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Les nosfres responsabilítafs per omissió

rúllím capítol de <Fuerza
ha deixat de reco
llir (donant mostra d'una fina sensibilitat)
aquella frase darrera de. l'executat josep Llá
cer en el consell de guerra que l'enjudiciá:
"Jo he llegit Fuerza y materia".
en veritat que el fet es presta a instruc
tius cornentaris. Perqué no cal dir com hau

La prernsa católica

no

rien posat d'eixelebrat aquell cervell

ingenu,

científicament parlant, obres com la del doc
tor Büchner, el contingut de les quals el des
gracia t Llicer en tan crític moment féu gala
de conéixer. No cal dir

com

aquella

deficientment formada, hauria estat
pertorbada per literatures com la d'aquest
llibre contra la lógica fragmentaria del qual
(i, per tant, falsa) no podia defensar-se un
senzill obren A.quests llibres posats en mans
infantívoles (i les de quasi tots els obrers ho
son per a aquests efectes) constitueixen un
explosiu fulminant, una apellació al crim,
Una font d'influencies nefastes, el ven í de les
quals l'obrer no pot destriar, ni una
géncia senzilla superar Ilur aparença cien

géncia,

tífica.
són poques les obres
l'escriptor de Darmstadt que van
a parar a les mans dels obrers. IIi ha biblio
teques barates, a Espanya, la influencia de
les quals és segura i general en el món obren
que llegeix (i avui no és esas). Es que l'edi
torial Seimpere, de Valencia, no ha Ilenlat
a:1 mercat traduccions (dolentes en tots sen
tits) de Malato, Proudhon, Kropotkine i So
re!? I aquestes edicions van en llibres el cost
dels quals está a l'abast de tots, i en llibrets
que poden portar-se a la butxaca i llegir-se
pel carrer i a tot arreu. Quantes
eles no haurá pertorbat aquel! impiu editor!
A mils, a mils ; una visita a les barriades
I cal pensar que

corn la de

no

y malcría>

obreres ens convenceria d'aixó, com a nos
áltres ens ha convençut manta vegada...
Es ciar que hi cap, en primer lloc, la pro
testa contra una llibertat política que deixa
emmetzinar les inteHigéncies amb un proce
diment tan senzill; en segon lloc, protestar
contra uns editors que llencen al mercat
aquests escorpins, que altra cosa no són
aquests llibres posats a les mans dels obrers.
Peró, no siguem massa facils a distribuir
responsabilitats i no adjudicar-nos-en la part
que ens correspon a nosaltres, católics.
Perqué, no hem quedat que l'analfabetis
terra?
me ha de desaparéixer de la nostra
Que és una vergonya tenir com tenim en
d'analfabets a Es
cara un seixanta per cent
panya? Sí, sí, cal lluitar contra l'analfabe
tisme; cal fer que la gent sápiga llegir i lle
geixi. Peró, en quin moment ens hem pre
ocupat de facilitar a l'home senzill ço que

lumia de llegir?
Volem que el poble Ilegeixi, i u ensenyem
de llegir. Peró, qué llegirá el poble més que
alió que tingui al seu abast? Si aquesta po
pularització que assoleixen els llibres de
Marx i Sorel no la contrarestem per llibres
popularització
que puguin obtenir també
semblant, per qué ensenyem de llegir a
l'obrer? Es que ignorem tal vegada que
obres escrites amb una traça tan gran com
VioUn,cia, de
la de les Reflexions sobre la
l'escriptor sindicalista francés, fan tronto
intelligéncies
llar cervells molt i•ustrats,
volem
que no cap
Com
previngudes?
molt
senzill,
cervell
•'un
borne
totalment
el
girin
poc culte i sense gens de preparació?
coses
No esperem, tal com van avui les
deixin
indicats
de
llibres
Estats,
que
els
deis

circular. Dissortadament

l'afany

de cultura,
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els desigs de llegir que avui són patrimoni
del món obrer (potser més que de les altres
classes socials) no troben un camp de lite
ratura sana, a l'abast de totes les fortunes,
en qué esplaiar-se.
La biblioteca barata és
encara per als católics un somni, un camí
sense fressar. I l'obrer que ha sortit d'una
escola católica (quan n'ha sortit, ja que
aquestes no són tampoc massa abundants) i
que el consum un desig de cultura, cerca el
recer de biblioteques que altra cosa no poden
fer que portar-lo per camins de destrucció,
ja que la seva cultura no li permet de su
perar les seves falses afirmacions. L'obra es
colar és encara avui escassa entre nosaltres ;
peró la postescolar, la de les biblioteques cir
culants, la de les publicacions económiques
i populars, quasi absolutament ignorada.
Hem treballat poc i hem tractat potser un
xic massa lleugerament els obrers. Els hem
entretingut (o hem pensat entretenir-los)
amb petites narracions, historietes, fulles sis
tema Clavarana; i ara ens resulta (com ja
hem sospitat manta vegada) que el que
l'obrer desitja i llegeix, quan llegeix, que és
molt sovint, són llibres en els quals hom Ii
parIi dels fonaments de la societat, de la

riquesa, de la finalitat de
les coses, deis grans problemes socials que
fan cap directament a les causes i les finali
tats del viure.
Confiem bon xic en la tasca de previsió de
l'Estat ; peró quan un cas semblant ens dóna
un toc d'atenció, hem de tenir més propen
sió a l'análisi de les nostres própies respon
sabilitats en el camp social i a l'estudi deis
camins a seguir per a l'endemá.
Del contrari, resultará sempre d'actualitat
aquella frase del defensor d'En Vaillant,
quan, adrelant-se a la societat, deja: "No
l'has nodrit tu aquesta intelligéncia ?; no
l'has pogut de fensar tu aquesta
cia ?; no l'has deixat activament o passiva
anar pels camins de l'error ? Doncs si aque
lles idees (que no et captingueres d'endegar
ni de dirigir) han produit aquests fets, per
qué et planys i esguinces la túnica hipócri
tament ?"
Podem presentar avui els católics una bi
blioteca popular en la qual s'analitzin els
llibres de la biblioteca Sempere i es deseo
breixin les falsedats dels llibres de Karl
Marx, de Proudhon, de Malato, de Sorel ?...
distribució de la

Els morá "sodals"
IV
No hem de fer avui l'análisi

—

i

que tenim

promés i realitzarem així que possible ens si
gui
de l'enérgica aplicació en aquella vaga,
—

del dret de coacció que els sindicalistes reivin
dicaven com a corollari i conseqüéncia lícita i
necessária del dret de vaga. Els burgesos
dejen
ens concedeixen el dret de vaga, just
és, doncs, que tinguem el dret de fer-la com

—

plir. Per fer complir el dret de vaga, és a dir
per al bdon exercici d'aquesta funció socioló
gica, foren comesos nombrosos atemptats mor
tals. Vet aquí la Insta de tots els d'aquella épo
ca: (no parlo deis atemptats no mortífers, ni
de totes les amenitats d'aquella tristarnent fa
mosa peró sociológicament correctíssima vaga,
anomenada vulgarment de les escombraries).
Dia 12, Pere Farré, obrer ; el mateix dia, un
obrer aprestador ; el mateix dia, un obrer mes
tre de cases. Dia 16, Francesc Valls, obrer pa
leta, Lluís Morell i Salvador Sans, obrers del
Ram de l'Aigua. Dia 18, Eduard Galí, encar-

DARRER

regat dels descarregadors del port ; Joan Gui
tart, obrer meta•lúrgic. Dia 19, Bernat Amen
gual, obrer (rúltim supervivent de la banda
Koenig, dejen els diaris). Dia. 20, Alf red Gó
mez, obrer mecánic. Día 22, Jaume Albarícias,
obrer. Dia 26, Gilbert Bertran, obrer. Dia 27,
Salvador Useda i Joaquim 011er, encarregats
de les colles del port. Dia 29, dos obrers pe
lleters. Dia 30, dos obrers cambrers : nom d'un
d'ells, Pena.
El 3 de juny fou mort assassinat el jovenet
Miguel Mediavilla, pel delicte sindical de reco
llir escombraries. Aquesta mort commogué la
ciutat, peró els sociólegs no podran trobar
que aquella emoció fos justa. Els socialegs,
ádhuc alguns de catdlics, reconeixen el dret
sindical de maltractar els esquirols ; i el reco
llir escombraries en una vaga d'escombriaires,
aixó és fer d'esquirol, per definició. Peró no
hem de fer avui, repeteixo, la crítica projec
tada. Tornant al cens de morts "socials", hern
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de posar-hi, el 4 de

juny, En Josep Franquesa,
15, un obrer empleat a la
societat del Carbó de Berga; el 19, l'obrer Ar
tur Rojas, i el 21, altre dia trágic, ocorregué
l'homicidi de don Joaquim Albinana i Folch,
el ben conegut i estimat patró d'indústries quí
migues, i el del senyor Joan Pons, fabricant
de lleixiu, que corneté el delicte sindical de por
tar-se eh l mateix el carro, o sigui fer d'esquirol,
el mateix crini que costá la vida, el dia 26, a
Josep Santos Gil, patró carreter, mort assassi
patró

nat

carreter ; el

guiant

el

seu

vehicle,

sigui infringint

o

les

disposicions

del Sindicat. Encara el dia 28, se
gons la crónica de la Cambra de Comerç, ma
taren un encarregat de la fábrica Asland, el
nom del qual no porta.
ara tanco el registre de sang. Es horrible,
oi, la "social" necrologia! Dones no hi van ni
els morts pels atracaments, que tants n'hi ha
gueren en aquesta darrera época de 1923, ni
els d'agents d'autoritat, ni els deis transeünts
morts de retop o en persecució deis pistolers.
Ni esmento els atemptats, moltíssim més nom
brosos, en qué no morí la víctima, ni les agres
sions frustrades, ni les coaccions amb arnenaça
de mort (que moralment són altres homicidis,
car el qui amenaça condemna mentalment a

adversari).

mort el

seu

tíssims

successos

I

crec

que certs

recen

deixaran pensar a ningú
que siguin inoportunes aquestes meditacions de
novenari d'ánimes, Així com és de creure que
ningú no gosará donar de bona fe per dos, per
históric i pretérit i caducat, l'amarg període (r).
Caducada l'época deis atemptats ? Peró no
estem veient que no ja en les esf eres revo
(I)

Així

no

fem observar que únicament als
es
refereixen aquests
articles, que no fan esment deis assassinats comesos
en les altres ciutats industrials de Catalunya : Ba
dalona, Reus, Terrassa, Mataró, Sabadell, ni tampoc
cl.els cl'aquells punts d'Espanya, als quals arribá la
sinistra irradiació de les organitzacions sindicals que
aquí radicaven, i que tacaren de sang els carrers de
Bilbao, Saragossa, Madrid, Valéncia, Sevilla i altres
morts

com

"socials" de Barcelona

lucionáries : socialistes i ácrates, es conrea la
violIncia productora de tan terrible estrall,
sinó en esf eres conservadores i dretistes ? Per
ventura no acabem de veure com s'está de
fensant, en controvérsia amb l'autor d'aquest
article, i per part de persones cristianes i pia
doses i que discrepar no volen de l'Evangel,
i de les pontificals doctrines, el principi d'as
sociació forçada, principi proclamat abans qu
ningú per l'Angel Pestana i que ha estat k
causa inicial i permanent de les agressions mor
tíferes contra l'obrer no associat o contra
l'obrer insuficientment associat, així com tam
bé el dret de "donar mals tractes als esquirols",
dret també reivindica per En Pestana, i que és
una altra de
les causes permanents deis
essent així que esquirol resulta ésser
tot individu, ádhuc no obrer, que no vulgui
secundar ço que els vaguistes decreten.
Ah, sindicalistes ! Ah, predicadors d'uns drets
falsos i homicides ! No en teniu prou, encara,
de tanta sang i de tanta mort ? Quantes vícti
mes han de tombar encara perque us conven
ceu del pervers contingut del vostre bagatge
sociológic? Quants obrers han de caure, ultra
deis cents que han caigut, perqué us adoneu
del ven í mortal que a dintre porten aquests

tópics

del

sindicalisme,

Llegiu

VENTS.

i propagueu
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7=752"

intangibles

:

poblacions.

-

que tan

us

"consciéncia de classe", "solidaritat
de classe", "dret i deure de vaga", "dret i
deure de sindicació", "dret de violéncia" ?
M'heu acusat a mi, sindicalistes, perqué pri
vant els obrers de les armes de la vaga i de la
sindicació f orçosa restarien indefensos ! Aquí
teniu la llista de les víctimes que les vostres ar
mes defensives han fet entre els treballadors
mateixos. Compteu-los, compteu-los els morts
"socials" que pertanyen a l'estament obrer.
Sense la vaga i sense la sindicació forçada, jo
no sé si En Perramon i En Miralles i els seus
tres cents companys estarien indefensos. Jo no
més sé que avui ENCARA SERIEN VI
semblen

Es el peribdic católic de més
circulació de Catalunya.

R. RUCABADO
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El Monesiír de Pedralbes
l'espiritual i afectiva
Na Carne Fontseré
A

La professió de metge té els seus moments
de contrarietat i d'angoixa, peró en canvi té
arreu les portes obertes. 1 allí on solament con]
privilegi pot entrar-hi el rei de la nació, el
nretge hi entra sempre, peró democráticament,
sense la pompa ni la cerimoniosa festa ami) que
es rodeja un cap d'Estat.
La clausura d'un convent de religioses de re
gla severíssima en austeritat i privacions és

sagrada i per tant no es pot franquejar
impunement. El metge franqueja tota clausura
i per ço jo he franquejat la clausura del Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Aquest
cosa

mi records inoblidables ;
el meu pare m'hi portava de petit i jo entrava
ami) ell al locutori. El meu pare era l'home de
confiança de la Comunitat. Mantes vegades
vaig romandre en aquell locutori grisós i pul
Monestir

serva

per

a

pare parlava, jo esguar
aquelles parets blanques i la
dolça placidesa d'aquell lloc. Jo, dones, hi anava
; mentre el
dava lentament
cre

meu

sovint al Monestir,

no havia passat inai
per on parlaven les
anys i quan l'experien

mes

d'aquelles dobles reixes
rnonges. Han

passat

cia de la vida i les tortures de l'ánima han
envellit el meu ésser i han malmés el rneu cor,
jo he entrat, amb nrotiu de la meya professió,
en l'interior del cenobi, com si Déu, provident
sernpre amb els homes, hagués volgut que jo
respires altra volta i amb mes intensitat aquell
aire dolç de santedat i de benestar que horn
sent dintre del magnífic claustre, joia arqui
tectónica d'elegant bellesa. La primera vegada
que jo entrava a la clausura vaig sentir una
emoció profunda. Com per encant rnágic em
vegí transportat en altres temps, en els ternps
de guerrers i trobadors, homes de seny i de
cor ; i el món de fora, tan
dolent per a mi, va
allunyar-se*.tant i tant que el perdí de vista.
L'estona de la nieva visita un xic Ilarga cm féu
l'efecte d'un sospir, tan curta va semblar-me.
Tot aquel' Monestir és ple de records i de
llegendes; Catalunya hi té allí fragrnents
preats de la seva antiga grandesa. Alí hi ha
arreu els escuts entrellaçats deis reis d'Aragó

Aquest

número ha

i de la Casa deis N/licintcades, i sota d'aquelles
voltes del secular claustre hi ha els sepulcres
venerats de nobles dames que deixaren el món
per ésser de Crist ; i com presidint tanta ossa
menta de noblesa, bi domen en pan les reials
clespulles de. la fundadora N'F,lisencla de
Montcada. Dins del Monestir hom sent tristor
cl'enyorament i joia infantívola; aquells murs
,conservats ami) cura i .veneració són testimoni
vivent deis segles gloriosos de la raga nostra,
petjades reials, de veis que foren espín de ca
vallers i de cristiana pietat, recorclant a la nos
•

poética imaginacid tota una grandesa jzunai
igualada per cap poble de la terra que ens feia
ésser sobirans en tota lluita i en la qual..florí
esplendorosament el bell planter de savis, sants,
tra

poetes i místics que són encara avui la riostra
honra i la nostra forga; i el nostre ésser s'en
tristeix enyorant els temps passats que ja no
tornaran mai més... peró també sentírem joia
d'infant, és a dir, alegria franca i pura, oint
en la solitud misteriosa del claustre el refilar

ocells, cantant l'amor i l'esperança en
aquel] bell matí de Primavera. Fou aqueli cija
un
deis pocs dies feligos en qué el cor de
creient i d'artista va posseir el goig suprem de
la •frifició estética, i perqué mai com aquell dia
deis

hem sentit tan aprop la ven de Dar... A
costat del claustre una torre alta domina
tot el Monestir, des d'allí l'ánima de N'Eli
senda vetlla per aquell lloc sagrat construit per
les pródigues mans de la seva reialesa, i vetlla
també pel tros de terreny que féu formós
gran l'alt Rei En Jaume el Conquistador.
no

un

més, reina Elisenda. Vetlla él
reial clintre deis inurs del teu Mones
tir. Vetlla perque no s'esborri mai de la nos
tra memória la gloriosa história de tota la raça
que viu latent en la solitud del claustre. Vetlla
per mi, guaridor cle les teves filies; vetlla i
prega per l'honre i metge que sent dins de la
seva ánima la dolor punyent de l'enyorament
i la fiblada colpidora d'un amor que altament
Vetlla

encara

teu escut

l'inspira...
J. M. SERRA

passat per la

censura

Dr,

MARTÍNEZ

militar
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La J'esta <típica>
Moltes vegades m'he preguntat per quin mo
tiu es dóna el nom de diversió a aquest es
pectacle salvatge i horrible, conegut amb el
nom de corrida de toros.
Es possible, que persones •que han donat en
ocasions proves d'ésser sensibles i bones, f ruei
xin amb aquests actes repugnants de sang i so
friment ? Davant del misteri que aixó repre
senta, no podem menys de pensar que indub
tablement l'ambient de la plaga de toros den
anullar tot sentiment de caritat i delicadesa. 1
SI és estrany en persones del sexe masculí, co
que aquí anotem, molt més inexplicable resulta
en
leS dones; aquestes mateixes dones que
aplaudeixen i s'engresquen com més cavalls es
tén el brau per la sagnosa sorra, en canvi s'in
dignen (i no pas injustament) quan pel carrer

contemplen

un

rents al nostre

d'aquests espectacles tan cor
país, d'un carreter bastonejant

cruelment les hésties que mena. Es que el fet
d'haver donat els mísers cavalls de la plaga.
drt toros tot el que podien donar de si, i estar
eonvertits en desf erres, és raó prou poderosa
Perqué tinguin mort tan horrible?
Solament de pensar que hi ha en les corri
das tantes probabilitats que puguin trobar-hi la
mort bornes que estan en la plenitud del viure,
fóra prou perqué inspirés aversió aquesta tan

De la

famosa f esta ; i el xocant del cas és que tro
bareu que tothom n'abomina, mes... contem
pleu les rivades humanes que ávides d'emo
cions fortes s'aboquen a les places, i en surten
lassades de cridar en pro o en contra dels des-.
graciats que allí es juguen la vida.., aquesta
vida, que tots tenim el deure de dignificar i en
lairar com més hom pugui, i de donar, sí, amb

abnegació,

per

noble, i jamai a una
per la crueltat deis ho
tot aixó res més que un

ideal

un

bestia folia i

exasperada

mes, que

veuen

no

en

passatemps atractivo], quan és un crim mani
fest.
Els incondicionals aficionats a les curses ar
gumenten a favor seu l'animació típica, la bri
llant nota de color, la música animadora, que

constitueix,

segons
les altres nacions

el

primer posant

ells,
en

un

espectacle únic, que
(?). Concedim

envegen

ens

dubte el darrer. Es

cert

que resulta, un quadro brillant el preliminar
de la corrida, peró es converteix en macabre
si es considera que aquestes alegres músiques
i l'ardent expectació de la gent que omple la
placa, no tenen altra finalitat que la inútil ex
posició de la vida d'un borne i la mort entre
turments d'una pobra bestia.
MARIA

DE

QUERALT

Joven/uf Social

Aquest organisme

ha reanudat enguany les
reunions en les qttals es discuteixen i co
menten les qüestions socials més d'actualitat.
Procurará tatnbé, per obtenir la máxima di
fusió de la tasca realitzada, publicar-ne breus
resums a les planes de CATALUNYA SOCIAL
seves

JLCI situació del sindicalisme revolucionari

a.

Catalunya.
Per estudiar la decadencia del Sindicalisme
a Catalunya, s'ha de cornencar per la vaga

únic

de transports de l'any 1923, que en el seu f ra
cás inicia la davallada d'aquest organistne que
tan poclerós i temible fou. En perdre els sin
dicalistes la vaga esmentada, la desmoralització
s'escampa. en les files de la classe obrera, la
clual vejé que el Sindicat Unic, Moloch onmi

no pocha resistir el lock-out patronal
política enérgica del govern.

potent,
ni la

L'accentuació de

la crisi dintre la índústria
deis factors que contribuí a la impos
sibilitat de reorganitzar les f orces sindicals, i
poc temps després el govern del directori, amb
la situació de força, féu més difícil la vida del
Sindicat Unic. Desapareix de l'escena el repe
tit Sindicat com element de multitud, peró co
mença una lluita, entre els directors de les or
ganitzacions del sindicalisme, lluita que havia
estat ofegada pel domini deis "intellectuals"
anarquistes amb la seva guardia roja de pis
tolers.
Són ben manif estes dues tendéncies l'ana•
quista, contraria al moviment bolxevista i que
fou l'organitzadora que per espai de cinc anys
dirigí tot el moviment obrer de la nostra terra,
fou

un
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i la

comunista, afecta a la Rússia moderna, que
compta amb un nucli reduit, peró de més illus
tració.
Els fracassos experimentats pel sindicalis
me revolucionani han demostrat la incapacitat
deis fins ara elements directors, i són l'argu
ment primer i irrefutable de qué disposen els
cornunistes en Ilur oposició.
La minoría comunista ben organitzada i dis
ciplinada está fent es f argos per posar-se al da
vant deis residus del Sindicat Unic. Ultima
ment han publicat un rnanif cst que dernostra
una orientació ben definida. Entre altres
orien
tacions que assenyala el manif est i disposicions
que dóna als seus adeptes, citarem les següents
Forrnació del front únic obrer, que creiem que

El Papa

f orces i

llençar-les organitzades

a

la

con

quista social.
Són nornbrosos els centres de la seva acció
milers els multipliquen cada any.
El Congrés que acaba de reunir a Roma,
sota l'ombra Papal, bé pot dir-se que ha estat
una revelació pel nombre d'entitats aplegades.
per la seva illustració, per la seva estructura
ció, per la seva combativitat, pel seu sentit
i

dústria, mitjançant la creació del comité de

fábrica; la implantació del control obrer ; di
recció responsable davant de cada sindicat a
base d'una fiscalització continuada ; accentua
ció de l'acció directa de la Iluita de classes amb
la ruptura de tot contacte amb els elements
dels partits burguesos.
Seria pintoresca la Iluita entaulada entre
ambdues tendencies que esgoten la f raseologia
virulenta, si no fossin les consequencies prac
tiques que la realització de Ilurs projectes por
tan ia a la vida del nostre poble.
J. S.

la joven/uf

Pius XI, l'home formidable sota tots con
ceptes, principalment en el de la santedat, es
rejoveneix al contacte de l'ardida Joventut Ca
tólica italiana, rica de sang, pletórica de vida,
que d'uns anys ença treballa de feral per aple
gar en les seves fileres tot el jovent sá i vigo
rós de la nació germana per mobilitzar les
seves

clefensen amb més sinceritat que els socialistes ;
la reforma de l'estructura del sindicat a la in

a

mil joves que avui cha figuren a
rengleres de la Joventut Católica italiana.
tres cents

Aquesta actitud

del Pare

paraules orientadores tenen,

Sant i les

les

seves

tot el que fa
Pontíf ex, universal transcen
com

i diu el Sume
dencia.
Per aixó ens hem f em ressó i ens permetem
de cridar l'atenció deis bons católics sobre
aquest gest august i energic del Papa.
Oh, la savia imprudencia en els temps de les
prudencies nécies !
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práctic.
Tan gran deu haver estat el seu exit, que
Papa, entusiasmat per la grandesa i la f orça
l'especttcle, va din als delegats de la Jo
ventut Católica que aquella Assemblea li ser
via de gran consol, que era l'epíleg de tant de
bé cotn ha realitzat la Joventut Católica i el
punt de partida pel nou camí que va a em
pendre. I vet aquí unes paraules •fortes que va
dir el Papa: "L'Església necessita a voltes una
savia imprudencia que solament poden realit
zar els joves".
Moltes altres coses va dir el Papa als de
legats assembleistes que el voltaven, enardits
d'escoltar-lo i disposats a obeir-lo. Pius XI és
horne d'acció i a l'acció més decidida invita els
el
de

R. Rucabado
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L'obra del Pare Vallef
El P. Vallet segueix predicant la paraula de
Déu arreu de la nostra terra. Els Sants Exer
cicis han aconseguit que moltes ánimes que se
guien el camí de l'error hagin obert els ulls a
la llum de la veritat i de la raó.
Aquest és un
fet que té

una

cabdal

importáncia. No sabem

si els conversos perseveren en el bé, peró ningú
no pot negar que la convcrsió d'alguns homes
que no estimaven Déu i odiaven i perseguien
té una gran transcendencia.
Fa pocs dies s'han convertit al catolicisme

l'Església,

ex-regidor radical, un ex-diputat provin
partit d'esquerra i un individu ácrata

un

cial d'un
que

la

havia

estat

secretad del Sindicat Unic de

barriada de Sans.

A Manresa i la seva comarca s'han conver
tit sindicalistes revolucionaris que es distin
gien per la seva extremada violéncia. En al
guns pobles s'han obrat veritables prodigis.
Són tan nombrosos els conversos, que els ele
ments d'esquerra han propalat l'espécie infan
til que el P. Vallct es valla de sortilegis per
aconseguir la conversió dels exercitants.
Un vellet de Tárrega, molt conegut pels seus
atacs a la Religió, assistí als Sants Exercicis
arnb l'intent de poder donar un míting comba
tent-los. Peró al cap de tres dies, amb llágri
mes als ulls, digué al P. Vallet que s'havia ope
rat dintre
seu una gran transformació. En ha
ver acabat els
Exercicis, aquel' vellet parlá da
vant de més de mil cinc cents bornes i f éu pú
blica prof essió de fe católica.
A Gironella s'han abraçat patrons i obrers
que abans es combatien com enemics irreduc
tibles. S'han reconciliat famílies que la passió
innoble de l'odi havia separat. Qué rnés voleu?
Poclem o no lloar la tasca de l'infatigable Pare
Vallet ? Baldament no hagués sinó convertit
un sol
home, haudern de lloar els seus esf or
ços.

I qué té aquest home extraordinari que acon
segueix
uns prodigis tan grans ? Es eloqüent ?
N
o; ell mateix confessa que no vol ser-ne No
cerqueu en l'oratória del P. Valletbelleses d'ex
pressió que us produeixin un goig estetic. El
P. Vallet empra un lleng-uatge senzill i planer.

Es

que diu coses extraordináries o bé predica
doctrines noves? Tampoc. No fa altra cosa
que predicar les veritats de l'Evangeli. Per qué,
doncs, el que fa ell no ho fan altres? Aquí rau
el secret deis exits del P. Vallet.
Hom dina, quan parla, que no és un home
que conviu amb nosaltres, sinó que ve de pre
dicar del desert de Judea. Si acluqueu els ulls
direu : Aquest home que parla amb tanta vibra
ció porta com Sant Joan Baptista un vestit de
pél de camell, amb cenyidor de pell a la cintu
ra. Els seus Ilavis mengen mel boscana.
El P. Vallet predicant en mig de la selva
f aria basarda. Pa l'ef ecte d'un borne que no
vol saber res de les coses del món, i que viu
obsessionat per les veritats eternes. Oh! si tots
els homes tinguessin aquesta obsessió !
La seva paraula és cálida, vibrant. Quan par
la els seus llavis són roents. El P. Vallet és un
home que crema per dintre. La paraula que
brolla deis seus llavis és una sageta brunzent
que es clava al mig del pit.
Així es compra que els que tenien l'esperit
pie de tenebres, obrin els ulls a la Ilum. No heu
vist les plantes com es colltorcen quan la boira
passa aman de les muntanyes ? Peró heus aquí
que el sol esquinça les boires i les plantes es
redrecen novament sota la Ilum triomfant.
La paraula del P. Vallet és la llum que des
vetlla i deixonda les ánírnes ensonyades. Com
que ell vibra, fa vibrar els altres.
Cal ajudar l'obra del P. Vallet. Que tothom
es posi al seu costat i treballi per la salvació
de les ánimes. Ehl és el veritable socióleg. Si vo
lem que regni la pau, cal cristianitzar el poble.
De poca cosa ens serviran les organitzacions i
les entitats, si els hornes no són cristians.

En mig d'aquest materialisme abjecte que
ens
vol ofegar, alcem ben alta la bandera del
cristianisme.
El P. Vallet, l'apóstol incansable deis Sants
Exercicis, desvetllará el nostre poble.
Ajudem-lo. Patrons ! deixeu fer Exercicis
als vostres obrers. No poseu obstacles. Salveu
les ánimes deis vostres germans

C.ATALUNYA SOCIAL
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Els enernícs
Quan

un home bo o un home savi i
admiradors exclamen: "No tenia
enemics", un somrís d'incredulitat floreix en
éls meus llavis.
Com és posible que no tingui enemics un
home que segueix el camí dreturer o que ex
cekleixi en un art o una ciéncia?
Cal haver enemics, car aquells que no-en
tenen és que sojornen en el món de la me

els

mor

seus

diocritat.
No us

sápiga greu, dones, si anant de
camí trobeu un home que fa veure que no
s'adona de vosaltres. L'home que no us vol
esguardar el rostre i acota el cap quan pas
sa pel vostre costat o bé us tem o us enveja.
Quan veieu que s'atansa un adversari, es
guardeu-lo ben noblement i amb el cap ben
alt.
Els porucs sn'han fet sempre nsolta llás
tima. Aquests homenets que tenen por d'ex
terioritzar llurs pensaments, són figures de
guix que no porten res a din tre. Parlen. amb
un home blanc i diuen que són blancs i par
len amb un horne negre i diu,en que són ne
gres. 1 com que volen ésser (mies de tothora
no són andes de ningú.
L'home sense .caracter és un penell que el
vent fa moure al seu albir.
No he cregut mai que la humilitat cris
tiana sigui incompatible amb renergia. Els
covards no els admira ningú. L'home que té
a les mans una bandera, concreció d'un ideal
noble, ha de morir defensant-la.
1 quants són avui els homes de carácter?
Molt pocs. La majoria va a rencall
que pot satisfer llurs ambicions.
Es endebades que els dietc.Com, és possi
ble que defenseu un ideal contrari a les idees
que fins ara havíeu defensat?
El cd's és viure, us res pondran. Són its
nombrables els hornes que s'han venut l'ani
ma per una vanitat o una ambieió. Pera no
vejen, figuretes de guix, que us fará caure
la llei de gravetatf Com voleu sostenir-vos
si no teniu una base salida que 14S aguanti?
Llenceu una pedra en ?'aire i tornará a cati
re dansunt la pols de la terra..
Certament que és una mica difícil educar
la voluntat i desoir la veu seductora de les
sirenes que canten dins del mar de rambi
ció. Pera quines obres profitoses pot fer
rhome que no sap dominar-se i su.bjectar

fortament per les brides el

corcer abriva.t de
les passions?
Si no voleu perdre la vostra personalitat„
tindreu enemics. El món no vol que els ho
mes pensin, sinó que es cleixin plasmar fá
cilment com figures de cera.
La vida és plena de convencionalismes;
i, si teniu la sinceritat de parlar amb el cor
a la má i de dir les coses tal com són en rea
litat, us feriran amb l'arma del greuge. Si
no voleu tenir enemics, heu de brandar cons
tantment rencenser deis elogis davant els
ídols que tenen els peus de fang.
Si sou sincers, us heu. de resignar a viure
ocuits dins. la penombra de roblit. El món
no perdona cupsells que diuen: Jo no vull ac
ceptar els convencionalismes socials i deis
•meus llavis mal no brollará un elogi per
a,quells que no en són mereixedors.
Blasmeu un detecte o bé poseu al deseo
bert una injusticia i sobtadament sentiu unes
veus eixordadores qu us diuen: "M'heu fe
rit! M'heu ferit!...
com que el món. no
perdona, us clava una llançada al mig del pi!.
Ens han de desencoratjar les veus eiXor
dadores d'aquells que no volen que el nos
tre esperit es mogui lliurement? No; que cai
guin retuts els febles i temorencs, per() no
els que porten a din tre una vibració.
Pelkos els que tenen enemics perqué llui•
ten nobletnent. Dissortats d'a,quells qué sé"
andes de tothom. Penseu, germans, que no
es pot servir a dos senyors. Si us posen, al
costat de Déu, no us podeu posar al costa!
del ("jable. No es pot ésser"a la vegada aigua
i foc, llum i tenebra.
Si seguim el camí dreturer, cap força hu
mana no ens pot apartar de la nostra ruta.
Imitem els arbres seculars que es mantener
ferms sota la fúria del ven!. No siguem ví
mets trencadissos que les ales de roratjol

colltorça.
Caminem amb el cap alt, alçant els ulls al
cc!.

Qué podem térner, si Déu és amb nasal
tres? L'escomesa deis enensics? Els blasmes
i els grenges del món? Els dards brunzents
de l'enyeta?
Bah! Tot aixa són petiteses, comparat amb
el goig que produeix portar dins de respe
rit 1/jure una mica de claros..
J. CIVERA 1 SORMANI
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El bloc del calendarí
"S'atansa l'any nou", ens diu el calendar
en anar diáriament a consultar-lo, apurant-li el
bloc de mica en mica. "S'atansa l'any nou",
diuen per tot arreu els que ens ofereixen
els flamants calendaris del 1925.
El bloc que está finant será substituit per
Un altre, potser per un deis blocs que hi ha en
aquells munts que es venen pertot arreu, que
ningú no sap ni d'on han sortit, ni qui els ha
Compost, i molt menys les anécdotes, f aules i
contes que després d'adquirits serviran al llegi
ens

Dr.

general, l'elecció del lcalendari per, a
és molt negligida, i, en veritat, que me
reix ésser tractada amb un xic més de mira
ment. La lectura quotidiana que ens propor
ciona el full del calendari infiltra en el nostre
esperit, en poc o en molt, idees i conceptes que
hi ha posat la mentalitat de l'autor, que no
sabem qui és, i, per tant, en desconeixem la
bondat o la malicia. El full del calendarj és
aquella goteta d'aigua que si és clara aclareix
l'esperit i la ment, peró que l'enterboleix si l'ai
gua és bruta. Un calendari anónim no sabem
Si ens servirá aigua clara o bé aigua bruta.
No passa ja així quan es tracta d'un calen
dan i avalat per una casa editora. En aquest
cas, no és el calendari en si alió que hem d'es
tudiar, sinó l'editor, per saber go que podem
esperar del calendari dirigit per la seva ment.
"Del que al cor abunda en parla la boca". En
aquest cas, direm : "Del que hi ha al cor de
En

l'any

l'editor en traspuen les seves publicacions".
Sota el nom d'un personatge simbólic hi ha
Ufls calendaris eclitats per clues cases diferents.
El mateix en l'editat per l'una com en l'editat
Per l'altra de les dues cases, hi hem trobat, en
anYs anteriors, inconveniéncies de tota mena.
Els seus editors no són distingits precisament
pel fi moral de llurs publicacions. L'un d'ells,
amb un malentés de donar a conlixer litera
tura catalana, ha publicat go que els catalans
haurlem de tenir per vergonya que s'hagi es
crit en la nostra parla, per a la qual és una
taca repugnant...
Si apliquem el que déiem més amunt, que
"del que al cor abunda, etc.", trobarem que
el bloc-calendari que porta el nom d'un per
sonatge simbólic catalá queda malparat en
quant es refereix a la moral cristiana.

Donem aquest toc d'atenció perquó el ca
lendari alludit l'hem vist en el si de f amílies
cristianíssimes, i que, malgrat haver-hi trobat
inconveniéncies un any i altre, continuen te
nint-lo perqué ignoren que poden suplir-lo per
altres calendaris, també catalans, tan literaris
i artístics com el comentat, illustradors de to
tes les intelligéncies en les nombrosíssimes
branques del saber humá, en l'esfera que una
publicació així ho permet ; conreadors de tota
mena de virtuts socials, cíviques i, sobretot,
cristianes : són els publicats pel "Foment de
Pietat Catalana", el Bloc Catalá i el Bloc del
Sagrat Con. I en contraposici6 al calendar
anónim castellá, n'hi ha cinc editats també en
castellá. Hi ha el conegudíssitn del Sagrat
Cor, editat per la revista "El Mensajero del
Sagrado Corazón", de Bilbao, encara que im
prés a Catalunya ; el de Maria Auxiliadora,
editat pels PP. Salesians, de Sarriá. I f ets
f ora de Catalunya hi ha el del Sagrat Con
de Maria, deis PP. del Con de Maria, de Ma
drid ; el del Rosari, deis PP. Dominics de Ver
g,ara, i el de la Miraculosa, editat a Saragossa.
Són en nombre de SET els calendaris que es
publiquen, que dignifiquen i cristianitzen les
llars on són adoptats. Tots ells, i especialment
els catalans, estan compostos amb un mirament
especialíssim, i a l'abast de tothom, perqué els
editors no es proposen fer cap negoci amb
aquestes publicacions, sinó que procuren es
campar la llavor cristiana, procurant delectar
instruint i divertir sense immoralitats, i, sobre
tot, saturar l'ambient de la casa d'aquest espe
rit cristianíssim de qué estan amarats.
Nosaltres desitgem que totes les famílies
cristianes sápiguen portar dignament aquest
nom, no deixant-se influenciar per la simpatia
que els inspiri un personatge de llegenda o
transcurs
una litografia agradosa, perqué en el
fruir de
privades
de
demés
d'estar
de l'any,
belleses espirituals, seran alguns els dies que
els sabrá greu no haver atés aquesta indicació,
per les inconveniéncies que solen tenir els ca
lendaris que no són netament cristians. Aques
ta goteta d'aigua que can diáriarnent en el nos
tre esperit, cerquem-la pura i cristallina.
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Lis

amors

romántics d'un

vefes-í-fils

(Continuació)
L'endemá hi va tornar. Per tal de tenir
més coratge, la va esperar al peu mattix de
l'escala. Va sentir que s'obria una porta i
el seu cor bategá fortarnent.
Baixaven tres noies i darrera d'elles ana
va la donzella deis seus amors. Aquel! dia
la va trobar més bonica que de costum. El
seu cabell rossejava com una garba de blat
i els seus llavis vermellejaven com un pen
joll de cireres.
En Josep es va dir :
—Cal que aquesta donzella cregui que ets
un borne fort. Les noies es befen deis homes
porucs.
Quan la donzella anava a traspassar la
llinda de la porta, En Josep digné amb ven
clara :
—Senyoreta, si cm fes la mercé d'escoltar
dues paraules...
La donzella, girant el cap, li va dir :
—Qué desitja ?
En Josep es va tornar pállid, peró, fent
un

esforç, digné :

—Si jo fos un jove com els altres, en
comptes de parlar-li l'hauria seguida i no
m'hauria atrevit a dir-li res fins que m'ha-,

gués somrigut. Peró a mi no m'agrada per
dre el temps darrera les noies. Jo sóc rpolt

La donzella, abans de traspassar la porta,
gira el cap i va sornriure amb tanta genti
lesa, que el pobre Josep va restar amb la

boca oberta.

Passaven els dies i En Josep era feliç. A
poc a poc havia aconseguit fer-se estimar.
Un dia el senyor Ramon va cridar-lo al
seu
despatx i Ii va dir molt tristament
—Cal, fill meu, que coneguis la meya si
tuació. Ja fa rnolt de temps que els negocis
van malament. En
aquest barri no hi viu
sinó pobrissalla. La gent de diner s'ha es
campat per les vies amples. Han enrunat
moltes de cases i restem gairebé isolats de
la ciutat. No és trist veure que cau una bo
tiga tan acreditada? Demá hauria de pagar
unes lletres i no tinc diners.
—Déu ens ajudará
exclaniá. En Josep
amb llágrimes als ulls.
Per qué no tras
lladem la botiga a un lloc més centric?
—Ara ja és massa tard
digué el pare
amb una gran tristesa.
El pobre Josep va tenir por que s'esfon
drés el palau de la felicitat :
--Com puc dir al meu pare que he donat
paraula de casarnent!
Aquell dia envaí l'esperit d'En Josep una
tristesa molt fonda.
Aná com de costum a esperar la seva es
timada i, en tornar a casa, va sentir uns
grans plors. El seu pare havia mort sobta
dament. El pobre senyor Ramon no volia
veure com queja la botiga que fundaren els
seus avis, en aquells temps que no hi havien
grans establiments ni vies amples, i va clou
re els ulls per no obrir-los més.
En Josep
va plorar amb un gran
desconsol.
—

—

seriós. Un borne que té establiment no ha
de perdre mai la serietat. Jo, senyoreta... l'es
timo. Una nit la vaig veure per primera
vegada i la vaig estimar sobtadament corn
si l'hagués conegut de tota la vida. Ja com
prenc que voste no pot estimar-me perqué
no cm coneix. Peró puc tenir
esperança que
quan cm conegui m'estimi?
La donzella, una mica torbada per aque
lla inesperada confessió, exclama:
* * *
—Jo no sé si arribaré a estimar-lo. Po
Ja
feia
dos
dies que En Josep no havia
dem tratar-nos com bons amics i el temps
vist la seva estimada. Desitjava parlar-li i
dirá.
En Josep va veure que s'obrien davant allá, a esperar-la. Agafant-li les rnans amo
rosament li va dir :
els seus ulls les portes de la felicitat.
—Lltüsa, t'he de donar noves molt tris
Sortiren al carrer i En Josep seguí par
tes.
El meu pare és mort i els negocis ens
lant-li del seu amor. Al costat de la seva
van rnolt malament. Jo vaig donar-te parau
estimada se sentia felig. Hauria volg-ut que
la de casament, peró ara no puc casar-me.
el camí s'hagués fet interminable. Si algú
s'hagués atrevit a injuriar-la, malgrat la seva He de mantenir la nieva mare i la meya ger
mana. Jo, Lluisa, sóc un home honrat. Tre
timidesa, s'hi hauria abraonat.
L'acompanyá fins a la cantonada del car ballant dia i nit potser aconseguiré aixecar
la casa; peró, i si la sort no m'és favorable?
rer
on ella vivia. S'acomiadaren molt afee
tuosament.
(Continuará)
MARIA BONSHOMS

CATALUNYA SOCIAL

11

Aposiolaf
Volíem seguir comentant el Decret-Llei de
Cases Barates, aparegut damunt la Gaceta el
dia 15 d'octubre proppassat, peró la censura
ens privá de fer-ho. Acatem, dones, el criteri
del censor, i ja que en aquestes planes de CA

social

rir el benestar deis pobles i de les co•lectivitats.
Ens queixem que ens falten bornes, intelli
geneies, voluntats... i vocacions. Plany aquest

que ens arriba a l'ánima, mes tot
món té remei i aquest remei, amb
anem a exposar-lo, no
perqué tenim el deure d'insistir
nostre granet d'arena per ajuntar-lo

Déu,

TALUNYA SOCIAL havem tractat tot el re ferent
a cases barates
i barraques, no estranyin els
Ilegidors de CATALIJNYA SOCIAL que aquell De
cret-Llei hagi. passat per alt sense la nostra
crítica i estudi. D'orces superiors a les nostres
ens priven, per avui, l'análisi en conjunt i en
particular de cada article del dit Decret-Llei,
esperant el moment oportú de fer-ho, i quan
veiem els resultats práctics que donen les no
ves disposicions inserides a la Gaceta de Ma
drid per solucionar (que avui és molt dir, quan
ha fracassat la famosa Llei votada a Angla
terra per tal de donar solució al problema de
l'habitació), o per a endegar el dit problema
en els grans centres urbans d'Espanya.
El company i ver amic Rucabado va des
criure mestrívolament la tasca portada a cap
a
Barcelona per les potents associacions de
dependents del Comerç i l'esperit que informa
avui cada una de les dites associacions. El se
nYór Rucabado esmentá que l'ánima de les di
tes associacions i e seu meravellós expandi
mera ha estat en rnoltes un sol borne, un borne
(1.'aceió, de proselitisme, d'empenta, un cor gran
gen- ós ; en altres, han estat un aplec com
pacte de voluntats, d'homes d'acció que han em
nlotllat les dites associacions, perque no s'in
terrornpi ni per un moment la tasca profitosa
encaminada a la consecució del bé comú, dei
millorament individual, base i fonament del
benestar col•ectiu, i que és el desiderátum de
tota societat civilitzada, si demés de cercar el
material s'hi agermana i compenetra
1 espera de Crist, les ensenyances i la moral
de nostra mare l'Església Católica i Romana.
He vingut a retreure el treball de l'amic Ru
cabado, i a patentitzar la feina portada a cap
Per uns quants homes, al davant de les asso
ciacions de dependents del Cornerç de Barce
lona, per ponderar la irnportáncia i la trans
cendencia social que avui, Inés que mai i en
les actuals eircumstáncies, tenen les intelligen
cies privilegiades i especialitzades per conque

sinó
na

en

aquest

l'ajuda de
perqué sigui nou,
i portar el
a la mag

obra de reconstrucció de l'edifici social

es

quarterat per tots indrets.
Calen, dones, operaris ; calen bons mestres ;
calen, avui, deixebles que siguin mestres el dia
de demá i que, eixamplant en círcols concén
trics l'onada, arribin llurs profitosos f ruits fins
a
les platges del benestar dels pobles. Cal,
dones, la selecció, la tria d'intelligencies, la tria
de voluntats, la tria d'especialitats.
Ha arribat l'hora que el capital intelligencia
humana doni el máxim de rendiment. Cal apro

fitar la curtedat de la vida deis bornes en bé
de la comunitat i així és de doldre que tantes
intelligencies es perdin i rnalmetin embolcalla
des en la ignoráncia i la incultura.
A tots cm dirigeixo, a tots aquells que va
lent-se de la influencia social, de l'amistat, o
de llur cárrec en l'actual societat, mestres, pre
ceptors i clergues, contribueixin amb la mida
de l'esf orç llur a f er aquesta profitosa selecció,
ja en els petits ja en els grans, fins a aconse
guir que cada persona ocupi el lloc que per les
naturals condicions u correspongui.
Quantes i guantes intelligencies i voluntats
trobaríem avui a les quals manca un mecenes
perqué donin el fruit que d'elles la societat es

pera!

Oh! si nosaltres poguéssim organitzar un
i modem Institut, no d'orientació profes
sional per coneixer les aptituds i les inclina
cions deis futurs obrers i directors especialit
zats en les indústries i en les arts, sinó d'orien
tació social i de selecció d'intelligeneies, sem
bra d'homes de cor, d'apóstols, assoliríem ben
prompte aquella joia i benestar dels pobles en
aixoplugar-nos en aquelles benaurades associa
cions que convertirien els homes en veritables
gerrnans i el regne de Crist fecundaria la terra.
nou

benestar

J. GUILERA VILLARREAL
^

Ja

sou

subscriptors de CATALUNYA SOCIAL?
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fi que passa
ESPAN YA ENDINS
El pla militar que portá al Marroc el gene
ral Primo de Rivera va reeixint. Ja está des
allotjat el sector de Xauen. La "ciutat santa"
romandre en poder deis "santons".
I3on profit els faci... A aquest pas prompte hi
haurá soldats sobrers al Marroc. Avui fos i
demá festa. Per ara encara en marxen alguns
cap allí, a cobrir baixes. Quan puguin escatir
se les causes deis desastres del Marroc se sa
bran coses curioses. Esperem.
La prensa estrangera en comentar els suc
cesos de Vera din coses que no podem repetir,
peró sí fer-nos ressó de go que es refereix a
la predilecció ami) qué ens miren els comunis
tes russos delegats deis Soviets per a comunit
zar tot el
món. Espanya constitueix un deis
seus camps d'acció predilectes. COIT1 que
aquí
torna

a.

totes les

propagandes

són

licites,

per

pernicio

que siguin, mentre no s'ataquin les institu
cions vigents!
Els oliaires de tots els indrets d'F,spanya
reunits a Madrid discutiren els interessos llurs
amb molt de seny i, per fi, ami) acord perfet.
Aixó sí, en discutir-los es recordaren un vic
massa que es tractava de cosa própia, i s'obli
daren que als .preus que es van posant els olis
(l'oliva solament podran utilitzar-ne els rics
ses

els

estranys.

•

A.ra mateix els pobres, millor direm la clas
se mitja, únicament poden servir-se d'olis de
mala qualitat, mistificats i cars encara.
Cal preocupar-se'n d'aquestes masses de gent
que tal com vénen les coses i es plantegen els
problemes de la producció i del consutn, aviat
no sabran qué cosa menjar.
Hem de creure go que diuen de les seves
angoixes económiques els productors de pa,
d'oli, de vi, etc.; peró el cert és que mentre un
sens
fi de persones de la classe social indi
cada va decandint-se i caient, veiem cada dia
multiplicar-se els autos a pagés, i els pobles
rurals plens de cinemes, de bars„ de cases de
diversió i de tota mena de .vicis.
ES PANYA ENFORA
I.,a campanya
seva

contra

En Mussolini per la

política antimagónica, alliberadora d'Ita

lia, continua forta
ert que

en

i extensa a tot arreu. Per
la darrera crónica, hi hagueren al

gunes errades. No digué el cronista que tota
Ja premsa neutra i bona para de la esquerrana
obeten la consigna magónica, sinó que tota l'es
guerra i bona part de la neutra (per babau),
hi obeien, que és la veritat del cas, per sensi
ble que sigui.
A Franga els poclers magónics voleo destruir
la "unió sagrada" que féu possible el sen
trioníf en la guerra gran, i van a aconseguir

ho, peró
seus fins,

no

a

obtenir els dos

principals deis

que són l'expulsió de les Ordres Re
ligioses i el domini exclusiu de l'Escola laica
oficial. El moviment de protesta contra aqueixa

política d'Herriot és general, prenent-hi
molta gent
indiferent peró que té sentit comú per apreciar
les conseqüéncies fatals de la mateixa, i té col.
i sap agrair l'heroistne que prodigaren els afi
liats a dites Ordres, sense cap excepció, pagant
folla

part els protestants de bona fe

ami) sang o ami) llurs vides els mals tractes
que abans havien rebut deis qui ara els por
taven a la guerra...
L'invicte general Castelnau, un deis tibcats
a
sospitós pels nous espies del govern
perseguidor, s'ha posat enfront del moviment,
com

declarant que els católics francesos defensaran
els seus drets ciutadans fins l'últim extrein,
responent a la violencia amb la violéncia, fins
l'efusió de sang. Han aprés a vencer els ale
manys, els millors soldats del món, i poc hau
rit de costar-los de véncer els emboscats i els
traidors de la guerra gran avui enlairats... Tots
els católics de Franga ami) tots els Bisbes al
cap, es mobilitzen i s'organitzen per respondre
degudament a la provocació magónica. No és
pas difícil de profetitzar qui será vengut.
Parallelament a aquest formidable moviment
s'inicien altres que comencen a cridar forta
ment l'atenció pública. El- moviment naciona
lista del departament de la Bretanya és d'a
quells que neixen ami) l'empenta que porta al
triomf. Les manifestacions paliques amb qué
es dóna a coneixer
i comenga la catnpanYa
han estat cotn l'algatnent de tot un poble, corn
la resurrecció triomfal de la seva ánima, que
"vol ésser bretona i res més".
A l'Alsácia-Lorena la grandiosa protesta con
tra la política sectária del govern i per l'incony
pliment de les solemnials Promeses fetes per

En Clemenceau

perqué s'incorporin

a

França

les dues províncies fins aleshores germániques,
pren també caires nacionalistes.
1 no són aquests els únics símptomes sospi
tosos de disgregacié; nacional. Pobra FranGa,
tan digna de millors governants!

J.
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D'dd

í d'allá

Sembla que és

f et la urbanització de la

un

plaça de Catalunya.
Era
tant

una vergonya

trobés

es

en

que

plaga tan impor
tan deplorable.

L'anterior Ajuntament havia pres l'acord

d'urbanitzar-la.

encarregar els plánols
home poc destre i el
senyor Nebot s'ha ofert generosament a fer
ne uns altres. Cal agrair el gest nobilíssim del
senyor Nebot.
Ara els estrangers que ens visitin no es f a
ran la illusió que es troben al desert de Sa

Peró

a

un

es

veu

que

principiant,

va

a

un

hara.
Una vegada ens trobávem sota les grácils
palmeres amb un alemany que havia corregut
molt de
—Es

món,
tan

i ens va dir :
gran aquesta plana

que

veuen els camells.
carnells I—várem exclamar
demostrant la nostra estranyesa.

no

s'hi

nosaltres,

--Peró és—digué l'alemany—que en aquest
desert tan magnífic no hi ha camells?
després diran que els alemanys no co
neixen les finors de

la ironia.
*

*

*

a

demostrar que treballa.

Molt bé ! Nosaltres voldríem que posés

riostra ciutat

d'Europa.

a

la

l'altura de les millors ciutats

No es pot negar que el nostre poble coneix
els estímuls de la competencia.
No hem cregut mai que aquests pobles que
es troben
no gaire lluny d'un altre poble, obeei
xin a raons geográfiques. Segurament varen
ésser fundats per un veí d'aquells que tot ho
troben malament, i va construir la primera
casa amb l'intent de f er la competencia als
seus conveins.
En alguns pobles trobaríem empreses d'au
tos que per fer la competencia al veí van de
dret a la ruina.
el

públic

tan content !

Una d'aquestes empreses portava els viat

gers

a

arribar al darrer
o bé xocolata.
arruinat en poc temps, te

meitat de preu, i

poble els servien café
si

no

s'hagués

en

*

*

Decididament Barcelona és una ciutat euro
pea. Tenim de tot. No ens manca sinó una
mica d'alegria.
Acaba de celebrar-se a la nostra ciutat un
concurs de ball de vint-i-quatre hores.
Voten una cosa més gran i inés transcen
dental
Uns homes que passen vint-i-quatre hores
ballant. Mentre anaven movent rítmicament les
carnes, bebien xampany i menjaven llepolies.
Aixó sí que és fer broma de la bona.
Homes d'aquesta mena bé mereixen un mo
nument ! No tothom és capan de bailar vint-i

quatre

hores.

Nosaltres proposem que el cap del .guanya
la
dor es reprodueixi en fusta, perque sigui de
que
es posi
l'original,
i
materia
que
mateixa
perqué
damunt el rajolí d'aigua d'un brollador
balli eternament.
*

La competencia i la rivalitat serveixen so
vint per a donar impuls a moltes obres.
Ara l'Ajuntament té la déria de f er moltes
coses externes per

*

una

estat

un

nia una idea genial per a combatre l'adversari.
Per pagar els viatges a quatre pessetes i en
bai:xar els viatgers de l'auto donar a cada un
d'ells una moneda de cinc pessetes.
Segurament s'hauria fet milionária.

*

*

Sembla que és un f et la inauguració del
Metro.
Diuen que corre tant que posaran un avís a
alcin
les estacions dient que els passatgers no
enlaire els braços.
plaga de
Si per exemple alcen el braç a la
Catalunya, instantániament rep una buf etada
el revisor de l'estació deis Josepets.
*

*

*

Un diari de la nit en un to melodramátic
diu que no es pot dir que les lectures varen
perdre el dissortat Llácer, un deis reus exe
cutats fa pocs dies.
Si ara es llegeix poc, qué succeirá si dieu
que els llibres fan mal?
Són molt innocents els redactors d'aquell
diari.
m'al, i no
Són els llibres dolents els qui fan
dir
que
En
Llácer el
tant,
en
i,
per
els bons ;
lectures, ens referim natural
van perdre les
ment a les dolentes.
El poble pot Ilegir, peró no aquelles obres
que perturben la seva
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Noticiar"
ESPANYA
A Pamplona ha estat empresonat un comer
ciant que armava una confabulació de lleters
per tal de fer pujar el preu de la llet.
—La "Gaceta" ha publicat 11_,:statut de l'en
senyament industrial que dóna moltes facilitats
perqué els obrers eixerits puguin arribar a en
ginyers després de llargs cursos, emparats per
l'Estat. Tot es qüestió de saber-ho entendre.
—El Consell del TrebalI estudia el projecte
de Cases Barates que li ha encomanat el Go
vern. Com que hi ha oberta informació,
el cro
nista hi vol dir la seva en dues paraules Pocs
papers i molts diners.
—Bis estudiants católics de Saragossa han
organitzat un Curs d'Extensió Universitária
que prothet bons fruits. Enclavant !
—L'Assemblea Eucarística Social que ha
tingut lloc a Burgos va pendre carácters d'es
deveniment social-religiós, en el qual tothorn
prengué part. Es una feliç idea associar la di
vina Eucaristia a les propagandes socials.
—A l'Escola d'Infermeres del Montepiu de
Santa Madrona (Baix de Sant Pere, 1, 3 i 5),
ha comengat un Curset teórico-práctic a cár?ec
del doctor Soler Dopf.
f. La matrícula, ates l'in
terés general de tal ensenyament, és lliure.
Aquesta Escola está prestant serveis vera
ment

inapreciables.

•—Durant el passat mes d'octubre, la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha
rebut per imposicions, la quantitat de 17.221,122
pessetes, i ha pagat per reintegres d'estalvi, ter
minis mensuals de pensió i capitals diferits re
servats, 16.513'252 pessetes, resultant, per tant,
una diferencia a favor de les
imposicions de
706.870 pessetes.
A 31 d'octubre de 1924, el saldo d'operacions
de la Cáixa de Pensions a favor deis seus im
ponents, pujava a 201.712,261 pessetes, de les
quals corresponen T77.773,744 a Estalvi a la
vista ; 2.196,959 a Estalvis diferits, i a Asse
gurances Socials 21.741,558.
—A Madrid es reuní al rninisteri de la Go
vernació el pie del Consell Superior de Pro
tecció a la Infáncia de la Societat de les Na
cions, i s'acordá cooperar eficaçment en els
treballs que afecten a la preservació moral deis
menors, a la lluita contra la tracta de dones i
nenes, persecució contra la pornografia i la

venda de substáncies tóxiques i l'emigració in
fantil.
—La festa de la Mutualitat Escolar revestí
gran brillantor a Sevilla, presidint-la l'infant
don Caries.
—Bis obrers de La Constructora del Fe
rrol van a construir-se una barriada obrera.
—A Terol (Aragó)
celebrat un for
más i ernocionant homenatge a la vellesa en la
persona de vuit vellets octogenaris. En l'acte
prengueren part totes les autoritats i el bo
millor de la histórica població. Es repartiren
valuosos premis en metállic.

ESTRANGER
A França un govern esquerrá persegueix les
publicacions llicencioses, i a cap mena de pe
riódic no se li acut la pensada de qualificar el
govern d'inquisitorial per una tal mida de po

licia ciutadana.

A Espanya, un fet semblant, subleva la bilis
periodística de tota la premsa lliure, des de

A. B. C. fins a El Motín.
--A la Cm-libra portuguesa un diputat, a fal
ta de millor argument, ensenyá un revólver.
No hi pas dubte que és un argurnent de pes
en els ternps que corren.
—Els feministes estan d'enhorabona. Ultra
les tres concejales del Ajuntarnent de Madrid,
ha estat nornenada secretária del Ministre
d'Instrucció Pública, d'Anglaterra, la duquessa
d'Atholl.
—Al parlament mexicá assajaren una discus
sió a trets de revólver, resultant un orador
mort i altres de ferits. S'acabá prompte.
—L'Assemblea de la premsa francesa ha
elevat a vint centims el pral de l'exemplar deis
diaris.
—Mentre a França el Govern persegueix
l'ensenyament católic, Turquia permet que s'o
brin les escoles católiques que bavia tancat.
—El Govern txecoeslovac estudia la cons
trucció de cases de fusta per a donar estatge,
a Praga, a innombrables famílies obreres que
no en tenen. Aquella ciutat ha doblat, des de
la guerra, el nombre deis seus habitants.
—A Milá s'ha celebrat un Congrés Inter
nacional de l'Estalvi, al qual concorregueren re
presentants deis principals establiments promo
tors de l'estalvi al món. El nombre de congres
sistes passá de 400. Es discutiren totes les qües
tions relaciona des amb aqueixa virtut, de la
qual s'esperen copiosos f ruits de germanor so
cial i de millorament económic.

CATALUNYA SOCIAL
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per .a Corunya, Gijon 1 Santander.

Gijón

Linfa de Buenos-Aires.—Servel mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
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.
Unía de New-York, Cuba, Méxic.— Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valencia 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.
Linfa de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lencia 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.
Línia de Fernando Poo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
de

Cádiz el 7, per

viatge.
Aquests

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

Acadé-mia Cots
FU N DADA

EN

1879

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

Apartat

a

plaça Nova)

782

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ

Reforma de iletra.— Ortografia.— Correspondencia comercial.—Docurnentació—Práctiques
d'escriptori.— Mecanografia.— Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
aplicats

tota classe d'empreses incloses la Banca i la Borsa.— El Títol de Tenedor de
Llibres, previs exámens per peras i prefessors mercantíls.—Classes especials per a senyo
retes.— Practical of School Languages (Llengües vives) per professers estrangers í per
a

métodes moderna purament práctics.—Taquigrafia.—Geogralia comercial.—Llenguáfons.
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BIBLIOTECA

DE

L'ACC110 POPULAR
ción Social Popular. Un exernplar, ptes. 020;
50 exernplars, ptes. 8; roo exeraplars, ptes. 15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M. 'Jo
yera. Ptes. o'50.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, pel Rnd. P. Gabriel Palau, S. J. Pes

LLIBRES
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.
Asociaciones en Espana,
Boix. Ptes. 4.
Las caras baratas, per D. Josep M. Puyo!. Ptes. 3,
El museo Juan de Bloch y el movimiento paci
fista, per D. Pere Sangro i Ros de Olano. Pes
setes 3.
La mutualidad escolar, pel R. P. Lizardi, S. J.

setes

Régimen legal de las
pel Dr. D. Josep M.

Ptes. o'50.
Semana social de Espana. Cinqué curs celebrat
Barcelona. Un tom de 700 planes. Ptes. 8.
Almanaque ilustrado de "El Social". Anys 1911
(exhaurit), 1912 (exhaurit), 1913, 1914, 1915,
1916, 1917 i 1918. Ptes. I l'exernplar.
Anuario Social de Espana. Any 1, 1915-1916. Pes
setes

SOCIAL

0'50.

Deberes del momento presente, per l'txm. i Ilim.
Dr. D. Ende Reig, Bisbe de Barcelona. Un
exemplar, ptes. o'05; 100 exemplars, ptes. 3;
1.000 exemplars, ptes. 25.
Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabriel

Palau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
Ligas de Compradores, pel Dr. Max Tur
inann, Ptes. o'15.
?Qué se puede hacer por el pueblo!' Ptes. 0'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la In
Las

dustria de París, per Modest TI. Villaescusa.
Ptes. 0'15.

5.

Anuario Social de
Ptes. 5.
Anuario Social de

Espana. Any II, 1916-1917.
Espana.

Ptes. 5.

RENOVACIÓN SOCIAL
REVISTA QUINZENAL

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

huelgas

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

Aquesta revista, escrita

castellá,

en

en

és excellent
millors

tots conceptes.

en

plomes del

tólic hi són

camp

social

Les
ca

aplegades.

setes 0'50.
Angoixes Socials,

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

pessetes 0'25.
Sobre los estudios sociales. AlIocució del Nunci
de Sa Santedat a F,spanya, Monsenyor Rago
nessi, Un exemplar, pts. o'20; 5o exernplars,
ptes. 8; roo exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich, y la Ac

De

1

venda

a

ACCIÓ POPULAR

FRANQUEO CONCERTADO

Subscripció:

9

liedacciú i administració:

pessetes l'any

CHURIIIJCA, 3

Carrer Cameros
Abaleo

.15.

-

MADRID

3, Pral.
9.

éí'ovtala,

