.CATALUNYA SOCIAL
Any V. Núm. 191

u

Un any, 10 pies.

PUBLICACIÓ
SETMANAL

3 de gener de 1925

•

REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ
Cameros, 3 (Passafge Orla Catall) BARCELONA

••¦¦•

AFARTAT 278
TELÉFON 1114
--

aresearsoili

El nostre Gr2177t ascendent
Heus aquí que
i

l'Epifania,

aquests dies, entre el Nadal
clars i lluminosos per a tot esperit
en

cristiá, comenea CATALUNYA SOCIAL l'any
cinqué

de la

seva

vida. I el comenea amb

una nova

pre

sentació, amb vestit més folgat
que l'usat fins ara,
i, el que és més
interessant, amb nou braó espiri
tual, amb empenta sempre

renovellada,

enardirnent

i amb

nou

en la santa lluita pel
regnat de la pau
de Crist en la nostra
societat.
La tasca pacient i quieta i una história

de qua

tre

anys éns han fet compendre

nostra revista ha .vingut
la nostra terra; i

a

com

ernplenar

realment la
un buit en

l'evidencia del fet ha estat més
el darrer any, donada la
fervor amb qué
ens han acompanyat i
ens han estimulat els ger
mans de totes les
contrades de Catalunya. Era
una necessitat que l'acció
social católica fos prac
ticada empeltant-la en el seny
catalá,; i per aixó
gran

en

i milers de

subscriptors

amb

qué avui comptem,

els afectes deis arnics que ens volten i
ens encorat
gen, són el nostre premi i la nostra
corona de
triom f. Sense apartar-nos mai de les bases
essen
cials del nostre programa, i deixant,
en

marge ben

ample de discussió

nable i que

esséncies

afecta

no

(l'iris.

a

a

en

gut sernblar que nosaltres tnateixos

correspondre

a

l'afectuositat i al favor deis amics

dient-los senzillament

Aquí teniu la vostra obra,
plegats; materialment es pre
amplitud que abans; i espiritual
:

que lío és de tots
senta amb més

després

ment,

d'un examen de consciéncia
davant
de Déu i davant de les necessitats
de la terra,
no

sense

en

cácia

d'aquelles

cercant la

rnajor efi

Una

sense

nosaltres, escriptors,

nostra

amb

independéncia davant la veritat en
deis sempre potents (i potser avui més que

una santa

contra

inai) convencionalismes socials, ha fet un
camí
moclest peró ciar com un raig de llum. Els
milers

rectificacions,

eufemismes de cap

mena.

onada de joventut i d'esperits oberts
ha arribat fins a nosaltres; peró no
per imposar
cánvis de cap mena, sinó per en fortir les

vida social característica.
I amb l'esperit cristiá per
base, amb una disci
plina absoluta i un incondicional
acatament a la
veu deis Pastors d'Isrgel, amb
una devoció sem
pre creixent a les veus
racials del nostre poble, i

el

ma

nova

nostrades. Al cap i

en

seguirem el

sense

decaiment,

terreny ufanós de la

normes

ens contra

diem), han transcorregut quatre anys de la
nostra
vida.. I en comenear el cinqué, volem i
havem de

eclesiástiques i a les normes dictades
per l'Eminentíssim Sr.
Cardenal-Arquebisbe De
legat per a l'acció social católica, ha enfondit
poble catalá

opi

les nostres tradicionals

trobem altra cosa a dir sinó que
teix camí fins ara afressat,

la consciéncia del

tot ço que' és

un

l'extrern que alguna volta ha po

CATALUNYA SOCIAL, amb la senyera ben desple
gada de la religió católica i subjecta sempre a
les
autoritats

canvi,

a

la

posicions
fi, vosaltres, lectors, i

cerquem

una

sola cosa, mag

níficament sintetitzada pel nostre gran Pare
Pius XI en aquell lema de "la pau de Crist
en el

Regnat

de Crist".

abandoneu, amics; que en mig de nos
tra societat, amarada de sensualisme,
brilli forta
i potent la flama de
l'espiritualitat cristiana, de
l'esfore de tots els homes de bona voluntat depén.
Vulguem-nos comptar entte els escollits !
No

ens

A

Y
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perspectiva

Una

Eany

A

que comerwa

Havem traspassat ja el pórtic del nou any, del
de l'Era Cristiana, que, malgrat tots
els esforeos de la impietat, era cristiana segueix

període 1925

1 la pau no ve.
No sembla, dones, gaire afalagadora la pers
pectiva de l'any 1925 per aquest costat.

essent.

Qné ens reserva aquesta tirallonga de trescents
seixanta cinc dies? Quines sorpreses enclou aquest
període de temps per als nostres ulls avesats a tota
innovació,
el 1925

a

a tota cosa impensada? Qué ens portará
nosaltres, els homes d'aquesta trista ge

neració als
han vist?
No

quals res

no

sorprén de tantes

pas arnics de fer

som

coses

que

profecies. Danés,

per

nosaltres, cristians, aquesta divisória de l'any
no ha de marcar fita de cap mena, ja que el temps
és cosa delimitada arbitráriament pels immes i el
nostre esguard el tenim posat més amunt de les
fites posades per aquests
Peró no deixa d'ésser cosa interessant mirar en
rera quan una d'aquestes fites ens diu que un altre
tros de la nostra vida s'ha escolat ja i que un pas
a

més

al nostre terme

ens acosta

l'Eternitat.
I qué deixern al darrera

en

•definitiu, que és

finir

l'any 1924?

Peró la Providéncia vetlla. I el dit de Déu tot
dirigeix. I mentre la nostra germana Franca
suspén el seu representant en el Vaticá, i mentre
la maloneria endogala cada dia més els católics
d'arreu del món; i mentre una guerra religiosa
sembla a punt d'esclatar, aquest any 25 ve com
Any Sant, i el Pare de tots, el Successor de Pere,
des del Tron on quasi vint segles l'han consagrat
corn a permanent, llenca al món una crida amo
rosida recordant aquest any de grácia especialíssima de 1925.
Els pobles han respost ja a la vett del Sant
Pare. I a estols de milers i milers es preparen per
envair Roma i donar al món la prova més estu
penda i més contundent de la seva fe. 1 és conso

ho

,.

veure corn paisos protestants oficials, com
Alemanya, anuncien una peregrinació setmanal a
Roma durant tot l'any, i com els g,ermans d'A
mérica acuden en munió, i com en tot el món s'al

lador

* * *

dia que la guerra europea va acabar-se. Vou l'any 1918. I aquell any fou considerat per tots com un bon any i assenyalat amb pedra blanca damunt el calendari i en els fulls de la

Vingué

un

história.

de bona fe, que aquell trossejament
havia acabat, i que mai rnés els
humana
de
homes no serien empesos per la follia d'anar pels
camins del desastre i la tragédia. I restárem satisfets de la posició que l'armistici ens procurava.
Peró heus aquí que les trueuléncies de Rússia
sang i de desens feren albirar un Orient pie de
conhort, i altra vegada la nostra retina es trobá
tenyida de vermell. I desitjárem novament la pau.

Creguérem,
carn

nova
El Tractat de Versalles ens anuncia, unatropes
per
venir.
Les
encara
era. 1 aquesta está
aliades entraren novament a Alemanya, i la revoBavielució comunistl deixá sentir trasbalsos a

Hongria, gairebé

Itália. I la pau de Ver-

e

•

biren camins afressats per acudir a la tomba deis
Sants Apóstols a enrobustir la fe.
Qui dubta que l'any 1925 ha ,d'ésser gloriós
per a la cristianitat? Aquest mateix udol de l'in
fern llencant al nilón totes les seves forces de com
bat ens indica clarament la grancliositat de l'any
que comenea.
I ens indica, al rnateix temps, el nostre camí i
el nostre deure. Per als cristians no són temibles
els anys de lluita, ja que a lluitar hem vino.ut al
món, i lluita és la vida de l'home darnunt 11 ter
de
ra. Al contrari, la lluita ens—ha d'enardir i ha
la
nostra
fe.
d'enfortir
Al cap i a la fi, ja sabem que de pan per a nos
altres no n'hi ha més que una: la promesa al
nonies de bona voluntat, als victoriosos, als que
llurtant vencen i triomfen i resten en pan amb la
.

seva consciencia.

Recordem-nos de les paraules que cada diumensanes, tampoc fou pau.
pia de ge se'ns repeteixen en anunciar-nos les festes de
Ara, en el precís moment en qué un
setmana; i que tots els dies són sants i bons per
reparacions i indernnitzacions és elaborat, se'ns la
als que estan en grácia de Déu. I d'aquests clics,
diu novament que la pau retorna, i... en efecte;
de lluita més
preneno
n
en resten pas exclosos els dies
els Soviets aixequen revolució a Estónia,
a ferrissada.
possessió d'una Ambaixada a ranea, i aquesta
Com hem de témer, doncs, el que pugui esde
nació comenca una guerra religiosa que ningú no
durant l'any 1925, Si aquest será per al món
venir
tenir.
sap ni endevina les conseqüéncies que pot
Sant i per a nosaltres una successió de
un
Any
trasLa maconeria, abatuda un temps, torna a
fetes
dies cada un deis quals ha d'ésser bo i sant si con
balsar Europa sencera, i certes conquestes
formen' la nostra vida amb la llei de Déti?
pel Vaticá trontollen altre cop.
ra,

a

a
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Aquest número ha passat

per la

censura

militar

C

,
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La

familia de les classes milges

Y

En estudiar l'estructura d'una societat, es ven que
la gran massa del seu organisme está composta de
famílies obreres. Si no tenen estabilitat, ni consi
deració social, ni benestar físic, ni sanitat moral, l'or
ganisme social está ferit o eltá malalt. La societat
segueix mals viaranys. Perqué camini bé cal tenir
en compte totes aquestes coses i aixó és
una de les
grans justificacions de la política i de l'acció socials.
Amb la política social l'Estat exerceix una tutela
datnunt la familia obrera no solament per garantir
els séus drets, sinó també per a fer possible el bé
comú.
A mb l'abandonament i la preterició de les famí
lies obreres no hi ha bé comú possible. Amb l'acció
social cerquem idéntic resultat tots els que treba
llein guiats per un mateix ideal.
La familia de les classes mitges, especialment la
de les classes professionals, no té tanta importáncia
social quantitativa, peró qualitativament produeix un
servei més gran a la societat.
Li prepara ciutadans per a funcions més excel
ses. D'ella principalment surten
l'home de ciencia,
l'artista, el sacerdot, el magistrat que garantitza els
drets, l'advocat que éls defensa, el metge que vetlla
per la salut, el polític que governa, el funcionani que
administra, l'élite de les classes económicament pro
ductores. En elles rau el poder espiritual, la vida
del dret i la clan del progrés intellectual, moral i
material.
Els prepara amb major sacrifici.
Preparar un obrer a la societat costa menys ternps,
menys esforç i menys sacrificis económics, que pre
un metge, un magistrat, un artista, un polític,
economista o un enginyer.
Als divuit anys, ja pot tenir feta l'obrer la seva
capacitat professional; a aquesta edat, pocs seran
útils per a enginyers, per a empresaris, per a metges

parar
un

o

magistrats.

Als catorze anys, el fill és ja, en general, una font
d'ingrés per a la familia obrera. Per a la familia
mitja és una preocupació, una incógnita inquietant,
una cárrega económica feixuga. Encara no ha aca
bat la preparació dels sérvidors que la societat ne
cessita i es ven en la necessitat de seguir esmerçant
energies morals i mitjans económics.
Des d'aquest punt de vista la familia de la classe
mitja presta serveis més feixucs i més útils a la
societat, i és, per tant, injustícia, ingratitud i im
pericia directiva que la societat i l'Estat no l'estimu
lin i encoratgin i que la deíxin oblidada, menysprea
da i preterida.
'rambé per a ella havem de servar la predilecció
l'esforç de nostra acció social, i ha d'haver-hi una
política social tutelar i encoratjadora. I avui aquesta
no existeix. Almenys ella
així ho creu. I la ven amb
la qual es plany és un clatn.
* *

*

La cárrega que plana aclaparadórament damunt
aquesta familia és generalment proporcional al nom
bre dels seus fills.
Per ref usar o minvar aquesta cárrega disminuei
xen molt els fills. Aixó és negar a la societat un
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que li és necessari i no és injust que la so
cietat es defensi contra aquest egoisme familiar.
Peró com més gran és el nombre dels fills, rnajor
és l'esforg moral per a educar-los i majeor el sacri
fici económic per a fer-los útils a la soeietat.
dones, per ésser de justicia, que la societat ajudi
.generosliment les famílies nombroses.
Qui és que l'ajuda ? La societat? L'Estat? El Mu
concurs

.

nicipi?
Un pare lloga una .caáa. El propietari Ii diu, o
almeny-s ho pensa : "Tens molts fills? Paran rnalbé
l'immoble, molestaran els veins. Aquesta casa no és
per tu. Te la llogaria si no haguessis tingut tants
fills. La llogaré a aquell que no en tingui". El pare
de familia din en sortir : "Si, els fills em posen en
pla d'inférioritat".
Una mare, mestressa de casa, cerca una serventa.
La serventa u diu : "Té molts fills? Aixó representa
Inés treball i més impertinencies. No accepto". La
mare resta pensant que tenir molts fills complica la
seva vida.
Dues famílies tenen idéntics ingressos, peró l'una
té molts fills i l'altra no en té cap. Saben que si el
seu éstatge no proporciona a cada un deis individus
de la familia una cubicació, una quantitat d'aire su
ficient, s'emmetzinen lentament i donen un cruel
tribut no solament a la moléStia i a la manca d'hi
giene, sinó també a tota mena de malalties i de pér
cines dé resistencia i d'energies. Les dues cerquen
aquest aire suficient, peró la societat está organit
zada de manera que a la familia sense fills h diu :
"Et donaré tot el que et calgui". I, adreçant-se a la
familia de molts fi lis, Ii diu en un to de blasme:
"Qué? Tens molts fills? Pitjor per tu. Aquest aire
que necessites per viure et costará quatre. Si no tens
Inés que dos, more't, que es morin els teus fills, o
almenys que visquin sotmesos a tota mena de misé
ries orgániques". Els pares s'esguarden aclaparats
i es diuen: "Hom dina que tenir molts fills és un
sacrifici que mereix cástig".
Aquests casos són exemples escollits a l'atzar.
Avui la societat empeny aquestes famílies vers les
práctiques funestíssimes del neo-rnalthusianisme. La
societat necessita que la familia de la classe mitja
Ii doni el major nombre possible deis que han d'és
ser els grans impulsors del séu progrés.
Unicament d'aquesta manera podrá fer entre ells
una
bona selecció. Peró lluny d'estimular-la que
compleixi aquest deure, la castiga si él compleix.
Certarnent que aixó ho fa per inconsciencia, peró
cal sacsejar-la i f er-li veure que deixar d'evitar
aquests mals o no intentar evitar-los és una como
ditat que li sortirá molt cara.
La societat no exerceix cap tutela datuunt les ta
mines nombroses, especialment les de les classes mit
ges, peró se'n capté el Municipi? Se'n capté l'Estat?
No sé ben bé si és el Municipi el qui ens obliga
a pagar l'impost de lloguer. Fixa com a base el llo
guer i aquest no és sempre proporcional a la rique
sa, al.s mitjans de vida de la familia, peró sempre
ho és al nombre deis fills. Una familia de set fills
no cap a la casa on pot viure folgadament una altra
que no els té. Com més fills té, més serveis presta
un
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el serveix. Aixó és odiós, injust i d'una lleugeresa
que indigna.
Heus aquí un altre sector de la nostra política
social que és completament erm, millor dit encara,
terra calcigada que ningú no ha conreat, on els rép
tils s'amaguen sota els matolls.
Jo el denuncio d'aquí estant a la consideració deis
homes generosos que somnien en una societat millor.
Es, demés„ un camp extens per a l'acció social deis
católics.
SEVERI AZNAR

la societat i al Municipi, peró necéssita una casa
més gran i, per tant, ha de pagar més lloguer. De
f et el Municipi Ii diu : "Ets més útil ? Dones paga
més impostos". I altra vegada pensa aquesta f am!
ha: "No hi ha dubte que no em convé tenir tants
de fills".
L'Estat té la predilecció deis impostos indirectes,
peró en virtut de la llei de la difusió de l'impost, el
mateix té que siguin directes com que siguin indi
rectes. Cada u pagará proporcionalment a go que
compra. Peró el que compra no sempre és propor
cional a go que té i sempre ha d'ésser proporcional
a go que necessita i necessita més com més fills té.
Si no anem a una rectificació en la forma de dis
tribuir els impostos, l'Estat castiga el sacrifici, en
coratja l'egoisme, eximeix de cárrega a aquell que
escamoteja go que necessita i aclapara aquell que
a

El nostre ilustre ande, el notable publicista Se
veri Aznar, ens va trametre aquest article qwm ja
havia entrat en maquina l'extraordinari de Nadal.
Aval ens honoren' publicant-lo.

El Gran Desconeguí
Com més hom tracta el nostre poble, més hom es
persuadeix que veritablement, per a ell Jesucrist.
és el Gran Desconegut. No, no se'l coneix a Jesu
crist !
Fa vint segles que es passeja a través de l'huma
nitat, irradiant benéfiques resplendors, i una gran
massa de l'humanitat no el coneix, s'obstina a no
voler-lo conéixer. I que sigui precisament la gran
rnajoria de les classes populars la que avui sembla
estar més allunyada del coneixement de Jesucrist !

(1)

dolorós del Divendres Sara, el Crist eternalment
Triomfador del diumenge de Pasqua.
A Jesucrist quan se l'arriba a coneixer, forgosa
ment se l'estima. Per aixó Sant Ignasi en els seus
Exercicis fa repetir dotzenes de vegades la mateixa
petició : "Senyor, que jo conegui Jesucrist, per tal
que coneixent-lo, l'estimi i estimant-lo l'imiti i el

segueixi".
Cal, dones, posar el poble en contacte amb la per
.sona de Jesús. Cal afavorir i secundar tot el que con

contat més d'un cop aqueli
la
barriada
d'una gran ciutat fabril:
cas
un bon senyor parlava amb un obrer ; en la conversa
Iiféu esment mantes vegades de Jesucrist. L'obrer,
al cap d'una estona de conversa, interrompé dient :
"Qui és aquest senyor ? jo mai he treballat en la
Aquesta ignoráncia tan grollera no
seva fábrica".
será potser f reqüent entre el nostre poble, peró jo

tribueixi a fer-lo conéixer: la difusió del Sant Evan
geli i deis Comentaris bíblics, i per damunt de tot
l'Obra deis Exercicis en complet retirament,. que és
on
deixades per uns dies les terrenes preocupa
cions
se'ns apareix la visió captivadora del dol
císsim Salvador.

dic que és si universal, lamentable, increíble la ig
noráncia respecte a l'amabilitat de la persona del
nostre Crist, respecte a la seva vida, la seva doctri
na salvadora, la 'Meya. Divinitat, la seva influencia so

Aixó sí, cal comptar amb el fet de sempre : i el
f et és aquest : que sois arribaran al coneixement de
Jesús i de la seva doctrina i de, la seva obra els in
fants, "parvuli", com diu el mateix Jesucrist. Mai
seran illuminats per les resplendors de les grans re
velacions evangéliques els superhomes de l'intellectua
lisme humá. Jesucrist ja ho té profetitzat : "Aques
tes coses són amagades als qui es tenen per savis i
per llestos". O Jesús, Déu Infant ! Feu-nos infants :
infants per la nostra ingenua simplicitat davant de la
vostra paraula infallible infants per la desconfianga
en les migrades forces de la nostra

Predicant al

esdevingut

poble hem

a

us

cial...
Es desconsolador constatar aquest f et quan anem
pel món predicant el Sant Evangeli. 14a dissipació,
la frivolitat, l'engrescament per les lectures novelles
ques allunyen el nostre poble de l'estudi de la per
nostre amabilíssim Salvador.
sona i de l'obra del
Peró cal dir tota la veritat : nosaltres els ministres
de Jesucrist també hi tenim la nostra part de culpa :
el coneixem poc, l'estimem poc a Jesús i sobretot no
presentem al poble en les nostres predicacions el
Crist de primera má, el Crist evangélic, el Crist de
Betlem, de Nazaret, él Crist de les paráboles i deis
mirarles, el eriSlt de les benaventurances, el Crist
•

—

RAMON M. DE

BOLAS, S. J.

(I) Aquest article de Palustre jesuita P. Bol6s, el varem
rebre quan ja havia entrat el número extraordinari en má
quina,
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Curs de segur obrer
Professor: D. Josep Maluquer, Con

seller-Delegat

de l'Institut Nacio

blica

Argentina, amb el gran Bunge,
d'aquesta zona social del R etir„

cris

donar:1

mostra

nal de Previsió.
*

Catedra:

Ateneu

Igualadí de

la

Classe Obrera.

Previsió social en forma de Segur suposa
l'aplicació complida de les lleis matemátiques.
Convé advertir que en parlar de Ileis matemáti
ques

no

actuaris

El Segur és
tat social, com

El Segur clássic significa una organització per a
produir el segur en la millor forma possible. El Se
gur general de Pensions tendeix a
assolir-les amb

tnajor eficácia de tarifes.

Peró encara que en el segur obrer
s'obtingués una
pensió raonable, aixó no seria suficient perqué
exis
tís una veritable política social de
previsió. Entre el

segur clássic contribuint al benestar
dels seus afi
liats i el segur social contribuint al benestar
de la
classe• obrera per la suma del benestar dels
seus in
dividus, no hi veiern diferencia. En canvi, si la zona
social s'estén, Ilavors la diferencia és ben palesa.
Per exemple : les Caixes alemanyes del Segur d'In
validesa indemnitzen molts accidents del treball.
Peró no solament atenen aixó, sinó les
co•locacions
financiero-socials de Ilurs f ons per a una obra de
profilaxi social. En 1908 havien ja dedicat més de
250 milions de mares a préstecs per a
cases econó•
migues, go milions per a hospitals i sanatoris popu
lars, 150 rnilions per a obres de foment de la higiene
pública, etc. Es a dir, en el segur social hi ha una
zona social que poden
utilitzar els que participen
directament del segur, i els altres. Poc faria un
obrer ara les modestes anticipacions anyals del re
tir del valor actual de la seva pensió; en canvi,
aques
tes quantitats atomitzades si es reuneixen
signifiquen
els fons de reserva del retir obrer, són
la força
gran de la Hisenda social, que pot obtenir
importants
resultats co•lectius.

L'experiencia així ho diu de diferents institucions
Espanya; per exemple, la Caixa d'Estalvis de la
Diputació de Guipúzcoa que, a semblança de la de
Milá, porta

a cap importaras
minores rurals i urba
la Caixa de Pensions de Catalunya
amb el
Sanatori de Terrassa, Institut de la Dona que Tre
balla, edificis escolars, etc. I dins de poc, la Repú

nes ;

de

o

sentit inflexible dels

fiexibilitat social

una

que

les f órmules
per exemple, Cheysson a Fran

Espanya,

a

i el senyor

Lefrancq.

fórmula matemática de solidari

veurem en altra Iliçó.
Com s'apliquen aquestes lleis matemátiques ?
elemental que els eálculs de possibilitats suposen
importants masses per a la seva més perfecta aph
cació, segons l'indole del segur ; aixi el de vida i
renda vitalicia requereix les masses més extenses
possibles ; i no tant el del malalties o incendis. I per
aixó el primer, generalment, exigeix Estats, i el
segon cap en regions i fins ciutats o pobles.
Amb el que portem dit és evident que l'aplicació
del retir obrer suposa millor una actuaci6 el més
extensa possible a base de Caixes regionals i d'una
Institució coordinadora i directora. I per aixó, si
es té compte de donar camí a la Comissió
Paritária
Nacional de Previsió i als Patronats socials de Pre
visió, s'haurá portat a cap una tasca meritória i pa
triótica.
*

*

*

L'aspecte técnic del Segur s'enllaça estretament
amb el técnic político-administratiu.
I així com l'Institut interpreta el llenguatge ac
tuarial i el diu al poble, i expressa les aspiracions
populars als actuaris, així també en els desenrot
llaments d'actuació descentralitzadora té el sentit de
la vida própia per a relacionar-la amb el
Ministeri.
Per aquesta raó res no hi ha de més
eficaç que
tenir una institució afecta al ministeri que practica
a la vegada el segur i que
requereix, per al reassegur
parcial, que estiguin en relació les operacions de to
tes les regions en la part d'operació reassegurada en
l'Institut per als efectes de la bonificació de l'Estat.
-

* *

a

11111111m¦

una

del Segur,
ça, Frederio Shaw a

(Conclusió)

soil

la forma

en

clássics, sinó deis moderns actuaris,

tecniques

POLÍTICA SOCIAL in pRzvisió

Ja

ho fem

han donat

Tenga I

* *

*

Aquesta és la política social de Previsió

en les
bases fonamentals. Tota ella és obra d'entu
siasme per la idea de la ponderació indicada abans
entre alió que es deu a l'actuació de l'Estat i a la
del poble considerat en el seu conjunt orgánic.
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.Rifa
Hom deu suposar que, enemic com és del joc el
Govern, ha de fer els possibles per anar, de mica
en mica, desavesant el públic de la grollera afició al
joc oficial, la Rifa; i que si de cop i volta no la su

no l'ha suprimida ja, és solament per tal
d'evitar una topada rnassa forta amb l'esmentada fo
lla afició de les gents d'Espanya a trobar-se un beau
matin que, sense altre sacrifici que unes guantes pes
setes, sense posar-hi gens el coll, horn s'ha fet ric
o, quan menys, ha arreplegat una suma de diners
falaguera, i que li permeti d'anar al cine, als ntusic
halis
per damunt de tot, als toros.
Si per rnotius que cal respectar, no hi ha res, en
cara, ni pensaments, de l'alludida sttpressió, la Pro
videncia, que tothora vetlla damunt nosaltres, ha fet
enguany, per passiva, quelcom suficient a obrir els
ulls del catalans, si és que no volem seguir tenint
los clucs en aquesta com en tantes altres coses.
El fet que áls virit-i-quatre o vint-i-cinc milions
de pessetes desemborsats pels barcelonins en cerca
de la grossa de Nadal, hagi correspost l'atzar (pro-,
videncial com déiem suara) amb prernis que no deuen

primeix, si

part del diner llengat a les
sumar ni la millésima
administracions de loteries, hauria d'ésser prou per
apartar la gent de casa in aeternum de semblants
administracions; per fer cloure a jamais les bosses
deis ciutadans a totes les jugades de Loteria. Es de
temer, peró, que, malauradament, no será així ; és
de pensar que tants milers de ciutadans que no te
nen una pesseta per a obres benefiques i deixen se
guir sense llits, ni medicines ni aliments els pobres
hospitalitzats, continuaran llengant bones quantitats
de moneda a les administracions de Loteria.
I no deixa d'ésser notable que hom segueixi tan
aficionat a despendre diner positiu cercant el bou
humor de l'atzar ; perqué si qualsevol deis qui lle
geixen aquestes ratlles, surt al carrer, crida un cen
tenar d'homes i els diu : "Doneu-me un duro cada
u de vosaltres, jo faré les sorts i vos en repartiré,
per sort, cinquanta i els altres seran per a mi", ja
Podria donar-se per satisfet, el rifaire improvisat, si
no l'apedregaven; i, no obstant...
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La

l'esta deis Sants Reís

La f esta deis Sants Reis és celebrada amb joia i
alegria, peró pocs són els que saben el significat de
la festa i deis tres personages que adoraren Jesús.
Ens conta l'evangelista St. Mateu, amb la seva
senzillesa i claredat, el f et que comentern. Havent,
dones, Jesús nat a Betlem de Judd, en temps del rei
Herodes, heus aquí que arribaren de l'Orient a Je
rusalem uns Magos, preguntant: On és el Rei deis
Iifeus qui és nat? pergiú hem vist la seva. estrella
vingut a adorar-lo... Quan veieren
a l'Orient i hem
l'estrella s'alegraren amb gran alegria.. I entrant dins
de la casa trobaren el Nen antb Maria, la seva Marc,
i postrant-se l'adoraren; i oberts llurs tresors, u ofe
riren com a present, or, encens i mirra (1).
1, efectivament, els Magos, revestits de la pompa
oriental tan majestuosa i irnponent, vingueren de
llunyes terres a oferir en senyal d'homenatge llurs
tresors a un infant mig desnú, pobre, ajegut en la
falda de sa Mare i en una establia enrunada de la
ciutat de Betlent
Bis Magos no eren reis; la f antasia popular els
ha revestit de reialesa, i no eren pas així encara que
de certa mena també fossin reis. Eren més que reis
en l'ordre religiós i polític i eren reis poderosos en
l'ordre de la intelligéncia. Bis Magos no eren reis,
peró eren mestres i senyors deis reis ; sels consul
tava en els afers, es venerava la seva paraula i sois
ells podien dar consells i ésser directors de pobles,
puix llur governament i sa forga pervenia de posseir
la saviesa. Savis, go és, homes posseidors deis tre
sors de la ciencia, i el poble els anomenava Magos
amb la creenga que llur saber els venia de son tracte
amb les practiques de la magia llavors molt de moda
en les regions oriéntals. Bis reis d'aquells temps éren
Del llibre El Sant Evangell, editat pel Poment de
Pietat Catalana.

(1)

Lnk\

-nks,

després de guerrejar

es donaven al vici
Bis Magos,
dominava
la
materia.
car els
entremig d'aquells regnats omplerts de sensualisme
i materia, eren l'esperit, la forga intellectual, la flor
deis hotnes, l'únic mestratge que té valor real. Dones
bé, l'esperit, la forga del saber, la riquesa, la cien
cia, venien a adorar, humiliant-se, un tendre in-.
fantó, un Infantó que duia en son si totesl, les gran.
deses essent l'únic sapient i fort, el Rei de reis i Se
nyor deis que dominen, el diví Jesús. La ciencia als
peus d'un Infantó ! Gran lligó per a molts dels nos
tres savis ! Aquell acte d'humil adoració els valgué
la corona de la santedat.
Qué Ii oferiren a Jesús els tres Magos tan ries
i tan savis? Or, encens i mIra. Qué significaven.

guerrers i
i al plaer,

aquests presents? Aquells presents

tan

galanament

oferts tenen una gran lligó per a tots els cristians.
Din el venerable Lluís de Granada, el mestre de
l'ascética castellana : Ells oferiren or que és el més
forntós deis metalls; tu, cristiá, ofereix caritat i amor,
que és la ntés formosa de les virtuts. Ells oferiren
cncens, que quan es crema puja enlaige antb sua
vitat apartant les males olors; tu, cristiá, ofereix
l'oració que alla el cor de la terra al cel i va con
tra toles les males passions del cos. Ells oferiren
mirra amargant, mes saludable i de suau olor; tu,
cristid, ofereix un cor penedit i un cos mortificat.
Peró la f esta deis Sants Reis hauria d'ésser ce
lebrada per tots aquells que conreuen la ciencia.
Bis Magos tenien el mestratge de la saviesa, no pas
el de la reialesa; la ciencia, dones, ha d'honorar-los
degudament i oferir per mitjá d'ells, a Déu, els pre
sents que llavors en l'establia de Betlem els Magos
li °ferien. E per go als peus de Crist presentern-li
com a or, el treball acurat i pacient de les investi
gacions científiques; com a encens, la possessió de
la veritat que la ciencia ha de cercar sempre; eorn

—

A

T

N

CI

mirra, totes les fatigues i contrarietats a qué con
dueix tot esforç científic honradament
executat. Aixó
Ii deu donar la ciencia a Jesús el
cija de la festa de
l'adoració dels Sants Reis. 1 també en aqueixa f esta
deuen els savis, els mestres i tots els aimants de la
ciencia oferir llurs presentalles, amb
el cor pur i
amb l'anima santificada, a l'Infant
Diví, l'únic savi
rnestre i senyor de tota ciencia i a
qui devem la
nostra vida i el nostre
valer.
a

A

Savis del món ! Honoreu amb fe i

L

amor

els tres

Magos de l'Orient i, com ells, també vosaltres hu
milieu-vos i seguiu son sant exemple, tan digne i
útil d'ésser imitat i seguit i fins de formar tota la
vostra vida, en eixos temps presents amarats de dub
tes, de falsies, d'hipócrites afirmacions, de
eientifi
ques negacions i de covardes apostasies.
J. M. SERRA DE MARTINEZ
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El respecte

a

la dona que treballa

Es molt freqüent veure en establiments
públics,
i ádhuc en
organismes
oficials,
senyoretes
que
ocu
pen discretament els llocs
que abans eren exclu
sivament reservats als homes. Aquestes
senyore
tes no treballen
per a exhibir-se sinó per a gua
nyar-se honradament la vida.
Algunes d'elles
mantenen els pares malalts i vellets o bé els
ger

petits.

mans

Una donzella sotrnesa a la llei dura del treball,
que pasta el zzostre pa de cada día antb
la suor del
seu front, hauria d'ésser,
si m„es no, respectada,
peró dissortadament no és així.

Hi ha joves, i altres que ja no ho són,
que tenen
tan desenrotllada la imbecilitat que
creuen que a
les noies que treballen sels pot 4ir
tota mena de

gro/lenes.

Ens hem indignat més d'una vegada
aquestes pobres ,noies voltades d'un vol veient
d'espar
vers. En un deis més grans
establintents de Bar
celona, cada día hi anava un vell a comprar-se
uns
guants per a aprofitar l'avinentesa de
poder dir
impunement unes guantes grolleries a la noia que
els venia. Davant de tanta
degradáció, un hom
es

pregunta si aquest

no

patológics dignes d'estudi

ment en les grans

En

cintats.

será un de tants casos
que presenciem diaria

organisme oficial !vi ha una mecanógrafa
que es ven contínuament
assetjada pels que
qüenten aquella casa. No sé qui es, ni com s fre
diu,
pera he de su osar que si treballa és
perqué Izo
nec'essita. Per qué, dones, molesten i importunen
una noia a la qual les
necessitats de la vida obli

guen

un

a

abandonar la llar i

sotmetre's

la

disci
plina del treball? El mes trist es veure hornes
ca
scas que brome gen no gaire
discretament amb

aquestes noies i ditten
;idea de

serry'

no

a

coses

que si

haurien de din.

Algú potser exclamara: Si

que

no

a

tinguessin

són

una

respectades

treballin. 1 antb quin dret poden negar a
una dona que es ,qUanyi
honradament la vida? Per.
(11,Q no pot la dona, igualment que l'home, pastar
amb l'esforç i el sacrifici el nostre pa
de cada día?
Si totes les dones que no tenen mitjans
de. vida
seguissin el camí honrat i ennoblidor del treball,
no hi hattrien
tantes famílies que s'Itan esfondrat
sota el pes feixuc de la
concupi,s-céncia i del vici.
Deixeu treballar les dones, que el treball no és
cap cosa denigrant.
Les dones, ditzen„ ocupen alguns cárrecs que
són. inzpropis del san. sexe. Certament que
hauria
de
que

no

reglamentar-se el treball de les dones, p.erb és
no

hi ha lambe bornes ocupats

en

cárrecs im

propis del seu, sexe? Voleu dir que els homes fan
gaire goig darrera un taulell venent exclusiva
metzt articles de senyora? Es gaire edificant veure
un dependent parlar amb una
sen,yora sobre ves
tits que inzposará la moda i discutir els metres que
necessita per a fer-se un abric?
Si ens haguéssim d'estendre sobre aquest punt,
diriem coses massa emes. Més d'una vegada hem
presenciat escenes entre les senyores i els depen
dents, que ens han fet compendre perqué no hi
ha pau ni harmonia en moltes-famílies.
Hi ha homes que aparentment semblen serio
sos, que qyan parlen amb una dona perden la se
renitat. I quina pena ens fa aquesta mena d'ho
mes! Tan rnesquins sów, i tan febles, que no po
den mantenir-se dignes davant la bel/esa d'unct
dona? Aprenguent a esguardar serenament el.ros
tre d'una dona bella. Siguem homes i no infants.
L'home no ha de perdre mai la serenitat ni l'e
quilibri. Al capdavall, q.zQ és la bellesa material?
Quantes vegades dins d'un cos bellament estruc

mesquina?
afalctgada desmesuradament

turat s'hi amaga una ánima

La dona
be és

o

bé és

menyspreada. Nosaltres creiem que

o

ha
d'ésser ni una cosa ni altra. La dona ha sortit de
les ManS munífiques de Déu, igualment que l'ho
me i, per tant, .es germana nostrct.
No havem d'a
falagar-la, ni menysprear-la. Com podem menys
prear la dona, si la nostra mare és la que ens ha
estinzat amb Inés tendresa i la que ha fet mes sa
crificis per nosaltres? Una vegada que Eurípides
blasmava duramezzt les dones„ un home del püblic
exclama,: Que no has tingut mare?
La dona lía d'ésser la nostrct companya, peró
no el nostre ídol. Perdre la
serenitat davant
dona, és la feblesa que enzpetiteix más l'home. una
La
dona és un ser que mereix el nostre respecte. Ofen
cine una dona és cometre una gran vi/esa. Respec-,
tem, dones, les don,zelles que treballen i no obli
dem mai que no són joguines ni divertiments,
sinó companyes nostres que es guan,yen honrada
ment la vida. Podrett discutir si es convenient o
no que s'incorporin a la vida del
treball, pez-6 tant
si son partidaris com ezzemics de la seva interven
ció, veniu obligats a respectar-les. El respecte que
es mereix la dona., no es
pot discutir de cap ma
nera. S'equivoquen. els que creuen que poden di
vertir-se antb les noies que treballen.
Els que enganyen uncí dona, per humil i /'obra
que aquesta sia, cometen un erim. 1 els crims
tard o d'hora seran expiats.
J.

no
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home de bona volunfai

El dia 21 del passat novembre, quan sortia a la
Ilum damunt les planes de C.ATALUNYA Socim, el
quart i darrer article meu de la serie Els morts "so
dais", es produí un fet sagnant que li donava nou
valor d'actualitat, confirrpant la raó deis meus es
crits. Explicaven aquest succés els diaris del 23
dient en resurn que en entrar a casa seva, carrer de
Girona, núm. 13, el sotscap de secció de la Catalana
del Gas i Electricitat, don Jacint Batlle i Miró, f ou
agredit per un home, rebent al cap un colp d'un ob
jecte contundent que el féu caure a terra sense sen
tits. Quan, més tard, els recobrá, va declarar que
l'agressió la creía motiyada per haver-se negat re
petidament a inscriure's al Sindicat I,liure, malgrat
les coaccions i amenaces que, durant set mesos• se li

L'agressor fou detingut ; s'anomena, segons
diari, Joan Gascon Toleu ; segons un altre, Joan
Talon Gascon ; pertany al Sindicat Zliure i 11 ocu
paren una porra d'acer folrada de cuino, una pis
han fet.

un

acusacions concretes, no sois contra les bandes d'as
sassins, sinó contra les teories deis assassins. He con
clemnat els principis, les doctrines, els falsos-dogmes,
la falsa moral els pseudo-drets i pseudo-obligacions
en virtut i en nom deis quals es cometen les agres
sions i els assassinats. En aquelles falses doctrines
está la veritable genesi deis homicidis, i encara que
fossin presos i castigats els materials autors, poc
guanyaríem si romania verge de refutació la filosofia
al contacte de la qual s'encenen els cervells, s'obtu
ren els cors i les mans van totes soles a cercar l'arma
per a engegar-la contra un suposat infractor d'un
,

suposat
Hi ha

deure.
una

filosofia

roja, hi han uns principis roigs,

hi ha una moral roja. Són les que sembren els atemp
tats, i que no se'ns vingui amb el lloc comú que es
tracta d'una situado especial de la nostra terra,
nómen esporádic que constitueix excepció dins d'una

mundial normalitat obrera. Sens dubte és especial
aquesta manifestació geográfica de la violencia, peró
el cert és que la vioUncia obrera (empro la termino
logia del seu propi filósof
...) és un fet universal. Es un fruit dertemps,
que neix i madura a cada país arel) varietats distin
tes, segons les respectives característiques racials,
psicológiques i les circumstáncies polítiques, peró en
els f ons observem arreu mis mateixos principis i
tenitn la
unes mateixes tendencies, de manera que
consciencia clara que ajudant a la solució d'aquest
greu problema de casa nostra, cooperem a l'estudi
i a la resoluci6 d'un fort problema humá.
El deure de sindicació i el deure de vaga : vet aquí
tots
els
bornes
de
bona
voluntat
sense°
la
teoría productora dels atemptats. Oh, equívóc fa
nerosa a
tal, d'aquestes concessions hipócrites de la sociolo
per al re
cap distinció de partits ni d'estaments
gia i de la jurisprudencia social, anomenades dret
dreçarnent impetuós de l'opinió pública, per la dig
incorporació
del
de vaga i dret de sindicació. Em seguiran els re
nitat de Barcelona, per la definitiva
qui
pobles
civilitzats".
El
dactors de Justicia Social en la crítica i análisi d'a
al
concert
dels
nostre poble
d'aqueix quests drets i deures?
a baix signa rebé dins sobre un exemplar
I,'atemptat del 21 de novembre és una aplicació
número, on aquest article era subratllat amb llapis
considerava
d'aqueixa falsa moral. El dret de sindi
se'l
claríssima
donant
a
entendre
que
de color, com
per cació reconegut per tothom,-comporta en els obrers
a ell un d'aquells homes de bona voluntat, i que
el deure de sindicar-se? L'autor de l'agressió contes
tant ehl era un deis anudas per la crida. Merces d'ha
qualitat
que
és
la
única
que
os
tará segurament que sí; i afegirá que coaccionant i
veiLme reconegut la
tentar puc. La bona voluntat meya ja fa molts anys
agredint a un refractani no fa més que obligar al
compliment d'un deure obrer estricte. Deure de so
que s'esmerça amb continuitat en la tasca de redre
pública
i sobretot de la cons
lidaritat, de companyonia, deure de classe, etc. El
gament de
qüesti6
deis
de sindicació no obliga necessáriament els obrers
en
aquesta
tan
negra
dret
ciencia cristiana
crims dits socids, i tot justament en són bona penyo
a sindicar-se? Doncs llavors cau per la seva base tota
l'organització obrera que ha exercit l'hegemonia des
ra els quatre articles de novembre, etapa d'una llar
mesos
de
durada.
de 1916 fins a I920; aquesta organització la poten
ga controversia que té ja molts
cia i la disciplina de la qual han estat tan admirades
Com a home de bona voluntat, doncs, i tota ve
gada que m'hi conviden, em plaurá encarar-me amb i cantades i fins presentades com a model i exemple
els redactors de Justicia Social per a pregar-los qué
per part d'elements que avui s'escandalitzaran pú
civilitzadora,
a
la
tasca
paci
dicament en llegir l'editorial del setmanari socialista,
ells
a
tasca
ajudin
la
ficadora. Jo, ho faig des del meu camp, i adreçant-me, per part dels elements de Justicia Social en primer
próxims. Prediquin ells, terme.
com és natural, als rneus
Lectors i deixebles de Justicia Social— em ref e
amb no menor constancia, als del seu cantó, i no
reixo als nuclis socialistes que avui governen el Cen
desfacin amb una má ço que édifiqui l'altra, i no es
han
tre Autonomista de Dependents del Comerg
borrin amb el puny esquerre go que la má dreta dre
de
"servei
per
a
la
dependencia
el
deure
promulgat
tament hagi escrit.
obligatori", és a dir, l'obligació de sindicar-se, i han
Jo no m'he acontentat de fer apellacions al res
pecte a la vida, de fer reviure els preceptes morals pronunciat també la "pena del desertor" contra els
dependents i obrers que no es vulguin ajuntar als
i religiosos que prohibeixen la violencia he llengat

tola Mauser amb una bala a dins j dos carregadors,
és a dir, el material que, acostutnen portar els "al
truistcs" per a fer associar els "egoistes que no
volen ajudar els seus companys", segons un senyor
contradictor meu definía els obrers que refusen sin
dicar-se.
Justicia Social, portaveu deis áocialistes de Cata
lunya, en son número del 6 de desernbre, dedica son
editorial a aquesta salvatjada, contra la qual pro
testa ami) grossos clarns.. Un crit d'alerta. Als lla
pará
mes de bona voluntat, tal és el títol, i en un
graf diu : "Justicia Social es vesteix de dol per la
data funesta del 21 de novembre i fa una, crida ge

..•

—

—

•

—

—

-

—

T

A

L

U

N

Y

camarades en cas de vaga o conflicte (i). Aques
doctrina ha estat energicament per mi combatuda,
peró consti que socialistes amics, i collaboradors,
de Justicia Social la sustentaven, i jo no sé pas
que l'hagin abandonat.

A

I

A

seus

Electricitat. Tenia dret, dones, En Jacint Baffle

ta

refusar

Efectivament és certa i coneguda per la premsa
l'existencia d'un conflicte a la Catalana del Gas i

tud de protesta del setmanari socialista. Si és que sí
com jo crec i defenso
cauen per terra la soli
daritat obrera, la consciencia de classe, la lluita de
classes, el materialisme históric, en un mot, tot el
bagatge doctrinal de Caries Marx i deis seus dei
xebles.
—

(1)

Veure el

meu

a

l'ingrés en el Sindicat que def ensaya els in
teressos obrers, els quals, segons expliquen els par
tidaris de la solidaritat obrera, són els propis inte
ressos d'aquell individu? Si és que no, llavors queda
disculpat el seu agressor... i sense fonament l'acti

artiele del núm. 113, 23 juny 1923.

—

R. RUCABADO

Trista heréricia
--Pare, us en aneu molt tristl
—Sí; perque el deixo una trista herencia. Guerres, lluites internes, revolucions, fam, miseria,
i una corrua Ilarga d'homes sense seny que seguiran pertorbant el ritme normal de la vida.
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La déría de la crisí
No se sent parlar sinó de crisi.
Será que el mot crisi está de moda, peró el cert
és que surt impres a cada ratlla, acabant per enco
manar-nos el pessimisme.
Prou dolent que és el moment actual perque en
cara exacerbem el mal amb aquesta paraula.
*

* *

Peró, grácies a Déu, ane ni tirant.
I qui dies passa, anys emp eny.
amb crisi o sense crisi també arribarem a la
mort, que és la crisi suprema de la qual ningú no es
lliura.
* *

*

Molta gent s'aprofita d'aqueixa pluja de crisis
a no fer res.
"Quan passi aquesta crisi..."
"Quan es solucioni aquella altra..."
"Després de veure com queden les coses..."
I passen els dies esperant i ells també cauen en
crisi, que és la pitjor de les crisis.
Cal treure'n una lliçó d'aquest fet llastimós. I és
molt senzilla.
Evitar tota saludó de continuitat en la nostra vid
de treball i de propaganda per més crisis que so•
per

I bé, sospitem que és veritat que tot está en crisi.
Ara mateix acabem de rebre una comunicació de
'l'Oficina Internacional del Treball, de la Societat
de les Nacions, anunciant-nos la publicació del yo
lum tercer de L'enqu'éte sur la production, els capi
tols del qual diuen aikí :
La crise des »latieres premieres.
La crise de l'outillage.
La crise des transports.
La crise des capita,ux.
La crise des debouchés.
La cris° des changes.
Es veu que a França també tot está en crisi.
arreu del món també.

brevinguin.
Superar les crisis, baldament sigui per actes in
terns de voluntat decidida, és, en certa manera, so
lucionar-les almenys per ço que més particularment
ens

pertany.

akswesamwsw~matswrzantsame

El consoci del pagés
Avui, .carní avall de la serralada, hem trobat el pa-,

ges amic que baixava

de

colgar la darrera embosta

de blat. El

seu tros de sementer és dalt d'una bres
solada de muntanyés, desertes, sense vilatges ni ca
serius ni cabanes, amb el camí fatigós de ..dret i
xaragallat. L'amic pagés en davallava arnb l'esperit
joiós com cl'aquell que s'ha tret un pesornbre del da
munt, car no Ii caldrá pujar-hi més fins a l'hora del
segar. Pel juny hi tornará amb la falç al puny i
F,e'll dura les garbes granades que constituiran la
benaurança de la seva llar per a l'hivern vinent.
I qui, mentrestant, haurá fet germinar la llavor
colgada en la terra fionja, i haura fet pujat la tija?
qui l'haura feta créixer i espigar i granar i ma

durar?

O atnic pages, potser en colgar la sément ja no
la consciéncia deis teus tnateixos ancestres
que quan sembraven es revestien de tota una dig
nitat litúrgica. El sembrador antic, la imatge del qual
trobem immortalitzada en l'Evangeli, imprecava la
pietat i benevolença d'Aquell que, en réalitat de
veritat, és qui et fabrica el teu pa i el pa de tots.
El carreter et construeix el carro, et forja l'arreu
forgut- el ferrer, i el mestre d'obres et basteix la
llar que tant estimes. Peró el gra amb qué et no
dreixes i peixes el bestiar, qui te'l fabrica ? Tu no
saps de química biológica, ni de diastases, ni d'ac
cions de la llum, ni (Úactivitats nitrificadores, ni deis
rnilions de microorganismes que no manes ni go
vernes com el cavall que junyS, peró que treballen, o
meravella!, per tu. Si sabessis el dinamisme de totes
aquestes forces restauradores de l'organisme de la
serves

terra, t'adonaries de la

teva

petitesa,

car

no

podries

tampoc imposar-les

cap governall directe. Com adre
•ga la vara del carro el carreter, com doblega el braç
de l'arada el ferrer, com poleix la teva estança el
paleta per tal que et sigui ben amorosa! I tu, un cop
la llavor colgada en el solc ami) estrenua perseveran
ça, ja no pots fer-hi res més sinó encomanar-te
Déu perqué t'hi faci el que tu no pots fer.
Vet aquí el consoci, el més directe consoci de la
teva empresa, amic pagés. Dé' tots els mortals tu es
el que treballes amb més estreta relació arnb Déu,
Amo i Senyor de tot. Per aixó la teva fe ha d'ésser
més viva, rnés poc perdedora que en cap altre. I si

Eh,

palpes que vulgues no vul
consoci que ocult i tot et presta
un ésforç de més alenada, més eficaç que el teu pro
pi, has de creure en la Sort o en la Desgracia o en
altre fantasma .qualsevulla al qual rets els homenat
ges de la superstició.
Esser supersticiós i creure en la Sort o en la
Desgracia per un sentiment fatalista, heus ací la pit
jor dissort i desgracia, la més dura punició al pages
sense fe. En la creença en aquells fantasmés o f or.ces ocultes naufraguen totes les seves altes virtuts.
Qui amará la terra i s'hi aplicará amb sollicitud i
es junyirá voluntáriament al treball heroic i aguan
tará les .més dures privaeions per donar-li tot el
que l calgui i tindrá prou perseveranga per esperar
setmanes i mesas fins que llevi profit, si creu que
tant d'esforç és ineficaç, car al capdavall reeixirá o
no reeixira segons hom jugui amb sort o amb .des
gracia ? 1 ja que Déu no pot recompensar el sem
no creus en

com

gues treballes amb

un

que
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brador que nega la cooperació d'F,Il a la seva obra,
aquest acostuma sernpre a sortir desgraciat. La man
ca d'éxit en tota empresa és
la punició del que creu
.en la fatalitat.
Car, amic pagés, en les entranyes de la teva alta
vall sembrada, tan quieta, només torbada de
festa
en, festa pels glapits deis gossos i
els clams deis ca
çadors, si sabessis escoltar hi sentiries l'enrenou for
midable de la rnés gran fábrica de ciutat. Dirás tal
vegada que la pluja i la Ilum i el vent i el fred
la calor i aquells tnilions de microorganismes
mouen
de nit i de dia la teva fábrica, el ten camp
setnbrat.
Peró t'oblides de l'operari máxirn, del
veritable ma
jordom que dirigeix i fa treballar tota aquella mu
nió d'operaris. No és la Sort ni la
Desgrácia, el
majordom. Es Déu. Sense Ehl aquells operaris no
treballarien. I aquests que tu no pots manar més que
fins a un cert límit, i ells no poden obeir-te fins a
un cert límit,
obeeixen absolutament Aquell en qui
de vegades o tot sovint no creus gaire.
Es just,

S

dones,

A

L

per tal

corrí no pagues ni recompenses de cap
els innúmers operaris de la teva fábrica, que
satisfacis els delmes deguts a Aquell que et fa de
veritable rnajordom.
Gauba't, amic pagés, en el recolliment de la llar,
vora el tió encé.s, tot voltat deis teus tnentre a f ora
gemega el torb hivernal i bat la pluja i cruixeix l'ar
breda ; gauba't que tot treballa per tu, per fer-te lle
var la sembrada.
Peró vulgues pensar també, al
menys una mica cada vetllada, en l'Amo del vent i
de la pluja que et fa més amorosa la llar, vora el tió
ardent. I quan pel juliol, enfilat dalt de la batedora,
auriolat per la polsina d'or, vegis vessar de la boca
trepidant de la máquina el ráig munífic del blat, en
aplegar-lo vers el graner, sápigues flectar-te i ple
gar les mans en acció de grácies a Aquell que tan
bé ha sabut curar del teu esplet durant la llarga tem
manera

porada...

i

sempre!

ANGEL GRAU

Segiesm~ara~.(2ruzgzawMeaust~sisC

L'orgull
L'orgull és
sovint

una

de les

passions més ridícules que

domina. Si meditéssim bé els

possible

nostres actes,

orgullosos. Orgull de qué?
Sou orgullosos perque sou intelligents? Qui us ha
donat la intelligéncia? Ho sou tal volta perqué pos
seiu béns de fortuna? Amb diners podreu comprar
honor, plaers, peró no comprareu ni un- bocí de glo
ria. Penseu que la riquesa és una responsabilitat, i
que si no heu sabut eSmerçar-la bé, Déu us demanará
compte deis vostres actes. No doneu gaire importán
cia a les riqueses. Es ciar que si sou rics sereu afa
lagats pels vostres amics, peró penseu que la feli
cita no la dóna el diner, sinó la pau del cor.
La vida és molt curta. Si fos eterna, es comprén
'que ens preocupéssim d'ainuntegar or, pedí si és
efímera com él perfum d'una flor, com podem pen
sar
massa en les coses transitóries d'aquest món?
no es

•

ens

que fóssim

Un dia la

mort trucar át

deixar-ho

tot :

la riostra porta i haurem de

.anries, riqueses i familia. I digueu-me,
de qué us buril servit l'orgull i la vanitat? Es
ciar que hern de tenir aspiracions i cercar el nostre
millorament, peró fem-ho sempre amb una gran bu
L'Orgull de vegades es presenta disfressat
amb el mantell de la dignitat. Hi ha gent que diu :
la meya dignitat no cm permet de fer tal cosa, peró
en
el fons no hi ha res rnés que orguli. Digni
tat és qualitat de noblesa i lleialtat i orgull és va
nitat, arrogáncia, supérbia. Hi ha homes que valen

ésser sernpre consultats i si no feu les coses tal
ells desitgen, s'enfaden. Per dignitat deixen
,d'assistir a un acte en el qual ells voldrien represen
tar el primer paper. Per dignitat no volen parlar de
les coses que s'han fet sense Ilur consentitnent. I cre
gueu-me, tot aixó no és dignitat, és- orgull. No ens
hem de creure mai imprescindibles. Si nosaltres .mo
ríssim les coses continuarien de la rnateixa manera.
Per gran que sigui el nostre talent i per immensa
que sigui la nostra riquesa, els bornes poden pres
cindir de nosaltres. No vulguetn, dones, tenir la
pretensió -d'itnposar-nos i d'oblidar que es facin les
coses tal com .nosaltréS voldriem. Si som humils i
com

tenim talent, el nostre triomf será més llunyá, peró
més definitiu. SI arribem a triornfar no caurem, per
qué el nostre prestigi tindrá una base sólida. Els
vanitosos s'enlairen rápidament, peró cauen com les
volves que fan volar les ventades.

J. C.
ykaammaxaszázal~earatrantrestmare~

El nosire exiraordínari
Sense fer cap mena de reclam, al cap de poques llo
de sortir al carrer, restava exhaurida l'edició. Aques
ta cooperació deis elements católics d'arreu de la nos
tra terra ens encoratja a seguir treballant arnb coratge
i arcliclesa. Agralin fondament les felicitacions que ha
vern rebut per l'éxit que ha assolit el nostre extraor
dinari i clonem imites mercés als collaboradors que ens
han honorat amb llurs árticles i han contribuit amb Ilur
esforç a la propagació de la nostra revista.
Per a celebrar l'éxit assolit durant l'any, els redac
tors de CATALUNYA SociAL i un estol de bons amics es
varen reunir dissabte darrer al Victória Hotel, sota la
presidé.ncia del doctor Llovera i de don Ramon Albo,
Consiliari i President, respectivament, d'Acció Popular.
Entre altres assistiren al banquet els senyors Nadal,
res

Alandi, Manich, Roca, Gich, Civera, Rucabado, mar
qués de Balanzó, Maspons, Vila, Jené, Guilera, Mu
niesa, Negre, Quelus, Viu, Orts i els senyors Dalmases,
Perpinyá i Clavell en representado deis Estudiants Ca
tólics.
El senyor Albo felicitá els redactors de CATAWNYA
SOCIAL per la seva actuació fecunda
...

El Vice-president d'Acció Popular, senyor Pla i De
niel, no pogué assistir a l'acte, peró va tenir la genti
lesa de trametre una caixa de cigars perque fossin re

partas

entre els assistents.
No cal dir que fou molt agraida la

Grans mercés

a

tots.

seva

atenció.
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Sense fer dringar els platerets del reclam, hem
allargat les ales de CATALUNYA SOCIAL per tal que
pugui volar més Iluny.
Nosaltres no fem com molta gent que promet molt
dóna res.
Aquí teniu, estimats llegidors, una CATALUNYA
SOCIAL amb la f nana nova.
Peró no creguéssiu pas que l'havem reformada
exteriorment per amagar les runes, com les senyores
que han abandonat ja el món daurat de la joventut
i es tenyeixen el cabell perqué ningú sápiga l'edat
i

no

*

*

*

que tenen.

No;

sota d'aquesta llarga túnica que ens hem po
al damunt amb l'alegria que donen les coses no
ves, hi batega un cor roent i un esperit flamejant.
sat

.—

Qui

ens

vulgui seguir

que

* *

ens

segueixi.

*

Ja han passat

les festes de Nadal.
molta gent el Nadal no és altra cosa que
una taula ben parada i un gall dindi ben farcit.
Seria curiós saber els quilos de magnesia que s'han
venut aquests dies!

Per

a

* *

Es

*

*

una

ciutat

europea.

fet ja la construcció del túnel subterrani
passará el tren eléctric del carrer de Balmes.

L'únic que ens manca és una mica d'alegria.
Peró amb temps i palla maduren les nespres.

un

on

*

ja s'ha inaugurat el Metro !
Ara ja podem dir que Barcelona és

*

-

per

Sembla que aquell projecte, que ha mogut tant de
soroll i que consistia a fer desaparéixer els carrers
Inés típics de la nostra ciutat, s'Ira fet f onedís.
Hi ha coses que no es poden fer encara que <nr
hom sigui nebot de l'oncle Sam, que és un deis on
cles més influents del rnón.
Ja está bé que un hom passi el temps pintant
aquarelles, peró havent-hi tants paisatgés per pintar,
que deixin viure sota la pau de Déu els vells car
rers de la ciutat.

Ho celebrem. Els que més contents estaran d'a

questa concessió que ha fet graciosament el Diree
tori a la ciutat de Barcelona, seran els guardians

*

*

*

urbans.

Aquests guárdies simpitics, que de lluny semblen
llagostins, passen hores i hores al costat de la via
amb aquell ciri que no crema a la má, vetllant per
la seguretat deis ciutadans.
Llástirna que l'Ajuntament no faci també posar
un guárdia davant dels autos, arnb una canya a la
tría, apartant els vianants.
Es de l'única manera que podríem, travessar tran
quilament els carrers, sense el perill de deixar da

l'empedrat una cáma o un braç.
ens ho manegaríem amb una sola cama o amb
un sol braç !
Sense cap encara hi ha gent que ha tingut l'ha
bilitat de poder viure i obtenir alguna gangueta.
munt

Com

Aquest

any la rifa se'ns ha ben rifat.
Barcelona jugava vint-i-sis milions de pessetes i
no ha tret res.
A nosaltres no éns ha sorprés no haver estat af a
vorits por la suerte, que dicten els tecnics, perque. no
jugávem ni una pesseta.
Si tothom hagués fet com nosaltres, la desillusió
no hauria estat tan gran.
Quan passárem per les Rambles i várem veure
tants desvagats davant les pissarres, teníem desigs
de pujar dalt d'un tramvia i cridar ben f ort : Visca
el treball!
*

* *

loes

esporgades.

«le

40.

•••

ese

O"

se.

*

*

Al teatre Novetats s'ha cantat per primera vega
da en catalá rópera Terra baixa, del poeta Guimerá
i del músic alemany Albert.
Els adaptadors de rópera han tingut de fer al
gunes

*

A la Rambla de Canaletes hi ha un petit teatret
segon pis, dins del qual cada dia s'hi
exhibeixen uns maniquies vivientes.
Alcen la cortina i surt a escena una noia amb un
abric de pells que fa venir fred, i dóna voltes i voltes i fa unes contorsions estranyes com si nó es tro
bés bé.
No seria millor ensinistrar una mona i fer-la sor
tir a escena amb l'abric de pells ?
Si els maniquins fan moneries, que més indicada
que una mona per exhibir vestits !
a

l'alçada d'un
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questa Lliga que moralment capitaneja Anglaterra,

que passa

peró els Estats danubians i les Repúbliques inde
pendents del Báltic hi van ardidament.
El modern exércit de Salvació Nacional
els

ESPAN YA ENDINS

l'any 1925 amb els mateixos interrogants
l'any 1924. Es veritat que ja es pot respondre
quelcom respecte l'interrogant del Marroc, d'on han
vingut llicenciats, recentment, els soldats del 21, peró
n'hi ha molts d'altres d'interrogants...
L'aspecte internacional del problema marroquí ha

contra

harbres de la civilització no tardará a és
ser integrat per totes les f orces que la sostenen. No
és altre el secret de totes les dictadures que avui dia
nous
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parat el primer cop, l'astuta diplomacia bri
esbiaixant els primers compromisos adqui
rits, ajudant-se d'Itália, que encara insisteix a in
tervenir en la qüestió (encara qüesti6) de Tánger, i
deis Estats Units, que no perden mai de vista l'Es
tret de Gibraltar, porta deis mars. Per altra banda,
els colonistes f rancesos van adonant-se que la guer
ra del Rif
contra Espanya no és pas el camí més
pla i dreturer per a llurs negocis.
tánica

va

bona part de les nacions solvents.
ésser de deu anys ença els primers
ministres de tots els Governs que van succeint-se en
les esferes del poder, més que uns dictadors disf res
sats de legalisme i apuntalats en la suprema raó de
la salut pública?
Itália ha estat el teatre en que aquest f enornen
general polític que estem notant i comentant, ha tin
gut una plasrnació particular més colpidora i exem
plar. La invasió soviética o comunista, arran de la
pau, posá en perill la nació. La societat italiana sen
tí, com ara la de tot Europa, trontollar tots els seus
fonaments, i davant del perill de mort, la vida s'alga
ardida, abassegadora. Les forces socials anorrearen
les polítiques. S'improvisaren cabdills i exercits, ar
mes i municions... I triomf á el sentit de l'ordre i
f oren batuts els exercits de l'anorreació social.
Quelcom de força semblant i en camp tan vast
com l'indicat s'está iniciant ara. I éš l'any nou, com
abans hem indicat, qui té de dir-nos si Europa re
petirá la lliçó italiana a les allaus de la moderna bar
bárie vingudes, com les de l'antiga, deis paisos del
Nord, o vindrá sobre la história contemporánia un
altre capítol de .sang i runes com l'escrit pels Atiles
...

Qué vénen

a

legendaris...

Altrament aquest any de grácia (vulgui Déu que

així

sigui !) de 1925, es creu que portará la solució
problema polític de l'Estat espanyol, que té
expectació l'opinió pública. Es fan molts calen

Si
de

té de

en

coses

1925!

per

dir-nos

l'any de gracia

al vital
en

daris

a

base de revoltes i cops d'Estat purament

quimérics, peró ningú no hi veu ciar en el tnagne
problema. El temps, que és un deis grans ministres
de la Providencia en la governació deis pobles, ens

dará la solució el dia menys pensat i tal volta en la
forma i pels mitjans. menys previstos. Nosaltres te
nim en la sospirada solució una esperança que ens
la fa tranquillitzadora : esperem
confiadíssims que
Déu no deixará de la seva ma el poble de les seves
promeses... Siguem-li fidels.

.1110,„001,4110ffini,,,I

de !'Obra del Bon Mot
dues

ESPANYA ENFORA

la natural temença han fet ço que la raó d'Estat
i la prudencia política no
saberen f er quan la mala
planta del sovietisme no havia arrelat encara i era
cosa relativament senzilla
ofegar-la.
La Lliga de les potencies cristianes contra aquest
immens perill va f ent-se quasi automáticament per
la força mateixa de les coses. Es inútil que ningú
s'hi oposi. França va che mala gana a remolc d'a

_

CALENDAR!
catures

problemes cabdals de que l'any 1924 fa
hereu a l'any 1925 és el de la Rússia soviética. El
poder difusiu del comunisme rus ha posat en perill
l'estabilitat de tots els Estats que s'anomenen, en la
parla deis partits socials-revolucionaris, burgesos o
capitalistes, f onamentats, bé o malament, en els prin
cipis básics de la civilització cristiana. El perill comú
i
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Un deis

mil

tintes, amb magnifiques

cari

d'En Cornet i En Mallol
a

cada

per

mes.

Conté máximes i sentencies
escollides.

populars

Al vici de renegar, que taca mils 11a.
vis, milers de Calendaris que servei
xin de remei, durant un any.

Es

ven

E

a

al preu de o'6o ptes. l'exem

plar. Tot excés de deu exemplars,
O'50 ptes. cada un.
Pot demanar-se

a

gil

a't
a

Carrer Cameros,

l'Obra del Bon Mot.
3, principal, segona

E
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ESPANYA

collega posa de relleu la irriportáncia que té
padró d'habitants de Barcelona que ha de portar
aviat a cap, recomanant que es faci perfectament,

Un
el
se

avantatges que té individualment per
els veins i llurs f
--A l'Asil Empar de Santa Llúcia, per a cegues,
organisrne de la Caixa de Pensions per a la Vellesa
d'Estalvis, es celebrá la festa patronal amb solem
nes cultes religiosos i ami) el repartiment de premis
d'aplicado a les asilades cegues alumnes de les clas
ses literáries i de música.
Amb rnotiu d'aquest darrer .acte, tingué lloc una
interessant sessió 1.iterário-musical en la qual les asi
lactes cegues A. Gofii, J. Edo, M. Segura, A. Ven
drell, A. Capellas i C. Coll, recitaren bellament se-.
lectes poesies, executant magníficament les alumnes
de l'Escola de Música inspirades composicions a vio
lí, violoncel, arpa, piano i harmónium, i cantant l'or
feo de Santa Llúcia, ara tota perfecció, alguns him
nes. L'asilada, J. Abril, en nom de totes les seves
companyones, llegí un sentit discurs original, escrit
en Braille, fent constar llur viu agraiment a la Caixa
de Pensions, a les religioses Carmelites i als prof es
sors que amb tant de zel les instrueixen.
El director general de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'F,stalvis, senyor Moragas, i el sub
director, senyor Boix, que presidien l'acte, pronun
ciaren breus paraules, corresponent a les nobles ma
nifestacions de les noies cegues asilades i expressant
la satisfacció de la Caixa, de Pensions per l'abnega
da tasca de la Comunitat de Germanes Carmelites
deis distingits professors de les classes de música,
que tan positius resultats obtenen en l'educació es
pecial de les cegues.
--En virtut d'havér estat anullades les eleccions
que pel febrer de 1923 s'efectuaren per a renovar
els cárrecs de vocal electiu i suplents de la Junta lo
cal de Reformes Socials (avui Delegació del Consell
de Treball) de Barcelona, es convocá a eleccions no
ves per a renovar totalment la part electiva de l'es
mentat organisme, composta de sis vocals patrons
sis obrers, rnés els seus respectius suplents, pel dia
21 del passat, de conformitat amb el que disposa la
Reial ordre de Treball, Comerg i Indústria, data 22
de novelare Ittssat (Gaceta del dia 3 de desembre).
—Al "coto" ntiner d'Aller (Astúries) s'ha cons
tata una entitat titulada joventut Católica Minera
que compta ja amb rnés •de 700 afiliats. Els seus pri•
mers actes prometen una vida robusta i ben orien
tada.
—Ha passat a millor vida aquí, a Barcelona, un
deis bornes que al darrer terç .del segle xix fruí de
major, pero corrosiva, infiuéncia en la massa obrera
de Catalunya: En josep Roca i Roca. Des de dos
setmanaris catalans, el nom deis quals ni volem re
produir en aquestes columnes, durant llargs anys féu
les campanyes més innobles i més sectáries que hem
conegut. Horroritzava Ilegir éls escrits firmats per
P. K., firma que aleshores era pecat Ilegir sense
perrnís. A ell es den principalment la descristianit
zació deis obrers catalans. Per la misericordia de
enumerant els
a

tots
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Déu ha mort penedit i sagramentat. Era caritatiu
i tenia algunes german.es monges. R. I. P. A.
—No ha estat pas ben rebut el canvi d'horari es
tablert des del dissabte proppassat a les barberies.
A canvi de tancar-les el.s dissabtes un xic abans que
fins ara, té de faltar-se a la lid del Descans Domi
nical, sagrada i obligatoria per tots cantons, treba
llant-se tot el matí de la festa.
Son molts els patrons que no han vist amb bons
ulls aquesta innovació (impos.ada per uns quants de
la Patronal de Barbers, segons es din), que ningú no
demanava, i poquíssinis els obrers
ens atrevim a
dir que cap
a qui afalagui substituir una festa tan
completa com la del diumenge per unes hores de
vaga el dilluns, que no saben on passar-les ni COM
distreure's. El día feiner és per treballar.
—L'Assemblea Católica-Agrária, de Segovia, pre
sidida pel senyor Bisbe d'aquella diocesi, ha palesat
novarnent el gran de desenrotllament que obtenen
els organisrnes católics-agraris a tot Espanya. La Fe
deració de Segovia ha comprat adobs per més d'uir
/Infló de pessetes, ha prestat als socis prop de dos
milions i ha girat més de set milions. Les itnposi
cions a la Caixa d'Estalvis s'apropen a un milió. Les
má,quines agrícoles que facilita estan canviant ras
pecte deis carnps. Quin bo dón.a de dir-ho.
Molts d'aquests grans avenços es deuen al Prelat
i a la clerecia, que el secunda admirablement.
publicat el R. D. prorrogant el de lloguers,
quelcom modificat. Es supritneix el tribunal d'ad
junts, passant tots els plets a la jurisdicció ordiná
ria i Ilibertat de contractació d'ara endavant pels
contractes que passin de cinc centes pessetes men
suals.
—

ESTRANGER

El Govern italiá- ha disposat que en tots els Ins
tituts de Segona Ensenyança presideixi la santa imat
ge de Jesús Crucificat que els catolics italians rega
laran per subscripci.ó.
—S'ha presentat a la Cambra de Diputats del Bra
sil un projecte de llei atorgant a les dones tots el.s
drets políties, ádhuc el d'ésser elegides per a pre
sidentes de la República. Posats a fer-ho, fer-ho del
•

tot.

—El movirnent polític feminista a la república de
Xile está a punt de culminar amb la concessió del
vot actiu i passiu a les dones. Elles semblen entu
siasmades, penó la premsa no diu si ho estan igual
ment les llars en qué el votlpolític fetnení tindra re
percussions directes...
Lliga del Cornerç i dé la Indústria Alernanys
s'oposa a la ratificado deis acords de la Conferén
cia de Washington referents a la jornada de vuat
hores, perqué sense poder treballar tnés no és pos
sible que Alemanya compleixi els seus compromisos
internacionals.
—Ha mort, a San Francisco de California, el cap
deis socialistes ianquis, Samuel Gompers, que fou
un cas desconCertant en la seva actuado de líder
obrerista. Es pot dir que era enernic del socialisme,
i ochava el sindicalisme i el comunisme, sense que
aixo f os obstacle, sitió al contrari, de portar a cap
una actuado obrera fecunda i intensa que li valgué
la simpatia i adhesió de tot l'obrerisme ianqui. Era
un horne governamental.
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SERYEIS DE LA COMPANYIA
de
Urda de Cuba IVIlxiie.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P,
i
de
Veracruz
el
16
Gijón el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de
Santander.
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1
el 5 i
Linfa de Buenos-Alres.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga
emprenent
el
Buenos-Aires;
Montevideo
i
Tenerife,
Santa
Creu
de
de Cádiz el 7, per a
el
3.
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo
Barcelona el 25, de
Linfa de New-York, Cuba, Méxie.—Servei mensual, sortint de
Havana
i Veracruz.
York,
a
New
Cádiz
el
30,
per
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
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.
Linfa de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
polis 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 oportunainent a cada

viatge.
a

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions rnés favorables 1 passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómodeltracte esmerat, com té acreditat en son dilatat

servei. Tots els vapors

porten telegrafia

sense

fils.

Acadérnia Cots
FUNDADA ENJ

1879

Carrer deis Ares, rt.° 10, pral. (Travessia de plaga Sta. Anua
Tel. 5041 A.

Apartat

a

plaga Nova)

782

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMEn
Reforma de lletra.— Ortografia.— 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 Tito! de Tenedor de
Llibres, previs exámens per périts i professors mercantils.—Classes especials per a senyo
retes.-- Practica! of School Languages (Llengües vives) per prolessors estrangers i per
métodes moderris

.-^

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

DE

Y

obreras, pel Rnd.
setes 0'50.

Barcelona.

Cinqué

curs

S'. J.

celebrat

Las Ligas de

a

exemplar, 0'25 ptes.
huelgas en Barcelona y

Un

te

P. Gabriel

Palau,

S.

J.

Pes

Ptes.

Compradores, pel Dr. Max Tur
o'15.

?Qué

se puede hacer por
el pueblo? Ptes. &cs.
Sindicato de empleados de Comercio y de la
In.

París,

per

......ee..anr

...

dustria de

Ptes. o'r5.
....

Anuario Social de Espana. Any II,
1956-1917.
Ptes. 5.
Anuario Social de Espana. Ptes.
5.

Las

L

Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P.
Gabriel
Palau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
mann.

Un tom de 700 planes. Ptes.
8.
Almanaque ilustrado de "El Social".
Anys 1911
(exhaurit), 1912 (exhaurit), 1913, 1954, 1915,
1956, 1917 i 1918. Ptes. x l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any I,
1915-1916. Pes
setes 5.

FASC1CLES
Encíclica Rerum Novarum, de
S.

A

Deberes del momento presente, per l'Exm. i
Dr. D. Enric Reig, Bis be de Barcelona. Un
exemplar, ptes. o'o5; Ioo exemplars, ptes. 3;
1.000 exemplars, ptes. 25.

setes

Lizardi,

I

ción Social Popular. Un exemplar, ptes.
o'2o;
50 exemplars, ptes. 8; roo exemplars, ptes.
15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep
M. I4lo
vera. Ptes. o'so.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones

Tratado elemental de Sociología cristiana, pel
Re
verend Dr. D. Josep M. Llovera.
Quarta ecli
ció reformada. Ptes. 7, en rústega; 9
en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, pel R. P. Unís
Chal
baud, S. J. Quarta edició. Ptes. 8.
Régimen legal de las Asociaciones en Espana,
pel Dr. D. Josep M. Boix.
Ptes. 4.
Las casas baratas, per D. Josep M.
Puyol. Ptes. 3.
El museo Juan de Bloch y el
movimiento paci
fista, per D. Pera Sangro i Ros de
Olano. Pes
Ptes. o'so.
Semana social de Espana.

S

LACCIO POPULAR

LLIBRES

La mutualidad escolar, pel R.
P.

A

um

Modest II. Villaescusa.
mywn..aluwallo ........ m..

RENOVACIÓN SOCIAL

1

REVISTA QUINZENAL
S. Lleó XIII.

Aquesta revista, escrita

sus

resultados duran
los anos 1910 al 1914, per
M. Sastre. Pes

és excellent

setes 5.

en

castellá,

en

tois concepies.

Les

millors plomes del carnp social
tólic hi són aplegades.

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

setes o'50.
Angoixes ,S'ocials,

ca

per R. Rucabado. Ptes. 3'5o.
Justicia y caridad en la organización
cristiana
del Trabajo, per l'Ernm. i Rdm.
Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar,
pcssetes o'25.

Sobre los estudios sociales. Allocució del
Nunci
de Sa
a Espanya,
Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. 0'2o; so
exernplars,
ptes. 8; ioo exemplars, ptes. 15.

lantedat

El Dr. Torras

De

y

Bages, Obispo

venda

a

de

Vich,

9

pessetes l'any

iledacciú i adniinistració: CIIHRUCA, 3
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FRANQUEO CONCERTADO

Subscripció:

-

Carrer Canieros

3,

Pral.
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