el: organismes populars i en la direcció
de l'Estat? Maurras és un pensador mate
rialista i Daudet no té caritat amb els seus
adversaris polítics i, no obstant, alguns ca
talics creuen en l'actuació d'aquests homes.
La violéncia de llenguatge deis elements di
rectius de l'Acció Francesa, no pot compar
tir-la cap catalic. Una cosa és patrio tisme i
un altra. El patrio tisme ha
equilibrat. Adhuc els reialistes

chauvinisme n'és
d'ésser seré i

Inés recalcitrants saben que llurs ,esforços
són estérils i no obstant actuen al marge de
la república. No havem dit que les formes de
govern no tenen importancia? Per que en
tossudir-se, dones, a voler treure del sepulcre
deis reis el record deis quals es perd enlla de
la histaria, la corona d'or i el manten de por
pra? No hem comprés mai perqué certa gent
s'entossudeix a vincular el catolicisme amb
la monarquía. L'F,sglésia és la mare de tots
els homes. El catolicisme ha d'influir en tots
els estaments socials i no ha de convertir-se
en la religió d'una casta. Sota el manten de
l'Església hi caben els obrers, els patrons,
els rics i els pobres, els savis i els ignorants.
Els catalics francesos, malgrat els atacs de
Ilurs adversaris, tenen més llibertat espiri
tual que no pus els católics d'altres pobles
Oil és respectada
oficialment la religió.
La maçoneria mai no podrá dir que el: Pre
lats francesos són funcionaris dle l'Estat.
.11s Prelats tenen una gran independéncia

espiritual

i poden donar a Déu lo que és de
Déu i al César ço que és del César.
Actualment passen coses poc edificants
en alguns pobles que tenen una personalitat
pro pía i que foren anexionats a Polónia.
Hi ha unes guantes mediocritats, que no po
drian enlairar-se amb les seves própies for
ces, que traeixen els seus gerrnans per a sa
tísfer les seves cobejances. No és una cosa
verament ridícula que es divideixin per co
ses purament humanes? Es comprén que les
coses passatgeres i transitbries exacerbin les
passions deis homes mundans, pera no d'a
quells que tenen la missió de treballar pel
regnat de la pau i de l'amor. En aquells po
bles hi ha homes que pensen més amb les
coses temporals que amb les eternes. Van
darrera del carro triomfal demaruznt al
triomfador que el: deixi aixoplugar sota el
seu
manten de porpra. I el triomfador de
végades fueteja els seus germans i no s'a
treveixen a esgrimir davant d'ells l'arma le
gítima de la defensa. Ah! quin espectacle
més trist, donen aquells pobles de Polanial
Si jo conegués aquells homes el: diria:
Creieu que aquell carro d'or seguirá eterna
ment rodolant? No sabeu que les coses del
món passen rapidarnent i que no szmpre
udolén furientes les torrentadesf Digue-me
qué és preferible: que regni la pau entre els
germans que enarboren una mateixa bande
ra, o bé que per complaure al triomfador
regni el desordre? Qué són més sagrats, els
interessos de Déu o bé els interessos del Cé
sar? Suposem, pera, que el triomfaclor es
mantingués ferm a través deis anys damunt
del carro d'or. Es que no sabeu que un dia
o catre haureu de donar compte a Déu deis
vostres actes? Podreu justificar la vostra
actitud davant de Déu que coneix les vostres
intencions i els vostres pensaments Inés re
candits? Combateu la inteUigencia i l'espiri
tualitat, que són les du,es forces que donen
grandesa al: pobles.
Heus aquí els ,avantatges deis catalics
francesos. Es perseguida la seva actuació
externa, pera el: seus enemics no tenen cap
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intervenció ni cap influéncia

en

guiatge.
Germans, meditem aquestes

són el

aquells que

seu

coses. Miren
que l'enemic és astut i treballa perqué la dis
córdia dispersi les nostres forces.

S'ha iniciat una ofensiva contra el Papa.
Rls sectaris d'arneu del món s'uneixen per a

fer minvar el

sen

prestigi.

Deizem de banda totes les petiteses
unim-nos contra l'enemic comú. Defensem
amb les dents i les ungles la nostra espiritua
litat. Que les ambicions i el desig d'enlairar
nos no ens faci perdre el
seny.
Per damunt de les passions i de les cobe

!anees posem-hi l'esperit.
j. CIVERA I SORMANI

L'obra deis exercícís parroquíals
Si

poble

algú dubta
hi ha

una

que
gran

el fons del

cor del
fixi
que está donant l'obra

en

bondat,

que

es

els resultats magnífics
deis Exercicis Parroquials.
S'han donat conferencies públiques i Exer
cicis espirituals en diverses localitats deis en
contorns de Manresa, i els fruits que s'han co
llit compensen tots els treballs i tots els sacri
ficis.
Es aquesta una de les obres més transcen
dentals i rnés neeessáries que es podien fei-. en
aquest temps de grolleria i de materialisme ab
,

jecte.

Han acudit als Exercicis homes de vida poc
edificant que anaven a l'encalç deis plaers de
la vida i. que tenien l'anima entenebrida pel
pecat i l'error, i han obert sobtadament els ulls
a la Ilum de la raó i de la
veritat.
Ens han explicat unes conversions que ens
han emocionat fondarnent i ens han fet espur
nejar els ttlls. Es veratnent una cosa merave
liosa.
Anarquistes que odiaven el cristianisme i sin
dicalistes revoucionaris que tenien el cor endu
rit, en escoltar la paraula de Déu se'ls ha des
vetllat ránima dintre del pit i han esdevingut
vehements defensors de les veritats eternes.
Algun d'ells amb gran eloqüéncia ha expli
cat públicarnent la seva vida de perversió i han
fet professió de fe católica. Un sindicalista ex
clamava en un míting: "Els meus companys,
em diran traidor, i fins potser m'esperaran
clarrera una cantonada per atemptar contra la
nieva vida. Si em volen matar, jo els perdo
no, peró sápiguen que prefereixo mil vegades
morir que abandonar la Creu i tornar altra ve
gada a la vida de pecat". El públic va aplaudir
lo xardorosanient, amb llágrimes als ulls.

Val a clir, pero, que el P. Francesc Vallet,
de la Residéncia de Sant Ignasi de Manresa,
que dona els Exercicis, sap ablanir els cors
més durs i esvair les tenebres de l'error. Es

actiu, nervios, vehement, i parla

amb

una

emo

tivitat que commou. La seva paraula cálida i
roenta fa brillars els ulls dels exercitants.
Una obra tan magnífica mereix la simpatia
de tots els católics.
sabut que alguns patrons no donen ,fa
cilitats perqué els seus obrers assisteixin als
cxercicis. Creiem equivocada i poc cristiana
aquesta actitud. Pensin aquests patrons que el
cija que els obrers tinguin una formació soli
dament religiosa, s'establiran rélacions de bona
harmonia entre el capital i el treball. No si
gueu egoistes. No val la pena de fer un petit
sacrifici, si sabeu que es poden salvar les árli
mes d'aquells que
fan exercicis ?
Si nosaltres hern rebut una formació religio
sa, per qué no hem de voler tanibé que apren
guin a estimar a Déu aquelles pobres ánimes
a les quals mai
ningú no havia dit paraules
d'amor i'de consol? Donem tots facilitats per

qué s'engrandeixi

nostra terra

cicis

i

s'expandeixi

arreu

de la

aquesta obra admirable deis Exer

Parroquials.

Hauria d'existir en tots els
i ciutats de Catalunya.
No rnirem 'qui ho fa, sitió les bones inten
cions d'aquells que treballen per la salvado de
les ánimes. Obrim els braços a tots aguas que

pobles

fan conéixer la paraula de Déu.
No us fan llástima aquestes 'pobres áninies
que van pel món arnb els ulls cines i no saben
destriar entre les tenebres el carní dreturer?
Tinguem pietat d'aquells que no estimen a Déu
perqué no el coneixen. Ens hem de salvar,
peró procurem tarnbé salvar es altres.

Sota la grapa deis barbres

Dibuis de josu Llimoun

LA BESTIA HUMANA
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Roma locufa
Doctrina aprovada per Plus X sobre la vaga
La memória de Louis Durand que tan f er
elogis de part de Pius X mereixia fins
al punt que el Sant Pare "vivament desitjava
que es vulgaritzés tan formós escrit", no so
lament del tema de l'associació obligatória
s'ocupava. El P. Noguer en reproduí, per al
seu
article de Razón y Fe, només els f rag
ments que responen a la qüestió alludicla, o
sigui els que extractávem aquí la setmana pas
sada, mitjançant els quals i el judici tan lau
datori que el Cardenal Merry del Val en nom
del Papa en feia, quedava prou definida l'ac
titud de l'illustre successor de Lleó XIII, en
sentit de no aprovar la tesi de l'associació pro
fessional obligatória.
Peró el discurs del President de la Unió de
Caixes rurals i obreres franceses tocava tam
bé l'altre deis dos temes gravíssims que dat
munt de les nostres planes s'estan debatent : la
qüestió de la vaga. En parla amb extensió i
amb notória claredat expressiva, i l'aprovació
de Pius X que abarca integre el treball, s'en
tén donada també per la doctrina que l'autor
francés desenrotlla, doctrina que és substan
cialment la mateixa que defensa el modest es
criptor de les presents ratlles i que oposicions
tan prematures i tan poc reflexives ha suscitat.
Providencialment és vingut a nostres ulls
aquests dies el rapport de Louis Durand a
l'onzé Congrés de la Diócesi de Périgueux,
sencer en la part final, a la qual pertanyen les
dissertacYons sobre l'associació professional
obligatória i sobre la vaga. El fascicle que el
conté, publicat pels católics socials del Cana
dá (t) (ço que prova que també ells subscriuen
la doctrina) fa constar que "aquest rapport,
tal com está publicat, ha rebut la plena apro
vació de S. E. el Cardenal Merry del Val, se
cretari d'Estat de S. S. Pius X".
El títol general que els editora hi posen és
Vorganització professional. Paper que hom
atribueix erradament (Róle qu'on lui attribue
tort). Comença dient que la lógica revolu
cionária vol que l'Estat estigui sotmés a la mul
titud, i que l'instrument més eficaç d'esclavit
zar l'Estat és l'associació revolucionária ; i re
vents

•

(i) Apéndix a Le Travail Chrétien, de l'Abbé
Paul Mayrand, D. Th. Núm. 25 de L'Ecele Sociale
Populaire. Montréal, 1913.

corda que a l'época del Terror, els Clubs feien
tremolar la Convenció, de la mateixa manera
que "hi ha avui certes associacions ni menys
injustes ni inenys violentes i l'Estat tremola
davant d'elles". Que entre aquestes associa
cions i les católiques hi ha un abisme infra
quejabIe, peró que aquesta dif erencia no est4
pas en l'etiqueta. "Anomeneu-les católiques,
cristianes, o d'altra manera, aixá no és sufi
cient; l'esperit que les anima, la doctrina qua
professen, la moral que segueixen, aixó és el
tot". (Els subratllats són meus). "L'associació
católica respecta la llei divina, la justicia, la
bertat, la propietat, l'autoritat legítima. L'asso
ciació revolucionária es fa mestressa : ella es
sa própia llei, ella crea el dret, ella disposa
OI
sobirana de la propietat patronal i de la lliber
tat deis obrers". Quedem, dones, que el dis
posar de la llibertat deis obrers caracteritia
l'associaci6 revolucionária.
L'associació revolucionaria declara una vaga.
"Durant aquesta vaga el patró no pot dispo
sar de la seva fábrica, no té dret de contrae'
tar nous obrers i cap treballador no té dret
de sostreure's a l'autoritat sindicalista". (A0'
ara ens
acostem a la veritable definició de la
vaga). "De fet, és el Sindicat qui seria el ye
ritable pro pietari de la fábrica".
Descriu llavors les dif erents violéncies que
els patrons, llurs famílies i propietats acostu
men a sofrir per les vagues, i exclama : "N.°
és aixó, segons la paraula de l'Encíclica Ins
crutabili (2) "la lliure expansió de les cob.'
jances perverses, la impunitat deis crims
les malif etes, i l'opressió deis millors ciuta
dans de totes classes" ? No és aixó la supres
sió de la legítima llibertat deis obrers
la violació de la propietat privada, la sub
versió de l'autoritat patronal ? No és aix6
síntesi de la moral del liberalisme revolucio
nari ? Doncs bé! hom ha volgut conciliar aguas"
tes doctrines revoluciondries amb la doctrina
catálica".
Quina és la fórmula que han emprat els Par
tidaris d'aquesta conciliaciÓ absurda?
ciació obrera obligatória. "Ha estat imagino°
C°una autoritat nova: la professió"... i aquí

laborsos,

•

(2) Lle6 XIII, 1878.
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mença Durand la crítica de la tesi de l'asso
ciació obrera obligatória, tesi errónia segons el
dret natural i reprovada per l'autoritat deis
Papes, tal com veiérern en nostres articles an
teriors. I després d'exposada la veritable po
sició de la moral católica en aquest punt, re
prén el tema de la vaga, a propósit de les
facultats de les associacions obreres (lliures,
no obligatóries) recomanades per Lleó XIII i
Pius X. "I ara, doncs, quins són els drets
d'aquestes associacionsf Poden elles declarar la

vaga?"
"Els principis de la justícia natural respo
salvades circumstáncies excepcionals, cap
treballaclor no está obligat a donar el seu tre
ball per sota de son preu. Si no troba el salani
que creu just, és lliure de cercar-lo en altre
'loe: la llei de l'oferta i de la demanda és feta
per a ell tant com per al patró". Cal aquí ad
vertir que aquesta posició, la qual és literal
ment justíssima, enclou, si es dóna al concepte
d'obrer el sentit abstracte que Ji atribueixen els
sociólegs, l'equívoc fatal que tanta sang obrera
tantes llágrimes obreres ha fet vessar. Que
del treball de l'obrer n'és propietari l'obrer,
aixó és exactíssim, peró en el sentit que cada
obrer és propietari del treball deis seus braços
i pot disposar-ne com Ii sembli, i en conseqüén
cia cap obrer no és pro pietari del treball deis
seus companys. Així, doncs : és antijurídica al
tnateix temps que immoral la coacciá; és in
iust que un obrer s'atribueixi un domini que
no té ni pot tenir, imposant per la força el
Parar a un altre obrer.
Per a declarar la vaga, la justicia imposa
reserves capitals, diu Durand, i jo mateix no
tindré cap inconvenient a reconéixer el dret de
vaga, sernpre que siguin admeses les reserves
que hi posen alguns autors católics com el
P. Brucculeri, per exemple (3), i com ho fa
aquí Louis Durand. Peró és hora de dir que
aquestes reserves són tan importants que co
breixe,n la quasi totalitat deis casos de vaga co
neguts. Amb aquelles reserves, l'éspai per a la
vaga lícita, per a la vaga correctament moral,
queda tan limitat, que resulta poder-se'n usar
solament per excepció. I d'un dret, que sois en
un mínim de casos sigui lícit practicar-lo, pot
dir-se'n realment un dret? En aquesta meya
nota marginal, avui no faig més que apuntar
el comentan; un altre dia el desenrotllaré amb

nen :

Més amplitud.
Les reserves capitals que imposa la justicia

són,

(3)

segons l'autor francés: declarar-la brus
Al llibre recent Lo Sciopero del qual par
un altre dia.

larern llargament
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cament, comprometre el treball començat, de
teriorar l'utillatge o causar al patró altra pér
dua injusta. I Durand s'apoia en els textos
concrets de la Rerum Novarum. "Tampoc está
permés fer una vaga dirigida contra la nació,
contra el públic". "Quan els f orners fan pa
tir fam a una ciutat, quan els treballadors deis
correus
i f errocarrils deturen la vida social,
quan els obrers de les mines angleses suspe
nen el treball de tota la nació, no és ja un lliure
debat entre empresaris i empleats, és un chan
tage contra la patria". "Amb aquestes reser
ves els treballadors tenen el dret de fer
vaga".
Vet aquí que fa pocs dies ha fet un any que
jo contestava al senyor Gavín, qui em posava
ja llavors la consabuda pregunta que tantes ve
gades m'han posat els sindicalistes : "QW hem
de fer?", i u deja: "No essent cristiá obligar
a ningú per la f orça a fer vaga, no discutiré
la licitud que si ho creuen convenient per la
defensa de llurs drets o interessos deixin el
treball aquells obrers que ho vulguin, peró guar
dant-se prou d'imposar la vaga als con-ipanys
o altres obrers que
no vulguin plegar" (4).
Aquest és l'esperit de Louis Durand, segons
es veu en la pregunta itnmediata que es posa,
i que ateny el punt central de tota la qüestió,
millor dit, el centre comú de les dues seriosís
simes qüestions de l'associació professional obli
gatória, i de la vaga. "Tenim la vaga decla
rada pel Sindicat. Aquesta decisió és obliga
tarja per a aquells que voldrien continuar el
treball?" Mireu ara la resposta que ell mateix
dóna :

"LA DOCTRINA CATÓLICA NO RE
CONEIX AUTORITAT AL COS PRO

FESSIONAL, i la raó i el bon sentit

estan

d'acord amb ella.

"Quin será, doncs, l'origen de l'autoritat al
professional? Diuen que entre els obrers
d'una mateixa professió hi ha comunitat i in
terdependencia d'interessos. Per consegüent els
cos

obrers que comprometen l'éxit d'una vaga re
fusant associar-s'hi impedeixen a llurs com
panys obtenir l'augrnentació de salaris que es
peraven.
"Perb hi ha interdependIncia d'interessos no
solament entre els membres d'una professió,
sinó entre tots els rnembres de la societat hu
mana...
Hl ha interessos complexes i diver
gents; per qul els uns serien más sagrats que
els altres per a la conscilncia deis treballadors?
"I després, per sobre de tot, UNS INTE
RESSOS NO CONSTITUEIXEN DEU
(4)
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RES Ni DRETS. 1..,'OBRER TÉ INTERES
SOS, PER() ETA, N'ÉS JUTGE.
"Te deures tambe: el deure de viure del

seu

treball, i, per tant, d'escollir lliurement

el tre
ball que creu més útil a si mateix. Té el delire
d'assegurar la .subsisUncia de la seva dona i

fills, ALS QUALS DEU MÉS QUE ALS
•

SEUS COMPANYS DE TALLER". '4a-a
són deures individuals que pesen sobre dl i no
sobre una collectivitat. A ell toca, dones, sal
vaguardar lliurement éls interessos de sa pró
pia llar". No us sembla que aixó s'acosta a
alió de l'obrer cristia isolat de qué parlávem
l'altre dia?
"Peró bé, suposem la vaga acceptada i ob
servada per tots 'els obrers de l'empresa. El
patró té el dret de cercar altres óbrers? 'rin
drien altres treballadors el dret de liendre el
lloc deis vaguistes?" Es la greu qüestió dels
esquirols de qué hem' tractat tanteS vegades de
fensant sernpre la tesi contrária a la deis 'que
com En T'estalla troben que se'ls han de cla
var garrotades o ••que, com un senyor contra
dictor meu, troben merescuts els mals tracias
que els 'donen els obrers en vaga. "Els sindi
calistes ho neguen: son l'autoritat, disposen de
la fábrica, ningú no hi pot treballar sense llur
consentiment".
Peró un cálcul senzillíssim demostra que els
qui van; a liendre el lloc deis vaguistes no són
obrers que guanyin igual o més que els vaguis
tes, sinó que guanyen menys. I d'aixó es de
dueix que ultra les injustícies anteriors ésluna
nova injustícia condenmar a garrotades„ o mals
tractes, o a trets de pistola a uns homes, tan
obrers com els vaguistes, que aprofiten per a
ells i sos infants la minora de situació. que
se'ls ofereix. Hi han, sens dubte, altres raons
demés d'aquesta, com veurem en altres al-ti
eles, pero aquesta ha semblat suficient a- Louis
Durand... i a Pius X.
"L'Església Católica—diu finalment—prote
geix la llibertat del treball, com protegeix to
tes les Ilibertats... Escolteu encara la gran ven
de 1,1eó XIII en l'Encíclica Longinqua Oc
ceani: "Els obrers no deuran jamai oblidar que
és just i desitjable reivindicar i salvar els drets
del poble, pero sempre sense mancar als pro
pis cleures. I en tenen de molt grans. Respec
tar el be d'altri, deixar a cadascil la llibertat
per a sos propis quefers, NO IMPEDIR A.
NINGÚ TREBAL,I,AR ALLA ON LI PLA
GUI I QUAN LI PL,AGUI".
"Sota l'égida de les lleis de justicia i de
"

caritat, ella [rEsglésia] protegeix totes les lli
bertats legitimes, la llibertat individual, la lli
bertat de la familia, la llibertat del treball, la
llibertat de l'estalvi, la llibertat de la propietat,
la llibertat d'associació. Quan l'Església es diu
la protectora de la llibertat, proclama una rea
litat: Varitas liberavit vos".
"Discurs molt dens, molt precís, molt dar
'--diu d'aquest treball el Cardenal Merry del
Val, escrivint per ordre de Pius X al Bisbe
de Périgueux-Sarlat, amb data 29 juliol 1912,
segons lletra que es veu a l'Acta Apostolicaé
Sedis, 1912, págs. 714 i 715.—S'hi veu una
síntesi completa i lluminosa d'ensenyances pon
tifícies sobre la qüestió social. Cadascuna de
ses pctrts s'apoia sobre saliels prineipis de rae
no menys que sobre l'autoritat de l'Església...
El ,5"ant Pare desitja vivament que aquest for
mcís treball sigui divulgat i vulgaritzat, pergul
el considera pro pi per a exercir una influéncia
felic sobre els estudis socials que facin cls ca
tólics".
Ens sembla que no calen rnés textos per a
tranqui•litzar els lectors convencent-los que el
debat que venim sostenint en les planes de CA
TALUNYÁ SOCIAI, está per part nieva perfecta
ment encarrilat dintre de les doctrines pontí
ficals i de l'esperit de l'Església.
'

R. RUCABADO
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el que passa

ESPANYA ENFOR A

Exigéncies de la compaginació escapçaren el
d'aquesta petita crónica en el passat nú
mero, on donávem compte del pánic que oca
final

ESPANYA ENDIN S
Ultra la qüestió del Marroc preocupen en
inolts indrets d'Espanya les qüestions agráries
que tanta influencia tenen en la nostra eco
nomia.
La collita de gra resulta anuest any denctent.
Será precís importar-ne. Amb quines condi
cions ?
La collita de vi pot afirmar-se que és bona.
Peró, qué en farem si el vi no té sortida i es
Paga a preus ruinosos?
La collita d'oli promet ésser plena en mol
tes regions i, en general, abundant. Peró amb
el sistema de taxes no fa goig a ningú.
Demés d'aqueixes collites, que en podrient
dir básiques, n'hi ha moltes d'altres de valuo
ses, com la de la reMolatxa, la de les taron..
ges, la de fruits, etc., que es presenten de cara.
A la prosperitat de tots aquests prbductes de
la terra s'han sacrificat quantiosos interessos
industrials, peró endebades.
Triomfá la política dels agricultors i la deis
lliurecanvistes madrilenys, i avui ens trobem
amb els agricultors que clamen contra la po
lítica económica subsistent per creure-la ruino
sa per a l'agricultura, i amb els comerciants
madrilenys quasi arruinats per la mateixa po
lítica que ells preconitzarén. Quines burles més
crucis tenen les lleis económiques quan es veuen
burlades o desconegudes !
I com que aquesta política está estretament
lligada amb la baixa de la pesseta i amb la puja
de les subsistencies, tenim el Govern i els eco
bornistes capficats buscant la solució d'un pro
blema que, a part de les causes universals que
tots coneixem, rau en la mala política aranze
lária que tantes voltes havem blasmat. El pro
blema entrará, amb l'hivern, en un període agut
que ha de preveure's i suavitzar amb temps.
Válvula de fugida de ses possibles viruléncies
es l'emigració a l'estranger, l'exode de la gent
de les comarques arruinades a les ciutats que
encara s'aguanten bé, les obres publiques ben
orientades, etc. Per cert que ja comencen a no
tar-se els efectes d'aquesta decadencia de l'eco
notnia en moltes comarques. Trenca el cor con
templar les cases de camp patrimonials tanca
des, els pbbletá delrnats, els antics conreus erms,
crernats els hoscos...
1 mentrestant allá al Marroc...
.

sioná a l'Assemblea de la Societat de les Na
cions l'actitud del Japó en negar-se a sottnetre
mo
a l'arbitratge de la mateixa el casus belli
propis
súbdits
en
ter
deis
tivat per la defensa
ra estranya. L'allusió als Estats Units no po
dia éSser ni més directa ni més ferina. Els re
presentants de les Nacions congregades a Gi
nebra restaren com clavats els peus a terra.
Sortosament la gravetat del cas imposá a tots
la prudencia, i es buscá i trobá una fórmula
diplomática per allunyar el perill. Peró el cro
nista acabava així la seva alludida crónica:
Algun dia, en llegir els telegratnes d'ultima
hora, ens trobarem amb un com aquest : "Es
quadretes de submarins japonesos, combinades
amb estols d'avions de combat, han destruit les
esquadres ianquis en les seves própies bases
sense previa declaració de guerra". Més tard
ha vist el cronista compartida aquesta temenca
d'una guerra sobtada nipo-ianqui per algun al
t'e periódic que flaira de lluny els vents de les

tempestes...
Altrament, la S. N. clausurá l'Assemblea
amb una sessió de solernnial parenceria i fina
retórica, després d'haver Notat les propostes so
bre arbitratge, seguretat i desarmament. Tot
ha

quedat ,penjat

nera

can

amb

agulles, de tal

que ha pogut dir Poincaré que,

en

la

ma

pró

xima guerra, França solament podrá comptar
amb ella rnateixa. Cal remarcar el bell discurs
de corniat del doctor Motta, rublert d'esperit
cristiá, valentment expressat.
La política anglesa va complicant-se, i tot
fa preveure que les classes conservadores es
preparen per a donar la batalla al partit labo
rista governant cada dia més inclinat a l'es
guerra. Mac Donald es disposa també a la lluita
la vic
com si tingués per endavant assegurada
tória.
1.4'episcopat francés, en les seves adhesions
mostra
a la Carta deis Cardenals a Herriot, es
colle
eminentíssims
els
seus
més energic que
d'adonar-se
francés
comença
El
Govern
gues.
de l'espinós terreny en qué s'ha ficat i inicia
Car
la reculada. El gran Bisbe de Perpinyá,
clararnent
que
els
manif
esta
salade du Pont,
resignats
com en ami
mostren
ja
no
es
Católics
tics temps i exigeixen 'que pel que a ells res
pecta es practiqui una política de veritable Ili
bertat

J.
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D'ad í d'allá

blemes cabdals que estan pendents de solució
i que l'Exposició es celebrará l'any 1929.
Ens sembla que corre massa el senyor baró
de Viver.

Ara es veu que les coses es volen fer
ben
fetes. L'Ajuntament en corporació ha
anat a
saludar al nou Governador. Hi
anaven gairebé
tots els regidors, als quals precedien
cavall.
pujar les escales del Go

Els várem veure
civil i ens várem emocionar. Era

pectacle sorprenent.
El vent feia voleiar les plomes deis
ces

i el sol els f eia

blanques.

un

es

cascs

refulgir les cal

El baró de Viver saludá el Governador
amb
l'eloqiiéncia que el caracteritza i, com és na
tural, va dir que l'Ajuntament renovava la seva
adhesió incondicional al Directori.
Els regidors abandonaren el
Govern civil
es dirigiren
altra vegada a l'Ajuntament. Els
cavalls deis guárdies 'galopaven al
davant. Hom,
en veure'ls tan
cerimoniosos, tenia la sensació
que es trobava clavant d'uns regidors
que po
saran molt amunt el nom de la
nostra ciutat.
*

*

*

Madrid, dirigint-se

de

*

a

un

*

*

Alguns diaris de Madrid cada vegada que
barraques de Barcelona, ho fan
amb un to despectiu com si la nostra ciutat fos
un aduar marroquí.
Si aquells senyors vinguessin a Barcelona,
a f er una visita
d'inspecció, restarien merave
parlen de les

.

llats de trobar-hi tanta de gent que
res a veure amb la
nostra ciutat.

no

tenen

*
*

Diputació també ha visitat en corpora
Governador, peró els diputats no feien
tanta patxoca com els regidors.
Es una• llástima que la Diputació no
tingui
La
ció el

tal-libé
sortir

*

diari d'aquesta ciutat Ii diu reaccionad i je
suita.
Mireu que n'hi ha per enfadar-se que a hom
Ji diguin jesuita!
A nosaltres, la veritat, ens molestaría molt
més que ens diguessin socialista.

a

vern

guárdies

El Socialista,

catorze

guárdies municipals

deis

*

de guárdies muntats per fer-los
aquestes grans solemnitats.
Quan varen entrar ens trobávem al vestíbul
del Govern civil.
un cos

*

*

El senyor Governador ha manifestat que el
bailar sardanes és una expansió lícita i honesta
Nosaltres ja ho sabíem, peró ens plau que
ho hagi declarat el senyor Goyernador.

en

El President,

com que porta dol,
anava en
iíice-president tarnbé. Aixó donava,
naturalrnent, al seguici un aire d'enterratnent.
De totes maneres l'entrada de la Diputació
al
Govern civil fou també molt solemne, i és llás,
tima que no s'hagi f et sempre així.
Que voleu que us digui : espectacles com

dolat i el

aquests

ens

donen aires de gran cititat.
*

El baró de
que ha f et en

Viver,

*

*

segons les declaracions
diari de Madrid, tindrá a
l'Ajuntament un poder omnímode.
Diu que si no li agrada un regidor, podrá
dir-li que se'n vagi a casa.
Ha dit també que volia resoldre alguns pro
un

*

*

*

autoritzat als teatres perqué puguin fun
cionar fins a la una de la nit.
Ens sembla excessiva aquesta hora.
Londres és una ciutat una mica més gran
que Barcelona, i els espectacles acaben a les
dotze.
Si imitem els vicis de les grans ciutats, per
no imitem també les seves virtuts ?
Enlloc del món els espectacles acaben tan
tard com a Barcelona.
I no creieu que sigui culpa deis empresaris,
sinó del públic.
A dos quarts d'onze és quan comencen d'es
tar animats els teatres.
Per qué serveix l'observáncia de la jornada
de vuit hores ? Si es surt aviat deis despatxos
i deis tallers, per qué el públic ha d'acudir
tard a les sales d'espectacles?

qué
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SERVEIS DE LA COMPANYIA
Unta de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
de Veracruz el 16 1 de

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

Linia de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Unja de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Liiiia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lIncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Unía de Fernando Poo.—Servei mensual, sortínt 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 1 de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
Ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.

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

Aquests

Companyia

Académia Cots
FUNDADA
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deis Ares, n.° 10, pral. (Travessia de plaça Sta. Anna
Tel. 5041 A.
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a

plaça Nova)
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CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN

CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ

Reforma de Iletra.—Ortogralia.—Correspondéncia comercial.—Documentació—Práctiques

d'escriptori.— Mecanografia.— Cálcul

mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
aplicats a tota classe d'empreses incloses la Banca i la Borsa.— El Titol de Tenedor de
previs exámens per périts i professors mercantíls.—Classes especials per a senyo
retes.— Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per

Inétodes

moderns

purament práctics.—Taquigralia.—Geografia comercial.—Llenguáfons.
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BIBLIOTECA

DE

c9ACCIO POPULAR
exemplar, ptes. 0'20;
exemiplars, ptes. 15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M. L10vera. Ptes. o'so.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, pel Rnd. P. Gabriel Palau, S. J. Pes
setes o'50.

LLIBRES

ción Social

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 musco 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'. 5.

Pies. o'15.
puede hacer por el pueblo? Ptes. 0'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la In"
dustria de París, per Modest H. Villaescusa,
Ptes. (frs.
Un apóstol de las uniones profesionales, per Mo
dest H. Villaescusa. Ptes. 0'15.
!Tú serás Rey!, per Darío. Ptes, O'50.
El nuevo censo electoral social. Registro de Aso'
ciaciones profesionales y entidades económico'
mann.

?Qué

5.

Espana. Any II, 1916-1917.

de

Ptes. 5.
Anuario Social de

Espana.

Ptes. 5.

huelgas

Las

Barcelona y sus resultados duran.
te los anos 1910 al 1914, per M. Sastre. Pes
setes 5.
La
Moderna, per M. Sastre. Ptes. 3'50.
La defensa de la Familia, per R. Rucabado, Pes
en

Esclavitud

setes

o'50.

•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. ANocució del Nunci
de Sa Santedat a Espanya, Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. 0'20; so exemplars,
ptes. 8; too exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich, y la Ac

De

venda

a

o'io; 50 exemplars, ptes. 4'50; Ioo exem"
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
?Habrá siempre clases sociales? Un exemplar,
ptes. o'ro; 50 exemplars, ptes. 4'5o; roo exern
plars, ptes. 8; I.000 exemplars, ptes. 75.
El partido obrero segons C. Alvarez. Un exoll
plar, pies. o'io; so exemplars, ptes. 4'50; 100
exemplars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75'
Lecturas sociales: "Entre costureras", ptes. 0'05;
"La ensenanza técnica", ptes. o'05; "Lecturas'',
pies, o'o5; "Del lujo", ptes. o'o5; "Habitacio
nes obreras", ptes. o'o5.
El Flagell de la Blasfbmia. Ptes. o'50.
El sindicat i el casino. Ptes. o'50.
Models d'Estatuts i Reglaments per a obres so
setes

cials.

Fulles,

ACCIÓ POPULAR

FRANQUEO CONCERTADO

1

se

sociales. Ptes. 0'20.
Elección de vocales de representación social oo
las juntas de Reformas sociales. Ptes. o'20.
?Ladrones los socialistas? Qüestió discutida Per
C. A., revolucionani sociat, Un exernplar, Pes"

FASCICLES
Encíclica Rerum Novarum, de S. S. Lleó XIII.
Un exemplar, 0'25 ptes.

zoo

Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabriel
Palau, S. 5, Un exemplar, ptes. 0'20.
Las Ligas de Compradores, pel Dr. Max Tur

Ptes. o'50.

setes

Un

Deberes del momento presente, per l'Extn. i IFliTh
Dr. D. Enric Reig, Bisbe de Barcelona. Un
exemplar, ptes. o'05; leo exemplars, pies. 3;
L000 exemplars, ptes. 25.

Senuzna social de Espana. Cinque curs celebrat a
Barcelona. Un totn de 700 planes. Ptes. 8.
Almanaque ilustrado de "El Social". Anys 1911
(exhaurit), 1912 (exhaurit), 1913, 1914, 1915,
1916, 1917 i 1918. Ptes. x l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any I, 1915-1916. Pes
Anuario Social

Popular.

50 exemplars, ptes. 8;

-

Himncs.

Carrer Cameros
Atea-ee-A.

3, Pral'
Proyegl*,

