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Dele acorde do la

darrera conferencia de Calmes en va sor tir la
I)a reunió de
convocataria d'una
representante d'Estats a Génova. A la mateixa
hi son cridats fine els Es
•ts ve~s

d'Europa, i fine aqueUs que,

com Rússia, sernblaven separats
del moviment
.pobles de nostra civilització.
1
Es un darrer esfore, és una
nova orientació per a salvar
aquesta pobra Europa de
,a Miséria en que una guerra sens parió
l'ha enfonscula. Al cap i a la fi
'nent que en un concert
s'iza vist clara
de pobles civilitzats 'imite amb el
9,1ale d'avui, no es pot prescindir
teixit de relacione internacio
deis caiguts, quan aquests son pobles de
milions i n'u:lime
en l'establiment del 720U estat de coses,
I Alemanya és n'asea potent, i
rlassa vitalitat per a que
Rússia
donat pugui deixar-se de banda el
3`1«. tge científic i industrialendeunla moment
perfeocionat
primera,
la producció agraria 1 la població
°5Z9na de la segona.
nombros

2nternacional dele

tfhabitants,
,te3

Lloyd George,

el governant Inés fort d'Europa,
ha vist aixa clarament, i s'ha «pres.un remei non per
aquesta pobra Europa que va canviant de posició
més que canviar de dolor; i la conferénda
en
de Génova ha sigut convocada,.
rebuda arreu, excepto a Franca, on va costar
el
la dimissió d'en Briand 1 fine an aquest
qualificatiu d'antifrances pel grup de ehauvinistes de rAction Prançaise.
sat a
cercar el
2,

o„ciconseguint

remei,

*

Qué'n
Si

sortirc't de la conferencia?

%fessem lala mateixa

es

limita,

com

sembla,

a

l'adopció d'acorde

materies econamiques,
nostra esperança en ele seus reszdtats. No
podem preveure aquests; pera si
Podem assegurar que el cami emprés
Primer ang/és és l'únic per a guarir Europa.
ej.,
Ara, si la conferéncia sobrepassa el pel
siacació
terreny
económic, si la mateixa vol portar la paals esperits, si
d'ella se'n volen derivar conseqiiéncies que
sobrepas.sin els interesR
preveiem a la iniciativa d'en Gege
'. materials, Rayare
or
el Tracas de les d'en Wilson i de
en

ar„r

,ZetaHarding.
Per aixa

.

és necessari girar els ulls
blanca d'aquest PilLS XI, al darrer onlaire, Ter arribar la vista Inés amunt, vos la
representant, per ara, d'una dinastia de ~si dos
anYs de regnat, i la primera
benedicció del qual, com el darrer sospir del seu
gran
lux sigut per la Pan. universal.

("edecessor,

2
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QUE PASSA

EL,
ESPANYA ENDINS

ESPANYA ENFOR A

A fi d'estudiar i

resokire, definitivament,
amb l'Alt Coinissari, el pla més convenient
i viable respecte la eampanya del Marroc,
anaren a Málaga, i d'allí al poble de Pizarra,
en Maura i els ministres d,'Estat i de Gue
rra, aco' mpariyats d'u,n nornbrós personal téc
nic. Allí trovaren al general Berenguer. El
cas era isolar-se i treballar tots junts, de
ferm i

sens

destorbs. Sembla que ho

conse

guiren.

L'espectació política

que

produí fou extraordinária.
aix6 succeís.
Els ministres
company-s

la dita

reunió

Es natural que

expedicionaris i tots els

guardaren discreta

reserva,

seus

perb

arribada l'hora de saber-Se, s'ha fet públic
que l'anar a Alhucemas el nostre exércit,
ajudat per .la Marina, és cosa indiscutible i
tant prompte com es tinguin a punt els ele
ments necessaris per a dominar aquel], te
rritori sense gran efusió de sang.
Ara es ,continuen, peró amb més activitat,
els preparatius que ja s'estaven fent per
aquesta nova campanya, més a prop del que

alguns creuen.
En Berenguer exposá al Govern les raons
que exigeixen aquesta acció bél-lica i els tre
balis de preparació que ja té fets per a por
tar-la a cap.
Pe" ,que es veu, convencé a tothorn, i no

,

tardarem a tocar les conseqüéneies de la
Conferéncia de Pizarra, que vulla Déu siguin
iones tal com en Berenguer espera.
Fins les eleceions municipals perderen del
seu interés davant de la susdita Conferéncia,
que tal volta esdevindrá historica.
Aquestes eleccions han confirmat la vic
t6ria deis nuclis vius i la davallada de tots
els partits característics del passat segle po
lític.
Els socialistes i els republicans han tingut
una molt quantiosa minva de vots. Solament
a Madrid n'han perdut cinc mil els socialis
tes. ElS maurins han obtingut deu libes més.
Els republicans també es troben en plena de
cadIncia.
L'elecció del cardenal Ratti per a successor
de Benet XV, amb el gloriós nom de Pius XI,
ha causat a tot ei món católic una molt fon
da i general satisfacció. L'Esperit Sant pla
ria, com serripre sobre l'Església, donant-li
ara un Papa acLaptat a les seves necessitats
a les del món enter.

Ha estat elegit

Papa el cardenal Aquiles
Ratti, arquebisbe de Milá, que ha prés el

de Pius XI.
Per primera vegada d'eneá, de la usuipa
ció deis Estats Pontifícis, el nou Pontífex ha
clonat la primera benedicció urbi et orbi la
la ciutat i al món), des de la lógia de la fa
gana de Sant Pere, essent aclamadíssini p( r
tot el poble roma, que omplia de gom a gen)
la immensa plaga vaticana. El nou Papa,
emocionadíssim, corresponia a aquelles mani
festacions de fe i d'amor ,del poble repetirt
les benediccions amb les dues mans i po'tant-se-les al pit, vessant d'efusius afectes
Papam lvabemus!
El món está content, está moralment trat
quil. Per centéssima vegada s'ha complert 1a
paraula de Crist...
Baixant de to hem de dir ara que totes 1€s
cábales, i prediecions, i suposieions, fetes
amb l'avinentesa de la reunió del anclav(
s'han esvait com les fumaroles de la Ca pella
Sixtina. De tot alió, no en resta res.
Diem mal. En resta en favor de l'Església
un novell testimoni
de la seva serietat, de
la seva dignitat, de la seva vitalitat, de la
suya divinitat, per a dir-ho en un sol mol
Vegi's la diferéncia que hi ha de les coses
humanes a les divines, comparant aquest
grandiós i exemplaríssim aconteixement ni«
dial, amb aquest altre fet, també mondia,
cine es prepara no 111uny de Roma, a Génova
per al mes vinent.
La Conferéricia és a punt de morir abans
de naixer. Cosa singular, seas dubte. Franl?
posa tantes dificultats per a pendre part
la Conferéncia de Génova, que bé pot aven
turar-se aquesta fatal predicció. França,molt1
és natural, ha vist el perill que corren
deis enormes aventatges del Tractat de Ver
salles i vol salvaguardar-los de tot perill. 1
com del que
es tracta, fonamentahnent,
de revisar aquest Tractat...
L'atur foreós es va estenent com taca d'011
tant a la Gran Bretanya com als Estats
Units, amenagant .de mort les fonts
pals de riquesa.
De la ConferIncia de Washington sois en
queda en peu un desarmament molt relatia
i climatéric, i un arranjament del Paeífie
Problemátic, del qual la Xina, qui ho havia
de dir! se'n emporta la millór part.
nom
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les Cases ele joc

i

EI Dr. Sardai Salvany
condennta la. tolerancia

Pagues

autoritats podiem retreure de més
insigne apologeta i propa
gzndista católic. El lexte aquí presentat és la
Pzrt principal d'?tna de
bre La Moral Cintadana les conferéncies so
ia Católica de Sabadell llegides a la Acadé
per la Quaresma de
1909, i dedicades a combatre quatre
«crims
ie
lesa-ciutat»: la pornografía, la blasfemia,
el joc i
la
de les festes. El titol
<19, moral i profanació
les
cases de joc» és el que
a
n'aquest capítul el seu il-lustre autor posá
ma
teix. No ja sois damna ell aquest
vici infame,
si 9,4
que expressament ataca les
de loe,
Nos i empreses destinats a Cases
la horrenda
ea'plotació de la més perversa i boja entre
totes /es passiorts
Combatent les
`«les de loe contbathumanes.
la llur tolerancia, llença
«tema contra les autoritats que les consen
(ir d elhavent apuntat en aquella ?poca a Ma
2`,` pacte a base de subvencionar la bene
conclemna el Dr. Sarda
%test contracte diabólic. Del seunominatim
vigoró& i
volerit analisi de
la malicia inhumana que la
e'vPlotació del loe conté, s'en destaca un al-09410u que té un valor extraordinari per
a
actual, i sobre el qual crido
tenm época
del
llegidor.
El loe sempTe o quasi
bé
t ‘"1 sempre és en perjuclici de tercer, i molvegades en perjudici de Menors, als quals
cl
e!z

f n'la

que la del

ficencia,

presta

.l'autoritat totjustament

l'a

ba11.1
fi;

una

especial

cu

Protecció. Aquesta consideració sola ja
Per a apoiar-hi una damnació absoluta
c?brar donativs del joc, ni que sigui a
"n?fics. Les entitats que en percebei

s'embutxaquen

estt'ab,
O

com

basta

per

diners robats, furtats,
cada dia els diaria expliquen.

justificar l'admissió

d'aquest
l que
s'esmerei en almoina. Quina ca
es aquesta
que nodreix a uns infants
b e/ pa
robat a (aires infants?
R. R.

ler

aln2t

e

a

bé. Tot aixé és molt trist, peré hi
Inés trist
leIxa serp malignaencara, i és lo següent:
[la 'Casa del joc] té els
S
Caus reconeguts i
S on
sapiguts, i aqueixos
d'un
ta.ntes de cap del any a l'abre s'hi devovíctimes, estan autoritzats per
[1,e.I. o per les
toleráncies deis encarregats
Que es dir lo mateix. I grácies
la Ilei se
contenti amb tolerar, i no vul
entrar a participació de
S
beneficis pels

gu.eleoln

reAreSentants,

com

diuen que succeeix

algunes. voltes,

llavors ja no és tokrán
veritable &tildó oficial
que es dona a tal indústria, que
ja no
califica ni classifica d'altra manera. El es
qui
té la banca és allavors un
industrial com
qualsevol altre; els qui hi porten sos cabdals
ne son socis
comandita•is de ganáncies o pér
dues, i
que

era, sine) protecció

i

res més. Lo que pot
esdevenir-ne d'ai
xó en ordre a la pau doméstica,
a la ;preva
ricació en la cosa pública, a la
mateixa se
gurefat personal deis interessats, tot
aix?)
son coses que es deixen
apart, i en que l'au
toritat hi acluca e]s ulls, corn si no
fos de sa
competéncia. Vos diran que cada u fa deis
seus diners lo que vol, i que li és
igual a
la autoritat que al ciutadá el posi
al tant
per cent en un negoci, o que els
posi sobre
una carta. Tot lo qual,
htimanament parlant,
estaria molt ben disc,orregut, si no's
tractés
Inés que de diners que passen de
les mans
deis uns a les mans deis altres, sense
altra
trascendéncia moral i social, que la que hi ha
en qualsevol contracte en
que honradament
se fan semblants transaccions
o canvis. Mes,
per desgrácia, no és pas així. La Casa de joc,
entenent-se per tal la que entenem aquí, no
d'un joc purament recreatiu i expansiu,
sinó
de joc de ganáncies i pérdues al etzar, i d'al
guna quantia, la Casa de joc en aquest sen
tit té una trascendIncia social, que no pot
escapar-se al bon sentit jurídic d'una autori
tat, si aquesta es té per alguna cosa més que
p.er un fantotxe cec, sord i mud, en orde a
les coses més greus. La Casa de joc és fant
de públic desordre, per molts conceptes que
no pot desconeixer el
Ilegislador i deis quals
slan fet cárrec totes les llegislacions.
En primer ?loe la Casa de joc és un, pa
rany, és un llas, és una seclucció. Interessant
una de les passions més vives
del honre, que
és la cobdícia, fa resplandir davant de sos
ulls els mirallets de la il-lusió d'enriquir-se
en
poc temps i arnb cap treball, fiant-ho
tot a la sort, a la cega fortuna, a una combi
nació fortuita de xifres, en tot lo qual ape
nes hi entra. per res el cálcul o la
previsió,
i molt menys la pruclIncia que deu ésser
sempre la reguladora de tots el actes del ser
racional. Es tentació a perdre molt arnb la
incerta esperanea de guanyar molt, i aquei
xa tentació erigida en institució legal,
és
un atac directe a la borsa del próxim, que
encara que voluntáriament sucumbeixi a ella,
no 'hura de responsabilitat al tentador,
que
Ji ha parat el' llas, i l'ha enllnernat amb
sobredits fantástics mirallets, corn ,enlluerna
i arreplega mussols l'hábil cassador.
Segonament, la Casa de oc• és l'enemic i
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destructor de la virtut del treball, que és
virtut social de la que ha de passar-ne al
gun cuidado la pública autoritat. El joc és
rel corc del traban, i un poble de jugadors
mai será un noble de laboriosos treballadors.
Es més cómodo esperar ganáncies de la sort
que del enginy o de la fadiga; és Inés rala

aquests menors, que tenen mal pare o iral
espós, s'ho pot mirar amb indifereneia?
deu ser-ho en aquest cas fent tancar amb má
ferina els caus o xucladors per ont desapar(
xen les fortu.nes i la pau i l'honra deis seius

guer pensar que puc enriquir-me en una nit,
que no pensar que hauré de passar anys i
panys bregant en un ofici o carrera. El joc
mata, de consegüent, totes les iniciatives
dignes, i fomenta totes les ganduleries. En

Anyadiu a aixó que la Casa de joc és casa
de desesperació, i la desesperació és el fac
tor principal d'una gran part deis crinis que
anomenem socials, i sobre quins té particular
obligació de vigiláncia i de repressió l'auto
ritat, Les estadístiques ens diuen, .amb núme
ros més eloqüents que totes les ponderacions
oratóries, que el se tanta per cent deis suici
dis provenen de .pérdues en el joe: agua.
Monte-Carlo clavat com una, ignominia en el
centre d'Europa, i qual indepenclencia está
reconeguda i garantitzada per la diplomác a
europea, que no ha pogut garantitzar la deis
Estats del Papa; aquell Monte-Carlo, oprobi
de nostra civilització, vos dirá quin és el nu
mero deis infelissos suicides que enterra
da any en son cementiri laic. Aquell anti e
d'aristócrates juga.dors és un antre de mise
rables suicides, desenllás natural i lógic deis
di-ames íntims d'aquella famosa ruleta.
I tot aixó, dieu-me, no es surt deis limita
de la moral particular i no entra en la esfe
ciutadana, i p1.1
ra de la moral pública i
tant en la jurisdicció de l'autoritat i• de les
lleis? I si no és així, perqué han de servr
les lleis i l'autoritat? No és eseandalós, die*
me, que es ~ni llegir com s'ha llegit en ds
periódica de l'idtinza setmana, que un senyc:
Ministre pensa autoritzar el joc en els eass
nos de Madrid, posant-los-hi contribudó

que no el prohibís la llei de Déu, deuria
prohibir-lo la Nei civil ,en bé de la indústria i
cara

deis comere nacionals. La Casa de joc és la
práctica del negoci fraudulent en oposició
al negoci lionrat; cada Casa de joe és una
bateria contra la fábrica„ perqué tendeix a
corrompre el primer element d'ella, que son
l'amo i el treballador. Els cabdals empleats
en la ruleta o en les cartes, son cabdals sos
trets, robats al giro mercantil i a la produc
ció fabril o agrícola, que tant necessita el
pa.sí Jugar, i autoritzar o no reprimir el
joc, es atentar contra la riquesa pública, més

contra la pública moral. I en aixo
ha d'intervenir-hi l'acció de l'autoritat?
Finalment, el joe es quasi sempre en dany
i perjuclici de tercer, i molt sovint de me
nors, a quins deuen i han donat sempre to
tes les lleis del món, especial protecció. So
bre aquests, per dret natural i diví i civil té
obligació de vetllar sempre l'autoritat.
felís jugador no ,exPosa i arrisca solament
interessos personals seus, en el qual podria
tenir segons com alguna apariéncia d'excusa
o disculpa; sinó que
arrisca i exposa els de
la seva familia. Per aquelles taules de joc
hi roda la setmanada del treballador i la
renda del capitalista, lo qual vol dir que hi
roda el pa deis fills, l'acomodo de les filies,
i tal volta el pervindre de tota la familia.
Aquell drinc de les monedes en la taula del
joc, repercuteix dolorosament en la doméstica
llar i en el cor de les mares i de les esposes,
que ploren solitáries Ilágrimes, veient fon
dres en aqueixa mEdeída il-lusió del joc els
seus interessos més 'wats i la pau i ale
gria de la casa. Les festes, com més restes,
més pahoroses es tornen en la del jugador;
les festes sqn per ells dates fatídiques que
es veuen aproximar-se amb temor i es recor
daran després per sempre amb dol i amb
encara que
no

vergonya Quantes d'aquestes
gues ha escrites el joc en la

págines amar
história íntima

Quantes ne sabeu vosal
d'aque,stes históries, i jo tarnbé! I l'au

administrats?
*

-

dit concepte, qual contribució

tres

que deu ésser el tutor

riat de

tots

s'aplicarit

de Beneficéncia? I no dona una idea de
lo que han jzle ser les ganáncies de la Casa
banca del joc, i de consegüent les pérduts
deis jugadors, quan es diu .públicament que
una Casa d'aquestes s'aconsola de pagar Per
tal autorització quinze mil peetes mer
suals? Quantes fortunas arruinades no reprI
senten aquestes quinze mil pealetes de col:
tribució •ensuals, stunades amb les que M
d'emportar-se'n el banquer, després de le5
despeses del personal i material del Centre
diabólic que té establert i amb el qual s'en.r1
queix? Calculeu, si podeu, les sumes diárle
que aixó representa, que totes surten de
butxaca del jugador, i la suma de lia.griine
eu9
i la sarna de discórdies, i la suma de
res i de cr
que porten per horrible
ram

deslio)]ims

de moltes famílies!

toritat,

*

DR. FETAX

(Acabará.)

(t

91

1

CATALUNYA SOCIAL

VI

e

5

Aniversari

de

la

mort

del

aran

i

Bages

Doctor Torras
Fa sis

anys que

s'extingi aquella intel-li

Oeneia poderosa, aquell Bisbe pié de seny i
de
sabiduria, el director espiritual del nos
1re poble que

encarnava

totes les virtuts de

raça catalana.
El seu record perdura viu i palpitant per
qu? la seva
obra té arrels fonclíssimes en la
'Ida religiosa de Catalunya. El Dr. Torras i
13age5 és sens dubte l'esperit més fort i més

equilibrat

de la nostra renaixenca. Tota la
vida és equilibri i justa ponderació.
L'otra del nostre gran Bisbe resta gairebé
in?dita per molts católics de les terres ibe
set,a

qu08 Dissortadament la faramalla enlltter
na encara
molta gent. Els Sans Pares Pius X
Eenet XV, elogiaren algunes de les Pasto

abra Pastoral del doctor
Torras

i

Bases

-com el pare Abraham,
segregat de la
Pátria
de Caldea, i del seu parentiu, sortí de la Ur
qui s'enterpreta la ciutat de les
iletr

Va

es, sortí tarnbé

el nostre gran Bisbe de
ciutat
't11 havia de Barcelona, empori de la cultura.
cavat i furgat terra endins de l'hist6ri/t,
.ka

,

1

navia revelat els fonaments de la Ca.

talurlYa,
e°11

una i autóctona, sMida i consistent,
una altar d'una
tei( regne de Deu sola pea.
es dins de vosaltres mael
diu rEvangelista Sant Joan.
en
111.1)s d'Esdras, en aquests nostresCom
temps
a.mbluna, batallant amb una má, i martellant
l'altra má, edificava el Doctor
'Torras,

Ex1

te)s,

bisbe catalá

rcds del Dr. Torras i
vol dir que

son

Bages, la qual cosa
in teressantissims

documents

que han d'ésser coneguts per tots el cató
lics.
El temps ,arrecona l'obra de molts hornos

embolcalla amb el inantell de l'oblit els fal
sos

prestigis, peró les obres del

Bisbe

no

envelliran mal i

nostre

seran

plorat

semprc

el,

guiatge del nostre poble.
CATALUNYA SOCIAL, que segueix les pctja
des del gran Bisbe i sent tuna férvida admi
ració per

lluntinosos escrits, amarctts de
de fonda religiositat; u ret en el
VI aniversari de la seva, mort, plorcula enca
sos

seny i

ra

per tots els catalans i per

l'Església uni

versal, aquest petit homenatge.

sobre carreu, pedra sobre pedra, els
Jerusalem, la Ciutat de Deu, de la
qual en digul tantes coses glorioses. Sota el
,bell titol de la Ciutat de Deu i de l'Evangeli
de la Pau, s'aplega la seua obra pastoral.
Per la Ciutat del gran Rei, eo és, Jerusalem,
demanaven els jueus pelegrinants la pau i
l'abundancia. Que la pau sin feta damunt les
murades i que l'abundancia ornpleni tes sities.
Per no fer esment sinó de les sumrnitats,
des d'aquells vint-i-dos llibres que a la Cmtat
de Deu consagrá el santissim Bisbe de Nipo
na, delimitant-ne els termes i les muralles
que la separen de la ciutat de Babilonia, rnolt
s'es escrit sobre el tema de la doble ciutada
nia i del reialme intern de Deu. Empero l'o
bra del Doctor Torras culmina singularment
per la fermesa de la construcció, per l'agili
tat de les torrelles que amb dits de rosa toca
l'Aurora del dia etern, per l'estabilitat i la
carreu

murs de
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connexió deis

carreus que

l'integren. Jerusa

Bé els coneixia als pa,gesos que la =Tedie
ció primitiva de Deu encorbá sobre la ingra
ciutat: euius participatio eius idipsum: lo es titud de la terra
engendradora d'espines i
saber, les cases i les pedres de la qual s'unei
abrulLS, i Ii estoven les entranyes ,amb. suor
xen en estret i solidissim engranatge! Quina
amb plor, que després se trasmuden en ga
forta construcció la qui comerlo, amb aquella yenes d'alegria; els
parlava de la noblesa Bur
memorable pastoral De la Ciutat de Deu i originária. Pastoral
magnífica aquesta de
l'Evangeli de la Pau, dada en el palau Epis
La Pagesia Cristiana, plena de ,l'amor a la
copal de Vich, en el jorn festival del gloriós terna, arnarada de
serenitat, ampla i pura.
Sant Bernart Cal,v6, als 24 de Octubre de
homes moderns del seu poble qui cada
1889 i acaba ,amb la serenissima Ciéncia del dia mé,s senten l'atracció de
les grans ciutats,
patir, calendada als 7 di,es de Febrer de 1916 els aconsella el retorn a l'ample
gremi mater
en el litit del dolor i de la mort.
nal de la terra, omniparent i fecundíssima,
Entre les qualitats que cal que tingui el lluny del tumulte febrosene
de les eiutats.
bon pastor posa Nostre Senyor Jesucrist, La pagesia té quelcom de
sant i de pur. Per
Pastor i Bisbe de nostres ánimes, aquella un camí desert de masia, se reverá Jesús re
qualitat, lo és, que conegui cada una de ses sucitat ala deixebles d'Emmails.
ovelles i les cridi per son propi nom. Bé les
A les associacions chorals tan ,abunduses
coneixia una per una el Doctor Torras les en aquesta beneida, terra d,e Cat,alunya, que
ovelles del seu rarnat i les cridava per son bellament se li podria
aplicar aquell epítet
propi nom i els déia les paraules més ferido
horaciá a Orfeu, Vocalis, es a dir, que es
res, i les hi deja amb la dolga eficácia de la
tota ella veu, dlia com en la música rnateixa
paterna llengua, segons aquella dita del vell podrien educar cristianam,ent sos sentiments.
home d'Estat, que es feu monjo, l'elegant
Als pobles d'Igualada, de Manresa i de
Cassiodor: Duleius ab unoqurgUe accipitur Sant Pedor els recordava la gesta del Bruch:
quod patrio sermone nctrratur. I per aixó, o que no fou un simple Contrast d'arimes, sinó
Manresa, et parlava a tu del Misteni de la que fou una liuita de l'esperit; que lo que
Llum, d'aquells tres raigs miraculosos que n'eixí triumfant, fou la Pátria i la Religló
una bella nit, la nit del 21 de Febrer de l'any
i la Familia catalana.
1345 «quan al mig del dia els pagesos en el
Del dolor universal del mon i de la Passió
camp llauraven i podaven i els menestrals i
típica de Jesucrist intentava parlar en la
industrials de la ciutat, pels seus quefers, pastoral La cióncia del patir, peró la seva
anaven pels carrers i places; eixirit de les
prbpia carn fou ungida de dolenga i configu
altes serres de Montserrat, el Sinaí de Cata
rada al cos apassionat del Redemptor. La ma
unya» penetraren per un finestral de l'esgle
gestat de la mort ;próxima plana damunt
sia del Carme. Tot el poble s'aplegá dins el aqueas fullea, i aqu,elles
ensenyances cobren
temple llurninós, adorant aquell simbol de la un sentit penetrant a que no ens podem sus'
llum qui representava l'inefable misten i de la traure ara, que la Eternitat les refrenda amb
Trinitat Beatíssima. I d'aquest miracle local sos set segells.
s'elevava a Ja universalitat de les ensenyan
I com era l'estil pastoral del Doctor Torras?
ces eternes. Bé les coneixia una per una el
El seu estil volava a,mple i dar, amb onades
Doctor Torras les'ovelles del seu ramat i les grasses i lentes, sense encresp,aments ruti
cridava per son propi nom. I a tu, o Igualada la,nts, perque no hi havia codols, qui en tren"
herdica, et recordava tes noces eternes amb quessin la correntia profunda. Degotava
un Espós de sang, arnb el teu Sant Crist, qui
d'qnció com l'ungüent qué del.. cap d'Aar6
te desposá amb amor etern.
regalava fins a la barba i fins a l'orla del
En totes leslpastorals hi dominen dues no
vestit.
tes: la Llum i la Sang: una mena de conjun
Aquest bu el primer pensador catalil,
ció entre Sant han, l'Evangelista de la Llum
quan la nostra Catalunya es comengav,a a
el qui més vegades parla de la Llum, qui
buixar damunt l'uniformit,at de l'EspanY3
banya d'aleária l'exaltació del seu Evangeli, romana; i el seu pensament de constructor
i entre Sant Pau, l'apóstol de la Sang, el qui
del nostre poble s'ajunth, amb el pensainent
Inés vegades anomena la Sang. La llum i la de l'autor de la Tradició catalana, tancant,
sang son elements vitals que el cristianisme
la gran curva de l'are triomfal damunt e`
aportá al món, crid,at de les tenebres a la cap mitrat del Bisbe Oliva.
llum admirable de l'Evangeli. Els cristians
caminen per la llum, i renten i blanqu.ejen
LLOREN1
Burs vestidures en la sane.,

lem, Jerusalem,

que

ets edificada

com

una

•
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La personalitat
del doctor Torras i Bages

El Dr. Torras i Bages, nat a
Vilafranca,
Patria feconda de cataláns il-lustres,
terra
Central catalana, ha estat un home qui
serva,
fidel, l'empremta de la seva raga. El] campa
In el nostre poble a una vela
i noble serra
lada de
tossals germans í relligats, germans,
adhuc En Ramon Llull, cimal voleanic, ex
eePeió i confirmació d'aquella psicologia
tra, d'aquell sistema orográfic, rosari de nos
ca
yenes i collades que alternen amb
la bella on
dulació, trémola arreu del mateix aire de
Aquest esperit que es traspassa de
generació en generació, té en el Dr. Torras
Sal

representant fins ara, el darrer tos

d'aquestes

que no
han descarnat les pluges, muntanya
que viu d'ella sola
carenes,

comporta al seu voltant les feixes petites
i la
percinta deis marges, qui s'abasta de la
seva
estructura per corpendre, neta de la
figseor incluida de les selves,
massa propicies

la clefallença pagana.
El seu nacionalisme teológic destriava
aferrnava com a fonament de les nostres rei
vinclicacions aquella fonda llei providencial
que
a

irnposa a cada home i
deure de la seva perfecció,

a

ço

poble, el
és, el desple

cada

gament de la própia personalitat. Per aixó
«La Tradició Catalana», va
primera_
luent de la valor ética, del parlar
imperátiu etic
Dodriern dir, de la nostra 'tradició i era no

'a

-s en segon

loe que passava a l'estudi de
seva valor racional. Anys després, en ple
na
Potestat episcopal, repassa la seva obra
novament amb la doble fermesa
(te l'aProva
la revisió autoritzada i guiada per la
gra
cia d'estat i
de la personal i prudentíslima
re);
'Lsió horaciana de qui
els seus es
crits després d'un Ilarg rellegeix
repós.
No en
tnesti. aya pura teoria, sinó practicament, de
també la 'seva amor a la terra. Res
tlo
era indiferent del que representa ener
gjes Material i
espirituals de la nostra so

(ietat; costums,
Política, pietat,
11

:trs

economía, dret, cilncies, art,
de les nostres gents i deis

estaments i escoles. El

seu interés Per
valors ben sovint prenia
Per aix6 es captenia, tara(le,
tots els nostres homes, deis humils i
s
erninents, actua,nt de director espiritual..
Era entranyable,
humanament i saeerdoa, la seva
devoció a la lengua própia, reeLrt-li tribut
constant. La porta, per primera
volt
a la
Reial Académia de Bones Lletres
llegir-hi el seu discurs d'entrada, l'enaltí
es les
nostres
jo Ines
concretes.

presidint els Jocs Florals de Barcelona, en
reivindica', les prerrogativ,es en el seu libre
magne i l'emprava habitualment en els seus
escrits, fins en els documents oficials.
Era també un devot de la suavíssima pie
tat catalana en totes les seves manifestacions
populars: l'Ave Maria qui floreix encara,
com

una

divisa,

en

els caneas de

pagls,

el

Sant Rosari qui religa les famílies i els vei
nats i renua quotidianament les glneres...
Demés, el Dr. Torras, intel-leetual en cons
tant funci6, qui, fins viatjant, elaborava
idees, sentia pels intel-lectuals una especial
simpatia.
El que era el nostre Doctor, al pujar, mi
trat, de categoría, resta consagrat Patriarca
de CataIunya. El presidí i beneí la nostra
renaixença com un nou Oliva, com l'Abat
Oliva, qui havia presidit i beneit la nostra
naixenga.
Aquest Patriarca de Catalunya ha estat,
també un gran Doctor de l'Església,. Com a
catará i com a cristia, qui duia sang latina
i el pósit d'aquella formació secular que cons
titueix la tradipió constant de la provincia
tarraconense, tenia el ,sentit roma de molts
il-lustre fills de la nostra terra.
Com ells, havia demostrada la seva adhe
sió personal al Pontificat. El Dr. Torras con
tinua la dinastia deis eatalans qui aportaren
a la suprema direcció de l'Església Católica,
Romana, les llurs dots de govern o de consell,
presentant-li, com ofrena de la raga, e1 nos
tre seny natural, facultat eminentment polí
tica qui dona la provincia en el regiment
d'esperits. El continua aquella dinastia glo
riosa de sants i papes i antipapes i bisbes i
frares i doctors, entre els quals excel-ha
Sant Ramon de Penyafort.
Especialment es manifesta aquest sentit
roma, del Dr. Torras en els seus dos formida
bles documents «Dios y el César» i «El in
ternacionalismo Papal». En ambdés vindica
les ,prerrogatives del Pontificat enfront, en
el primer, de la potestat civil, i, en el segon,
en pie ordre internacional.
La intel-ligIncia del nostre Doctor, com
tenia el do de síntesi, procedia, sovint, per
saltunt. Per aix6 alguns, exagerant, s'atre
vien a oferir-li crosses o insinuaven que ca
lla interpretar-lo.
Com a mediterrani, amb la seva fonda ulla
da de conjunt, no perdia la visió precisa i
amorosa deis detall. Com l'Abat Oliva, es
captenia de les ardu,es coses i de les més pe
tites. En tocar-les, els dava traseendIncia.
Per aix5 una altra vegada vaig comparar-lo
a un pessebre de Nadal, microcosmos fami
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liar, pie de pietat, de meteors i ankdotes,
joia alliora deis grans i deis infants, ja que
cada

un

hi traba la

seva cosa.

I ara veieu: aquest

Bisbe de Catalunya, el
bisbe més localista de terres ibériques, hi
esdevé el més universal o católic deis bisbes.
El Dr. Torras i Bages per la seva cié/leía
i per la seva virtut, qualitats acreditatives
del cloctorat espiritual, mereix el títol de
Doctor de l'Església. Aquest miracle s'explica
en saber que l'espera és ubicual, peró
també
localista. Li cal un bressol amorós per a so
jornar-hi entre volada i volada. Ja els antics
tenien el seu .genius loci. Aquesta Ilei la se
guiren els gra.ns homes de la nostra rala.
Fins Ramon Llull, apeistol abrusat qui va
duna banda a l'altra de món, s'aturava a
Randa i a Miramar, essent per a ella, l'es
plai d'aquella vida contemplativa, veu im
ponderable de la seva dinámica espiritual.
Com a veritable bisbe, veia amb ullada pa
norámica per damunt deis seus; c,om a veri
table pastor atalaíava el seu remat diocesá
i tota la familia catalana i en coneixia les
ovelles, cridant-les sovint upa .per una pel
seu

norn.

Si els seus escrits, amb raríssimes i justi
ficades excepcions, e.ren en catalá, en catalá

tamé habitualment els seus sermons.
eren
Era humilíssirn com a home, per,5 digne i ge
lós com a autoritat.
Am1 la seva afabilitat, tractava per igual
a tothorn: ni esas i desatent
amb els pobres,
ni excessiu i massa, c,ondescent amb els rics.
La seva amor a la independéncia de l'Es
glésia i de la seva jerarquia arribava a una
susceptibilitat extrema; no admetia de nin
gú, per alt o insistent que fos, ingerIncies en
el govern eclesiástic del seu Bisbat. Respec
tava les autoritats, pel principi que encar
nen, no per l'home qui l'excercia, i per aixe,
feia a,catarnent a les més humils, fins als al
caldes del darrer poble de la seva diócesi.
Els Sants devegades semblen impertinents
al món. El Dr. Torras qui en una lletra con
solatória a un amic Ji retreia que la rnort
sempre és oportuna, finá en plena potestat
intel-lectual, en l'apogeu de la sev.a escla
tant existIncia. Fins després de la seva mort
restará espiritualment i corporalment entre
nosaltres. Jo me'l figuro„jacent, ert i ma
gestuós ami) la baga de les seves noces epis
copals al dit, fulgurant intacta, superior a
la vida i a la mort i fins superior a la mi
raculosa incorruptibilitat.
J. BOFILL I MATAS.

EL NOU PAPA PIUS XI
Amb la mort del glorlós Papa Benet XV, tot el món es
trasbal,sa. Era tan
sea
prestigi, havia tingut iants encerts en la direcció de l'Església, que tot el món gran els'os
catalic
tremí quan tinqué esment de la seva mort. Quan passin els anys es fara
seva
figura. Tota la terra eslava desolada, pera heu's aquí que s'ha eseampat més gran larelee
la nova de
ció del nou Papa i tots el.s cara han vibrat i s'hetn
desvetliat ola esperas
El
Papa és la representació de Jesucrist i, per tant, teniem ja la seguritat quecontristats.
seria escollit

amb mérits i prestigis per a guiar amb la llum de les seres virtuts el món ea
tólic. I així ha estat, en efeete. El cardenal Ratti, que ha prés el nom de Pius
XI, és un es
perit cultíssim, d'extraordinaria erudició i d'envejable poténcia intel-lectual. Es d'un
tre
ball constant i metadic, sonso manifestar mai ni precipitacions ni
fadiga, mantenint conti
nuament la paraula reposada, vivent i d'una dolçura captivadora. Té
publicados diversos
obres de reproducció de textes antics, amb una crítica insuperable i
riquesa de notes
portantíssimes, algunos d'elles en col-laboració del seu mestre monsenyor Ceriani.
Tot fa creure que continuará el caracter del pontificat de Benet
XV, afegint-hi, es
natural, orientaeions noves i de gran eficacia.
Després d'haver estat proclamada l'elecció del non Papa, apare gué Phis Xl
al baleó
de la façana i duna la benedicció urbi et orbi, que des de la
pérdua
deis Estats Pontificís
.s'acostumava a donar des de l'interior de la Basílica.
El non lant Pare Pius XI, dona la seva primera
benedicció al món i voleiaren les
campanes en senyal de festa i ola cors cristiane s'ompliren de
joia.
Grane i aconsoladors fruits es poden esperar del gran Papa
que Déu acaba de donar
a/ món. Coneguda es la seva obra desplegada en missions polítiques
bu'
portancia i coneguts son els seus éxits assolits. Pero corn que la missiód'extraordinaria
del Papa és difZC
líssima i el camí és pié d'abrulls, cal dir ala nostres germans de fe: «Preguem pel
PaPa..
?lastre Pius Xl. Que el Senyor el serví i el vivifiqui, i el faci benaurat
damunt la terra
un successor

no

el doni

a

la

força de

sos

enemics.»
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Ja saps que a Russia es mengen les dones i
els infants?
--(han vaig saber que havien implantat el cornunisme, ja m'ho vaig pensar
que la riostra civilització tindria una gran
influéncia en aquelles terres.

lo
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La

veritat i

hum,ans en apariéncia, ja deuen ésser fills
d'aqueixes santes fonts que acabem de nome

els obrers

Potser per suposar-ho un sobreentés, en el
•noatre article de dissabte pa-ssat, no varem
remarcar una

important excepció,

en

senya

aquell reconeixement que el món, a des
grat seu, ha calgut que fes de la Veritat en
la persona deis darrers Pontífex romans. Ho
teniem a la ment, peró oblidárem que ha ha
via de dir la ploma; que aquel] reconeixe
ment no ha afectat, en general, gairebé
gens, a les masses obreres. Aquestes, si bé
cal confessar que s'han guarit, grácies a Déu,

d'aquell odi a les persones i coses
religioses, que a tants i tan horribles estralls
arrossegá sovint els pobles; viuen, ara com
ara, lo .que se'n diu al rnarge de les qües
de rnolt

tions espirituals; i tant per complert, que's
miren radveniment o la mort d'un Papa, de
la nnateixa manera que's pren nota de la co
renació o l'enterrament d'un emperador del
Ja, hem dit la generalitat; hi han nom
/!roses excepcions, com en tots els aspectes
de la vida. Es ciar que aq:uest resultat es de
gut, principalment, a la premsa, portaveu
deis pastors obreristas; premsa que, in men
te, també era exceptuada en el nostre arti
ele del dissa.bte darrer, ja que si dona comp
te de fets com el que en l'actualitat
porta
en renou el món, és com incidentalment, per
pura informació no comentada, o amb co
mentaris intencionats. Aixé; la predicació
aonstant de paraula i ',per maja de follets i
libres, on s'assegura que no hi ha Déu i que
les religions son una farsa; com no han de
menar almenys, l'obrera a una absoluta in
diferéncia devés tot quant afecti a la, Reli1:.12
Ara bé; seguirá aqueix estat d'esperit;
tornaran, les masses, com anys enrera a
odiar les coses i les persones eclesiástiques,
o bé els obrers, de mica en mica s'hi
interessaran
ádhuc s'encarrilaran vers la Religió.
Nosaltres creiem que la Veritat seis imposará, tant i rnés que al reste de la societat;
potser més, perqué el poble és noble i ingénuu com un infant; obra, generalment, de
bula fé, més que no pas els altres. Creiem
que, pesi a tots els mais ipastors; pesi a inveterats obsta‘cles; malgrat el desenfré habitual de les passions en molía part del poble;
no obstant els escassos bons exernples deis .de
dalt, la Veritat s'imposará als obrers; i ho
areiem, fins, en aquest moment prescindint
de lo de que mai no's pot prescindir; la

han de portar l'obrer al bon eamí;
d'una banda l'augment, palpable, de zel
i esperit apostélic en la elerecia. Els joves
sacerdots, uns amb altres, son avui exern•
plars. D'altra banda, el descréelit en que
cauran rápidament els ismes que han desviat
el poble de la bona senda. Alló que elis rnals
pastors es creien que h.avia d'ésser el porten
d'on eixiria la allau enrunadora, ha d'ésser,
la déu deis desenganys; i en enfondrar-se
podrit fins al móll de l'ós, obrirá els ulls de
quants tinguin un xic de bon sentit, qui es
curaran de desenganyar als altres. Ens sem
bla que la devanada ja comerle&
Pero eo- que més podria contribuir al can
vi de les masses, seria la cristianització de
costuras deis de dalt; aquesta la veiern, per
dissort, no tan propera. Si no haguessin pa
ganitzat, no haurien brotat els mals pastors;
o, de brotar-ne algun, res no hauria. aconse
guit. Confiem, baldament sigui a la Larga,
en la mellora i consegüents
bons exemples
deis qui poden, que son els qui deuen...
Els qui ja som vellS, tal volta no tindrera
el goig de presenciar la virada. Ans de que
aqueixa sia un fet, foreosament devindran
moltes fiuctuacions, car els grans m8viments
de la hurnanitat s'efectuen lentíssimament;
per?) creiem i confiem en que no's passaran
Pas molts anys, sense que el retorn del poble
a la Casa de Déu comenci a fer-se obirador.
nar, que
son

Tantdebó!
VERAX.
•• •• •• •• •• ••• • • •• • • • •

fets

simultanis,

que .enc que purament
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BONVERIES DE CULTOR BIDTIENI
organitzades per ACCIO POPULAR
DIUMENGE, 12 FEBRER
El Parque de Montjnich, y
la futatra Exposición de Bar
celona, per l'Excm. Sr. En
Manan Rubió, cap de l'«As
sessoria Técnica de l'Expo

sició».
Sala de Conferéncies d'«Acció
A les sis de la tarda

Popular»

.,-•••••-•11111k,

Diumenge, 19:
•

Grácia i la Misericórdia: la Providéncia. Hi
an

• •

?e •

L'obra de la Protecció a la infancia
per l'Excm. Sr. En Francese Bartrina
••• • • • •

• ••

• •

•• • •

• • • • • •
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Tribuna lliure

La

meva

resposta

Peia dies volia escriure

per la CATALUNYA
per?), mai trobava el moment per a
Posarm-hi i sernpre tement que la meya veu
ue fos escoltada, ni
tinguda en compte per
ereure-la apassionada, mes avui, grácies a
Deu, vostre davantal La quintessencia del
drama social me posa la ploma als dits per
a dir el que
volia fa dios sobre aquest ma
teix tema.
Primer que tot, pregunto jo:
—Es just o injust el sou minim senyalat
Per la Cómissió 1VIixta del Treball en el
Co
Merl de Barcelona.
Per mi, injust.
Per tant, el coneell que donada a aquest
depend,ent a qui vos referiu seria:—Has cal
lulat si el treball que fas en la casa que es
tas Dogat, val
el sou

SOCIAL,

•

•

que per la teva edat te

té

as,senyalatla Comissió Mixta del Treball
en el
Comerç de Barcelona? Si es així, deixa,
ramo que no sap apreciar el teu valer, que
no hi faries mai res
al seu costat i no et fal
tará, qui pagui degudament
el teu treball, ja
que
que

Barcelona

está, faltada de

eumpleixi la

amor al

cessaria

seva

obligació,

treball, aquesta condició
es

corriere, ja

al obrer i
que

mes

dependIncia
que tingui
que tan

ne

al dependent de

aquell, vulgues

no

vul,gues,

Produeix queleom, mentre el dependent, que
no deu
ser máquina sirró intel-ligeneia, la
falta de voluntat
es falta greu.
Din vostre jove:—Estic de sobres
dins la
quina llei?—la llei injusta feta per la
Mixta tafiant en un patró obrerista
la dependencia que será proletariat si yo
U, pero no es obrer, no es productor, no es

treball intrinsed sino intel-ligeneia.
A l'obrer
se li pot taxar el valor del seu
treball, perqué acabat el jornal,
el que ha
Produit té un valor positiu i sempre equiva

Lern,

mentre el

alent guanyar
s'ar

dependent, pot

en

un

mo

per tot.un mes, com pot pas
una semana se,nse haver produit una pe
11•11 ganancia, i
aquí está al meu entendre,
que la classe no vol veure,

diferenciació

111a Comissió Mixta
ha tingut
A

en compte.
mes, així com hi ha trebalM que tenen
,11,-1es valor ,pel coneixement que suposen en
L°13rer que els executa, també hi ha comer
que
mes que altres, i sense no
1?enar enrendeixen
detall,
dirern
que el comerç majo
,rista rendeix en
general mes que el, petit
letallista,
si bé podem afirmar, que el depen
lent detallista,
necessita, en general, més co

neixernents i mes dé de gents que el depen
dent de major, ja que aquell ha de traetar
en tota mena de públic, mentre aquest, sois
al comerciant del seu article o amb ningú

més que amb el norn de les notes que separo.
Jo prou voldria, per no fer-me pesat, dir
aixé en quatre paraules 'que les sento perá
no les sé aplicar. Jo voldria demostrar com
un petit comereiant com jo, en articles de
poe valor com son els que toco (mereeriá al
detall), es impossible donar els sous minims
senyalats a -la dependencia per la Comissió
Mixta a no ser de carregar a eerts anides
el tres i quatre eents per cent, cosa qu.e no
fará mai aquella botiga regida per una vídua
amb algú de la familia, en barri de lloguers
baratos i que competeix .amb les que tenen
dependents en barris de lloguers cars.
Quantes i guantes botigues del nostre ar
ticle es donarien per satisfetes de fer cent
pessetes de calaix diaries, quantitat impos
sible de fer un dependent en vuit hores de
treball, ni que aquest t'os. seguit, aixé es., al
deixar un comprador atendren un altre. Jo
voldria veure a aquests senyors que han sen
yalat un‘sou de trescentes pessetes mensuals
o siguin dotze pes.setes per cada vuit
hores
de treball a un dependent que verigui tot el
dia cinc centims d'agulles de cap o de cusir
en tres numeros diferents, tubs de fi], de se
da de colors, troques de cotó, botons i altres
articles quina utilitat no arriba al deu per
cent i ni que aquest fos de un einquanta.
Jo pue dir de mi, que he quedat sense de
pendents per no poder donar els sous minims
senyalats per aquesta llei que invoca, vostre
jove, i, content estaria de poguer-me assig
nar a mi, a la meya esposa i fills que m'aju
den aquests sous minims que segons la llei
de la Comissió Mixta ens Corresponen.
El jornal de l'obrer pot carregar-se al tre
ball executat, mentre que el, d'un dependent
de detall no sé eom pot ca,rregar-se al género
que no compra aquell comprador que inutil-•
ment

s'espera.

Per aixé opino que el dependent detallista
hauria de tenir comissió directe en la venta
per ehl executada, ja que tant com el bon
punt en que es troba enclavada la botiga
(condició que ja explota el propietari), l'as
pecte de la casa, l'assortit del establiment,
etz., hi contribueix a conquerir parréquia,
el bon tracte i amabilitat del dependent,
qualitat que un petit detallista que treballa
derrera el mateix taule1.1 amb els seus de
Pendents, no desc,oneix, aprecia i paga en el
que val, ja que alié II és la font d'ingressos
que el fa viure.
FILS-I-VETES.
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L'Obra del «CanÇoner

Popular de Catalunya»
A

tots

els amadors (le la cancel popular catalana

cades i crides típiques, i tota mena de mú
sica popular.
Cal advertir que, demés de les lletres i
meloclies publicades i de les ja reoollides cm
per?) inédites, resten encara arreu-arreu de
la nostra terra una gran quantitat d'inex
plorades valors cançonistiques, així com mul
titud de variants de les ja conegudes. Noble
i patriUica tasca la deis qui, dalerosos de
mostrar i enaltir les patries glbries, vulguin
collir aquestes flors esparces del nostre espe
rit per aplegar-les a la toia espléndida que
ha d'ésser el nostre anhelat «Cangoner», en
les planes del qual i en Iloc d'honor seran
escrits els noms de les corporacions i perso
nalitats que aportin, desinteressadament
espontánia, la llur col-laboració a aquesta
obra de patria i art.
Tot el material destinat al «Cançoner» ha
cl'ésser tramés a la segiient adreea: Ori'eó
Catalá, carrer Alt de Sant Pere, 13, Barce
lona, on han d'ésser semblantment dirigides
les noticies, consultes, i, en general, tota me
na de comunicacions que facin referéncia al
«Caneoner Popular de Catalunya.

Els benemérits patricis, executors testa
mentaris de Na Concepció Rabel' i Cibils, que
Déu tinga en sa glória, i dintre el complexe
cultural de la «Fundació» que porta el seu
flan, encomanaren a l'«Orfeó
Catalá»---amb
data de 28 d'Octubre de 1921—l'obra del
«Cançoner Popular de Catalánya.
D'acord arnb l'intent manifestat pels qui
Ii proposaren la direcció del «C,a,nçoner Po
pular de Catalunya» l'«Orfeó Catala» desitja
que aquesta sia obra de tots els ,amadors de
les nostres cançons. De les nostres cançons
que son espill i floració de tots els caires; de
]'anima catalana; caliu immortal de les nos
tres afeccions intimes i col-lectives; •arca sa
grada de nostres "creences i costums; esplet
espontani de la nostra vida i gaia pondera
ció de les valors racials del nostre poble. To
ta la patria catalana, en les seves imúltipes
0411104fases i vicissituds, vibra en el ritme irisat
de matisoS de la nostra rica i copiosa congo
nistica popular. Dones per aixé mateix cal
que l'aplegament i presentalla d'aquesta flo
Va presidir-la el president de la Federa
rida innúmera, eixida del nostre poble i per
ció de Societats de Socors Mutua—En Ricard
al nostre poble, sia feta amb la provada amor Ferrer,
que és l'entitat que promogué
l'esforç acieneat de tots els catalans qui es aquest grandiós acte de afirmació mutua
captenen de la cabdal .importáncia del nos
lista.
tre tresor popular.
Integraven l'Assemblea 796 Associaeions
Per aixé, amb l'esperanea d'una bona
de S. M. d'aquesta provincia, amb radliessió
aco
llida, és demanada la cooperació de totes les de 165 Mutualitats de
la resta d'Espanya,
entitats musicals, centres d'excursions i folk
calculant-se que aquest miler aproximat d'en
lore i societats de cultura general de les te
titats mutuals contaven amb més d'un millo
rres de parla catalana; com també, i
d'una d'associats. Les xifres canten prou alt per a
manera particular, es esperada la col-labora
midar bé l'importancia de l'Assenplea.
ció deis Directors i Professors d'Orfeons i
Parlaren les persones més capacitados En
dernés societats chorals, Mestres de Capella, aquest afer
mutuf
econtimic-social que
Organistes, Cantora, Directors i Professors litat tant arrelada per sort a és la
Cataluny-a,
de cobles i orque:stres, i en general, de totes per aclamació es
prengueren tots. el acorcls,
aquelles persones que, vivint en contacte que es trasmeteren
tot seguit al Govern.
amb l'á,nima popular i sentint amor envers la Heu's aquí
els més interessants::
valuosa complexitat de la nostra caneó, vul
Respectar els organismes ,actuals de la Mu
guin acréixer amb la llar cooperació molt tualitat i ampara%
legislativament com se
valuosa la importancia artística de la gran mereixen.
obra que es pzepara.
Que per no tenir carácter mercantil le
El material que ha de constituir prépia
associacions
mutualistes estiguin lliures
ment el fons del «Cançoner Popular de Ca
cobert de tota classe d'impostos, a,ctuais
talunya i per al més complert acoblament futura.
del qual es demanada la col-laboració de tot
Que es
hom, comprén: Cançons pr6piament dite,s; socials a reguli legalment les assegurances
base deis organisrnes populars exlS
Cants i cantarelles d'infants; Jocs infantils
tent,s anomenats vulgarrnent Germandats
arnb tonada; Ballets, danses i comparses; To
Montepios.

L'Assemblea mutualista
--
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El

hanquer

Valls i Vicents
!contra el joc

A la vida de Don
Agustí

banquer barceloní,
santa

13

vida,

exemplar

ha merescut una biografía
hauría d'esser 'libre de lectura

que

que

ineditació

Valls i Vicents,

home cristianíssim, de

per

tot-hom, i d'una

manera

es

pecial pels comprofessionals d& la
banca bar

celonina,

llegeix que: «quan per l'any
Sant ami a Roma, buscava
visitar no més les
coses santos, pa.ssant de
llarg per Monte-Car
10, per no l'oler ni posar els
peus en aquell
110c de joc i de córrupció».
Son paraules tre
es

tes de la página

56 del

faseicle «Amorosa. re-.

90'clança deis seas fiijs i amics», publicat
Pel Foment de Pietat
Catalana. 1921.

no

s'ha

n'in ha prou amb que sigui
d'afegir perpetu, i eficae.

universal;

*

Vostes no s'han fixat en els cartells electei
vals els dies segiients a les eleccions?
Tots
descoloras i esblaimats encara conserven,
fent un sandwich amb el nom del
candidat,
les paraules victória, triomf, genitiva
repre
sentació, etz., etz.,
el

etz.

llegir ni una vegada a
l'hora de l'escrutini. O desil-lusió! perd mal
grat l'oblid sensible deis votants, les grans
versals cartelleres encara
espeteguen, cinc o
sis dies un continu mitin pUtum a
tota Ilum
i davant el buit.
Fins que el delegat-drapaire arriba amb
l'escarpeta i el suspen per esvalotador,
non'

no

es

va

Els estudiants, a força de cid•ncia i
cultura
saben distingir.
A Valéncia, com a conseqiiéncia
d'alguns
avalots es temia una decissió
disciplinária
del claustre, per(:) per intervencions
amisto
ses s'esperava anib confiança
un oblid.
Al matí els escolars entraren a la Univer
sitat amb el cor en un puny,
frissosos per
Ja veieu si está arrelat
veure el resultat de la reunió de
catedrátics,
el socialisme en el i no
veient a la taula d'anuncis cap paper,
Doble, que a Madrid va fer dos anys van
plens de goig en
Lreure els seus partidará una
el degá de la Fa
leS ,eleeeions
majoria en cultat de Dret, un passar
professor i un paren, d'a
de regjdors; ara, aquesta
vega
slan acontentat amb una minaria redul lumnes que havien entrat a classe, els van
volger homenatjar, i comprenent que la flor
a la seva
més mínima expressió: Tot un!!! de
tarongina és cosa própia per a coronar
aileo si és que hi és tot. Ens referim fi
s)tearnent, entenern-nos, perqué hem de fer donzelles en el tránzit matrimonial, van co
tar que ens referim a les eleccions de la brir el pas i els caps del dilectes amb una
Ipluja de taronges. Fruit sucós i simbolic!
de l'Os i no de
(poble que s'hi
Ara, que el degá va assegurar que eren
roba tant aprop comLeganés
Sant Boj de Barcelona, agres. En
.8e,gons
recompensa a aqu,esta delicada ac
la
geografia,
nica).
topografía i la botá- ció el claustre
ha acordat fer present als
gentils estudiants d'una florida de carbasses
* * *
en tota saó.
Nosaltres no acabarem mai de fer l'elogi
,
Aquesta
de
falta
la polite,sa, decorum i tal que regna a les
d'a,dhesió
del
poble
tes
idees d'En Pau Iglesias, no será,obrer a aules.
per6,
°bstacle per a que els spcialistes al
Així') és cultura i el demés son taronges!!
Congrés,
a l'Institut de Reformes Socials
4,1 earrer
la representació ge
bilina de las'atribueixin
classe treballadora.

aci i d' allá

4.0_,

t'lla

MuniciPi,

Perd

que no

que ja sels hi ha
'5„,t la tramoia veuen
i han tirat teló?
,r.ort! ells tant
encantats amb la lliure
ilifestació de la conciéncia
popular dintre
sitfragi universal... i no slan

aca-

fria

el
adonat de que

Per tractar del tom a dar a la campanya
del Marro.c i de rocupació d'Alltuceinas,
s'Elan
reunit amb l'Alt COMiSSari el ministres a
Pizarra.
Déu els dongui bou

seny- i

guix.
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NOTICIAR'

del Crup primer--Banca--, s'ha convoca!, al
patrons i d.ependents de l'expressat grup
als del grup segon---Assegurances—, per a
Prévies amistoses 'negociacions, han sigut l'elecció total dels Comités Paritaris de l'un
l'altre grup, que hauran de compondre's de
rebaixats Prudencialment els jornals deis
obrers de la marina mercant angllesa Val a nou vocals patrona i nou vocals dependents
d'igu.aI nombre de vocals suplents de cada
<lir, emperó, que avans el Govern anglés ha
classe per a cada un deis dita grups.
via conseguit rebaixar el promedi deis cost
Les elecdons tindran lloc el diumenge, dia
de la vida.
19 de Febrer, al domicili corporatiu, Plaga
Tot bon suscriptor de CATALUNYA Reial, 12, entresol, de deu del matí a les qua
tre de la tarda, podent pendre part en l'e
SOCIAL divulga, propaga, expandeix
lec,ció els patrona i dependents inscrita als
les seves doctrines i ens aporta nous
respectius censos formats el mes de Juny de
suscriptors i anunciants.
1920 en constituir-se la Comissió, les listes
deis quals estan de manifest a les °fíenles
--Sha ordenat l'inclusió en els Pressupos
d'aquesta corporació.
tos provincials i inunicipals, de les despeses
necessáries per a donar legal compliment al
CATALUNYASOCIAL es avui el set
Regisme del Retir Obrer Obligatori.
manan i de Catalunya de major tirada,
—Ha sigut nomenat president de la «Asso
cia,ció d'obrers i empleats municipals de Bar
celona», En Joaquín Francés.
—Ha mort

a

d'Obre rs.
A. C. S.

La gran tirada de CATALUNYA SO
es

una

actuació» i sotmetre's «al veredicte deis
homes de bona voluntat».
seva

Guissona N'Antoni Mercadé
Serra, un deis més benemérits patriotes,
ferm horne d'acció social d'aquella lioreixent
vila, i principal promotor del Centre Católic

CIAL

—La intitolacla «Corporació General de
Treballaulors Unió de Sindicats Lliures», ha
publicat un manifest per a «treure a llum la

penyora de reficácia del

seus anuncis.

—Al Centre de Contratistes d'Obres va do
una conferéncia sobre el segiient tema:
«Tractat de Versalles. Abast de les seves
cláusules. Origen, tasca i eficácia deis orga
nismes que existeixen i funcionen derivats
del mateix Tracte», en Ferrán Benet, qui
estudiá per tots els seus caires tant discutí
des com importa,nts questions.
nar

--Nostre excel-lent company Jovo?z?tt,
portaveu de l'Académia Católica, Joventut
Católica i Congregació Mariana de Sabadell,
publica una al-locució ala socia de l'Académia
perqué propaguin entre les seves amistats
la subscripció a les obres completes del doc

Salvany, que constuirá un veri
homenatge a la memória d'aquel' in
signe Sabadellenc.
tor Sarda i

table

Nosaltres ens permetem fer el mateix
pecte ala amics de CATALUNYA SOCIAL.

---Dates interessants: A I'Institut de To

cologia i Puericultura, en un sol mes, slan
prestat 1.870 serveis diversos, s'han distri
buit en 28.396 biberons 4.340 litres de Ilet„
s'han servit de franc 1.947 hpats, s'han fet
1.221 análisis, etz., etz.

res

—S'ha publicat en un opusele de 80 Pla
la recopilació deis textos legals que regu
len la creaciój funcionament de la ComiSsió
Mixta del Trebali en el omere de Barcelona
i deis acords adoptats fins al mes de Novem
bre últim, referents o sous mínims i horari
d'obrir i tancar cIa establiments.
nes

--L'Institut Nacional de Previsió prepara
madurament un projecte de Dei sobre asse
gurances de la inv.alidesa i malaities, a qual
efecte consulta a les entitats i a Tés persones
que

poden orientar-lo millor.

També estudia de ferm l'aplicació del Re
gisme de Retirs Obrers Obligatoris a la Agri
cultura.

En Balmes y el problema
de l'associació obrera
Conferencia donada

—Per haver renunciat la totalitat deis yo
cal que formaven part del Comité Paritari

Fascicle de 60 págines.
Deposit: Llibreria Verdaguer.

a Vich

1

pesseta

R. del Centre 5, Barcebna
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Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
CENTRO
MENTE

lef°rnla
de letra,
•ácticas
por

DE ENSENANZA,
PRÁCTICA, DE

ESENCIAL
COMERCIO

Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación
Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros

de escritorio,

partida
aplicados a toda clase de empresas inciusas la Banca y
7:e
—El Título doble,
Bolsa
de Tenedor de libros,

previos exámenes por péritos y profesores
rcanti1e5. Clases especiales para
senoritas.—Practical of School Languages
'ellguas vivas) por profesores
extranjeros y por métodos modernos puramente
comercial.

Lenguáfonos.

CATALUNYA SOCIAL

JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA -,BARCELONA BRUSELLES
-

ELS MES IMPORTANTS
: : DE CATALUNYA
:

ELS
:

:

QUE

VENEN MES,
I MES BARATO : :

CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERÍA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERÍA,
SABATERIA, JOIERIA, ETZ.

PR1Eru"

COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Linee de Cuba

Méjleo.-7Serviolo

21, para Habana
Gijón y Santander.

Caruna el
ralls.

Línea de Buenos
para

Santa Cruz

A9res el día 2
Línea de

Málaga
liana

y

30 de

el

y

cada

y

de

Cádiz

mes

con

escala

Cádiz

Fernando

el

7.

para

y

New-York.

Regreso
le

en

el

viaje

y

13. de Gijón el 20
20 de cada mes, para

de Habana el

Barcelona el

4.

de

Málaga

el

vale de

Aires; emprendtendu

en

saliendo

Habana

el

5

y

de

do

y

C,••

Mita

Bueneo

regreso desde

y

de Barcelona el

Regreso

Veracruz.

26.

de

26. dé

Valencia el

de Veracruz el

27

y

de

la

New-York.
mensual

mes. para

saliendo de Barcelona el 10. el

Valencia, el 13 do

11 de

Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Pahua.
para Sabanilla.
Curasao, Puerto Cabello, La Guo.yra. Puerto

Las

Barcelona.

POo.--Servicio mensual
Las

Santa

Palmas.

saliendo

Cruz

occidental de Africa. Regreso de Fernando Páo el
Indicadria

16

•

Habana. Salidas de Colón el 12

Rico, Canarias.
Línea de

saliendo de
Buenos

iffdlica—Servicio mensual

el 36. para

de Cádiz el 16 de cada

Puerto Rico

y

Bilbao el 17. de Santander el

Veracruz al

de Montevideo el 3.

Venezuela-Colombla.—Servicio

Línea de

Málaga.

Airee.--Bervicio mensual

de Cádiz

y

saliendo de

y Veracruz. Salidas de

New-York, Cuba,

el 28

mensual

de Tenerife. Montevideo

FIXEJ

de
2.

3. de Ahume el é,

de Barcelona el 2, de Valencia el

Tenerife.

Santa Cruz de la Palma

haciendo

las

escalas de

Canarias

Y
y

coate
Penfnealo•

puertos de la
da .1a

de Ida.

de Fernando

Pdo

el

2, haciendo las escalas

de Canarias

de

y

la

Península,

indicadas

en

el vid'

de ida.
Línea Brasil-Piad/t.—Saliendo de

Enanos

Aires,

Bilbao. Santander, Gijón, Corulla

emprendiendo el viaje

de regreso desde Buenos

Vigo

y

Aires

para

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

Vigo, Cortina. Gijón. Santander y Bilbao.
Además de los indicados servicios, la Compaflía Trasatlántica tiene establecidos loa especiales de los Paor'
Ida del Mediterráneo a Neer-York. puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas. CV
res salidas no son fijas y se anunciarán oporunamente en cada viaje.
Canarias.

Estos vapores admiten

carga

en

las condiciones

más favorables

alejamiento muy eómodo y trato .amerado. come ha acreditado en
tienen telegrafía sin hilos. También se admite sarga Ý se expiden
de, servidas amar tuteas regelaree.

a
quienes la Campana
dilatado servicio. Todos los

pasajeros,

y

su

1141

vaPnr°

pasajes para todos los pu•rtoe del

natal'

es.t.errigaillreeteleilmeleiSdnereff,esadse
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