II/

1

-

115 céntims

N.° 26

22 OCTUBRE 1921

CATALVNYA
SOCIAL
REDACCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ: BAIX ST. PERE:, 1, 3

5, BARCELONA

•

tAIT.A

=

El nou delogat del
treball, a Barcelona
Ens

sigut nomenat un Delegat del: Tre
si dit arree tindrá un caracter perrnanent i cons
tant, o si només durará el que duri la confecció del Cens obrer i patronal que suara ha ma
nat empendre el senyor Ministre del Treball.
Es igual. Nosaltres creiem fermament que aquest nou cárrec no ha de venir a afegir
res n°u en el món social de nostra ciutat, i per tant rens és perfectament indiferent que el
mal :eix tingui un caracter o un altre.
No; no és aquest el camí per a una intervenció resolta i eficaç de l'Estat en elS proble
rnes obrers i patrunals de la ciutat corntal,. El nou delegat es trobará aquí solitari, aillat de
tots els factors de la producció (sobretot deis obrers), amb organismes poc menys que in
.existents com la Junta local de Reformes Socials, peró que tenen les seves atribucions, amb
una intervenció decidida i ja tradicional del Caven Civil en els problernes del treball, etc.
I nosaltres pregunlem: 2.davant de tot aixé, qué fará el nou delegat?
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Hem clamat moltes vegades per l'estabbiment a Barcelona d'un organisme técnic i amb
Ill'acter oficial per a intervenir en els freqüents i complexes assumptes patronals-obrers.
realment, cosa' inexplicable que una ciutat on aquests conílictes hi esclaten a centenars
(ens referün als conflictos dins la normalitat de la vida industrial), no tingui dit organisme
Der a estudiar-los i resoldrels. I així esdevé que l'autoritat governativa ha de deixar de
banda moltes de les seves funcions administratives, per a dedicar la seva activitat quasi
e)celusivament a vagues i lock-outs. I així esdevé, pitjor encara, que assumptes que no hau
rien de sortir del món de la tUnica, es converteixin en qüestions d'ordre públic i es con
den al voltant d'ell les passions d'una lluita.
Peró pn organisme técnic hauria de començar per ésser fonamentat en les classes afee
tad es; per estar integrat per enginyers socials; per reunir la máxima competencia i el ma
jOr esprit representatiu, a la vegada.
?Per qué no un organistne técnic?, hi dit i repetit.
I si aixé ha d'ésser així, ?qué significa aquest nomenament de délegat del treball?
?quin valor podem concedir-li?
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QUE PASSA

EL

ESPANYA ENDINS
El fet important que destaca entre els de
rnés durant la setmana en la guerra del Mac
rroc, és l'ocupació de Zeluan! L'Alcazaba i
poblat de Zeluan tenen indubtablement una
importancia estratégica, ja que son base de
operacions per a l'ocupació de Mont Arruit
(mi va arribar ja en viatge d'exploració un
automóbil blindat), quin loe trágic sembla
que no trigaran en reconquistar les nostres
tropes.
Zeluan estava, convertit en un veritable
fossar. Mes de cinccents cadávers foren tro
bats per la carretera, en l'Aleacaba i en di
ferentes cases del poblat. L'espectacle era
realment aterrador. Cadávers de germans
nostres trossejats, amb els signes de la tor
tura pintats encara en el rostre, i aixó amb
la natural pestilencia d'un loe on hi son
amuntegats els morts de dies sense enterrar.
Pero precis es que'l mateix no ens obcequi
fins al punt de desviar la nostra acció sere
ara anem portant a cap en
aquelles terres tan desagraides amb nosaltres.
El Concell de Ministres s'ha plantejat i
ha resolt la unja de conducta a seguir en el
problema africá un cop, com ara, finides les
operacions del primer període. Sembla que

na que ara per

en

te

el

sí del

hagut respec
quan aquestes rat

Govern hi ha

al particular, i potser

lles arribin al

públic

terioritzat

el

el mateix s'haurá ja ex
el qual obre les
secciona e dia 20 del corrent. Aquest es el
moment critic i delicat de l'asáumpte, que
en

Parlament,

desitjem

no es c,onverteixi en afer polític en
detriment de la seva solució, d'acord amb
tots o quasi tots els sectors de l'opinió na
cional.
Devant les Corts, els assumptes económics

comencen

ha diaris

a

preocupar.

Desgraciadament

hi

l'Heraldo i A. B. C., que han
ja parlat en l'assumpte d'aranzels volguent
seguir aquella tradicional i suicida politique
ta de separació i de creació d'antipaties en
tre sectors que, com el agrícols i industrials,
no poden mai separar-se ni tenir
interessos
contraposats. Veurem si'l Govern sap tapar
amb oportunitat les bogues d'aquests patrio
ters que tan mal han fet a la patria.
Els quefes lliberals han dinat plegats,
no han acordat res.
A Saragossa els jaumins s'han reunit.
I a Medina ha tingut 11oc una catástrofe
ferroviaria.
com

ESPANYA ENFORA
Per fi a donat el seu veredicte la ponencia
nomenada per la Societat de Napions respec
te a l'assumpte de l'Alta Silesia. Lanencia
ha resolt en un sentit d'equilibri que no ha
deixat satiáfets ni als alemanys, ni als Po
lacs, i sobretot ni a Franea ni a Anglaterra.
El l'amos triangle industrial ha sigut dividit,
i encara que diu que es nomenará una 09missió per a que entengui en tots els aspec
tes económics que puguin plantejar confiic
tes en aquesta regió, no es veu que la solució
del plet silesiá sigui ni convincent. S'ha vol
gut contentar a tothom, i no s'ha contentat
a ningú, apart d'haver trepitjat el Tractat
de Versalles i el resultat d'aquell famos Píe,biscit que tan inútil ha esdevingut. I les di
ficultats segueixen en peu en el qe diu refe:
refleja a l'execució de l'acord, gens fácil ni
senzill. També en aixó hi ha greus divergen
cies entre Anglaterra i Franca.
A Franca comenea a trontollar aquella fa
mosa unió sagrada que tanta forea ha donat
al pais vehí. Briand es veu ata.cat pel vell
tigre, Clemenceau, i en Poincaré tam,poc es
tá quiet devant una possible successió polí
tica del Govern actual.
La qüestió irlandesa segueix altra volts
en
grau d'ah interes. La conferencia que
suara es celebra a Londres sembla que sierá
la darrera en la serie de les hagudes entre
anglesos i irlandesos, i per_aixó el final har
monic de la mateixa es tant desitjat per tot
hom. Mentrestant a Belfast hi ha diariament
desordres sagnants. Tampoc millora la qües
tió de la India, on cada dia la sublevació con
tra els anglesos s'exten més.
Com a resultat de la solució donada a l'as
sumpte de l'Alta Silesia, a Alemanya s'anun
cien esdeveniments polítics. Empro no creiern
que'l Canciller Wirth pugui esser ventatjo
sament sustituit en aqu,eSts moments.
Es comencen ja a precisar detalls de la
propera Conferencia de Washington. Es diu
i s'assegura que a la mateixa hi assistirá en
Lloyd Georg,e, a pesar del disgust que aixb

pugui
Units,

alguns paisos com el Jap6vaga ferroviaria als Estats
agafaría uns quans nailions d'o

causar

Es tem
que

en

una

brers. Arreu del mon es produeixen conflic
tes amb motiu deis problemes de la fam,
tensificant-se d'una manera alarmant a Russia
on la capital ha passat de tres
milions cli

1917,

a

300,000 habitants.
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Tarragona
contra el

joc

Déu ha dat a la gent tarragonina el dó de
veure clara la qüestió del joc. Tenen virior
Per

con-ibatre'l, i llum

per a discernir la
el pacte del joc amb la
beneficencia. Es una monstruositat, i no la
volen admetrer. Dues coses formen l'esprit
cristiá enfront deis problemes del món: el
que Podem dir-ne instint, que fa obrar la
geia del mal, i fugir-ne, per un sentit de pu
i l'altra és la claror de la doctrina, re
generada sempre, fresca i apunt per a resol
dter les situacions noves. Totes dues grades
assisteixen al poble de la Ciutat Imperial. De
una part, l'actitut espontánia de les enti
tats, persones i premsa, decidides a no con
sentir el vid i a no admetre'r beneficis. D'al
tre Part, l'autoritat doctrinal funcionant nor
rnalment i emetent la regla moral viva que
re!°rIzt la posició deis dignes ciutadans i fa
triomfar davant de les formes noves del mal,
llei eterna de Crist.
Molt poc tinc de parlar jo aquí. Simple
rrient, a tall de presentació deis documents,
honor de Tarragona i de la patria, perqué
Patria es veu honorada pels qui honoren a
L'en i no
pels qui el deshonoren. Tarragona,
capital eclessiástica de Catalunya, exereeix
de cátedra
Jo proposo el seu
viventa
ex.ernPle edificador, a lliló i model de totes les
elutats catalanes, que moltes d'elles, sobre
t'5,t lea importants, amb algunes excepcions
glorioses (1) han sucumbit davant de l'es
Pectacle de la que és Cap i Casal, que en la
questió aquesta dona, no llum, sinó fum a
a

malicia

que hi ha

en

grans glopades.

la voluntat dels bons tarragonins,
governadors civils havien mantingut la
1.ntegra dignitat de les bones costums. El
Joe era un
vici passat a l'historia, peró arri
va el
seté i vet'aquí que algú intenta torna
ailes anacróniques
orgies. El novela, vacila, i
agosarats negociants del jue, traticants de
fr,lfarnia i deshonor, amenacen guanyar. «La
.

Degut

SiS

a

.

benemérit confrare,

fearuPanYa,
'c'ts

comenca

una

desseguida fa arrenglerar a
els homes justos, les associacions católi
ques, la Premsa Llavors es vol tapar la bo
A
del
oferint subvencionar la benefl
i
'"cla, en aquest punt surgeixen les en
que

(1) Entre
dignr-ssims

elles les de Sabadell i Terrassa,
de les quals no consenten el

Alcaldes

titats suposades beneficiaries i rebutgen el,
diners del joc, i protesten que no volen sa
tisfer les necessitats deis pobres amb l'or tu,
fejant del diable. La setmana passada, «C(TALUNYA SOCI AL» publich la lletra de la dig
níssima Superiora de les Germanetes deis
Pobres fent saber «que no han rebut a sa.budes cap quantitat procedent del joc i que

s'abstindran d'ara en endevant, d'acceptar-ne
de qui puguin sospitar reb din,er d'aquest
per a obres benéfiques». («La Cruz», del 9
Octubre actual). Sembla que els elements xu
rqats per tan tenebrosos interessos volen ara
tocar tots els ressorts, en especial els clássics
trucs del centralisme: ranar a Madrid, el ca
ciquisme, etz. Peró no els valdrá, si Deu aju
da als qui a Tarragona lluiten per la Seva Cau
sa. I tant de bó que la victoria del bé a la
-iutat del mar i el vent, (que no és pas per
reconquesta sinó per defensa) ressoni a tot
Catalunya i sigui la senyal de la regeneració
comeneant per Barcelona.

El dia 22 de Setembre, després d'haver en
números anteriors publicat altres intere.
ssants editorials, un deis quals reprodueix el
acord de l'Ajuntament del 11 Abril 1921, ex
pressant la seva satisfacció per «haver vist
terminat el vergonyos empar del vici social
del joc», comenta aquell diari la pretensié
de Ilegitimar la crápula amb la inversió be
néfica de sos beneficis. I diu, amb gran en
té tant més valor la opinió de «La
Cruz» en quan, com és sabut, intervenen en
elements eclessiástics
sa redacció prestigiosos
metropolitana:—«Des
del mo
diócessis
de la

ment, podem afirmar que en essent aquest
rúnic motiu per a rautorització del joc, cap
entitat benéfica, i molt menys una associa
ció religiosa pot en conciencia percebrer tals
productes, i si alguna s'hi atrevís, sobre ella
recauria (subratllo jo) «la maledicció de Deu
i deis homes», aviat vewria mermar els seus
ingressos per part deis catellics que ia soste
complerta ex
nen, i fins s'arrivaria a la seva
tinció: nosaltres serien' els primen a dema
nar-la i proclamar-la.
»Res més absurd i anticristia que el fan
dre en un interés comú el vici i la caritat o
beneficencia: d'aquí ve la insensatesa i jn.uti
«Juntes de Beneficencia» gue
litat
en aquesta capital, i principds poblacians de
la provincia es projectava formar a n'a

quest fi.»

El divendres, 7 d'Octubre, publicava el ma
teix diari el texte de la Conferencia de Mo
ral, celebrada el dia abans, en la qual fou
discutit, i resolt el cas de conciencia previa
ment proposat al Butlletí Oficial Eclessiás

E.
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tic del mes anterior. El tema no podia ésser
de més actualitat, de més urgencia. .Lo que
a mi em sab greu es no poder donar ara una
copia íntegra d'aquest notable document, per
sa gran extensió, peró sí que en citaré els
punts essencials, boj desitjant que d'una ma
nera
o altre
circuli per C,atalunya i sigui
conegut per tantíssimes persones que aquí
a Barcelona ho han
resolt amb teologia un
xic massa superíicial.
Es lo substancial del eas propost, que «una
Societat organitzada per a fomentar el joc i
la prostitu,ció cedia la ganancia a la Junta
de Senyores d'una entitat piadosa i benéfi
ca per a que es distribuis entre els pobres.
Aquestes senyores tingueren escrápul en ad
metrer aquella diners procedents del vici i
del crim i es resistien a acceptar l'oferiment.
?Eren puerils aquells escrítpu2s? ?Podía czeon
sellar-se a dites senyores que acceptessin
aquells diners sen.se mirar ea procedencia?
»La solueió pot fonamentair-se sobre ele das
punts següents: I. Doctrina de l'Esglesia,
Rakons intrínseques.
»I. Doctrina de l'Esglesia. Aquí ve un Ilarg
resúm de textos i autoritats, referencies deis
moralistes Pruinmer, Scavini, Del Vecchio,
Bernardi, normes pontiiicies i episcopals
cents, etz. En resum, fa: «cal demanar, ara:
?seria conforme a les ensenyances de l'Es
gl,esia que s'han meneionat, que una entitat
piadosa s'avingués a rebre a facardels po
bres diners maculats amb ele crims més vils
nefandes, el joc i la prostitució? Entenern
que no.»

«II. lialums intrínseques.
»Primer que tot cal distingir. (Crido fa
tenció sobre aquesta exactisima situació del
problema moral). Una cosa és acceptar, per
a obres benéfiques o piadoses, diners proce
dents del pecat, després que el pecat ha es
tat emites; altra cosa és acceptar ele diners i
c,omptar amb elle adhuc abans de carnetrer
el pecat.
»Una cosa és que un lladre t'entregui a tú,
per als pobres, una quan,titat robada, per
qué s'arrepenteix deis seus lladrocinis i vol
reparar danys i perjudicis, i altre cosa és
que tú acceptis per als pobres un tant per
cent de lo que sil anirá robant, i que cada
mes, per exemple, t'entregui part de lo ro
bat, i vulgui ell anar cantinuant les malife
tes. Una cosa és que l'organitzaelor del joc i
prostitució, arrepentit, deixi el negoci i re
parteixi entre els pobres els seus beneficie, i
altre cosa és que digui: jo organitzo aquests
vicis i cada mes entregaré un tant per cent
a la Junta tal, a l'Assil que!, etz.

=.00*

»En aquest segon e,as, que és el
Woet.
l'oferiment, l'acceptació, i la inversió del di
ner, «formen part de l'organització» (subrat
Itat en el text) de l'obra nefanda.
»?Quins efectes produhiria aquesta aceer
tació? Inclauria, a la vista de tots:
»I. Una tácita aprobació del mal, i una
franca cooperació a l'obra detestable.
»Il. Un reclam, al menys indirecte a fa
vor del joc i la prostitució, perque el Pre
text de socorrer ele pobres seduiria
per l'esquer del joe...

fascinats ja

»!II. Evident perversió del senti nent
moral del Doble que tindrá tanta menor aver
sió aLs vicis (1), quan inajors siguiii els be
neficis económics que de moment rebran, 0
quan més piadosos son els fine a que es des
tina el producte, o ele elements que l'admi
nistren.
IV. A tot aixó seguirá' paula,tinament
covardia en combatre el joc i la prostitució:
?amb quin titol i amb quina energía h,o col"batiran aquelles persones o entitats que e"
cobrin donatius o assignacions?
»Aquests mals (aprobació del mal, reclam
del mal, perverssió del sentiment moral, C0vardia per a combatrer el mal) son dé .10"
jor importancia que el bé material que re"
bran els pobres».
Em dol al cor no tenir espai ni per a ex
tractar la resta de tant alt i lluminós estu
di. Peró no és possible deixar de reproduir
senchra la conclusió, que el més pur i autén
tic hsperit cristih., de debo inspira:
«gs dini que de no acceptar aquests
tampoc cessará el je, i s'en beneficia'
ran altres entitats. Que s'arreglin. Ele di"
ners del diable, que s'els quedi el diable.
Es'glesia prefereix ésser pobre i pura, a ta
car-se amb diners carramputs. I així, vol Ve
siguin ses obres: pobres i pures.
»?Quedaran amb aixó perjudicades les cirros
benéfiques, ele Assils, els pobres? Aixó ho di
rán els que no creguin en Déu i en Sa Pro
vid,enia, ele que sois veuen esperanca en ele
diners i en ele tresars de la terra; pera el
que tenim la sart de creure en la Provid,en
cia de Déu, sabem que l'almoina és un do de
(1)

La subvenció

gurança

del

vid

a

la beneficencia és

contra

l'a.sse"

l'indignaci6

de GI"
a «Le Journal
la brilla.nt carnpanya que tinguó Per
feli terme ensorrar en el Plebiscit el pacte &O
Fedeel joe que havia eslat votat pel Parla,ment
l'al (any passat, 1920). Aportarem aquí una cl°-

Aquest judici aparesqué
néve»

en

cumentació
ble helvéti

c.

d'aquella exemplaríssima 1.110 del Pe
(Nota meya).
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•
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Déu,
Per qué éM Déu

qui la inspira; i Déu té

sobradissims per a compensar ale Po
les institucions benétiques per lo
'llanca del diners del riel...»
Meditin, meditin aix6 els barcelonins.

bres i

a

Carta

oberta
al senyor Rucabado

Et sindicalisme és la

vostra idea

obsessio

Qualsevol que no sopigués qué casa és
creuria que és una organitza
ció inventada
pel dirnoni per perdre els bo

rnes i anorrear la societat. Dieu que el sindi
que del sindic,alisme no
en coneixeu
sinó la part anecdótica. Hi han
hagut coaccions, certament, peró aixó és una
desviació del sindicalisrne.
comprene perfectament que no us agra"i la
sindicado obrera, car és aquesta una
qüe8t4 opinable, peró feu mal fet de con
vertir en dogrnes les vostres opinons perso,hals. No ern negaren que a Espanya i a Ves,Li.:Inger son molts eLs sacerdots que treballen
flan treballat a favor de la sindicació obre
ra
Per tant, si fos una cosa dolenta, corn
creieu, els seus treballs no ha,urieri es
tat
per les autoritats competents.
que no us agrada, i amb aixó no hi
res a dir, peró no volgueu ser més Papis,' que el Papa. Heu maleit els sindicats sense
tenir en compte que molts d'ells son declara
(lanlent confessionals.
direu que el sindical.isme ácrata ha fet
gran mal a la nostra ciutat. Peró és que
Pot existir un sindicat els directors del
qual acceptin la moral cristiana? Es que han
ser dolentes totes les organitzacions obreNo veieu com s'uneixen eLs patrons? No
el capital organismes que defensen els seus
-1‘eres5os? Perqué no hern de tenir també
nosaltres organitzacions que facin trionifar
uret i Ja justicia? Pobres de nqsaltres,
7'113%r Rucabado, que no haguessim rebut la
nafluencia de la sindicació! Heu vist vos al
n
arbre que doni el fruit espontimiament?
I
b,, v"leu collir un fruit heu de saceeiar la
'anca. El mateix fan els homes. Hi ha Pa
u'ons molt
bons, no ho neguem, peró no tots
rnereixen aquest qualific,atiu. Creieu, se
hYor
Rucabado, qe si no existís una forga or
tlarlitzada els patrons egoistes donarien a
obrers la soldada que es mereixen?
sindicats han fet iupossible l'explotació

calisrne és dolent i és

,

higueu

,

,de

Js?
,e1

Seguirem al número próxim, extractant al
oportunes i ben orientades declaracions
de persones i entitats tarragonines.
tres

R. RUCABADO.

per
i han danat a l'obrer un arma poderosa
fer triomfar les reivindicacions justes.
Ja se que cm direu: que els patrons hau
rien de convertir-se en patriarques i esti
propis fills. Molt bé.
mar es obrers coro els
I creu el senyor Ruc,abado, que mentre es
perem que els patrons es converteixin en pa

triarques hem de creuar-nos de bracos? Quan
tots, absolutament tots, donin esponthnia
ment co que ara donen per la forea, disol

drem les organitzacions obreres. Peró mentre
hi hagi injusticies socials, .nosaltres tenim
negar, de defen
el dret, que ningú ens pot
con
els nostrcs interessos. Posem un cas
rebaixa
consid,e
patró
que
un
cret. Suposem
rablement els jornals als seus obrers i els
el se
hi augmenta les hores de treball. Creu
planys
seran
atesos
e/s
Rucabado
que
nyor
sar

perjudicats, si no exiteix una força or
ganitzada que imposi un l'égira de justicia?
deis

necessitará mai
Si el patró té conciencia no
obrar bé, peró si és
per
del
sindiatt
J'orca
la
ambiciós i egoista, la organització obrera
aturará les seves ambicions. Podria dir-nos el
senyor Rucabado, com ho hern de fer els
obrers per fer respectar els nostres drets?
Si considera il-lícitS els sindicats, a,dhuc els
que accepten la moral cristiana i els confes
sionaLs. quina ha d'ésser la nostra arma de de
fensa? Per que suposo que no voldreu que sigui
tanta la nostra mansetud que restem impassi
in
bles quan perillen els nostres llegítims
Rucabado,
i
ven
senyor
M.editeu
bé,
teressos?
obsessió. Mamen en bo
reu coni patiu una
ácrates, dels perturbadors de
na hora dels
l'ordre social; deis que han fet sotraguejar
tots els nobles; deis que han intoxicat l'o
brer parlant-loshi del régim comunista que
tota persona de seny ha de rebutjar per a
ésser

una

doctrina antinatural, peró

no

ma

leiu ni censuren els obrers católics que fan
esforcos titánics per tal d'aconseguir que si
guin foragitats de les organitzacions obre
elements disolvents i desitgen que la
res els
sindicació no serveix d'escambell, sin6 que
es

converteixi

porti
hafl

un

en

equilibri

un

organisme pod,erós
capital i el

entre el

que
tre

faci triomfar el dret i la justicia.
Un OBRER.
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ti

ubriagant necessiteu un jarolí nralni
fic. No parleu més, cavaller inconegut, digUé
Blancarosa. .Jo soc una danzella honesta. Si
no em coneixeu, com poden estimar-me? Va
len que us segueixi per a riure's de mí
abandonar-me un cop satisfeta la vostrá Pa"
rosa

miracle

deis 1/iris blancs
En la quietud de la vall viu Rosa blanca
amb la seva dalla mare. La gent deis anean
torne l'estimen amb una gran tendresa. Es
tan gentil i tan espiritual que ele camparais
quan la veuen la contemplen embadalits i
parlen amb un gran respecte. Té els ulls
clars com un cel de ntatinacla i les galtes san
rosadas cm fruita madura.
Si diguessiu a la bona gent del camp que
han vist Blancarosa volar arran de cel, tot
hm s'Izo creuria. Ele joyas del poble que ser
ven per ella una admiració pregartíssima, es
dizten ele tüns ale &tres: qui pogués haver
una donzella tan gentil i formosa. Blancaro
sa té l'anima blanca canz la neu de les con
gestes. Cada any ele camperols fan un aplec
a l'ermita de la Mate de
Dézt del Roser i
quan arriba Blancarosa tots els esguards son
per ella.
Ja n'hi poden acudir de danzelles a l'aplec,
que tots ele somriures san per Blancarosa. I
com voleu que no sigui així si quan parla
diriau que remoreja una font o bé que xerro
teja l'acallada.
Un día Blancarosa cantava una caneó ntolt
dolça que u havía ensenyat un pastor. Deseo
ta la seva finestra passava un cavaller i en
sentir aquella carteó s'atura. Una donzella
que té una ven tan suau i melosa den ésser
molt gentil, pensava el cavaller. Com lw fa
I é per .veure-la? Tusta lleument
la porta i
apa regué Blancarosa antb un somrís als lla
vis. Perdonen, dartzella, que hagi interrum
put el vostre cant. Voldriau donar-me una
mica d'aigua que estic assedegat? Vaig a
ponar-la, que será més fresca. Blancairosa eixí
de casa anzb el canteret sota el braç. En arri
bar al pou el cavaller va dir-li: ereu vos, ve
ritat, que cantaveu? Sou el rossinyol d'aguas
tes valls. Es ben sensible que una danzella
conz vos que .sap cantar tan cloleament i té
ulls en els qual s'hi reflexa tota la llum dele
cele, hagi de viure entre mig de camperols
i porqueiroles. Blancarosa abaixet ele ulls i
tremola espaordida. Aqatesta gabia es molt
patita per un ocell tan bonic. Jo pite fer-ves
felk. Veniu amb mi i tindreu joiells i vi
guasas. Jo soc immensament ríe. Vof? 1/0 CO
neixeu encara les bailases de la vida. Mes
enlla d'aquestes muntanyes !ti ha cintats pla
nes de remos que ofereixen ale hornee plaers
de totct mena. Deixeu que visquin en aquesta
soletat les flors camperoles. Vos que son una

ssió. Us heu equivocat, senyor. Be trobal
per aquests camine altres donzelles que es
coltaran la vostra veu. Jo no puc escoltar-la.
Primer que Déu Nostre Senyar em,llevi lila
vida abans d'ésser vostra. Orgullosa sou,
exclama el cavaller. No és orquil, es
dignitat. ?Saben qui soc !o? No vui saber-h°.
resymgué Blancarosa. La meya ánima val
més que tatas les vostres riqueses. Ene< ra
que m'oferissitt tot el mon no us seguirla..
MIteu humiliat, digné el cavaller, pera 800"
gueu que jo soc iltéS fort que vos. Ele t'ostras
menyprens fan més viva la meya passió. Us
recordaren de mí.
Blancarosa arranca a correr i en arribar a
casa es tanoa a la seva cambra i plorei amar
gament. El cavaller s'allunya enfellonit, 4 ?V
tregant-se a fondee cogitacions. Blancarosa
quan vejé de la finestra estant que el cava"
llar seductor s'havia allunyat, se'n ana a la
patita esglesia del poble. Déu meu, va dir
amb llagrimes als ulls, apiaden-vos de MI.
Senyor, jo soc -t'ostra! Els anemias valen per'
dre'm. La meya anima és plena de UUM i de
pau.,perqué Vos hi regneu!... Vos, Jesrús
amantissim, son el meu espós, i si algú val
arrabassar-me deis l'ostras amorosos braçosp,
feu-lo parare. Blancarosa abandona el ton"
pie dolçament acanhortada,La saya mara en
veure-la arribar li va dir: T'U careta i no et

clonzella,

trobava, fila

nieva.

Blancarosa

u

feu

un

peto

aclarir el rastra de la tirare. En 1,a'
vent sopat i després d'haver dit les oracions
de consuetud, besa el front arrugat de la na
re i u darui la bona nit. Blancarosa veia ale
les tenebres de la nit prenien formes ma71"5truoses i se li apareixia el cavallar seductor
amb els ulls encesos com duce brasas. S'enea"
moza a Déu i va dormir enperançada. A
ja nit ele gossos varen fer grane lladrues.
Embolcallat amb la foscor de la nit Ci
çava un cctvaller. S'atura davant la parta de
la casa de Blancarosa. La forceja, la va abrir
ajzterat pel dimoni, i penetra a la casa ea
a
un lladre de camine. Rapidament, torna
sortir amb la preciosa carrega.
La lliga al cavan i danant a aquest una
i

es va

t'arta esperonada, va correr camps a tray?s.
Les estrelles verntelleja,ven com gotee de sarrg
i el vent agitara fortament el brancall
elfr
arbres. El cavall, corria, ve/ave, com.
peritat. El sezt renz71 era estriclent con? el
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toc d'un clarí. El cavaller el feia correr tant,
que fent un bot es llencá a l'abim.
L,enclemét uns vailets que atalaiaven les
"I'aques varen notar que de l'abinz pu,java Un
Perfum suavíssim. Quina llei d'olor, va d'ir
deis vailets. Quina flor deu ésser aquesta
que té tanta flaire?
&n'aliaren a l'abint i varen trobar Blanca
rosa ageguda damunt de l'herba, tota volta
da de l'iris.
Ela idls lj brillejaven com dues
estrelles. Més enllá hi havia el cavaller ho
rriblement trosse jar. Un n-ol de c,robs se
havien menjat les entranyear-Jilmvaillts.:va
ren restar astorcItk clavdnt.traqUell elpecta
ele. Cal que aixó se sapiga, varen dir. I posiant-se correr varen anar a trobar el rec
tor. De seguida es va saber la nava per tot
11, Poble. Hi llagué una gran consternació.
camperols acompanyats del rector aczt
diren a l'abim on es trobava el cos de Blan-

enrasa.
kit veure-la tan formosa i tota voltacla de
iliris; varen exclamar, miracle, "miracle. Mi
,

delectació. Senyor,.deien, Yen -que
com Blancarosa. I s'humiteja
veiessin sentpre el
ven els ulls per tal que
camí dreturer i es nndlaven el front per tal
que el pensament no solqués mai el mar cigi
tat de les passions.
Blancarosa és morta pera cada dia es fa
més viu el seu record. La gent creu veure-la
en la soletat de la val!, tota vestida de blanc
i voltacla de lliris. Un pastor conta que un
dia el cel s'enfosquí sobtadament i retronyi
el tró per la vall profunda i l'aigua queja
abundant del ce!. Sorprés per la tempesta es
va posar correr i dentarth l'auxili de Rosa
blanca.
I Rosablanca aparequé radiant al cim de
la muntanya, blanca com un raig de !luna i
de sobte el cel s'adari 1 el sol brillador inun
dá de llum tota la val!. Es aixó possible, pre
gunta la gent. Si, respon el pastor, car la
castetat és la virtut que ens obra les portes
del cel.
CIVERA.
una gran

siguem pures

•

rfa-se

,»

el eavaller lladregot, varen .dir. Ara
lek estar cremant a l'infern. Ja zwiett, digué
el
rector, com Déu estima la castetat i la pu
'esa. 4l4mearosa era pura i honesta, i se l'ha
emPortada al cel. Si ens pogués mostrar la
Seva ánima no podriem mirar-la de tan res
Planclent.
Varen colocar clanzunt d'un baiart
el ces
purissim de Blancarosa, i en solemne
2)1.°Ce88(5 fou portada a l'esglesia i després al
cernentiri. En veure-la el sepulturer va dir:
4,questa donzella inereix una tornba magni-

fica.

Els joves ploraven.
En ésser soterrada va florir

eobert de
Pasar

roses

blanques. Els

un roser tot
ocells es varen

a cantar
estenent les ales sota la bln
"liar del mi.

cor°sa

ven encara un dolc perfum i en ésser des
arrelats de la terra brollá un doll d'aigua.
Els vallets varen restar meravellats. L'aigua
queia ressonant muntanya aval!, teixint ranri,e8 d'escuma. Els prats es varen encatifar de
aerba" i de flors multicolors.
arbres fruiters es vinclaven del pes de
erta fruita: Els cantperols collien cistelles
Préssecs vellutats i de ponles sonrosades
[Mates d'infant. Tota la gent de la rodaParlava d'aquests fets miraculosos. Les
quan hagueren esment que lumia
la font !ti acudiren freturoses
sad'aigua. El poble l'anonzerul, la font
(le
t'e la innocencia. Totes les donzelles que es
tin
laven l'hcrnestat i• la puresa, anaven a la
f9nt ( nplir
bebien aigua amb
el canteret

tkl5
:14

d„`""t
,

t

que trobaren el cos de Blan
varen arrencar els lliri.s que exhala

vailets

La Paraula
Ivon l'Escop, esforlat depurador de la nos
tra Ilengua, ánima i guiatge de la Lliga del
bon mot, que tantes campanyes ha fet per

purificar la Ilengua catalana i espurgar-la
de grolleries i sutzures, ha publicat un lli
bre altament interessant que ha estat molt
elogiat per la critica. Conté idees i estudis

Ilinguistics originalíssims

Reproduim

a

continuació

un

fragment del

cap. II «La paraula en la lle,ngua»:
No és pas, el mateix llenguatge, llengua i
paraula. El Ilengualge avarca tots els medis
d'expressió, és heterogeni i multiforme: hete

róclit. La llengua només admet

una

manera

determinada d'expressar-se; és homogénia i
consisteix en la totalitat de paraules o signes
expressius, usats per la comunitat, o el Do
ble. En ella, peró, hi distingim dues coses ben
diverses i ben definides, un et individual, a'>
te personal, embrió de llenguatge, la pa uta,
propia de l'individuu, i un fet social, acte
col-lectiu, element creat i fornit per la co
munitat: la !lengua, l'idioma, el dialecte; de
tal manera que tots els individuus, agerma
nats en una mateixa 'lengua o dialecte, re
produiran—no pos exactament emperb--els
mateixos signes, units als mateixos concep
tes, en una indefinible critalització lingüís
tica social.
«La Ilengua

no

és pas

una

fundó del sub
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jecte parlant, és el producte que l'individuu
registra passivament, la qual cosa no suposa
mai premedita.ció, i la reflexi6 no hi intervé
més que per la l'activitat de selecció» (1).
1 la suma d'imatges verba ls de tots els in
dividuus, d'una mateixa comunitat de Ilen
gua,

com

si

digués.sim: el sistema

grama

tical, virtualment existent en el cervell de tofo
ele ifldiriduu8, constitueix el tresor impon
derable de la llengua, la qual no es troba to
ta, completada, en cada individuu, sinó en
tots, en la massa, en el pié de la col-lectivi
tat; per oo la llengua ES EL POBLE. Es el
poble d'ahir, d'avui i del que será derná (sem
pre en potencia de repetir un a un tots el
mots de la lleng-ua, construint, aanb mate
rials vells, o millor, amb pedres d'una matei
xa pedrera, edificis nous, noves paraules, no
converses i maneres de dir), la causa efi
cient i propulsora, la forca imponderable que
crea i mou tots els idiomes.
La llengua és un sistema de signes en els
quals no hi ha d"essencial més que la unió
del sentit i de la imatge acústica, i en la
qual les dues parts del signe son igualment
ves

psíquiques...
No és pas

llengua,

una

simple nomencaltura,

Dista de noms, unilateral, pre
existent ala mots. Es el resultat de valors
admesos, de signes convinguts i usats per to
ta la comunitat, constituint un tot unifor
me i orgánic. I l'element primordial d'aquest
sistema, la paraula, és condició essencial per
qué sigui, que es composi de dos elements:
un de físic, el so, i un de psíquic, la idea.
Unint-se el so, que és una unitat acústico
vocal, amb la idea, formant aquests dos ele
ments una sola unitat fisiolegico-mental.
I es tan plena d'esprit la Ilengua, que tot
basant-se en sons i en signes visibles i tan
gibles, eticara ella, com una més alta veu,
fosos tots els sons i tots els signes, la sen
tim cantar, en certa manera, en nostres din
tres, car «sense moure els llavis ni la llen
gua ens podem parlar a nosaltres mateixos,
o recitar mentalment una pee,a en vera» (1).
El signe sonor que shi acornpanya és l'exe
cutió plena, la realització i actualització de
l'idioma. I «El léxic enter que cada u porta
en son cervell, jau quasi totaIment
latent i
una

(1) Saussure, Cours de Linguistique, pág. :32
Paris, 1916.
(1) «Sans remuer les lévres ni la langue,
nous pouvons nous parler á nous-memes ou reci
ter mentalement une prece de vers». Saussure,
obra eit., pág. 100.

com ado-rmit en nostra pensa»
(2), fina que
troba l'esperit, en el geni de la Ilengua, el
eAbal su.ficient de reporta coneguts, amb eis
quals treu constantment de l'idioma, sen9e
jamai exhaurir-lo, les quotidianes paraules
converses amb les quals expressa les idees
rolicions de cada hora, i, si es un geni qui
polaca l'idioma, arrenca d'ell harmonies insos
pitades, cantics i poemes immortals...
Ivon L'ESCOP.

Per

mostra...

El senyor Bisbe de Málaga, diocesá de Me
lilla, acaba de publicar una bella Pastoral,
molt interessant, de la que retallem aqUeSts
des paragrafs:"
«No olvidemos que Espana, entre mil II
mil de todos los órdenes, debe al Senor el in
calculable beneficio de haberse conservadoin
tegra en ella la paz mientras el mundo ente
ro se dividía y tritnraba en horrible guerra.
La triste situación por que ahora atrave
samos nos pone en condiciones de apreciar
el valor de este beneficio.
Y preguntamoss ?Espana, como nación, lut
agradecido al Senor este beneficio? ?Ante la
tremenda lección y el espantoso escarmiento
de la guerra ajena, se ha hecho mejor? ?Se
ha aeercculo más a la Doctrina y a la Moral
del Jesús tan generoso para con ella?»
«iCuántas veces, y pernlitidnos este des
que repetimos no queremos que scPa
a
a acusación, sino a deber de sinceridad
deseos de salvar a nuestro pueblo; cuántas
veces se han asomado lágrimas a nuestros
ojos y hemos sentido en el alma congojas do
muerte, al saber que sobre las hijas ininas
aún!, de las familias pobres de nuestros ba
rrias de Málaga se extendía la constante
amenaza de la más torpe de las seducciones,
para arrebatarlas en repugnante leva y me
terlas, como avecillas atolondradas, al barco
que las había de conducir a Af rica para PO
to de pasiones inmundas!...
La Junta de Damas para la represión (.10
la trata de blancas y las autoridades a time
nes
acudimos, conservarán de estas escenas
datos que asustan.»
Es comenea a descorrer el vel...!

ahogo,

,(2)

pdrte

«Le
en

sa

lexique

entier

que

chaeun

tete demeure presque

de

el comine endormi dans notre pensóc».
selle Darmesteter, La rie des morts, pág.
ris, Librairie Ch. Belagrave.
tent

non'

totalennent

.
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PENETRACIÓ PACÍFICA
Pr?Xilllanneflt s'inaugurar.1

a

Tanger

una

impensa rlasa de

/orar.

.15e nualgevol diarij

L1 torejador: !Dejadme zolo!... En cuanto los
ze

111111¦—_

acabó la guerra.

moros ze

fijen

en

mis hechuras
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Insistint
A En

Pere Ros d'Ordal.

Una de les causes especifiques, particulars,
concretes de minvar els amos les parts als
pareers, ultra les generals que s'esmentaven en
l'adiete anterior, fou el pujar el preu del vi
en proporcions considerables fins arribar als
micoLs, per a dir-ho així, en ésser mortes les
vinyes a Franga per la filoxera. Amb tot,
abans quatre mots sobre el fet que em ci
teu, com un aventatge pel parcer antic de
que l'amo tenia de cullir les parts i de donar
al parcer o rabassaire cup caer, premsa i
estiva encara que pagant-se-li un lloguer de
pesseta per bota de set o vuit cargues de
mesura.

Aixd, arnic pagés inconegut, que vos al-le
gueu com una aventatjosa condició, de se
gur que ignoreu qué portá les primeres raons
entre els amos i els parcers. El que L'amo
ho culli tot ja comengá d'engolossir als par
cers. Les parts no es feien per tires o rcngles
que posen en ordre cada ariy, com encara
es fá avui en certs indrets, sinó que es re
compartien de la totalitat, al vendre's el vi.
El reivindicar el parcer cullir-se la seva part
per rengles o bancalades, aixer, arnic pa.gés in
conegut, ja donit motiu a raons i desavinen
ces.

Perd anem a parlar de go que era diueu
que l'amo s'oblidava sempre en els con
tractes, a donar celer, cup i estiva al par
cer o rabassaire. D'aquest altre fet o
costunr,
vos

vingueren unes serioses disputes i con
llictes, i les primeres vagues i tot, entre .els
vinyaters de Catalunya. Vos no sé si sabeu
ne

esteu assabentat de que abans quan els
vostres avis menaven la vinya al quint, i
qu.e vos envegeu .de ,bornar-hi a mellar, el vi
o

nava

no escatiré ara si aquest vot de confiar
omnímoda que eren avesats de donar els
parcers i .rabassaires als amos, de guardar
tota la collita sencera a casa d'aquest,
vendre-la, qu.an Ii semblava bé amb una sin'
pie notificació al parcer, doná loe a abusos
i a frases i a tripijocs de mala llei. El que
si és cert que vingué un die que els parcers

Jo

ga

Lletra oberta

a

sOclAl

baratíssim i

era una

quantitat mínima

el que es consumía directament per beure a
tot arreu, que gaire bé tot se cremava, aixd
és, en leien alcohol, i el soben pagar per la
quantitAt d'alcohol que portaba. 1 vos sabeu,

amic pagés inconegut, com el graduaven el
alcohol que portava? Dones, en crem.aven un
raig arab una teja, i segons la flama que feia,
calculaven a bell tal, l'alcohol que wntenia o
Ja graduació d'aquest, i sobre aixd marcaven
preu itracte. L'amo ho venia tot: el seu i el
de parcers, proporcionalment a les pai--ts esti
pulules, entregava a n'aquest el valor de les
que li toCaven, aixd és, la quantitat de di
ners que rebia.

aixecaven bandera reivindicant el dret d
emportar-se les parts que% hi tocaven de la
verema a casa seva, i elaborar-se-la, i vendre
se-la quant i com a ells eLs hi semblés. VOS
no sabeu que anuesta reivindicació junt arril
algun altre, que no és el lloc de dir, iqui
si Deu vol, diré un altre dia, congria cnflic
tes veritables, com la vaga de Barbará (1,1
Conca), que dura vuit o nou anys? I al gua
nyar aquesta reivindicació o dret, els Par
es trobaren en que a casa seva no tenier
ni cup, ni estiva, la majoria d'ells. Per aixi

cers

sorgí l'idea deis cellers cooperatius, i el Prf
mer de Catalunya fou el de Barbará, cae fo
ren els que per h.aver assolit els primers al
tal reivindicació s'hi vegeren foreats.
Peró anem al gra, principal d'aquesta se
gorra 'letra. Per qué els amos, reduiren le
parts de benefici ala parcers, augmentant le
propies? Dones, pels preus a que s'allá Po
sant el vi, de mica en mica, així que es des'
tinit més al consum directe,que no pas a la
fabricaciÓ d'alcohol fina que arribá un arlY
(no salaria dir-vos exactarnent quin és), pero
cap alla al noranta que arribá a un preu

exorbitant. Els amos cregueren de justicia,
i jo cree llur opinió molt respectable, que

eren massa desproporcionats els guanys en
tre els d'ells i els del parcer, i cambiaren les
proporcions en la repartició. Tant just he
devien creure els parcers aix?r, que jo no lie
sabut trobar que aquest canvi de condicions
d'aparceria provoqués cap conflicte. Els con
filetes son congriats tots al volt de la vinYa
nova so americana, cornengant per la seva

plantació.

explico del canvi de
l'aparcería de les vinyes es
que passá suar.a aijaparcerul

El cas aquest que us

condicions

en

semblant al
del conreu de bl,at en algún indrét, de Cata
lunya. El preu de quaranta cine psetes 1,51.
quartera del blat tempta els amos a modifi
car les condicions deis tractes i augmentant
se la part propia, i s'hi avingueren els Par"
eets. Els eonllietes son ar,a que torna anar
trenta pesetes, amb prou feines. Vos je, se
que m'objectereu: que els amos tornin a re
duir les propies parts, i augmentin les del
Pareen En el con reu del blat, potser us do
nacía la re() aviat, per6 pel que es refereix

11
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les vinyes, no tant. Car tots plegats, amos
Parcers, enllepolits encara deis preus fabu
losos del vi d'alguns anys, han convertit cer
tes contrades de Catalunya en únicament
1

vinVaters, desterrant les altres Cultures,
aixó ha ocasionat la miseria de tots plegats,
deis amos i pareers. I
resulta que ni uns
ara

altres„ ami) raó, volen é.%er pobres
serables, i d'aquí venen les raons.
ni

.Seguirern

o

mi

le setmana vinent. Adeu siau.

Angel GRAU.

ELS LLIBRES NOUS
PREGLIEll
lem

ALS AUTORS I ALS EDITORS

COMPTE

DE

SECCIO,

L'APARICIO
QUE

QUE

DE LLURS

VULGUIN

LLIRRPS EN

QUE

DO

AQUESTA

ENS ~MI UN EXEMPLAR.

La técnica de Dios.—A propósito de un cin
cuentenario.
Conferencia religioso-social
Pronunciada en Córdoba de la República
Argentina, el 17 de Abril de 1921.—Ga
brie1 Palau, S. J.—Buenos Aires.—Secre
tariado Social.—Callao, 542.
—

Arnb motiu de la conmemoració del cin
litientenari de la liublicació del decret ponti

fiCi de

Pius IX declarant Patró de la Esgle
soció
a Sant Josep, l'eminent
le.g i borne de Deu, P. Gabriel Palau, pronun
11 una brillant i sólida conferencia, que es
la que
constitueix l'opuscle, la nota biblio
gráfica del qual estem traçant.
En una seriació lógica d'idees, el P. Palau,
al)l'ofita la natural
que ofereix aques
a
cunmemoració per a endinsar-se en l'estu
u„1 consideració de la labor redemptora de
LEsglesia de Jesucrist, en l'esfera social, tota
ella saturada de prudencia, sabiduria i amor,
Sue no es altra cosa la caritat, enfront de
'es
satániques activitats que disfracades amb
noms mes abieurrats i frapants, convu1
'.'13nen determinades capes socials, amb el sol
sla

Universal

•

fer surar Fegoisme mes
i la luxuria mes grollera.
he cregut, din el docte conferen

exclusiu objecte de

(tesenfrenat

.Sempre

que no sois en el camí de l'ascenció
Mora] i religiosa, sinó ádhue i potser, mes
e,neat'a. en el de la civilització social i civil i
uel progres material i económic, la concepció
socialista i panteista de l'Estat, significaria
una vergonyosa regressió, i un lamentable

clant,

letrocIls; car

aqueqt monstre

polític-económic

social que absorbiria la vida tota espont'ánia
i autónoma de la personalitat humana, es
convertiría a la faiçó de pirámide egipcia en
els organismes
un inmens sepulcre de tots
naturals i de totes les institucions socials de
caracter privat i lliure, i transformaria a
la societat civil, la única que llavors subsis
tiria, si es que en realitat tal organisme me
reixia anomenar-se societat, en un tot gris,
uniforme, simétric, acornpassat, mecánic, sen
variad() de matissos, sense gradació de
se
jerarquies, ni harmonia de classes, privat
d'estimuls de corporacions lliures, sense no
bles competencies de l'esperit, ni possibles
elevacions socials; sense sublimitats ni abne
pr,acions de virtuts heroiques... en un tot
igual, nivellat tot forçosament per lo mes
abjecte i vil de la humana naturalesa, sub
jecte tot a una férria disciplina militaritza
da que imposaria aquest Estat sense Deu,
esperances ultraterrenes,
sense moral, sense
lliber
desgraciadament,
sense
també,
peró
tats, ni premis, ni mereixements.
I es que el socialisme, no obstant totes les
científic i programes
seves ínfules de sistema
de progres sociológic, no es mes, en substán
cia que la expressió externa, buida i preten
ciosa, de la ooncepció d'un estat social en el
gro
fans primitiu, rudimentari, simplista i
civilització
bai
en
una
plasmarla
Iler, que
xíssima, en un grau inferior al simiesc, re
git en comptes d'ésser-ho per les lleis de res
perit, per les prescripcions de la mecánica,
la aplicació deis sistemes de forees i els mot
Ros inflexibles i aprioristes. A la psicologia i
espontaneitat de les accions humanes, subs
tituiria la cronometria i sincronisme.
La labor social de l'Esglesia, basada en la
técnica qual fórmula doná Sant Pau al excla
enim infirmor tuni potens sum»,
mar «cum
sense pte
o sigUi la técnica de la- humitita.t,
tendre, corn ho pretenen els que s'han erigit
elLs mateixos directors espirituals de la hu
manitat, els socialistes, reformar el món en
ter en un instant: actua silencicsa, inque
brantable, persistent en la regeneració de la
hurnanitat, vivificant-la amb la seva saba fe
cundíssima i purificant-la en-lb els esplendors
de les seves ciencia i virtut.
aquest resultat és tant més lógic quan
no es fa sinó eu:iviir-se al peu de la lletra,
el diví precepte, que la humilitat éssent ver
ge és feconda i la soberbia, essent casada i
adhuc pollandrica és estéril.
El P. Palau, redueix tots els falsos siste
mes, sociologics antics i moderns a dos: un
que fomenta el desordre del individualisme,
l'altre que anula la personalitat humana.
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El

estan

primer, d'ordinari profe~t pels

que

les altures del predomini de les ri
queses, la posessió de les quals mantes vega
en

des, injusta, quasi,

sempre

perillosa,

velen

conservar i

augmentar per tots els mitjans
possibles. El segon, és generalment, el seguit
pels que es troben en les profunditats de la
miseria, tal vegada més moral i intel-lectual,
que económica, els quals pretenen pujar i
gaudir del ubalumet de la vida», no tant per
les seves virtuts i mérits quan per la turbu
lencia deis tumultes populars, per el furor de
les lluites fratricides i per la subversió com
plena de tots els valors socials i humans;
essent tan detestable el lliberalisme econó
mic que és el primer com el sistema socialis
ta, que és el segon.
En front d'aquestes doctrines, el P. Palau,
predica la doctrina de la desiguanat, per?) la
desigualtat a favor deis pobres, deis indigents
i els desvalguts, car solament practicant amb
esperit d'amor aquesta desigualtat, es pot
aconseguir la única i possible ig-ualtat, que
recomanava l'apóstol ais tidels de Corinte, i
que produirá c,oni a lógica conseqüencia el
retorn al veritable espera de sá corporativis
me, infondrá un baf constant de mutuali
tat i cooperació; fará sentir tots els deures

de la més perfecta solidaritat i fraternitat
cristianes i posará en acció l'amor mutuu en
tre els membres (le un mateix cos social, en
tre els gerrnans d'una mateixa familia, en
la qual els més petits son la delicia deis ma
jors, i els más humils i abnegats la gloria i
el consol del llinatge.
F. MANICH.

D'a,ci

Aixó

recorda, per tal de dar-los Vi)
contet:
Un gos ,va mossegar un senyor i en pro
testar davant de l'amo de l'atropell, squest;
va contestar:
ooncell,

ens
un

--Aixó rai,

no

s'arnoini, mos,segui'l vosté

an
*

*

A Ginebra s'ha refusat en plebiscit la la)tg
posició de poder ser les dones electores i ele
gides pels cárrecs de regidors.
Han fet bé, porqué el] cap d'aval' corricu
el perfil es municipals d'haver de servir de
mainaderes i els guardies urbans, de senY0retes de eompanyia.
*

*

*

Els técnics militars diuen que l'objectiu de
la campanya africana ha d'ésser l'ocupació
del riu Kert.
En Guerta del Río está emocionat i es
sent ja militarista pesqué veu que ha tro
bat la manera (l'arribar a la posteritat. A
l'Histon:a de EspaM contemporánea hi han
rá un capitol que dirá: «La Guerra del río
Kert.»

iCatastrófic!!!
En vespres d'obrir-se les Corts els cabdilis
de les fraccions lliberals s'han reunit, han
dinat i no han dit una paraula, peró hall
menjat be.
Es aquesta una bona manera de pendre
coratge i l'orca per parlar quan sigui hoya,
o sigui abans del dinar ministerial.
* *

Nosaltres ens condolem del trist paper que
estan fent eLs pobres comunistes. Ells que
havien atabalat ami) les pri..-diques del sanz
patrie, i ara, té, ens assabentem que al Terç
d'Estrangers estan allistant-se a grapats eis

pistolers.

Gracies a Déu que les nostres tropes han
arribat al cim del Gurugú, porque en veri
tat que ells cronistes del teatre de la guerra
ens feien patir. No sabiem en aniriem a pa
rar amb les seves
enlairades proses. Ara com
no muntin en
aeroplá, ja no poden arribar
més amunt.
*

*

*

Eis oomunistes es queixen de que a la Ca
sa del Poble de Madrid hi han espies per a
deletar els del partit no coneguts encara per
la policia.
I encara més: els espions son gent d'upa
dintre el 90CialiErfle.

Ara que ells per sincerar-se deuen din que
per alió de no voler tenir patria no entren
en files, sinó que van al Tere, cosa ambigua,
peró nosaltres assegurem que no és per aquesta causa: Es perque no tenen cédula.
*

*

*

L'home del dia és don Alexandre Lerroux,
i el motiu, i la scva incógnita.
Tots els diaris:
En Lerroux és republicá?
En Lerroux és monárquic?
I ell, parodiant la frase ca.mboniana, asse"
gura:

Monárquic?
Republicá?
Tranquilitat

i bons aliments.
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NOTICIARI
Per R. O. es disposa que en aquelles Es
cotes nacionals que hi manquin els «simbols
de la Religió i de l'Estat», s'hi posin, i al
aoc més visible i honorífic, conforme ordenen
les lleis.

—L'Eseola d'Infermeres del Montepio de

'Santa Madrona
t:urs per al dia

anuncia robriment del nou
3 de novembre. A partir del
20 del corrent queda oberta la matricula a
les oficines de l'Institut de la Dona que tre
balla organisrne de la Caixa de Pensions per
a
Vellesa i d'Estalvis (carrer Baix de Sant
l'ere, 1, 3 i 5), on es facilitaran, de nou a
una i de tres a vuit els dies feiners i d'onze
a.una els diwnenges eLs detalls que es desit
gin respecte l'horari, matricules i programes.
—Per R. D. s'Ira ordenat la forinació del
ils patronal i obrer de Barcelona i la pro
vincia per rnitjá de un Delegat especial re
vestit de les faculta.ts necessaries.
Consell Superior de Protecció de la
Infancia fa públic que el dia 31 próxim ter
ininará el plaç per a sol-licitar els 40 pre
Inis oferts als qui reconeixin determinades
co.ndicions. La Junta Provincial de P. I. fa
cilita les dades necessaries.
Cornissió Mixta del Treball en el Co
inerl d'aquesta ciutat ha fet públic, porqué
ar.ribi a coneixement de tot el comerç deta
llista, que, mentre no s'hagi pres un acord
definitiu, resultant de la informació públi
I

oherta darrerainent, subsisteix

en

vigor

horari

de les nou del matí a les set de la
tarda, arnb les excepcions autoritzades, ha
vent-se de respectar amb tota exactitud
actuest, horari per a evitar la iinposició de
les multes amb que es castiguen les infrac
cinns.
Durant el pa,ssat mes de setembre la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es
talvi, ha rebut per imposicions la quantitat
4e 9.283,730
pessetes i ha pagat per reinte
gre s
d'estalvi, capitals diferits reservats i
lerrninis mensuals de pensió, 8248,669 pesse
tes, havent obert 2.054 llibretes noves.
De les irnposicions han correspost a l'Ofici
Ha central de Barcelona, 4.827,222 pessetes, i
a

les Sucursals 4.456,508.
El 30 de setembre la Caixa de Pensions
Per a la Vellesa i d'EstEdvi tenia vigents
414.171 llibretes noves amb un saldo a fa
ve'r seu de
111.815,417 pessetes, distribuides
la segrfient forma: Barcelona, 79.389; Llei
r
ua, 13.542,658; Girona, 12.617,960; Tarrago
na'
6.023,757, i I3alears, 41.855.

—Representaran a Espanya en la Confe
rencia Internacional del Treball, que es reu
nirá el dia 23 a Ginebra, els senyors Canal i
comte d'Altea (representants oficials), Grau
pera (patronal), i Largo Caballero (obrer).
—Entitats obreres de tots els carnps so
cials reclament del Govern la próxima impo
sició del recarrec sobre les herencies per fi
d'acreixer els retirs obrers obligatoris.
—Els miners deis Estats Units reclamen
temps ha la nacionalització de les mines, i
ara amb més braó que mai. La seva propa
ganda tendeix ara a demostrar que produint
per la nació i venent eLs carbons colectiva
ment, obrer i consumidors millorarien de
condició, com també els técnics i directors de
les empreses.
Un deis arguments capdals que al-leguen
és que el c,a.rbó és un producte de interés pú
blic absolut.
Mes la mateixa raó podria emplear-se per
molts altres productes d'interés comú i ab
solutament indispensables al consum.
Lo que molt

proba, proba

poc

o

gens.

—Els católics socials deis Estats Units fan
una campanya educacional formidable. Cen
tres de cultura a milers, personal apte i de
braó, dóllars a milions, quans elements es ne
cessiten per a Iluitar i vencer en aquest te
rreny, poseca en joc per tal de fer surar el
ideal nostre en el camp rnés important i
inés més compromís avui día.
—Els electors de Ginebra han refusat per
13.000 vots contra 6.000 un projecte de llei
concedint a la dona el. dret de votar i ser
votada en les eleccions municipals.
---A Anglaterra els obrers sense feina crei
xen i els tornen discols i fins violents. El que
pot la gana! El govern de Lloyd George es
mostra molt preocupat'per aital conflicte, ca
da dia rnés paorós.
fer saber al govern que estan resolts
fabriques i tallers si es posa en
a tancar
práctica la llei, rec,entment aprovacla, que
obliga als patrons a donar participació als
obrers en els beneficis obtinguts rrajanssant
el seu concurs.
—El desé Congrés Internacional del ram
de teixits reunit a Paris votá la setmana de
44 hores. Els dissabtes es deu plegar el tre
ball al migdia. També ac,ordá el reanudament
de relacions amb Russia, i un salani igual
per a els treballadors de la mateixa catego
ria.
—Noticies d'Austria constaten el fet de
una creixent concentració deis Sindicats. Ara
sumen els obrers de ambdos sexes sindicats
900, 820. En 1918 no arribaven a 300,000.
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MARCA

en cirios, blandones,
cha e candelas y todo
concerniente el ramo de cerr
elaborcdo con ttd
Pc rfección al res°. forme y gusto de ceda pala en CE
RAS PURAS DE ABEJAS pf ra el CULTO CATOLIC 0,
y con buena mezcles de vbrirs cluses y precios. «SIC
humo, olor ni crrbón
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.
CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.
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FABRICA de BUJ1AS

I

de

Esteáricas

40 Calle dela Prinen3a 40
T'Infolio 428

PRIV/z

„
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,c14Do
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2 Grandes premios

BARCELONA

" "alw

CsbYrii

y colores de 1 ochis clases y v rlos precios.
blandones est( Líricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. FxpedlcInnea u todos
los puntos de la
1'enfnsula y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2." CLASE

Bujiau

Princesa,

40 ANTONIO SALA Barcelona
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JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA-BARCELONA BRUSELLES
-

ELS MES IMPORTANTS
: : DE CATALUNYA
ELS QUE VENEN MES,
: :
1 MES BARATO : :
CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATER'A, JOIERIA, ETZ.
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SERVICIOS
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COMPANIA TRASATLÁNTICA

DE LA

Cuba Méjico. Servicio mensual saliendo de Bilbao
21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el

de
el

'unk Gijón

l'Inca

el

a

de

y

Habana el

y Santander.
de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de
Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; empiendiendo el

lara
Santa
ires
'nalga-ga

el 17. de Santander
16

día 2

el

el

28

30

Linea

de

línea

de

y

de

y

de

3.
Cuba, Méllco.—Servicio mensual

de

Gijón

Málaga

el

viaje de

5

y

el

20 y

de

Cádiz

de

Co-

mes. para

el

7.

desde Buenos

regreso

Montevideo el

New-York.

de

el la,

20 de cada

saliendo

de Cádiz el 30. para New-York, Habana
cada mes con escala en New-York.

y

de

Barcelona el

25.

de

Valencia el

Veracruz. Regreso de Veracruz el
10. el

27

y

26. de

de la Ha

Venezuela-Colombla.—Serviclo mensual
el 13 de
Mala
y de Cádiz el 16 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma.
'lleno Rico y Habana- Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello. La Guayra, Puerto
Rke. Canarias, Cádiz y Barcelona,
"

Cádiz

saliendo de

Barcelona el

11

de

Valencia,

Fernando Pdo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Allcane el 4,
el 7. Para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la
costa
de Arrice. Regreso
de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias Y de la
Península,
en el viaje de Ida.

tkeidentai

indicadas

Regreso

Je cle
ida.

de

Fernando Póo el

tincaBraiill-Plata.---Saliendo
Itienos Aires, emprendiendo el

canarias.

Bilbao, Santander.

viaje de

regreso

de Canarias

Gijón.

desde

Corulla

Buenos

de

y

la

Vigo

y

Aires

Para

Península. indicadas

en

el via.-

para Río Janeiro. Montevideo
Montevideo, Sanos, Río Janeiro,

Zetos

Vigo.
de

vapores admiten

alelamiento muy
tienen telegrafía

de,

de

haciendo las escalas

Coruna, Gijón. Santander y Bilbao.
los indicados servicios, la Companía Trasatlantica tiene establecidos los
especiales de los puer
del Mediterráneo a NeW-York. Puertos Cantábrico a New-York y la Línea de
Barcelona a Filipinas.
salidas no son fijas y se anunciarán oporunamente en cada viaje.

Ademas

t°8
3'as

2.

servidos

por

cómodo
sin

carga
y

hilos.

líneas

en

También

regulares.

favorables

las condiciones mas

trato esmerado.
se

como

ha acreditado

admite carga

y

se

en

pasajeros,

y

su

a

quienes id,

Companía

dilatado servicio. Todos los

expiden pasajes

para

todos

los puertos

da

vaporee

del

inun
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FUNDADA EN 1879.—C. ARDHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)

ENSENANZA,

CENTRO

DE

MENTE

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL
COMERCIO

Reforma de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación.
Prácticas de es, ritorío, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
por partida doble, aplicados a toda clase de empresas inc'usa la Banca y Bolsa
--El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
mercantiles. Clases especiales para senoritas.--Practical of School Langooges
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos
prácticos.—Taquigrafía.--Geografía comercial. Lenguáfono,.

puramente
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