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El crif de la fam

.,13\10 pas

Pels agondzanis de Rússía
la fam retórica, sino

una fam certa i viva, devora a la Rússia
oriental i meridional, al Volga
cents mis, milions, dotzenes de milions d'homes, d'homes com
nosaltres i de nois i do
vells, com els nostres fills, mullers i pares. No és la primera
vegada
a l'história, ni és aquel! l'indret
de tant en tant i en llocs diversos del món surgeix la
fan) espectral, a fer memória a l'humaniel Pa de cada dia, tant pels individus
com pels pobles, cal demanar-lo a Déu, l'Unic
Senyor
"ment del,
1
i la terra.
n1
Perú
sí que és el primer cop que els crits arriben a la orella
ce
nostra amb un xisclet tan estrident: el ge
es sent
n
més clar per l'increment de relacions, d'intervenció, de comunicacions. Es ja un crit
de veiNo ja sols als llunyans
marges del Volga: Es ja més a la vora; es a Odessa, port que abastí de
at a

la

•S l

licránia,

'aigua

,

br'

cap d'una regió de 2.000.000 de bogues, que
leat!' Barcelona,
entranyes el ressó sinistre de la buidor. Ja
sois
s

comença, segons les clarreres noves, a
el blat per menjar, manca el blat
sembra. Aixó vol dir, no sois la fam d'ara (ja n'hi havia l'any passat)
sinó que l'any vinent la fam
total i absoluta. Mireu aquestes ratlles, quin dolor, quina angúnia,
quin drama cruel: «La misr•
tlifí \!'"! G°rvin, Sir Benjamin Robertson i el Sr. Pardo, de la organització Nansen) declara que és molt
si
cal procedir abans que tot a la qüestió de la sembra, o si cal
a la
consagrar-se per sobre de
riu
aljmentació
p_
clu Travail. immediata de les poblacions famolenques.» anformations Sociales. Bureau InternaSupplement Questions Russes.17 Mare 1922. Periódic de la Societat de les Nacions).
"da gra de blat que avui es dona al poble, es una Ilevor
e
de menys per demá. Es una certitut
per la cullita vinenta. Per cada gra que ara es consum
ver !
en mancarán
cent, iMenjar-se les Ilaconcebre situació més trísta?
perill rt.bé es diu al mateix paper, que els socors que no arribin en aquesta
época precisament, corren
sub_ ue ter tard. Vé l'estació del
desglaç, baixen els rius, s inunda tot. Els camins, pocs i dolents, es
els transports es paralitzen. Els queviures quedaran
detinguts, mentres centenars de mils
estaran isolats; la inunc'ació al voltant, la fam i el tifus amb ells.
que
desconeixer la seriositat d'altres suscripcions obertes i d'altres organitzacions respectables
celo anciánen, us recordem i recomanem la llista oberta
a la Secretaria
de
en favor
del s infants russos. SS. Benet XV, de santa mcmória, a la Cambra del Bisbat de BarIletra al Cardenal Gasparri,
del 5 Agost 1921,
exclamava que: «es indubtable que ens trobem devant d'una de les més horro
de l'hiskiria». Dirigia ell una crida a tots els pobles cristians, i a tots els
homes civilit
en ses

seer,14
sióraiumés

no

tule",cleeidir

rarial(9_dir,

„msicit
,r?Podeu

uejergeixen:
Sjitats
f"'ense

kiia'
rosesz'e,

catdstrofes
t

s

manca
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i pobres, «a portar
la caritat deis fills de l'Església, de tot el món, rics
tresorer de l'Unió
Bourne,
Cardenal
germans que es moren de fams. De part del
un óbol per als seus
i
el
Rvdm.
Sr. Bisbe de Bar
patética
crida,
aura
a fi d'any,
Internacional de Socors als Infants, es feia,Desembre,
la Secretaria de
aquest
fi
en
obrí la colecta a
24
celona, Dr. Ramon Guillamet, en data
Cambra.
ULTIMS, 1
QUE EN AGOST I DESEMBRE
de
Lectors. LA FAM ES ARA MOLT MES GREU
famolencs
pels
ENCARA. HPer caritat cristiana, un donatiu
zats, i

apel lava expressament

a

AMENAÇA D'ESTENDRE'S MES

aquesta

Rússia!!

Cambra del Bisbat, o si us és més cómode, a
Porten vostrcs cládives a la Secretaria de oficina episcopal.
aquella
Redacció, que les trametrá tot seguit a
pecats nostres,
els pecats de Rússia. Mirem, si de cas, els
No deturi l'impuls del vostre cor el mirar
amb lanoscomptes
passar
volgués
ara
Divina
si la Justicia
i consicierem ço que mereixeriem nosaltres,
tra tersa.
tretes a les regions de la
la Societat de les Nacions, fotografíes
Hem vist, en altres fascicles de horror hi és superat. Trenquen, esmicolen el cor: vencen el rece'
porqueries; caps
fam. No es poden pas descriure. Tot
d'infants morts de gana; ventres inflats pel menjar palla i
i el dubte. Pilots de cadávres
vius que sera
per
gangrena;
negres
la
i
mans
hidrocefálics; membres amb l'ós descarnat; peus
enormes
humanes.
menys
figures que tot ho semblen
bien morts; menuts que semblen vells;
per la salva
salvació deis pobres de Rússia, gennans nostres..., i
per
la
Déu,
urgent!
per
amor
de
Lectors,
almoina
almoina,
una
tanta,
una
sords a l'avis de miséria
ció deis nostres cors, que no's tornin

QUE PASSA

EL

donat ara
Las anomenades 'esquerres l'han
esquerans
polítics
caps
Madrid
els
apats.
A
pelS
dir-ho)
(no
cal
mengen sovint als millors hotels
seus
símbol.
Els
Es
tot•
un
per a fer política.
fan,
apats,
peró
amb
tamhé
aquí
atnies de per
vianda
que
no a Madrid. Tots
menys
Inés soroll i
son

en

te

la

seva

funcionaris,

qué

no.

Es dir: el poble s'ha fet pels
Per
els funcionaris pel poble.

carrera.
no

parlen

ciar?

del
no be
En Silió es defensa bastant bé, peroreaccionad.
diguin
tot. Encara te per que no Ii

II

Quina

llástima!
amb
També han mogut xivarri les esquerres
són
que
quan
R.
O.
Ells
'xó deis alcaldes de
després de'
ni als edits respecten! Per a Madrid,
nosne
ecsnfliete un xic coni.c del Metropolitl, ha
Garay«
diu
nat el Govern un bou senyor que es
s'indignareo
Els socialistes de l'Ajuntament
carai!
xisto:
feren un
vaga
Ja no serveixen per a gran cosa més. La
abal
que
altres
de Periarroya l'han perduda, com

P°der,

uns.

a
Les esqüerres es moneo. En Lerroux vingué
desfeta
seva
veure
la
passar revista als seus, i en

plorá (historie). Encara

13

•

cor...

contra
A Madrid les esquerres l'han emprés
Institu
exigeix
la
En Silió perqué no fa ço que
mena de
ció Lliure d'F,nsenyança, que es una
l'ensenyanient
al
pit
de
xucladora
posada
máquina
oficial pels partas de fosa...
per
Va fent sa via seretária amb gran danys
Mentrestant
d'Espanya.
la religió i pel pervindre
la nostra gent dorm...
L'avalot que han armat ara les esquerres ami)
motiu d'un expedient oficial que es fa a una mes
moral!
tra de Lleida per ofenses a la
absoluta de la
llibertat
Les equerres volen la
llibertat deis
compte
la
sensel
tenis
en
cátedra,

pares i els alumnes que els paguen i... sofreixen.
reu
Es un cas semblant al deis Notaris, que es
proclamar
la
dig
l'altre
per
dia
a
niren a Madrid
senyors
de
Tatnbé
aquests
bons
classe.
nitat de la
oficial
que
saben
la
Ilengua
que
no
els
manen que
l'aprenguin. El cas es Ilivar-se ells d'haver de es
tudiar la llengua de la regio en la que exerceixen

,

guanyaven

semPre.

is
socialistes. Se

A Madrid també mengen els
ha, encomenat el mal del día.
Qui no menja quan vol és el ver
de les classes mitges que, si no s'espavilen, la so"
de
pte pasaran a ser les classes misérrimes

representarll

eietat.
Per

ara

s'acontenten dormint lua gana...

desenrotllant-se

1

La Gran Campanya Social va
brillantment.•

sit

rego'
El bombardeig d'Alhucemas segueix amb

'te

laritat...

centésima,
L'Alt Comisani ha vingut per
canviar impressions i rebre ordres.

gada

a

Com den riure el Krim!

ve

elj

CV

7
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L'home niísieríós

toOs

a

La vida a Rivesaltes s'escota plácida i tran
quila. La gent no té inquietuds espirituals ni
es capté
deis afers trascendentals que es des
enrotllen a les ciutats tumultuoses. El rizón d'a
quella gent abocada al terras, és el camp i la

ro

ntuntanya.

te

viii

:re

des

o

f

Al.defora

del

poble

hi Aha

un

escam

Pall de cases. Quan un vianant passa pel camí,
els gossos lladren branclant lleugerament la cua
per a que coneguen que no porten males inten
cions i que us escometen per quedar bé amb

l'a1110.

Si els lladrucs són insistents ix de la casa
colrada com una enuga, una dona vcrmella de
cara que us esguarda encuriosida, o bé uns vai
lets que Mg miren vergonyosament. Si els pre
junieu alguna cosa us responen ctmb paraules
-trencades i fent-vos una ?linfa rialla.
poblc de Rivesaltes té uns prats wzolt, ubacs.
L°s vaques hi pasturen lentament sota l'ull vi
gilant del pastor. En el silenci de les valls !si
Canten les fontanelles clares. El sol daura els
cantPs i les muntanyes i posa lluissors don*unt
iaigua anguilejant del riu. Quan el vent mou
te'''
l'unes deis pollancres, sota del sol brillador,

Prenen irisacions onetalliques.

1)11 poc abans d'arribar al poble ki ha

casa

una

solitaria.

Ara hi vm un honre de barba
blanca i ulls clars
que ningú sap d'on ha vinfa fa dies que no es parla d'altra cosa.
.Les
dones més tafancres són les que parlen més
de l'hoone vell
i misteriós.
Una vena ha dit anzb un' gran misteri que,
a, les dotze de la nit quan canten els galls i
tes
bruixes es pcntinen al ciar de Iluna, !savia
vist una
llumeneta damunt de la casa de l'ho
ine vell.
Una altra ha dit anzb la ocio frondosa
que havia
vist corre Pels cauiPs una fantasma
Portava un manten blanc i els ulls
gusPirejaven con dues brases enceses.
La genit,
naturalment, en saber aquelles C
110
s'atlrevia a passar davant de la casa

g,tit•

le:Igarrif0sa.

ve!?

que mai no anava a mercal-, ka gent
creure facilment que era un home donat al
car &trono*
hauria onort de fono.
Per a eixir de dubtes;
els honres dccidiren
a
trobar el rector. O uan anaven cap a la

:llar

„ecf"ia,
:icudat
del rei.
varen

arribar carretera odia uns
Ja estent salvats, varen pensar.
soldats, que són hones fortst i valcnts,
acompanyaran a la casa misteriosa. Els ca
aixecaven gran nuvdades de pols. En ara
piala del poble, Varen, !o sonar els
's 1 les
finestres i els portals es varen obrir.

equests

vi
ri.,1
f

-la

veure

La gent escoltava encuriosida. Un soldat digné
amb ven forta: El Rei, nostre Scnyor, vol es
collir els joves més forts i niés aguerrits del seu
ocialme, per a formar la seva guardia. Els que
en siguin dignes que es presentin a pala*.
Aban's que esperonessin els cavalls, un jove
els va dir: en aquest poble !si ha un bruixot, si
voleu ajudar-nos el faron prcsoner. Els soldats
dir: Tu no cal que
es posaren a riure i ti varen
ei presentis; tens Inés por que una dona.
Donaren cop d'esperó als cavalls i s'allurtya
ren

carretera oda

sentir ofés. Jo us de
Juntantent amb
covard.
mostraré que no sóc
obres holles anaren a parlar amb el rector, que
hone prudent i entenimentat. Mosscn
era un
Ranton, con de costum, els va rebre amb una
gran cordialitat. Quin sant us porta a casa me
va, els va dir!
—Ja veura, digné un, deis visitants. El poble
esta alarntat per la presencia d'un hoone miste

El jove alluditl

es

va

un

riós.
—Un home misteriós, digué cl rector, antb ,un
somrís d'incredulitat. Ah! segurament us refe
riu a aquell vell que viu al canijo de les marercs?
Pera., 'parque, creieu que és misteriós?
—Oh! es conten d'en poses que fan basarda
dir-les. Es muelo, llumets i fantasmas.
—Que son infants. Cono és que crcieu tan fa
cilment les coses Inés inversentblants i cn canvi
veritat Quan,'jo us par
us costa tant creure la
estant;
molts de vosaltrcs no
trona
lo de la
creicu les nieves paraules. Jo us faig coneixe
la veritat i acluqucu els ulls per a no veurc-la.
Dubteu de la paraula de Dén i en cararvi creieu
tot el que us diuen els homes. Si us dig,itessin
que ctquell home ven, que és un mortal com nos
altres,' s'arrossega per terra C0111 les serps o bé
que voto con' els °coas, tots vosaltres ho creu
rieu. No siguen supersticiosos. Quin mal voleu
que us faci un halita vell! Voleu anar-lo a ven

jo us hi acompanyctré.
Aquesta proposició astora una mica als vi
sitants, per?) comprencnt que passaven per co
vards si no acceptaven, s'oferiren a visitar t'ho
re;

nje
un deis acontpanyants, ex
gran Vivacitat: Mireu-se'l, és
Mossén Ramon, en adonar-se
por els va dir: No tenzeu, té.
home.
L'homc. vell arriba á la rectoria. Es vosté el
senyor Rector, pregunta molt afablement.

En sortir al

carrer,

danza amb una
l'honze misteriós.
que t'ocien tanta
el posat de bon

—Per servir-lo.
—Ja fa dics que volia saludar-lo i mai

on
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feis

í

Al día
definitivantent fracassackt la fórmula

del
la part del recarrec de
a
les contribucions territorial i in
d'utilitats que en la mateixa es propo

Stre

décjnisd'Hisenda

o

ova

4'11>

una

en

simplicitat gaire

bé primitiva, el seresoldre la penuria del
alrib aquest
recarrec. No pot negar-se
el
sistema no. té co. novetat. Els arbitristes
4lgle XVIII,
l'usaren a bastaCckerPer()
fo, vingué la Rey-olució, sensc que un
prou a aturar-ne la desfeta.
a

vellat inicialment en mil milions de pessetes con:
el de 1921-1922?
Perd amb ésser aixd molt greu no ho es tant
com la manca d'orientació i de pla orgánic que
es nota (i no cal pas ésscr técnic 1) en tot al.rá
de les térres africanas. Cada dia ens preguntem
els espanyols: qué hi ha de la campanya? qué
hi ha dcl protectorat? I sois podem saber que
s'escolen cap al Marroc de sis a set milions dia
ris i milers i milers
Pot ser hauron de desempolsar els llibres d'en
Joaquinz Costa i recordar, cont en els dies de la
guerra de Cuba deja l'escriplor de Graus: "Cada
hora de guerra es una escola que no obrim; cada
un comí que no explanem; cada setmana,
un tros de ferrocarril que no construim."

Bergamin j'ensaya.
e4r

He'

França,

wer
ir' ha

arribar

a

Prou amb

ar-se

l'espatlla

aquests empirismes, certain ent
no saber res d'hiscada i en
a
la rcalitat nacional.
***

14 Madrid amb °aculó
d'unes obres al Metro,
iPr°Clt
un conflicte entre l'autoritat muni
i
tAra' la governativa.

13° v°1eut saber qui te rae. S'abeto nomás que
iiesPectacles aonats al pable, amb malia
if topma, hoz sigut poc, inolt poc edificants,
be; tumbé

e

que aquest

de tants lital.1
l'organització
dels Munici
de la llei
del 77, igual per a Madrid.

13:7,1if°rmisme
p.' "se

v.).aPcelc,,,,

Per

'

es un

en

.L

seu

en,tada
'

encara

esser

I

mes

l'excepció es mes
ciutat-capital de l'Es-

encara

quan de la

receta...

iarli
'S,' Ministre
1,40t, "el5
r

***

'

de

Finances

gastat al Marroc

Con-.

ha dit en pie
el 21 d'Agos t,del.
i d'ampliacio
612 milions de pes

Diputats que de des
4réditeli colupte
lete,.' ha d'extraordinaris
Ai2t.

Es parla del nontenonent d'Alcalde de Rcial
Ordre. El Govern, veient que alguns dels Ajun
taments de grans nzunicipis es constituiran am
majoria no monarquica, sembla que té el propd
s'it de nomenar aquests Alcaldes. I a Madrid.
ho ha fet ja.
No discittim l'assumple, ja que en les planes de!
nostre periddic no hi cap la política.
El que, pera, no compremem prou bé es /'acti
tud de certs diaris madrilenys i d'alguns polí
tics; que totseguit de conéixer el nomenantent
d'Alcalde de la Cort s'apressaren a *mana
igual mida per a Barcelona. Per' qué? amb quina
ráó? amb, quin fonantent?
Barcelona i Madrid! Heit's aquí dos ciutats
distintes en tot i quals diferbacies potser expli
quen gran nombre deis problemes plantejets en
tre les terres d'açí i les terres d'enlla de l'Ebre...
-

-

***

Vitigudino.

tot i el
unifonnisme,
i veciPtita delambrcgisine
1,t1 de París de general deis Municipis les
LYau.
piet:jgrans ciutats deuen
quelcont
que

,ona;,:s de Provincia.

***

,

e3

_

francament espanPós. Es tracta d'una
442,," fei-rug
aa
per
“2,..rqualsevol
pressupost quiga no
e

sera per

a

un

pressupost desni

Altra vegada la qiiestió ferro.viaria a les Corts
forma d'autorització per l'augment de tarifes.
Vol el Govern resoldre aviat definitivamcnt el
problema deis transports ferroviaris? Si vol fer
ho aviat, conz senzbla, perqué aquestes solucions
enzpíriques d'ara?
El ntateix respecte a l'Estat de l'Hisenda. Vol
el Govent aprovar ans del primer de Juny un
pressupost veritable? Dones per qué aquest re
carrccs de décims que proposava?
Creienz sincerament que, tard o d'hora, ,ha de
venir l'augntent de tarifes ferroviaries. El que
no crciem és que aquest augment pugui venir
sense resoldre el problema deis transports en con
c,n

junt.
J.

M. GICII
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vagara de
va

visita

El

fer-ho. Ja cm perdonara
s'hagi fet esperar tant.

que la

nie

va
invitar-lo a reposar una estalla
abans tan porucs, s'acomiadaven con
reiv,.itts que l'home vell no era un bruixot.
La nora aviat s'escampa pci poble. Una dona
de les que sempre deja que l'home vellet era
1111
eSdimoniat, va dir que sempre havia cregut
que tot el que...mutaren no era venial. Ja han pas
sat aquells temps que les bruixes volaren a ca
rail d'una escombra. Es ciar, exclaniava un al
tra de les dones més xerraires„ ja podien com
pendre els que vejen llumeretes que els ulls els

i els

rector

joves

tejen. pampallugues.
Aviat l'home vellet

es

ten

molt

popular. Era

tan bo i tan amable que tothom

Visitara els malalts i si eren pobres els feia
alnzoina. La sera fama es va estendre pels po
bles de la rodalia. Si jo fos ric, esclavizara mal
les vegades, faria caritat a tots els pobres, pera
yo no tinc res més que el necessari per viztre i
no puc socórrer a tothom. Sapigueu que mal
les vegades nr dono la ineitat del meu pa.
La gent del camp no podia compendre com
un home tan
huvizil, sapignés ,tan/es coses. Bis
llargs viatges' que baria fet havien enriquit els
seus
coneixements i parlava .de coses tan en
riases que la gent l'escoltara meraVellada.
Bis infants U besaren la ma i ell els abraça
va amb una gran tendrestz. Mai cap llame al po
ble havia obtingut tanta popularitat. La gent,
!os pel seu aspecte noble i la barba blanca o per
la sera saviesa, u tenia'una gran veneració.
Pera aviat cueteja. pez poble la serP de l'en
veja. Els' hornes' més petits i migrats són els
Inés enentics de la glbria deis homes gratis.
L'honor i el .prestigi de l'home vellet, j'oren
tacats anzb la bava verinósa"dels envejosos. Ell
obrara bé i era un holle just, pera els ego'is
tes i els inzpurs no li perdonaren que el poble
l'estimés. I la calúmnia negra i atrasa, va es
tendre les ales i penetra a lotes les llars, om
plint de dubtes i recels el con d'aquella gent
sencilla.
Quin mal feia
vellet? Perque havien
de ferir-lo amb l'arma accidora de la catúninia,
si aeonhortava.els que sofriem estimara els po
bres, i portara a la cambra deis malalís una
mica de claror! L'enreja, ha dit un poeta, esta
magra perque mossega i no menja. L'enreja és
nn monstIre que no sap sitió mossegar. L'home
fort s'al-rapa a la soca d'un arbre i s'enfila
per abastar el fruit cobejat, i ve l'home petit i
feble que no té prou força al braç per a arra
par-se, i destraleja l'arbre, amb un gest d'im

potencia, per fer

caure

l'home fort.

Les caliímnies s'anaven agontbolant. Un ho
a
la plaça, digné que no comprenia
treia cls diners l'home vencí per a fer
nes, cae no tenia bens de fortuna. Un altre,
ofcgi, que de la cm tal' !‚ropera havia fugit un
hoine yeti emPortant-se'n els diners del seu amo,
i que bé !‚odia ésscr ell.
Sortí de l'esgr.Ysia llame vellet, i en veo
els csvejosos emmudiren. COM és, els va
dir„ que essent foyer no us presenten al rei. No
saben que cerca joves forts i aguerrits? Ah! si
jo fos joyel Quan jo tenia la rastra edat, m'U"
guessiu vist militar a cavan!
—Un diez haurieu de contar-la la vostra vida,
digné un deis envejosos. Potren sabrion coses
enriases que ara no sabem. 1 fent usa Hallo
insolen t, s'allunyaren de l'home vellet.
Feia dies que la masovera del mas de les oli
veres, es planyia que li furtaven les gallines
rebada
que havien desaparegut tres anyells.
digné que havia perdut dues ovelles. La gent
del poble és bona, digueren els envejosos, 00
hi ha cap home capaç d'haver comes aquests
furts. L'home vellet, den coneixer el lladre. Cb01
pot viure un home que no treballa i no té di
ners! La calúmnia va fer emití. S'arrossegav°
per terra com una serp. Cal que aixa s'acabi di'
gueren els envejosos. Anent a foragitar del Po
ble llame vellet. Arribaren a la casa misterio
sa i trobaren la porta tancada. Obra, lladregot,
ti digueren. On són els anyells i les gallines? N°
podent entrar apedregaren la casa. En
Inivnents s'es'caigueren 'a j'amar tres joves P10's
que no havien sentit la fiblada de ?'enreja. l'él
'que, insulten aquest honte vellet, digueren, si
és més ,bó que vosaltres? Ah! envejosos.
En sentir aquestes paraules els homes dolents
mc,

aquells

escometeren

els !ores' purs.

Sonaren

1411S

da'

rins i s'obriren les portes de la casa misteriosa'
•.,4pareané el fill del rei, amb la sera escoria.
Jo roe, els digné, l'home ve/jet. Pisfressat de
pobre, he conegut vostres petiteses. Vosaitres
tres, digné als joves purs„ vindreu ami' nti
sereu
soldats de l'escorta del traen pare. Os
envejosos són sers despreciables. Si nz'heu de
fensat a mi, que cm creieu pobre, aonb més breó
defensareu la vida del meu pare. Vosaltres 01-

!osos, serou empresonats.
Perdis), perdó exclamaren amb llagrinies als

ve

Us perdono, pera recordeu-vos d'aquestes Po"
raules: Si un home és més que rosa/tres, pro'
0°
cureu nablement posar-vos al seis nivel!, i Si
Dé°
poden perque son febles, donen gracies a
per haver-vos donat homes forts que ens
amb la llum de la sera intelligenci•.

civ-ERA.

CATALUNYA soC1

Posíció
de la

general

qüesiió

del joc

VI

El dia iS d'aquest mes de Març un subjecte
Italia, anomenat, segons uns diaris Antoni Gue
'suicidar-se en sa
rau, d'edat 33 anys, intenta
cambra de l'Hotel d'Orient de nostra ciutat de
Barcelona : s'engegá un tret, pero la bala se li
clava a l'espatlla i no es mata.. Interrogat digné
que l'havia induit a tan esbojerrada solució
l'haver perdut al joc tots els diners que tenia.
Vet'aquí : les entitats benéfiques i religioses el
més entrant percibirán la part que els toca deis
diners d'aquest suicida. ?Hem de dir que bon

profit els

facin?
El fet d'ésser un estranger la víctima es pres
ta a moltes consideracions. Els partidaris del
sistema de reglamentar el joc en sentit de tutela
pels naturals del país, o de la ciutat on es juga,
ja hi compten amb que els despullats serien, de
preferéncia, estrangers o forasters. Un sistema
d'atracció con' qualsevol altre (1).
El Dr. Moneva i Puyo!, l'aragonés ben amic
de Catalunya, catedratic de Canonic a Sara
gossa, qui ha refusat noblement diners del joc
que li oferien per a publicar son monumental i
costosíssim Dicciónario de Aragón, m'explicava
que en una ciutat d'aquella terra a un modest
casino menestral li vingueren ambicions de te
nir local lux6s i propi, i per aquesta via arriba
Sino que allí
a implantar el joc i obrir timba.
socis, no
una vigilancia paternal curava que els
quan
vejen
que
algú
s'engresquessin massa. En
verd
quantitat
massa
riscava
al
tapet
de casa
grossa en relació amb son actiu conegut, el cri
ckaven, l'amonestaven... i l'enviaven a jugar al
dómino. —Pero aixó está be ! jo, innocent de mí,
Ii replicava. —Oh, pero fixi's que la tutela era ex
clusiva en favor deis socis, no en favor deis fo
rasters. I a un lloc on els habitants prenen totes
les precaudons per ells no comprometre's, i dei
límit,
xen que els forasters es comprometin sense
aixo es tot justament l'antítesi de l'idea i espe
rit de

l'hospitalitat.

Es el sistema Monte Carlo (on els habitants
del país no tenen entrada a les sales de joc) i
cl sistema deis qui valen reglamentar el joc; es
scnt així que cada caire que accepten ni que
sigui provisionalment, per bo i per regular, con'
és ara aquest de deixar jugar solsament als es
trangers, no fa sinó posar de relleu una abomi
nado intolerable. Perqué en el joc,.tots els cai
concién
res són abominables per un igual, i en

pot ese
s'en pot a.dmetre cap. No es
joC
del
mals
un ma/ méitor, perque tots els
els mals majors qbe existeixen.
P
articles, on el qui escriu
,aquestá
En
materia
pel torment d'haver de condensar
immensa con' inolt treballada i
cia

no

4,

estudiada--3,
volen

més estudiada pitjor pels qui
a_
1
voldria que es destaqués ainb
asr
més odiosos
un deis seus
n'accepten dir
reparen els qui
no
l'abl
per a obres bones. Es que el joc és vil
conegut,
lladronici .positiu, cert,
un
es
oil
pero és més. Es un robatori múltiple:
varis delic
meten a la vegada ,i en un sol acte
de frau; on diverses sustraccions i
il.legítimes de bens tenen íntima coexi,st?ticia'
ingJnt
análisi de la .qiiesti6, al través de la
de"
contra
bliografia i literatura que .sobre i d,, (le
i;
s'lla publica f es va escrivint cada
"
és 15
que el joc tal con'és avui explotat,
de dugues, de tres i fins de quatre
robatori funcionant simultániament. De
joc,
que el qui dona als pobres diners' del
sois
Per
dona uns diners que son robats no
no

crin

terar-se'n
guda forea
en el qual

1

Ot

—

aProPiacit

ebi.'ecies

e

1

1
e
o
el

lei

111
el

'11,

_

a

l isil ,

sine. per dos, tres o quatre conceptes
tant, reclamen dugues, tres o quatre
als
que no son pas el camí de dar-los
retornar'
l'asil A, o de l'asil B, sinó el de
propietaris, coa la
,

legítim propietari o
mana. El qui cobra del joc,
cipació no sol sarnent en

ta

1

restitlic

Pabires

'111

Pd

el

fa reu de
1.2
delicte,
,
un
tres o quatre delictes simultanis, i
bem robat.
tant sois a l'ordre material deis
ei
En primer lloc ja es sap que el
sigui
roba a sí mateix encara que
abutendi„ el dret d'abús, no existeix, 5tretil. tt,
considerado (le robatori moral, per 's!:1
a
queses a finalitats socials i huinanel,
11
ben present que el qui juga posa se g°5- It
i certament perd, al 'cap de temps, seu Psi
part del
axiomátic entre jugadors
ai:Id)
dilapidar,
m.oni„ que no té dret de
'°‘
un
perjudici
que
és
perjudica
'1111
46
fills o hereus.
seus
e!4
jugador
que
si
el
Pero vet'aquí
sí que de cert roba als seus fills i alt11111.'
P11). 4a
educi. tn i
els quals té obligado de nodrir,
a i
la familia. Els roba quan deixa el:;
i
Mesada,
setmanada
o la
joc la
robe'
estalvis, les
encar quan hi llença els
fi
mobles, tot el menatge, con' de tants la
xuclats
Per
rits haureu sentit a dir,
més folla i perversa entre totes.
.1.
;
tigarn 1'111
a
Ni ha: oi més, els fills que per
int
d'amagat als ,seus pares i aixo ja és deg
cas
rnés definit i clan; aix6 con' el
'

es

sinb, elli

illgaci°1

Perus

,

09 lc,

--

roba°

,

—

..._

13°

'

Ha0
•

....

P,ares 'II
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'
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UN NOU R1C

'Aquí te
—Que

el bus! de Beethoven, Fautor d'aquella magnífica Pastoral.

era

bisbe?
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?sguardani el món
ANGLATERRA
Un ensenyament universitari
El Departament de l'Administrado industrial
de .1'Escola técnica de Manchester (College of
Technology). ha inaugurat un curs especial de
dotze lliçons consagrades a l'estudi dels métodes
de progres industrial i social.
S'estudiará .rorganització i les condicions del
treball, els rtíltjaus &higiene i de protecció, etc.
Altres cursos compendran la comptabilitat, la
historia 'industrial i financiera i l'economia po
•

lítica.
S'ha pres l'acord d'organitzar
trucció industrial de sis mesos.

'"'
Els mariners japonesos

japogr
La Nihon Kaün Ckisci Kai (Societat
diversea
i
mariners)
la per a l'assisténcia deis
agencies japoneses s'han captingut de veçllar
Deis interessos de la gent de mar, peró atzltles'
reixit e
tes institucions filantrópiques no han
llurs propósits.
El govern ha sotmés a l'aprovació. del Parla
del tre
ment un projecte de llei, creaht borses
mariners
ball, públiques i gratuites, pels
de
forçosament vaguen. Aquest projecte consta
fl.91"
més de 400 articles, fix1nt no solament el
cionament de les oficinea• d'informad"), sinó
extra
bé l'augment de salan i pels serveis
naris, els socors que tcebran en cas de lualal
'tia, el segur de vida i de vellesa, 'etc.
(Tokyo Nichi
-

un

curs

d'ins

(Industrial .Welfarc.)

ItELOICA'
ALEMANYA
(lel Comité nacional deis sindicats
cristions
Fi Comité nacional dels sindicats cristians
d'Alemanya ha publicat un manifest en el qual
fa Constar que el nombre de sindicats adherits
és actualment tres vegades més gran d'ençá de
1914, 1 que aquestes organitzacions conipten ac
tuahnent dos milions d'obrers, d'empleats i de

Illanifest

fundon.arls.
El! Comité

nacional. &mana a tots els ,mcm
bres,:dels sindicdts cristians de fer tots els sacri
fici,, necessaris per a allistar neus membres i
ferreoneixe
els principis i; el fi del sin
dicalisme cristbL
Insisteix que 1a
.Banca Popular ale:ti:tuya",
inStitució Creada pels ohreí.s cristians, ha de
representar ,sempre la forea económica (le la
classe obrera.
ls ideais de's sin.Per tal de poder,
dicats, el Comité nacirmal chonana als ohrers
cristians que ultra la cotitzadió normal, facin
osre
duna quantitat igual a l'Import (luna
hora de Ireball.

th.-9Agar

•

•

(Zentralbtatt .cler

Gewcrkschaften.)

Christlichcn

hile obrers sense felna
M. .Wanters, antic ministre del Treball,
presentát a la cambra, un projecte de Ilei
seg°11"
ant als Ajuntaments que contribueixin,
des
cabals.
aug-tnentar
els
la seca itnportIncia, a
thiats a socorre els ohms sense feina.

(Le

PeatPle.)

ITALIA
dc
nacioital de simlicals dcl ralo
otts. trucció
1-7,1 .Congrés nacional de simdicats del rarl
constsucció, sindicát adherit a la Unió nacie°
del Trehall (Uniente Italiana del Lavor0'
sotmés a l'estudi dci secretariat les

C;Ongr?s

dei

•

proposicie'''

següents:
Mantenimónt de les actuals hores dé
hall.

Emigrado

2."

de ma d'obra

vers

les

te

reg'''

devastades.

3."

Vaga fortOsa.

eongresha

Relerent la vIga, forcosa t..
clarat que és un problema que única
ésser ressolt donant la més ámplia
mes
als ajuntaments i als Pobles un hi
hre de vag,uistes.
•

,

•

ol

autonpo
tnento

•

SUISSA
Sindicat nacional cristia
Ha estat constituit a Zurich un sindicat cris
tia d'obrers i d'étnpieatS de d'Estlat• i...dels ajunta
ments.

organització

sha adherit a l'
Aquesta nova
sindicats
cristians
Nacional
de
de Stüssa.
Unió
Ha fixat el seu estatge social a Lucerna.

Gewerkschaftler:

PORTUGAL
La

•

jornada

de vnit hores

keneral

del
El Consell de la Confederado
hall ha decidit emprendre una 'campanya
nal de propaganda per obtenir
la jornada de vuit hores en el comerç
dústria.

°c't),:e

i'dhserváricia
1111

(A Batalha,

Lisbonne.)

1

1
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3Ile inguen i
perden darrera els dinero seus el
la muller, i els peculis que els Os han
ir edat d'altre cantó.
9
Roba l'amo que juga, perqué dedica al joc
o
la
part del capital compromés, que perqué
el.
comprornés no és lliure, i posar-lo a perill
dir e

:,Perde
'

d°St

Perdre'l és arriscar-se a no saber com pagar
.vencirnents.
Ilins aquí, pero,
el jugador, encara que Isens
aeostuma din que es juga "ço que és seu."
r°

s

ot
igl

°

es

ei

ara

ve

l'altra etapa, i és el jugar "ço que

o é,
acl err: seu".

Llavors el lladronici encara és més
la
rnés dibuixat. És el viatjant que juga dier
de lamo
(2), el soci que es juga diners de
lei1 111eabla co•lectiva, el corredor i comissionista
:

-

o

inguen dinero del

seu
corresponsal, el caijuguen diners del seu amo,
les
ennfiança que es juga diners deis seus
0 s'.(tataris i poderdants. Tots aquests són succe

4"Cobrador
que
borne de

5

,,

6e°"ents í
ral,ceió
i clue

eg

o'

freqüentíssims,

escalats

en

la gra-

ya

d'abús de confiança .a la sus1
expressa
'ren
altra
,Iii,runcionari,
més odiosa encara, trobem
el militar, el dipositari de fons

e,

.

..,

du
I'

1)„le,s' que juguen.

los

1-1.'bitlletsentnet

ast

es

p

el

11I

1

l 'atnYa,
al.11`

d

a

el

It
lo(

1

leí

s'absol
notzal'efecte.
I

tO

patent, irremeiable. Llavors
roranatge diabólic,
les temptations majors,

l

ve

ellaptures,

les

els robatoris més grossos, la
follia,
la ensorrada, la desesperació,
sa51Cva en la pérdua de la dignitat moral,
de
a

ire tte

dre
gis

ro-

pas el robatori; sois es
si és perd, Ilavors el ha-

que da

et

5I

I adverteixis bé que el

des de l'instant en que's deixen
l.
monedes a damunt del drap verd,
(luan s'lli posen es per a despendre-se'n

oc

?sa

a

Pabiln,
.

,

Jugaldor

croupier
letim. 'vínt,
terriblement
sovint,
pol
a
e
Ps
envers el suieídi
(3)*
iza ,esos in,do
les, fer
a

l'arruinat

pel

arreconant la

grups
oboral`l,s jugadors; dosrobar-se

de robatoris co
a sí ntagei.I.-os
i
Ipabk.a?rest Persones. Del primer pecat en són
la
le, oti,
4
universalitat deis jugadors; del se1 acia ,flniensa
a
Pa) 4alrebé gel 1-1 majoria Recordi's aquella sen[/

11_

'

.

..,r.

,,

Sarda

i

Salvany:

que el joc
Ara
es fa en
perjudici
tercer (4).
de
Ine el Y.e la Part
a
segona. Cal sempre recordar
4
i
;Alga
contra algú. No es tracta
en
jti
qué el jugador arrisca contra
!
cl
A
‘-xixel no passa més que en l'esfera
c's
lina
de viatge, etc.). El pro
social eolnpanys
fct4lIt
4_
el gros, el
terrible i formidable
barRe no
es
personifica en un personage
1
elCr,il és 1la jugad propiament dit: és el bande joc, és l'empresa del joc,
l'4
or

,,s.emPre
'19II leiur
,

10,1?1

Jugado"te
s..,,easc's
aciaguor.
5blein,

,

°;sso,cial

e;

ban,,

del joc. El jugador juga

representada pel banquer

contra

mateix

o

pel croupier, juga contra
collectiva més poderosa

entitat, individual
eh, i amb niés ele
ments de tota mena per a guanyar-lo. El ban
quer és el qui obra la timba, qui para la tatfia
posant-hi un capital per a esquer, el qui invita
i convida al joc, el qui arma la partida, per a
que hi vinguin
jugar amb al els seduits, els
o

una

que

a

enlluernats, els viciosos, els ambiciosos, els apas
sionats, tots aquells que hi aniran temptats per
la golosia de l'esquer que la banca exhibeix al
costat de la ruleta o del taulell de trenta-i-qua
ranta, que hi duran els dinero robats a sí mateixos,
robats a tercer, o robats al eran i públic.
El banquer del joc, convé no perdre-ho de
vista, és el protagonista del gran drama. EH
juga, és cert. Per?) en unes condicions especia
líssimes : les del jugador de ventatja. Hi ha
una literatura enorme, aclaparant, per a omplir
clepressa un volum de mil págines si es volgués
extractar, demostrant i documentant, que la ma
licia intrínseca del joc d'atzar multiplica el
seu dany en mans de l'amo del joc, del director
de l'empresa del joc, del capitalista del joc, de
l'inventor o l'aprofitador de les máquines de jugar.
Hi ha un aforisme usual entre els jugadors,
que expressa ben significativament aix6 que diem_
"De gener a gener tots els diners s'els emporta
el banquer". Escolten ara aquest fragment d'uta
llibre tIcnic: "El joc es la Iluita que entauirt
el punt (el punt en l'argot de les timbes vol dar
el jugador) contra el seu adversari: el banquer.
A quines condicions? Ordinariament, en con
dicions d'una desigualtat abrumadora en favor
de la banca. Totes les ventatges les acapara el
banquer; sos pertrets, seo armes de combat soa
d'una superioritat aixafadora" (5).

(Seguira)

R. RUCABADO

(1) L'autor d'un fascicle oficios de Monte-Carlo que Une a
la vista, termina
de les Instruccións per
al Trenta i Quaranta i a la
desitjant «ésser útil a n'a
qutsta noble 1 nombrosa colonia estrangera, que ve cada any
a cercar els
de nostres flora 1 el raig benefactor de
nostre sol
Per als suicides, tant
com la
barcelonina.
(2) M'acaben
el cas vlu 1 actual d'un
associat que es
del viatge 1 emprestava
diners als clients per compte de la casa,
1 robant
aixis als seus consocis.
de la casa 1 desfeta la socie
tat, continua encara els abusos de confianca. Entrat en altre
emplea, és infidel a n'el nou amo. S'ha los tots els bens 1 aca
va de liquidar els de la seva pobra esposa. I posa en
el,.
interesos deis seus creditors,
jugant senas escarment.
1 era un bon xicot. Res: un altre glbría del Comité d'Obra Be
néfica 1 social de Barcelona.
Altres suicidis recents de victimes del joc: un coman
dant del exércit a Galicia, pegant-se un tret; un sargent de
l'exércit a Valladolid, tirant-se al riu
i un pagés de
Ronda, soci d'un sindicat agrari que es
els cabals don
préstec, els
1 es mata bo 1 abracant un seu fillet. (articles
de F. Crespo de Lara. La Acción del 6 del actual Marc 1 edito
tonal de El Castellano, de Toledo. el día primer).
La premsa del dia 26 1 27 de Gener d'enguany, dona compte
de la
d'un
de navill, a la
que
dels
va malversar 60.000 pessetes de la
al
I
ilicó
d'Annuall
perdent-les
joc. aixó,
de la
(4) CATALUNYASOCIAL. N. 42.
(5) Pedro de Mendaro y de Socobio. El arte de ganar al jue
go. Barcelona 1921.

l'Avant-Propos
Ruleta,

perfums
espléndit»
beneficencia
d'explicar
jugava l'asignació
Expulsat

jugar

benefactora

viatjant

jugat-se'ls

perill

jugant,

(3)

perdé

desaparició

Pisuerga;
juga

comptador
Corunya,
consignado
torpeders,
després
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El joc í la benefícéncía
Tots el qui vivím

SI

a

pages podern

constatar

facilment que de ciutat ens arriben mes aviat
les modes dolentes que no pas les 'tones. Aquí
tenim la moda del joc o del jugar. Depressa,
d'una manera nefasta, ha invadit mants pobles.
les autoritats dignes, que també n'hi han, ed
troben amb el conflicte o de cedir, davant
l'exemple de les autoritats i altres rellevants
personalitats de Barcelona, o be de veure's vi
Ependiades i restades de compte, per un movi
'ment d'oPinió favorable al joc. tiargurnent dels
partidaris del joc contra les autoritats eljgnes,
centra tots els valors rnorals i socials als pobles,
es l'oferir l'exemple de les de Barcelona i acu
sar-les' altres de voler ésser mes que aquelles,
de passar per Mes papistes que el papa, que es
(bu vulgarment. I./altre argument. és de recu
sar-les enemigues i menyspreuadores deis po
bres, car amb els diners que es tocarien del joc,
parellament que a Barcelona, es podrien socorrer
als necessitats. I áixi aquests defensors del joc
quan l'autoritat municipal, manca de recursos
Per a subvenir un pobre o atenyer una desgracia,
O aplanar un camí veinal o posar el teléfon, en
comptes d'oferir-se a atenyer-ho del peculi par
t;.eular, fan política municipal contra l'alcalde
digne llençant-lo a la vindicta de la gent corn
el causant i culpable de tot.
No ha d'oblidar ningá que la guerra rescent
nis poblcs també ha improvitzat les seves for
times respectables. El pagés astut i poc volunta
riós d'ajupir-se a la terra, amb la febra d'or
Plaer que encomana la guerra, s'improvitza co
merciant i es llença al negoci, o millor dit, a la
eEpeculació: Es feu contrabandista de bestiar,
Per França. Es feu negociant de llenya, o de car
b6, o de fusta. O compra artieles de primera ne
cessitat com fcsols i trumfes, que clandestina
ment feia arribar a mans d'agents dels aliats.
així s'han improvitzat també a pagés, sitió
grans fortunes, fortunes respectables. Ara tots
aquest nous rics se senten posseits de la fallera
de figurar a
la política local: ésser regidors, en
senyorir-se del municipi. Aital falle.ra es agudit
zada 1 enverinada per una enveja„ gelosia,
odi
contra les riques families tradicionals, valors
rnorals
socials als pobles, gent que posseeixen
sentit innat de govern, i una certa cultura.
nous rics son els que acusen als altres
d'esser els menyspreuador dels pobles o els ex
alçant la senyera del joc com font
(l'ingresos
per al Municipi i especialment Per a
la
o be' la
del sindicalisme roig.
A ixí al
fons del sac deis pobles es troba i es con

Aq‘uests

Plotadors,

beneficencia,

firma que també el socialisme o shidicalisme vi-vaqueja al servei de la plutocracia.
Dissortadament en alguns pobles els nous rics,
s'han ensenyorit deis municipis. El que no he•
tróbat enlloc es que amb el joc hagin resolt el'
problema de la beneficencia municipal i altres,
vssumptes enlaire per manca de cabals. Cal dir-,
ho sense embuts: els cabals del joc als pobles
van a parar a les butxaques fondes deis explo
tadors d'aquest vici, a la dels .secretaris, cacics,
i mangonejadors, a la d'algún alcalde viu i as
tut, i no gosaré dir tant resoltament, a la dels,
agents de l'autoritat governativa del partit. El
pages que .hi ha deixat la setmanada i al que li
han xuclat els diriers del porc o de les trurnfes,..
mai ha trobat a la cantonada o a casa seva el
.tros de pa per la dona i ,e1 fill o bé l'arnbosta de'
grá per tOrnar ne engrunar de notl. I els camins.
veinals d'aquests municipis, que es poden senya
lar amb el dit gros, son intransitables, i qualse
vol desgracia de familia l'ha de socorrer el bou
senyor -rector o bé l'esperit caritatiu de la genl.
que no juga.
I ha d'ésser així mateix car l'horne que juga,
i els que deixen jugar, poden ésser dilapidadors,,
tindre la m'a foradada per als seus vicis, pero,
no son dcspresos, no son caritatius. El fer ca
ritat suposa sempre un sacrifici: i no pot fcr-lo.
l'hoine que no sap quant costa de guanyar una,
pesseta. El fer caritat es un acte d'amor al pró
y.im 'que no pot sentir l'home que va .al joc per
emportar-se els diners del proxirn. Per aiDdy•
l'home veritablement caritatiu no juga, i l'auto
ritat que vetlla zelosament pels seus governats,.
no deixa jugar.
T als pobles, l'esperit cristia e .Caritat hi era
viu fins suara, fins que no es jngava. Aquell
PrinCipi .del legislador tantes vegades promul
gat i jamai imposat, de que cada noble es cures.
les seves necessitats i afavorís als seus pobres,,
als pobles per tradició era •practicat. En cap llar
pobre mancava pa: ni a cap malalt assistencia,.
ni a cap orfe tutela amorosa. El joc, per .ço que
estimula la febra d'or fins al desvari, sofoca l'es
perit de caritat. Qui pert, necessitá els socors':
d'altri i qui guanya tot ho vol pels seus plaers
i vicis.
Ah, Barcelona aimada.. cap de la nostra Ca
talunya, que vius i prosperes dé la sang i les
intelligencies escollides que et condona la terra
triare
1 els pobles humils que viuen arreu de
pquesta i quin exemple més nefaSt que .els hi
dones! Si els malmets així, aviat al teu redós no.
bi faran cap sinó els mendicants, els assaltadors
de la taula verda i els viciosos!
.

ANGEL, GRAU

,
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El pressuposi de la

fam

que és una insidia i una ca
lúmnia tot en una pega, és ara utilitzat per a
eampanyes eixorcament polítiques, que no pas
patriótiques ni económiques, pels enemics deis
governs que governen de veritat i treballen ben

Aquest tópic,

orientats per la salvació d'Espanya.
Ben garbellat l'Arancel del hambre", resul
ta que eh els productes alimenticis els 25 arti
cles més importants pagaran el mateix, o menys,
del que pagáven abans.
Cosa semblant passa en les demés partides de
l'Aranzel, que és com tothom sap, el que sla
e.studiat més i s'ha votat es pot dir que per una
nimitat en totes i cadascuna de les seves parti

rnent que hi ha

Catalunya, peró
tt:

pctits nuclis industrials
la riquesa principal és

ra.

11(1
Iii ha gent que creu que el cel de 15
altra
ven
terra és cobert de film' i que no es
que un seguit de xemeneies. No saben que
nim camps plens de llum i de serenitat,
uberrimes i prats d'una verdor encisadorl
está que defenlin eIs seus intereSsos, per
creiern que hi hagi necessitat de combatíe
nostra indústria.
des
Nosaltres volem que l'agricultura es
e
indústria
rotlli, peró volem també que la
cada dia més potent i més forta.

des.
G.
**

La can0 de sempre
del centre segueixen protes
dit al Senat, els aranzels no
favoreixen sino la indústria catalana i aquesta
ro val la pena d'ésser protegida perqué és molt
primitiva. Per malta gent Catalunya no es me
reix que els governs protegeixin la nostra in
dústria. No sabern perqué han de declarar in
compatibles ,els interessos de la indústria i els
de l'agricultura. A tots els pobles del món pro
curen donar impuls a les dttgues coses, .per'ó a
Espanya no mereixen sinó protecció els agri
cultors.
triomfés el criteri d'alguns protestataris, a
Espanya no hi hauria altra cosa que carnps de
blat. La nostra vida seria pastoril. Res de la
quines, ni de fábriques. Posseint uns baos gra
ners curullats de blat, seriem el poble més gran
de la terra. Les demés nacions s'introduirlen a
nostra i ens donarien tot el que cris faria
casa
Nosaltres, amb el blat ja en tindriem prou
per anar tirant.
Pobres de nosaltres que morís la nostra in
dústria! No cal oblidar que un poble que no té
indepedéncia económica, no té tampoc indepen
(lacia política. Una nació per a que pugui mou
re's Ilittrement, ha de tenir una indústria forta
i una agricultura floreixent. Diuen que els ca
talans anem contra l'agricultura! Peró, Senyor,
córn podem combatre-la si la majoria deis po
bles de Catalunya no tenen altra riquesa! No
saben els agricultors protestataris, que la nos
tra terra exceptuant Barcelona i la seva comar
ca, viu exclusivament de l'agricultura! Certa
Bis

tant.

agricultors

Segons

—

Ja

ha llegit,

senyor

Romagosa, que

el reconeixement deis sindicats?
el
Desenganyi's, senyor Romaguera,
fábru
que
les
social no es solucionará fins
nin sense ohrers.
mana

—
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d'institucions d'aquell país qual obra li és

co

per haver-hi realitzat personalment pa
cients treballs.
L'assistencia social, diem nosaltres, campen
diant el criteri que hem format del llibre on
s'hi exposa aquesta iniciativa, ve a ésser com
una parodia laica amb ribets científics, de l'obra
fundada pel gran socióleg francés, Ozanann,
de les conferencies de Sant Vicens de Paul.

neguda

Els !libres

nous

Preguem als autors 1 ah; editúrs que vul,guin que
donem compte de l'aparictó de Ilurs labres en
aquesta seceiú, que ens en remetin un exemplar.

L'assistance sociale

et

ses

ntoyens

d'action, par

Medecin des Hd
Secretaire Général de l'Oeu
Preface de M. Hebrard de
vre Grancher
Librairie
Villeneuve, Membre de l'Institut
io8
Feliz Alcan
Boulevard Saint Germain
1922.
Paris
P. F. Arniand
pitauz de Paris

-

Delille

-

-

-

-

-

-

Distingueix l'autor entre assistencia social i
assistencia pública.
així com a l'utima ti confia l'asseguranca
de que en cas de malaltia i d'indigencia a hom
no falti Hit o aliment, en carivi posa pe p missió
de la primera, la de reintegrar als desvalguts
a
que pugui
a
una situació de suficiencia per
prescindir deis serveis d'aquella.
Precisades així la esfera d'acció de l'assis
tercia social i de l'assistencia pública, és notori
,que el domini de la primera abraça quasi tots
,els casos en que s'exerceix l'acció de l'assisten
-cía

pública.

Cerca l'autor per a organitzar l'assistencia
social apoi en l'obra realitzada a Nord Ame
rica en aquest sentit i adhueix molts exemples

Un

fez' vergonyós

Al teatre de San Fernando de Sevilla, on hí
una companyia de varietes. hi hagué un
escándol formidable.
L'empresa anunciá que una de les artistes s'ex
hibiria sense més roba d'abric que les penes
lluzninoses. El teatre s'omplí totalment, peró com
que l'artista aHudida no es presenti tal com
dejen els cartells es prodtfi un gran escándol.
Sembla increíble que el públic hagi arribat
nivell tan ba.x. Un empressari despreocu
a un
pat anúncia en lletres grosses que una artista
s'exhibirá núa i s'ompla de gom a gom la sala
d'espectacles. Es compren que el públic s'indigni
i protesti airadarnent quan es representa una
obra immoral, pero no es compren que mogui
csandol quan una artista deixa de presentar-se
en una forma indecorosa.
Diuen els telegrames que la majar part de
les butaques foren rompudes, el mateix que les
actua

Los "errores" de Monsenor Pottier, por Maxi
Canónigo de la
miliano Arboleya Martínez
Tipografía de
Madrid
Catedral de Oviedo
la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
Olóriaga, núm. I, 1922:
seos"
S'explica en aquest opuscle, tot l'abast de l'ac
ció del "Grupo de la Democracia Cristiana"
constituit ami) el generós intent de contribuir
forces, a preparar el
en la mida de les seves
terreny per a que el dia que arribi la revolució
social triomfant topi amb una organització ca
pac de dominar-la i encorriolar-la, i es disseca
amb el inés fi bisturí analític als seus detrae
tors, especialment al P. Aicardo, qui aprofitá
l'avinentesa de predicar uns sermons per a com
batre sense pietat a Monsenyor Potties, treient
els seus arguments d'un libel de Barbier, con
tra Lleó XIII I !!
Després de la seva lectura, ens reafirmem en
la oportunitat de donar una conferencia sobre
"El celo y los celos en la organización social
-

-

-

-

católica,"
F. MANICH.

públic rugia perque
Que podem esperar d'un poble
perque una artista no vol perdre
bombetes. El

volia
que

caro.

s'indigna

la dignitat
la vergonya exhibint-se núa? Cal que es posi
remei a aquest mal que portará funestes conse

qüencies.
Cal tenir en compte que el teatre és l'aliment
espiritual del poble. Els llibres no exerceixen
cap influencia. Cóm volem dones, que
encara
el poble sigui culte, si acut a les representacions
d'unes obres que són la negació de l'espiritua
litat i desvetllen els sentitnents innobles de l'home.
Els fets vergonyosos de Sevilla, no haurien
de repetir-se. Certament que a tot arreu hi ha
gent donada als espectacles sensuals, peró al
menys

no

exterioritzen les passions d'una

ra tan
crúa. No rugiu davant de la
gueu la elegáncia de cobrir les vostres

carn.

mane

TM

nafres

que porten la corrupció a dintre
i teniu desbridades les passions, sapigueu ser
l'horne.
var en public la dignitat i la noblesa de

purulentes. Ja
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clássic pa, de pcssic vigota, posem per
pa de pessic de Flandes, lloc fambé heroicl.
al

da da

'

MIWIMI..¦•¦¦¦••••••rn.

La "Lliga deis Drets de 11-Tome" projectava un
mitin monstruo al teatre de la Comedia de Ma
drid i l'empressari no els
ha volgut hogar el
local per tenir compromissos contrets. Conse
qiiencia que la "Lliga deis Drets de l'Home"
en protesta, perque den considerar que un em
pressari de teatres no és parent de l'Homo sa
piens.

catiu i

on

no

fa sol.

Fls delegats russos que han d'acudir a
ferencia de Genova, esporuguits amb les
tes

'que

nistes,

cas,
evo

la Con-.
brome

el feicistes italians gasten amb els conut
han demanat al Govern d'Itália que Sels

coneedeixi permís per anar acompanyats de go
policies de. la seva terra, i davant la negativa
de Roma han trobat Manera de .sortejar el perfil.
•

fent que els 90 policies es converteixin en 9a,
técnics.
Consti que aixó passa en altres ternes que no,
son russes, on en qüestions socials els policies
fan d'assessors técnics i els assessorS técnies
de policies.
assessors

"Le Journal" de París,

France,

que

conta

Anatole

sigut agraciat amb 378,111 francs
del Pre.mi Nobel, está essent assetjat pels .setts
amics .els comunistes en demanda de participa
ció

que ha

Ilógica

la fortuna que li ha pertocat.

en

P.eró Anatole France

(perque

es

defença, segurament

afluixa ni una pesseta) parodiant a
Erastne i assegurant que "la intelligéncia es
individualista i l'estómac comunista" I amb els
378,11i, de l'ala que els ha guanyat amb suc de
cervell, no hi té res qué veure l'aparen digestiu.
no

Máxim Gorki, el revolucionad rus, ha es
una carta dirigida als ,espanyols (sense adres
sa) regraciant la caritat mostrada envers els
fatnolencs d'avenes tristes terres de Rússia.
Entre altres' coses afalagaclores retreu que Es
PanYa és la noble terra de Don Quixot.
Peró que hi entendrá aquest pobre sepyor de
comunisme i societisme?
Si aix6 u expliquessin a en Sanxo Panxa,
crit

encar

En aquests temps de depressió intellectual,
Obra el con a l'esperança el saber que encara
de tant

en

iluminases

tant

sorgeixen

homes que tenen idees

i enlairades.

Un d'aquells que ha tingut una
d'aquelles, és
un
senyor catedrátic el qual ha concebut
presa de canviar-li el nom a la provincia de
SóFia pel gloriós i heroic de Numáncia.

Oh! com canviará d'aspecte i caminará cap al
Progres la invicta 'centrada amb
nom nou,
Passades les primeres estretors de les sabates
novés.
un

L'Urde qué

/lar
que

ens

preocupa és haver de

nome

diferentment la celebre mantequilla de Soria,
?ara en davant se l'hi haurá de dir mante
quilla de
Numancia. I vaja.,* no sona tan, bé.
Es
eorn si

un

dia

ens

obliguessin

a

anornenar

Fls presidents deis Sindicats lliures de Barce
lona van anar a Madrid i van tornar, i podran
i tornar guantes vegades els sembli, perqué'
la via és 'hure.
Ara que varen fer declaracions i en aquest
punt van fallar con] .tot hom quan es declara
en public. Val més
fer-ho a cau d'orella que no
se n'entera més que aquel' a qui les declaracions.
anar

interessen.

Fn Lenin está gren i slan convocat els dele
gats sovietistes d'arreu a una reunió a Moscou
per a tractar del qué s'ha de fer si el cap
co
munista mort.
Nosaltres éls ho direm ciar:
Plegar !!!

fl's tan inmossible cercar una estructura perManent de la societat, com pretendre una defi
nitiva organització del treball; el movirnent vi
tal carnvia i renova les formas esteriors. del ser,
i com la societat té eclats, cada edat té de pre
sentar diferentes
formes; i idear un motllo
clintre del qual s'hagi d'ernmotllar el llinatge

humá, com dogmatitzen
projecte homicida, can la

els socialistes, és un
societat no és materia
morta que mans humanes hagin de forjar, sinó
que en virtut de principis propis i intrínsecs es..
desenrotlla, creix i derreix, es perfecciona o cor-.
romp, sense que pugui l'home detenir o alterar
aquest curs, que és, el curs de la vida.
DR.

TORRAS

1 BAGES

.

,
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catalana
sional.

Noticiad

—

en

L'Ultima

•obrers, i amb

qual es procedí
ntagnític cdifici.

un
a

Ofici solemne, després del
la benedicció i estrena del

El Patronat de Previsió Social de Catalu
Balear, en funció de Tribunal de Revisió,
ha fallat vaties instáncies patronals de revisió
de les actes formulitzades per projectes del Re
tir Obligatori. Entre altres sentencies n'in ha
declarant que el personal que treballa a
una
preu fet i en els seus domicilis particulars, té
d'inscriure's pels patrons en el Regim legal del
—

nya i

1;etir Obligatori.
Internacio
El X.e Congrés Exposicional
que
Agricultura
nal d'Alimentació, Higiene i
in
l'exit
assegurat
Barcelona té
tindrá lloc
a cap i l'im
es
porten
treballs
que
dicar pels
portancia universal d'aquesta empresa.
—

a

a

en el I. N. P. la Comissió
Conferencia Nacional que
la
organitzadora de
Barcelona
deis Segurs d'Inva
a
tractar
ha de
Enfermetat.
i
lides
Moltes entitats agrícoles, Diputacions i
Ajuntaments, de les regions •blateres, han em
prés una gran campanya contra el nou arancel,
amenaçant amb mides violentes en el cas de
—

S'ha constituit

,

qüestió

de la sindicació

estadística anglesa

profes

referent
de

l'espai

al

la vida demostra que en
ha baixát el coeficient un
resultat és den a una acció
envejable
Aquest
savia i constant sobre el curs dels principals ar
ticles de consum feta per les autoritats, ajuda
des per tothom.
El I. N. P. estudia la conaboració oficial
Mancomunitat i la Caixa de Pensions per
la
que
junt arnb
a la Vellesa i d'Estalvis poden portar
l'Institut Catalá d'Assegurances Mútues, a la
Caixa Collaboradora Catalana per R. O.
Es ven amb gust l'orientació que ha pres la
Mancornunitat de Catalunya en quant es refe
reix al Mutualisme amparant amb molt d'encert
els quantiosos interessos de les Germandats ca
cost de

A Girona s'ha inaugurat el Casal Obrer, local
,espaiós i ad hoc situat al carrer de la Força.
Lacte Ion commemorat amb una Comunió ge
compostura dels
neral espléndida pel nombre i

la

torze

ca

mesos

—

talanes.
—

L'Institut Agrícola Catala de Sant Isidre

el programa del Concnr./ per al cor
rent any de la fundació de donya Maria de les
Angoixes Vildósola per a premiar la virtut
actes meritoris de la classe pagesa.
Es repartiran vuit centes pessetes en un o més
premis als qui, a judici del Jurat, en resultin
més mereixedors i es trobin en un dels casos
que ,fixa el programa.
La junta Directiva de l'Associació de la
Dependencia Mercantil ha quedat constuída en
ha

publicat

—

—

que les seves exigencies no siguin ateses. Aquest
moviment té derivacions polítiques molt remar
cables.
La nombrosa Comissió de Sindicats i Asso
ciacions professionals que va tralladar-se 'a Ma
drid per a remetre al ministre del Treball les
bases per a un projecte regulador de la sindi
cació professional, estaba formada per repre
sentants de gran nombre d'entitats del personal
tecnico-directiu de la Indústria, i especialment
de la Textil. En l'entrevista que aquests repre
sentats van tenir ami) el ministre del ram, la
qual va detallar la premsa de Madrid, van ex
posar com a suprema necessitat, la de reconeixer
personalitat própia i definida en la vida social i
productora, a l'anomenat personal, i com a por
taveu de les aspiracions de la classe,.el president
de la Cambra de Directors, Majordoms i Con
-tramestres de l'Art Textil, en nom de les asso
ciacions de carácter tecnic, unides a la comis
sió, va remetre al ministre unes demandes ar
ticulades, concretant el pensament i les aspira
-cions de l'element tecnico-directiu de la industria
—

la següent forma:
President, don C. Rodríguez Cárdenas; vice
president, don Josep Barenys; comptador, don
Joan Nunell; vicesecretari, don Hile Puigriguer;
tresoreP, don Emili Palau, bibliotecari, don Jo
sep Montserrat; vocals: don R .Cardona Sa
durní, don Josep Turullois, don Joan Sasulle
ras, don Roma Fernández, don Claudi Riera, don
Enric Bo.
La Caixa de Segurs Mútuus contra les pe
dregades, l'any passat concertá a Catalunya 1829
assegurançes, ingressant en dit període 596 socis.
El Basar de l'Obrer está realitzant,a Bar
celona una obra de caritat molt digna d'ala
bança. Demés de proporcionar als obrers i a
famílies pobres de la classe mitja mobles a
preus inverossímils, socorra amb aliments i ro
bes a moltes d'elles. Aquesta Quaresma augmenta
la seva activitat d'una manera admirable.
La Comissió central, per l'assaig del cultiu
del tabac a Espanya, acordá concedir la
llicencia a diferents propietaris de les
províncies de Sevilla i Málaga, per a cultivar
2.530,000 plantes de tabac; 370,000 a propietaris
de Badajoz; a mis altres propietaris de Palen
cia, per a cultivar 18.000.
—

—

—

corresponent
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LLET CONDENSADA
PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

Vh.'GADA

MARCA

LA LECHERA
DE LA

19Línea

66

COMPANÍA

de Cuba Ilejlco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el
ón el 20 y de Coruna el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el
16y
abana el 20 de cada mes, para Coruna, Gijón y Santander.
de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de
el

de

.„1-111ea

do"i e Cádiz
I

viaie

el

Málaga

7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; ernprendien

de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el

de111, ea de New-York, Cuba, Méjico.—Servicio mensual saliendo de3.Barcelona el 25,
le,,,va'encia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz.
syreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

7',111, ea de Venezuela Colombia.--Servicio

mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11
13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para
un'a, Curasao, Puerto Cabello, La
Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

T:ielleia, el

Sab4erife,
'el

3»fleade
Fernando Póo.—Servicio mensual saliendo
de

de Barcelona el 2, de Valencia
el 4 y de Cádiz el 7, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
Y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2,
A"u° las escalas de Canarias y de la Península
indicadas en el viaje de ida.
cl,emás de los indicados servicios, la Companía Trasatlántica tiene establecidos loS
de los puertos del
Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York
de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se
anunciarán oportuna
e en

Alicante

racicl.ales
ment'Inea
Y

cada

viaje.

vapores admiten carga

dilat,`-ornPanía
'u°

servicio.

en las condiciones más favorables y pasajeros, a
da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado
Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos.
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FUNDADA KNI

1879

Calle Arelis, n.`) 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. Ana y

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO

letra.—Ortografía.—Correspondencia

'cle
partida dovçie
escritorio.—Mecanografía.—Cálculo
comercial.—Documentación.de
Tened°ra
aplicados
especiales P"or

Reforma

mercantil y Teneduría de Libros por
empresas
inclusas
la Banca y Bolsa.—El Título de
a toda clase de
Libros, previos exámenes por peritos y profesores mercantiles.—Clasesextranjeros Y
senoritas.—Practical of School Languages (Lenguas vivas) por profesores
métodos

Pos,

comercial.--Lengnál°11
modernos puramente prácticos.-Taquigrafía.--Geografía
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