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Conferéricía dassegurances

de la

.Hem assistit amb veritable

1

PERE, 1, 3 i 5

plaer

les sessions de la Conferencia d'assegurances socials
diumenge darrer en nostra ciutat comtal. L'interés
deis temes, les soluciona de carácter práctic, el bon sentit que predominá en els parlaments
lels assistents, i, per damunt de tot, l'esperit d'amplitud i de toleráncia que fou la
caracte
rística de técnica i d'assembleístesf no són, veritablement, cosa corrent en
iue doná per acabades les

d'aqupsta

seves

a

tasques el

Congressos

mena.

La realitat catalana es compaginá des del
que porta a cap l'Institut de Previsió. I
2:ació d'aquesta entitat de I Estat (un deis pocs

quieta
cercar

un

marc

més

apropiat

que

a

Catalunya.

primer rnoment amb l'obra seriosa, reposada i
l'esperit regional que és la base de l'organit
casaos d'excepció en el mateix),
enlloc podia

L'Institut ha cercat els seus collaboradors en entitats de prestigi i d'esperit
local
intens com la Caixa de Pensions per a la Veilesa i d'Estalvis, de Barcelona; ha aixecat el tan
seu
edifici aprofitant els materials existents ací i allá. Res té, dones, de particular, que el
respecte
a la tradició de
mutualisme (traclició intensa a la nostra terra), constituís una característica
del darrer Congrés d'assegurances; i que les conclusions del mateix
s'orientessin cap a la
realitat viva i palpitant en nostra terra.
Potser un xic de verbaliátne, un xic de rezel per part de certes classes socials
que no
:Ircaven més que la defensa deis seus interessos collectius, hi sobraven en Passemb'ea.
Peró
aquestes petites notes discordants restaren-ofegades per l'impresió de realitat,
de bon desig d'obra social que donaren un caient encoratjador a la Conferencia. d'optimisme;
I si a totes aquestes consideracions hi ajuntem la del respecte a coses tan
respectables
com la nostra 'lengua, la valoració a entitats de tant prestigi espiritual com
la Mancomunitat
de Catalunya i la mesura i esperit de paternització i de toleráncia amb que els
elements
impulsora de la Conferencia es produVren, no altre cosa que 'elogia podem ofrenar
a la
mateixa.
Res més desitjem araninó que la legislació de les assegurances socials que en la
!s
valoraren, vinguin des del Poder (quan vinguin, que no és pas cosa de n'esos nimateixa
l'anys), amb aquest espera que en la Conferencia de Barcelona ha bategat intensament.potser

cencxms
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EL QUE PASSA
E$PANYA F,NDINS

geixen d'En Montejo,

La política está molt embullada perqué
el

Go•vern viu de

precari

sense

pia,

segura, en cap de les dues
•fer surar la s,eva política sinó .a

ions, babilitats i humiliacions,

Está Inés dimita

com

no

s'en

preocupin.

En Millán. Es

qüestié

de poc temps.

majoria pró
Cambres, pot
foro, (le pres

segons els

'que

que

ESPANYA ENFORA

ca

El fet cabdal de la setmana, sinó per la

sos.

seva

inmortáncia pel soroll que ha prornogut, és l'a
fuseljament, previ judici sumaríssim, de l'eX-pre
sident del consell de Ministres de Grecia, Guna
•

Sens dubte vol Isalvg.r, de
de l'hecatombe d'Annual
compromesos, i deixar penjat
al Senat, on s'ha votat el

les responsabili
als polítics més

tats

a En Berengt,wr
suplicatori per

ris, quatre ex-ministres companys seus, i l'ex-ge
a Atenas, acusats d'es
ser culpables de. la debácle grega.

nerahssim Handjianestis,

a

procesar-lo.
La catilinaria. d'En Prieto, un xic barroca
i un poc barroera, es ressentí del singular pres

L'efecte, a tot Europa, ha sigut d'estupor,
rejat d'indignació
Anglaterra, que havia

bar
pro
bibit l'afusellarnent baix pena de trencar les re
lacions diplomátiques.
Quants ministres s'hauran pálpat les rbbes
en sentir els trets disparats a A.tenes!
An.glatern n'és notificada per quarta o quin
ta volta, de que les nacions mediatitzades per
ella van emancipant-se ,(Egipte, Austrália, Eran
a

tigi

del diputat socialista. Dita per Ciceró, han
ria tombat el régim. Ara, acabará en punta.
Foc d'encenalls...
Mentre el món polític es remou per tal de
que la qüestió de les resPonsabilitats acabi per
fer fástic a tothom i no procesi a ningú (que
4:l'aix?) es tracta), la sangriá del Marroc, per
on
s'escolen la sang i els diners del país, per
dura, con) si Espanya fos un país de beneits...
E.,1s socialistes es distreuen de tan greus preo
•eupacions organitzant congressos divertits, com
aquest, que la C. G. T. acaba de celebrar a
Madrid, que no la tingut per a ells cap més
"peró" que el crim comes p,els comuniátes en
anar
a
corrompre les oracions
segons vul
garment sol dir-se
als seus pacífics ex-ger
mans, i matar-ne un d'ells i fent-ne córrer a
molts altres.

ça,

glesos.

Execrant, corn es mereix, l'assassinat i també
les 'rompades subsegüents, será bo recordar als
socialistes apallissats, de qui moralment, i so
cialment, i políticament, són fills ,els assassins i
•

apallissadors.
Els estudiants,

per la seva part, han contri
xibarri de la setmana fent bullanga
tot arreu on han pogut. La seva indignació
pels sagnants atropells de qué han sigut víc
rimes a Madrid, és natural i comprensible, i
el Govern no ha estat encertat al rn. enysprearla o no satisfer-1 a degudament, encara que dei
xés bert salvaguardat agiten sagrat principi so
cial que és el primer que destrueix el sistema
polític que domina a Espanya.
Per?) els estudiants faran bé en no imitar
al Goverit en el desencert i, sobre tot, en no
fer pagar a la ciencia, encara que sigui la
ciencia oficial, els plats trencats aqueixos ches
de bullanga.
En quant a la ,dimissió que el; estudiants exi
al

-

té

•

turca-russa
a.n
en

discurs famós
Els p.olítics francesos no ho confessen, pero
prediquen fins a esgargamellar-se contra el pe
rill germánic. Delenda es Germania?
Clemenceau está fent-ho a Ianquilándia, amb
el braó d'un borne de trenta anys i en té So,
i els diu als ianquis unes veritats que tornben
d'espatlles. Peró els ianquis Ii tornen les pilo
tes si bé amb més suavitat.
Anp-Jaterra, que hi ven de lluny, temps fa que
volia revisar els Tractats fets durant l'enlluer
nament (le la victória i norrnalitzar a Europa.
Aquesta sávia, política, quants de maldecaps
de mals hatiria estalviat a F-rança i al món en
ter !
Ara m.ateix a Lausana no s'entén ningú. Turcs
i russos gallegen com si fossin els amos del
galliner. Anglatérra sent que la terra Ji rellisca
als peps. No la té segura. França flirteja aMb
els d'An,gora. Itália proclama la política inter
aliada del do Ict des. La Petita Entente ja vol
caminar sense caminadors...
Si no .fossin aquells canons ang,lesos que apun
ten sobre Constantinoble i més enllá i més en95
del Bósforus, ai d'Europal
un

—

•

espectre d'una aliança

preoCupats als bornes d'Estat
Lord Grey acaba de confessar-ho

germana,

•

buit

Turquia, Itália, Grecia).

El paorós

•
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El felxisrne
E/ feixisme ha

tri omfat, pero

í

el Pariii

que malgrat la disciplina que ti
dóna una cohesió- apareut és un conglomerat
heterogeni, desconeixem les
derivacions que podrá pendre. Un cop obtingut el poder, els diversos
elements que l'integren,
Procuraran portar les aigües cap al seu
molí.
Dom Sturzo, cap i ánima del.
Partit popular,
ha donat a un periodista una
visió sintética del
seu país a través
del nou govern Mussolini. Escoltem les paraules de l'eminent
"L'incert demá de la Itália roman co abans.
El feixisme, nascut
a Fiume no és una
concreació ideal que pren
nonnalment les regnes
del Poder per realitzar-se i
resoldre
oblidats o descuielats. Es encara' una problemes
nebulosa
integrada per moviments diversos i sovint
antagónics.
eh l s'hi troben els sindicalistes i
els individualistes;
els imperialistes i els pací11c5 aspirants al
vittre patriarcal de la nació.
Fins que la desintegració de tots aquests elements no s'hagi feta per virtut de
l'actuació
governamental, res es pot preveure.

sacerdot:m

"El

burgesa

Popular,
1919

feixisme resulta, de fet, tina reacció
la revolució bolxevista que el
Partit
el primer i l'unic, combate i reduí
l'any.

a

quan estava

en

son

període álgid,

én

febre d'ebullició.. Vengut fou llavors
per

democrática i assenyada
taclans, aniquilat és ara,
hulent

i

irregular.
"Podia acornplir-se

se

tal

massa

per

pieuna

global

una

de chimilicia tur-

el

mateix fet d'ara senque hom ha vist
major eficácia. Totes les

la teatralitat apoteósica

volta,

amb

una

Polaritzacions condueixen

a
resultats negatius,
reaceions contráries; atnbeltles, a desenganys i desiblusions que generen,
en
definitiva, l'escepticisme mes cm u
nefast
en el
poble.

tetes

les violéncies

"Está

a

dar que Mussolini ha tingut suara, enaconsellen esperar concerta
reserva, car la
Manca de una doctrina i un métode no permeten
que és derivada de la confianga plena.
totes maneres, ha proclamat que
no abusala de la
victória, i si la declaració respon als
actes de Govern
que vingui i la llibertat de
és concedida a tots els grups polítics,
sense excepció, será
salvat l'abim que resta obert.
peelra de toc, el punt central de l'experiéneia que
es porta a cap a Itália rau en el proema
econótnic. Aquest és encara, i per molt
te
ho será, el centre d'on han irradiat tots
els
tnoviments
convulsius del país.
"I
resten, demés, els gravíssims i urgents de

t,eerts de governant que
`ladatnent, si be amb

l'efusió

_111nvitnent

l'emigració

com

i

Popular

l'inajornable de la descentralització
de l'autonomia
funcional.
"La substitució rápida i
violenta de les idea-

administrativa,

sociali4tes, comunistes i anarquistes en
idealitats feixistes, go és en
ordenaments i mitos
de matís patriótic i
nacional en el sentit puralitats

ment

sentimental d'aquests

mots

modifica en
la posició sindical
conquerida, ni modifica
1es bases de la lluita de
classe. Resten igual, menre sia sol el
sentimentalisme l'inspirador i motriu de Pacció, els
problemes de la superpoblació
treballadora i els termes de
la distribució de
1a riquesa no sofreixen canvi
de cap classe.
"Davant de tot go que enumero, el
Partit
Popular havia formulat
una doctrina que
cada
d ia resulta mes eficag i es
converteix en la "únic a". Havern
nrocurat difondre i
realitzar-la per
p ersuasió i
evolució. Per prejudicis
incomprens ibles no se'ns
ha escoltat ni seguit, en el
camí
de les reformes ni per
molts deis aliats ara
a la
política que vol realitzar Mussolini. La cul'1)a, doncs, no és nostra.
"El nostre Partit popular s'és
trobat demés, just
al néixer, amb un fet
extraordinari. Des del
c(atiene de
la nostra actuació, havem degut colla borar a tota obra de Govern i
per no pertorha r la vida nacional, havem degut
formar en
tot Govern. I go, per la raó
incontestable
de la
nostra forga. No es
podía governar sense nosal tres i tampoc ens hem fet pregar
gens. Havem donat
generosament la nostra
idealitat
i la
m ajor part de les
nostres activitats, iniciant
refo rmes a tots beneficioses.
no

res

"Realitzant sacrificis grandíssims

havem contri Una a la canalització
legal de tots els moviMe nts polítics morbosos,
revolucionaris. Avui,
en cara, la
nostra collaboració i
participació en
el Govern representa per
una gran
massa obrera italiana una
garantia de llibertat i una base
.961 ida i feria de
renovad&

`Aquesta conaboració

nostra al Govern d'En
Mlissolini es tnantindrá a
base de l'acompliment
d'un pacte que, en
qualsevulla mesura que es
pre ngui des del Poder,
no pot
ésser trencat.
Aquest pacte enclou els punts
següents:
retorn
a l'ordre i pau
interior; respecte a les llibertats

stitucionals; reconstitució financiera,

con

reorganitz ació de les forces obreres a
base de la sin
diezIció, ni oposada ni estranya a
la vida coNecti
va de la nació, i
sobre tota altra cosa,
revalo
ació deis valors étics del viure
civil vers una
sine era fraternitat.
Per finalitzar, puc
avengar —digné— una
cosa ben important i
d'actualitat.

ritzmps

Será mantin

.:,',./kTALIJ NYA SOCIAL,

4

gttda la "propercional". Ens és estat donada per
Mussqlini la •seguretat més absoluta, si be s'in
trOduiran pltitts reformes d'ordre tecnic que nos
altres mateixos trobem encertades i justes. De
aquest rebombori de reformes radicals en el
sistema electoral,.mogut per intencionats enemics
nostres,, res. il Govern comença sota auguris
ben plaents, pero cal esperar i esperar."
Per les paraules del Rvnd. Lluís Sturzo, sem
bia que ,Musttolini no s'atrevirá a governar ca
decantes
tea el.,Partit Popular. Si el feixisme es
sabrien fer
catolícs
italians
l'esquerra,
els
a
cap,
respectar eis seus drets., L'espera culte del pro
fessor Sturzo, sabrá mutar els seus arldictes
la victoria.
tot

Escoles írracionals
Détt Nostre Senyor, és la Veritat; el Dimoni,
és la M.entida. Així, dones, els
fila de Déu són fills de la Veritat i .els fills
adoptius del Dimoni, isos seguidors, són fills de
paraules.
la Mentida. Per aixo. és .que totes les
ditten,
és al
el
que
llurs són mentideres; tot
paraules
signifi
dir;
llurs
que
revés del
quen ço que és contrari al .seu significat normal
i dreturer..
Per aixo és que quan vos parlen de llibertat,
qual significat recte 1 normal tots sabem, et la
boca llur vol di.r esclavatgé per a la gent de
bé i les obres bones. Igualtat, tal com ella la
apliquen quan poden,. és la de la desalació, de
en uns corbs s'engreixen
les ruines, del
marta.
Aquesta és sa igual
clels pellingots de carn
Vraternitat
scva, és
Rússia.
La
vegi's
a
tat;
la del garrot, la ganivetada, el tret co-vard. 1
així Cit totes les coses. D'igual manera en trae
tar de l'ensenyança com anem a demostrar.
De la- paraula 'latina ratio, raó, en ve el mot
9,aciona1, que, dreturerament, significa obrar o pen
raó. Per tant, cscoles racionaliStes,
sar segons
dretüret arnent valdría dir escoles en les quals im
peralla raó. Perú aixó seria si aquest mot l'apli
qués la gent de recte sentit moral; el.s fills de
Déti, fills de la Veritat. Dit per baques de tills
de la Mentirla, elcoles racionalistes significa es
coles irracionals; escales funclades precisament
la irracionalitat; en les quals s'ensenyaran
en
nornéS que falsetats. Aquestes són tel..; escotes
que dernanen,. Suara, per alS FilIs deis. obrera.
Escotes irracionals, titulades. racionalistes': •per
qué go que hi pot }lamer de més irracional, és
la -rtegació. del Creador; tan irracional, Tic ni

consegüentment,

•

.

cementip

•

•

•

Confer&ncia in-4501-1W]t
11avent-se -fet a P.Itstat el traspás del pressu
post carcelari, ha desaparegut la prestigiosa jun
ta de Presons. Com que aixo, representa una
manifesta i un desconeiXement de l'o
bra meritoria que ha vingut realitzant durara
tanta anys la dita junta, silla acordat que

injusticia

general de presons, Don Ramón.
Albó i Martí, la gestio meritoria del qual és ben
coneguda, dougui una canferéncia dissabte -vinent,
l'estatge del Patronat de
les
de la tarda,
presos
menors
(Baix de Sant }'ere, 1, 3 i 5).
tre ex-director

a

a

els irracionals el poden negar, i a la manera llur
el confessen tots
constantment, 'com el confes
sen
a
tothora tots els éssers animats i inani
mats de Punivers. Cal la máxima perversió, la
máxima estulticia, la bestialitat més bestial, Per
a negar a Déu. Negar
a
Aqtkell que publiquen
totes les coses de tots els mons a totes les llo
res del dia i de, la nit i des de tots els segles
i en toles les ocasions i circumstáncies; negYr
Al que respirem, pot dir-se aixt,- Al qui ens en
tra pels tuis i per les °irles tan fortament que
el veuen els orbs i el senten els sords i el pal
pen els masells; Aquel!, per Qui germina el gra
de Wat i degota la fontana; A.qUell qui, qu-all
vol, aixeca les ()nades del mar com les muntanyes
de la terra, i enfonza. els continents i els fa aPa
réitter an no n'hi havia cap sino la extesa de
les aigües; negar a •Qui allarga la vida tremolo
sa i macillent de
la vede-tia desvalguda, i talla de
cop, si així Ii plau, la del jove fort i poderbst
en plena potencialitat i exhuberáncia... Negiir
Den, quan amb majar moiitt podria• negar-se e!
sol, i el mar, i,la terra
existencia humana,
perqué s'ense Ell cap d'aqueixes coses ni de toli.15
les nitres existiria, .ja que EH és la única RA°
de tota existéncia; negar a Déu, com déiern
repeitrem, és la máxima estupidésa, la major 1115lícia, la suma bestialitat.
Dones be; aqueixes .escoles racionalistes,
andes en la nega,ció de Déu, i per tant,
tAO i de la yLIST1wIA i del DRET i del
i de la VERITA.T, son les que es preté
Per ala pobres fills deis obrers. Oh,, la
(lela fills de la Mentida!
•

de1,5

,

instituí!'
iniquitat
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La liuda contra el mal
En

tres articles

pellícula,

ex)

sola,
si mateixa,

ha cabut el

meu

elogi

a una

indiscutiblement
bona en
mostra el cand de fa redemp
ció, dines possIilitats de bou cinematógraf que
avui no existeixen gairebé •més que en l'esfera
de la iraaginació. Per a parlar dels mals del ci
nematógraf dolent, que ocupa avui dia, com des
del •començament, tota l'esfera de la realitat,
ni ainb tres, ni amb trenta, ni amb tres cents
articles cabria tot ço que convé dir. En el ci
nematógraf, la proporció del bé al mal, de aegur
que és inferior a la raó de i per roo.
M'és indispensable avisar als qui referint-se a
la meya propaganda en pro del film "La Roma
•dels Papes" creuen que jo he claudicat o que
"abaixo veles", advertint-los que no poden pen
sar
i jo
tal cosa mentre no em reconcilii
no rifhi he reconciliat mai
amb el cinematógraf
de ficció. Amb el cine amb actors, argurnent i
•

una

que

essent

•

•

•

—

—

maquillatge.
Jo estic convençut que el cinernatógraf de fic
Ció
que comprén la quasi totalitat de la proa
ducció actual de pellícules
és i será sempre
un agitador de males pa.ssions; ho será per ne
cessitat técnica, per fatalitat mecánica. Ja ven
el senyor Soldevila, mon distingit amic, que no
--

—

M'acompanyen en el meu radi
calisme altres opinioná europees. El redactor del
"Giornale d'Italia" citat a la página 16 de l'o
puscle "I Pericoli Sociali del Cineníatografo", de
Piero Pesce-Maineri, el qual, bo i defensant el
Cinema, se li escapa clir : "Per les especials fun
eions assenyalades al cinematógraf, quasi per
raons tUniques, és a dir, per la necessitat d'ob
tenir, sense paraules, -efectes de vivacitat, els
seus personatges són extrets de la novella d'a
ventures o de les gasetilles deis diaris, i, per
tant, el cinematógraf deu, per necessitat, posar
en escena criatures
fora de la moralitat quoti
diana". 15/1aurice Veillard, secretani d'Higiene So
cial i Moral de Lausana (Suissa romanda) pu
blica a "Le Mouvement Veministe", de Ginebra,
(so febrer 1921), un llarg estudi, on es Ilegeix
que el cinematógraf "sembla condemnat a explo
tar el Oliere que li ha reeixit fins ara i que
implica quasi necessbriament força greus perilla
des del punt de vista moral". Bis subrallats són
meus.
"abaixo veles".

joves

i els infants, coincidint tothom en re
la influéncia decisiva d'aquest e.specta
ele en la crirninalitat deis nois i adolescents.
Aquest moviment d'opinió és importantíssim, i
la seva activitat resplandeix a tots, els paíssos,
mepys al nostre, on si algun escriptor de tant
en tant, pren la paraula, .combatent la perversi
tat cineníatográfica. Ola de sentir din que parla
per esperit de contradicció.
Per a donar-ne una idea d'aquesta acció uni
versal contra un flagell- que és universal també„
citaré nornés que alguna documents recents que
tinc a ma i a la disposició deis qui atribueixen la
mesia actitud a una mena de snobisme aristo
crátic.
Al "Programme Annuel pour les Groupes
tudes" dels católics socials francesos, 1921-1922
(Lyon: Çronique Sociale de France), hi ha tot
un capítol dedicat a la qüestió del cinema, trae
tada exactarnent amb el mateix criteri nostre, i
citant diverses fonts bibliográfiques d'autors ca
tólica francesos.
A la revista "F,tudes", deis jesultes francesos,
el P. Jalabert publica., en el número del 5 d'octu
bre 1921, un article documentadíssim i terrible,
sobretot pel qué es refereix a l'acusació contra
el cinema com a escola del crim.
Elude Beco, governador de la provincia bel
ga del Brabant, és autor d'un fascicle de 74 ata
Peides págines, descrivint "La creuada empresa
Contra els mals cinematógrafs durant la guerra",
títol ben expressiu. (Cercle d'Etudes des Leçons
de la guerre, Turnhout, 1959). Un altre autor
d'aquella- nació, Paul Wets, jutge del Tribunal
Infantil de Bussélles, en un altre fascicle reto
lat "La Guerre et les Enfants" (Moll, 1919), de
dica un llarg capítol a "L'Action anti-cinema:
eis

marcar

•

tographique."

.

Saltant de Bélgica al Canadá hem d'esmentar un interessantíssim fulletó de "L'Tuvre des

Tracts",

obra católica de

propaganda,

de Mon

treal, declicat a 9..,e Cinema corrupteur", per
Euclide Lefebvre, saturat d'esperit ardentíssim
contra els abusos del film i

en

retreu

d'esgarri

La lluita contra el mal cinematógraf, ajun
dia, espiritualment, una legió d'educa
dnrs i moralistes, que a tot arreu del món fan

fosos. Hi ha, entre .altres sensacionals testirnonis,
ja confessió d'un jove condemnat a mor; per as
sassinat, que abans de pujar al patíbol, féu al
sacerdot aquesta declaració, que reproduesc amb
SCS paraules textuals, i en lletra grossa, tal com
va en el llibret:
"SI j0 'MORO EN EL PATIBOL,' ES DE

sonar unes reclamacions unánimes contra els pe
rilla i els estralls de les pellícules, sobre tot en

GUT AL CINEMATOGRAF, EN EL QUAL
APRF,S A ROBAR 1 A COMETRE ELS

.

ta avui

-
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CRIMS DELS QUALS SOC CULPABLE.
DIGUEU-HO ALS CAPELLANS, PERQUE
HO REPETEIXIN A LLURS
PARRO

QUIANS."
Hl ha també l'acció

organitzada

deis católics

cil), que esta movent una gran campanya per
al millorament del cinematógraf (Bettter Motion
Picture), combatent amb energia les produccions
cinematográfiques, muntant una oficina propia de
revisió, crítica i d'informa-Ció 'sobre pellícules
(Motion Picture Bureau), domiciliada a Was
hington.
A l'Anglaterra

funciona una entitat oficial
amb el nom de Consell Nacional de Moral Pú
blica (The National Council of Public Morals),
que té per objecte la regeneració de la raga:
espiritual, moral i física. Aquest Consell
for
mat per personalitats, especialment de la clere
cia anglicana
va nomenar una comissió d'en
questa sobre el cinematógraf (Cinema Commis
sion of Inquiry), la qual produeix una volumi
nosa
memória sota el títol "The Cinema. Its
present position and future possibilities". Lon
don, 1917, llibre de prop de 400 pagines, rublert
de deposicions testificals, demostratives deis es
tralls que fa també el film en aquell país, la
significació deis quals no es pot dissimular mal
grat el tú circumspecte de l'enquesta, tendint
no perjudicar massa els interessos de la
indus
tria.
Peró, en cap de totes aquestes manifestacions
ha assolit tanta importancia la qüestió de qué
es tracta com al segon Congrés
Internacional de
la Protecció de la Infantesa, celebrat l'any pas-*
sat a Bruselles. Un deis temes del seu progra
ma dernanava: "Quines Ión les mesures
a pen
dre per a protegir els infants contra els perills
del cinematógraf ?"
Quatre rapports foren presentats, i eren llurs
autors: un francés, M. de Casabianca, magistrat
de París; un belga, M. Charles Collard-de-Sloo
vere, catedrátic de Dret Penal de Brusselles;
un suís, el ja citat M. Veillard, de
Lausana, i
un italia, el
també citat Comm. Piero Pesce Mai
neri, advocat de Genova, el treball del qual, pu
blieat en un faseicle: "1 Pericoli Sociali del Ci
nematografo", Génova, 1922, ha motivat el pre
sent artille, que cm será forgós continuar un
altre dar..
—

—

R. RUCABADO
(1) Em refereixo als artfcles: El bou cinentatÓgraf, La
pellicula pontificia (CATAI.t/NYASOCIAL núm. 76. 7 Octubre);
Al clnetnalógraf roma (La Veu de Catalunya, 20 Octubre);
Lespossibilitats del bou cinernaMgraf (La Veu de Catalunya,
lb

Novembre).

Durant la Guerra Gran, i després de la gue
un fet ciar s'ha produit en l'ordre polític
•internacional, go és el predomini deis homes de
govern sobre els Parlaments, del homes forts
sobre els representants del poble.
Les democrácies, que solen infamar els tirans,
han fallat davant dels gratis problernes promo
guts per la guerra.
Una .volta més ha sigut l'home, no un con
junt d'homes, qui ha menat els pobles als seus
destins en mig de les tamborinades que fan tron
tollar la terra. I el parlarnentarisme, que és la
forma que fa un segle serveix d'orgue d'acció
a les democrácies, ha fallat també.
La decadencia .del Parlamentarisme és un fet
evident en totes parts. No ens referim a les
seves deficilncies constitucionals,. mii als seus
vi
cis orgánico, ni a la corrupció quasi consubs
tancial en éll, sinó a la seva manca d'ética social
i al menyspreu en que ha caigut.
rra,

-nord-,americans (National Catholic Welfare Coun

-

La crísi delparlameniarísme

Peró el cert és que adhuc allí també está ferit

greument. Quan fa nosa,

desferra,

se

l'arrecona,

com

una

fa amb cli go que acaba de fer
Musolini:' plantar-li cara, abatre'l,
com als
nens entremalia•ts, que si no fa bondat, prescin-dirá d'ell i no el tindrá en compte per a res.
Les orientacions deis nuclis dirigents senyalen
cc>rn a nord polític el
sistema representatiu de
classes i d'interessos, la representació corpora
tiva, el rnanament circunscrit, categóric.
encara s'hi endevina una altra orientació que
no
sol proclamar-se, peró de fet se segueix:
indiferencia en, les formes i maneres de expre
sar-se i produir-se el poder; acatament a l'home,
o a Fórgan, que
sap governar i governa.
Els oradors eloqüents, els discursos enlluerna
dors, que foren no volem pas negar-ho la
glória i el prestigi del Parlamentarisme, han
passat de moda. Resulten, senzillament, ridícols.
Musolini acaba de triotnfar_en el Parlament
d'Italia arnb un discurs dur, de caire un xic
rural, talment insolent a trossos...
Si el Parlamentarisme fos capag de regeneració, aquest lora el camí per á regenerar-se.
Peró en un temps que el temps és or; en un
temps en que la técnica, que no sap de retórica,
o

es

•

--

—

•

s'imposa; en un temps en
república, Ebert, aconsella

que

un

president de.

encarregat de
formar ministeri dintre del sistema parlamen
tan i que prescindeixi deis parlamentaris i el for
ini
tecnics; en que els técnics triomfen sobre
els xerraires i la ciencia arrecona la xerrameca,
el sistema Parlamentari. bé podem dir que esta
cridat a desapareixer, i-que si la actual crisi no
és la de mort, molt s'hi assembla.
a

un

•
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Pobresa d'expressió
Volem ésser els capdavanters en el ,ntón
de rart, de la literatura i de la música, i ei
canvi tractant-se. de la llengua no ens indig
nen', si ens diuen que som el poble més mal
parlat de la terra. Un holle no se'l coneix
quan escriw, sinó quan parla ett la intimitat.
Escrivint es poden fingir molts sentiments
i es po- aconseguir un refinament que en
reglitat no tenim. L'home quan exterioritza
els sens pensaments íntims, espontáneament
i sense artifici de cap mena, posa de mani
fest o bé la llum que illumina el seu esperit
o les nafres que l'enlletgeixen.
El nostre poble parla malament. Dirieu
que pateix de peresa mental. El daixonses i
els dollonses tan usats quan no ens ve a la
mentaría la paraula que volent emprar, do
nent forca a la nostra afirmació. Són molts
els.que abans de, dir el cognom d'una per
sona, diuen daixonses, la qual cosa vol dir
07,• no tan cap estor( per Yetenir-lo a la
membria.
1,a /lengua catalana es bella i harmoniosa„
i no obstant en els llavis de molts catalans
es aspra i cantellnda com un argot pobrel i
menyspreable. El lexic de la nostra gent es
pobríssim. .Naturalment que aquesta pobresa
es deu al fet dolorós d'haver estat bandelada
la nosIra !lengua de !'ese ola, pera si fessint

esfore aconseguiriem fácilment depurar
llenguatge panal.
Entre el lleng.uatge literari i el llenguatge
del poble hi ha un abisme, Catalunya és terra
de pactes, pera no té novellistes. Com que no
produim ozirebé res Inés que poesia, i aguas
ta és per als esperits selec:tes, el poble se
gueix ignorant el llenguatge literari. Certa
ment que a tots els pobles existeix un_llen
guatge popular i un llenguatge literari, pera
entre ambdós llenguatges no existeix una di
feréncia tan grossa com amb els nostres.
Cal, dones, que els literaris, els poetes, els
homes de ciéncia„ es captinguin d'aquest pro
blema esséncial de la depuració de la !lengua
parlada.
.Els diccionaris, les grarnátiques; serán lic
un

el

Ira »torta, si unicament ens sentim cultas
quan escrivim i en la intimitat som vulgars

els demés homes. Si la paraula no bro
!lo pura deis nostres ilavis, tot el que fern
será endebades. Es dar que tope,m antb di
ficultats moits grosses. Peu observar a un
amic que ha. dit una incorrecció de llenquat
ge„ i U feu coneixer el rnot que hauria d'ha
com

-ernprat i us din fent una mitfa rialla: no
estranyis que el mea llenguatge no sigui de
purat, can jo no soc polític. Aquesta res posta
us desconcerta. No poden fer entendre a la
gent que el parlar bé la nostra !lengua, no es
privatiu d'un parlar polític, sinó de tots els
ver

catalans cultes i de bou gust. Si parlessim
com diu En Maragall, amb un sant temor el
llenguatge seria ntés par.
Disortadament, ultra la grolleria d'expre
sió, es molt extcsa la blasfémia. El Governa
dor es disposa combatre-la casti,qant els blas7
fems. Aconseguirá cloure eis llavis deis que
blasfemen? Naturalment que es molt difícil
estirpar un mal tan arrelat, peró si eis agents
de l'autoritat compleixen les ordres del go
vernador, es pot aconseguir que no es blas
temí en públic. Es una cosa que .entristeix
i fa pena sentir parlar els obrers. Déu »len,
com parlen! Es possible que Miguen- el (pié
diuen? Segurament no es donen compte de
la malicia de la .blasfémia. Volent creure que
no es ultra cosa que pobresod'expressió.
El nostreamic dilecte, l'illustre apóstol de
la "Lliga del Bon Mot", Ivon l'Escop, en la
seva magnífica obra "La Paraula", que tats
eis catalans haurien de liegir, din referint-se
al costum de intercalar en, la conversa pa
rctules impúdiques: "I tan aval! arriba aquest
descens, tan, endintre de la ,gleva i tan, en les
entranyes es filtra, que, si no ve a temPs una
reacció de conjunt, si no s'a,consegueix esta
blir una constant higienització i vitalització
de tot el léxic, si com„ fins avui„ es mira im
pasiblement com la !lengua recull de tot el
món cadávers i brossa„ i si a semblanca de
l'occeá que escup els cadávers i neutralitza
i desfá i descompon, regenerant-les, lotes les
desf erres i detritus, la !lengua no llenea els
cossos corromputs i no vitalitza tots els ele
ments de qué es compon, .arribará un dia.
no podem din" quan, pera fatal, en que moltes
llengües, tan planes estarán de sutzura, tan
espesseit será el seu corrent (per natural finjo!'
i transparent), que fa no será possible• per
ningú l'exercici honest i honrat de la pa

raula."„

germans„ el llenquatge parlat.
vulguem que ens avergon.yeixin dient
nos que parlem malament. Sigui la !lengua
una donzella- honesta a la gura ningú s'atre
veixi profanar.

•Purifiquem,

No

Tinquen
que Per

hi

hagi

ben present amics que am
que en el..noStre esperit
una mica de claror.

parlar bé cal

edrERA

1

SORMAN1-
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COMENTARIS

Tornem al nosíre Carill
Moltes

vegades he sentit dir

a

algune.s

se

nyoretes

avui som rnolt poc respectades.
Potser tindran raó les que es queixen de que
no se'ns tracti amb el respecte que mereixetn,
peró han de tenir en compte les prctestatá
ries que som nosaltres moltes vegades les que
donem pcu a que se.'ns dongui un tractament
indegut. Una dona seriosa que vesteix co
rrectament i parla amb dignitat i noblesa,
generalment es sernpre respectada. Peró si es

coqueta i

es

presenta davant de la gent mig

nua, dona motiu

a

que

es

tingui d'ella

un

se li dongui un tractament
veritat que la gent ha sofert
un canvi radical, peró voleu dir que nc hem
canviat també nosaltres? Abans les nostrcs
dones eren humils, senzilles i feien vida de
familia, peró ens hem enamorat deis cos
turns d'altres terres que mai hauricm d'ha

mal concepte i

irrespetuós. Es

ver

imitat, i paslem el dia al

carrer, al cine

i al teatre. Cada día funcionen els cines i les
sales són atapeides de scnyores. Són moltes
les que cada dia acuden a les sales d'espect

afany de divertir-se, com
si n'haguessim estat molt temps allunyades.
FIcm avençat molt en l'art de vestir, peró
tacle,

mostrant

un

l'ordre cultural estem molt endarrerides.
No vull dir pas que hem de pasar el dia lle
gint i escorccllant arxhis. No; pe,ró no us
semblá- que seria convenient que ens preocu
pesim una, mica rnés de la nostra, formació
en

intellectual?

Quan veig senyoretes

tan frívoles i lleu

saben sinó agcnear-se
Hure
cosa, no saben la
pena que cm fan. No us sápiga
volgudes llegidores, si us dic que general
ment en l'ordre intellectual som infericrs a
la dona e3ttrangerá. Nosaltres, potser no
soc jo qui hauria de fer aquesta afirmació,
tenim condicions per a ésser les dones mi
geres qye

no

coquetament de qualsevol

llors del món. Tenim

seny, ponderació, equi

i tenim molt vitt el sentiment de fami
lia. Pero cada dia ens anem allunyant del
nostre cami i emprant els costums d'altres
tcrres que no tenen res que veure amb la
nestra.

Una dona de seny és un tresor. No sabeu
el bé que pot fer una dona senzilla, espiritual,
equilibrada, que tingui el sentit del ridícul,
i es mantingui sempre en tina actitud digna i
noble. La nostra infiuéncia cs molt gran a la
llar i per tant cal que estiguem capacitades
per a ésser bones mares de familia. Una do
na frivola es fa mal
ella mateixa i fa Mal
als altres. Moltes mares són responsables de'
la desviació de llurs fills. Es creuen que, les
casaran més aviat convertintl.es en nines
precioses que no saben sinó somriure i mcs
enfilall de dents blanques. Quli en vo
leu fe,r d'aqueixes noies que no porten res a
dintre i passen el, temps rient' i bromeiant,
ignorant que la vida és una responsabilitat?
Voleu que siguin respectades? Procuren pri
correctarnent, amb
mer de tot que vesteixin
trar

un

excés d'elcgáncia si voleu, peró mante
nint-se sempre dignes. Feu-les parlar discre
tament, demostrant que la paraula obeeix a
educada, i scbretot desvet
una intelligéncia
lleu en el seu cor sentiments purissims de
un

pietat.

Mentre

no

així, no estranyeu
signin tractades amb

ho feu

que algunes vegades no
la consideració que es mereixen.
A les ánimes bones se les combat moltes
vegades per despit o per enveja, peró se les
respecta. A una persona bona, li poden ne
gar els seus mérits i les seves virtuts, peró
quan us trobeu davant d'ella la seva. noblesa
s'imposará i llamen de tractar-la ami) res

pecte.

Siguem, dones, nosaltres ben assenyades
espirituáls i el món ens respectará.

ben

MARIA BONSFIOMS
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qué en (Buen monstruos d'aquests mitings?
Perqué els oradors diuen nzonstruositats.
Per
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Esguardanf el

delinqüents. En efecte, les persones culpa
bles de delictes diversos i condemnats a aquesta
pena, es troben en el mateix estat que els obrers
sense
feina. L'aplicació de la pena de treball,
forçós ha plantejat a l'oficina cornpetent aquest
dilema: o bé donar la preferencia als delinqüents.
la qual cosa constituiria una grossa injusticia i
originaria protestes deis vaguistes, o deixar sen
sentencies deis tribunals.
se efecte les
El govern es disposa fer una revisió de la
llei i mentrestant ocupar els delinqüents en els
treballs de carácter insalubre.
guns

món

RÚSSIA
La vida económica

El Govern deis Soviets ha decidit per raó d'e
conomia suprimir el Comissariat de Previsió
social. Les funcions d'aquest Comissariat seran
repartides entre els altres comissariats. Les As
segurances socials aniran a cárrec del Comissa
riat del Treball.

La salut

pública

Un projecte de llei será sottnes al Congrés
deis Soviets que tindrá lloc aquest mes, dema
nant la únió de totes les repúbliques sovietique's.
La llei estableix la creació d'un comIte executiu
i un Consell de Comissaris per tota la Federa
ció russa. A Moscou es concentraran totes les
qiiestions de política estrangera, financiera i eco
nómica. Les divdses repúbliques conservaran l'au
tonomia en els afers de política interior.

L'epidemia del cólera sembla que tendeix a
minvar. No obstant en les barriades pobres hi
segueix fent grans estralls. Els hospitals són in
suficients per a donar acolliment als nombrosos
malalts que han estat infectats. Les autoritats
sanitáries no disposen ni de material sanitari ni
de metges. "Els socors arribats d'America, han
rnillorat la situació. A Odessa es fa difícil en
terrar els morts, car no es disposa de cotxes su
ficients per aquest servei.
L'experiencia ha demostrat citte l'eficácia de la
vacuna está en relació amb la nodrició deis va
cunats. No existeixen estadístiques completes de
la mortalitat general, no obstant es creu que re
presenta un 200 per mil.
La manca de sabó i d'aigua ha contribuit a
donar més virulencia a l'acció epidémica.

La vida del treball

La fain

*

*

*

Les tarifes ferroviáries han estat augmentades
lo° per !o° les de segona classe i un 50 per
too les de tercera.

.un

*

La

*

*

o

iminigració,

Durant aquest any s'ha establert a Rússia un
grup compost de 350 obrers americans, els quals
.posseeixen máquines i capital que representen
un valor de 344 mil dólars. D'aquests obrers n'hi
ha que fan de minaires, de mecánics i de saba
ters.
*

Actualment hi ha

claratk

en

donant

va

a

*

*

Moscou

35,613

obrers de

fgrçosa. La Borsa del Treball
ocupació a tots aquests obrers. Cada
vaga

augmentant el nombre d'obrers
treballar perqué no hi ha feina.
més gran és la que travessa l'art .de
trucció.
No són únicarnent els obrers vulgars
no troben feina, sinó també els técnics
día

va

poden

que

no

La cris'
la

cons

els que
més ex

perimentats.
ca

Les dificultats augmenten en posar en prácti
la pena de treball forços, que sofreixen al

El Secretariat del doctor Nansen ha facilitat
les següents informacions relaciona.des arnb la
fam. Les contrades que han tingut mala colli
ta, será necessari que Se les ajudi amb la tra
mesa de
cereals. Sense l'ajuda de l'estranger,
será impossible /que els pobles famolencs puguin
augmentar la producció..._
El doctor Haigh, representant de la Comissió
sanitária, ha declarat que les autoritas d'Ucrá
nia no poden proveir els hospitals. La ciutat de
'Kherson gairebé no té queviures. Les altres ciu
tats podran soportar mes temps els efectes de
la fam, peró es creu que a les darreries de l'any
més de dos milions de ciutadans seran sotinesos
novament a les tortures de la fam.
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defensa de Caialunya
contra el Joc

El flanzejant
gina distingida

article que tot seguit

llegireu, pá

entre totes les que s'han escrit
per la causa de la moral en el debat de la qües
lió del joc, té oi més el valor d'ésser una mon
ioia histérica. Publicat al ntoment algid de l'es
winesa que

els emissaris del vici
a
la ciutat de

naterialment setge

feien.

bertat del joc i dient que sense els diners• det
jac no es pot eixugar el déficit de les cases
de beneficencia. Ells sí que són eixuts, eixuts de
i eixuts de fe i de justicia!
cor

posant

R. R.

Sabadell, fa

la veu de qui es avui l'autoritat doctri
tal Inés viva que a Catalunya
pot parlar en
nateria moral, de qui ha olnlat, en publicant

sonar

aqueixa veritable proclama, i en cobrir
de se
guida maleix amb el seu propi cos„ el personal
t. tac
de l'anemia, con: a perfecta Defensor Ci
vitatis. El "no passaran" que -és leit nzotiv del
r >eta, just i
coraljós arada —eixit a la

benemérita

revista Joventut, portaveu de l'Academia
Cató
ca de Sabadell i de ses
filials la Joventut i la

C'ongregació Mariana,
teix día de

—

?'autor mateix, el

ma

raparició, el llanca a la ettra dels
aznbaixadors del diabla, la gosadia i
temeraria,
procacitat deis quals fa escruixir, tot i fent
pen
sar que, en
vcritat, el cinisme de volguer temp
lar als justos és característic del
qui no repara
temptar, en els deserts de Judea, al nzateix
Je
sucrist. No passareu. Ball mot d'ordre per a
iota
la canzpanyal Que cadascú a dins
seu el repe
teixi a tathora„ conscient de que

Sabadell,
a

Barcelona, com
Tarragona, com a Vilanova,
com

a

defensa, a
Igualada, com

a

o

a

tota

altra

ci-stat i lloc de nostra terna, una porteta per
on
l'anemia intentara ?'entrada. Si, un hame tot sol,
en el
petit pas que ell guarda, pot salvar una
ci stat, o la nació saneara.
Aquesta és la hu
pi 's

grandesa, i la trascendental humilitat, pra
la fortitud cristiana.
També, entre llocs diversos de la patria, de
a

i Geltrú

ens arriben remors de batalla.
setmanari: El, Vilanoví, pugna amb
en:'ert contra el vici damnat i contra els falsi
ficadors de la cantal cristiana, contra els qui
ao
Palesar llur inconsciencia, reclantant la lii

111 gentil

La dutai sí/lada?
D'alguns mesos enca és candent entre nosal
el perfil del joc públic, aquest flagell social,
que en tot -el seu impudor esclata nornés en les
societats purulents o viciosament governades.
tres

Amb tot el seny., que comporta el deure de cer
car l'eficacia més que la commoció
externa, lrem
tingut fins ará esment de no parlar-ne gaire,
confiats d'una banda en la rectitud de les auto
ritats i en l'execreció segura de la consciéncia
ciutadana, i d'altra part ajudant que sigués des
pert i vigilara el zel deis nostres amics en el
front natural de resisténcia contra tota desvia
ció deis costunts públics. La tasca així acom
plicla no ha estat sorollosa; consta, peró, als qui
més interessa, que ha tingut una ferma eficacia
en
aterrar els intents malévols i sostenir les
voluntats fluctuants, així conforrnant-nos amb la
llei cristiana de fer el bé, sense pregonar-lo.
.

Tarnbé

estem segurs que

en

l'esdevenidor

es

po

dria continuar evitant practicament el perfil de
possibles •victóries del mal, no apartant-nos de
la táctica fins ara seguida. ,p e r
davant l'in
sidiosa contumacia de l'enemic de la ciutat, que
encara no ha aixecat el setge a la
Moral pú
blica, vinguda és l'hora de donar un crit d'alerta
a tota la gent
honesta, per tal que sia vivent
executiu arreu, en les famílies i en l'actuació
social, en el criteri personal i dins les diverses
associacions ciutadanes, el gest de reprovació, el
no passaran deis defensors
del bé.
L'orl.ranització satánica del vici, que corromp
Barcelona i que ha trobat el sofisma degenerat
del Comité Benéfico-Social com a forma pia de
propagació del joc envilidor, rialla del diabl.e
possessionat de les consciéncis ingénues, vol
portar a la nostra ciutat la contaminació i s'a
„

'
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rrapa

les

a

naturals delegacions per tal

seves

d'inoeular-nos la mala sang d'aquest cranc de la
civilització. I amb una h.abilitat no cansada de
refusaments, trucant a dreta i a esquerra amb
pica-portes d'or, malda encara les seves ulti
—

per tro
mes ternptatives són de tres dies encá
bar la fórmula temptadora d'afavorir la benefi
cenca pública a despesa de la ruja moral i_eco
nómica de les nostres families. Emprant una
frase afortunada, busca pobre, el .pobre que ha
d'engreixar 'per servir-li de reclam a la Ilicéncia
del joc legalitzat i d'adormirnent de les cons
—

Ciéncies, que 'fatalment han de protestar si no
vejessin, si més no, la timba infernal vernissada

darla. Malgrat tot, no ha claudicat en els prin
cipis de la ética resistint-se a les temptacions
que desvetllen certs oferiments que, des d'un
principi i per unanimitat, han sigut dignament
refusats per entendre que val més, molt mes,
provinent
la vida dins la penuria que l'abundor
casuís
subtilitats
del vici i de la crápula. Les
fets
Borda
ética
deis
menen
a
la
tiques que ,
consurnats no han imperat mai en el si d'aques
ta Junta per entendre que els diners tufejants
de vici no poden 'esmerçar-se en socórrer ais
pobres necessitats car la realitat ens ha recor
dat sem.pre que és inútil disfrecar amb, rnentides
i ergotismes la dura veritat de la llei moral."

al defora amb les coloraines d'una almoina fin
Malgrat refus tan solemne, la ciutat conti
gida amb cara de bondat. Aquest pobre, peró,
nua sitiada. Els empressaris del vici, no cessen
en
temptadora ;
costa de trobar. Els nostres pobres creuen
a cau d'orella d'ingerir la fórmula
saben
de
Providencia
i
ja
de
Déu i en la se•va
tal volta s'han aliat també amh la gent que es,
i no la volen
manar la caritat per l'amor de Déu
diverteix o deixa divertir en els recons ombrí
de manis del diable.
vols ádhuc de llocs, que no voldrien, de cap ma
será debacles. Ni
De bell antuvi fou la Beneficencia Municipal,
nera ésser estigmatitzats. Tot
l'autoritat ; sa
claudicará
després la Junta de Protecció a l'Infancia, les
tenim
que
no
un dubte
homes de ma
Colónies Escolars encara, ,i altre cop aquelles
vinclaran
els
que
no
es
prou
bem•
primeres entitats, les que es cercava cobrir ami)
jor responsabilitat ; confiem igual en la ,,,rofun
les vestidures fetes a daus a l'aire roent de totes
ditat moral de la consciencia ciutadana. No )as
les concupiscéncies. L'alrnoina era temptadora,
certament no passaran. Cal, peró„ que
saran.
prou slauria arribat a les cent mil pessetes
els amics del mal aixequin d'un con el setge a
anyals per tal d'assolir la rendició de la ,ciutat.
la eiutat i a la seva moral pública. Cal que tot
del
Tampoc rnancarien, si cal, les subvencions sapi
hom, definitivament, destrii els d'una banda i
consta
han
ens
honrats
silenci, que' bornes
de l'altra i es quedin sois, solets, els adoradors
clandestins. Tot d'aquesta hdstia de Satanás, com en parauula crtia
dels
emissaris
ifats
gut refusar
en
diner corrom
debades. Els homes dirigents de les susdites
un gran convertit ha anomenat el
al
acás
en
valentment
;
si
ombrívols
s'ea tit
titats han resistit
put. Fins a tocar els llocs
fórmu
esquerra,
la
atril)
i
siguin
afavorits
poquíssims,
a
dreta
destriament.
Que
no
guns,
fer el
di 1,honesta
els
vestibus
la benéfica hagués brillat per dins amb l'artatiln
presIncia
de
gent
la
inconfessa
aris
cia d'un hé públic major, ha caigut
simul.ats, que amb apariéncies populars i
de tots.
recreatitts,
da i vencuda davant el sentit moral
tocrátiques, amb fins més o rnenys
protegit
la ciu
admirable
ha
els dinas
seny
dringuen
tot
un
taules,
on
Sobre
condueixen a les
dalt,
inspiració
de
una
Ilei de Crist
tat. D'avancada, talment
de judes, que volen comprar la
amb
llurs
ofesa,
segellaren
dignitat
representatius
aquells honres
Redetn.ptor. Amb enardiment de
mUn
d'aquest
eStimern
conciutadans el compromís d'honor, que ningú
més
per l'amor del qué
l'alé
d'ignorar. En la Memoria de la Jun
ofegar
tothom
per
redreci
no bauria
l'altre,
es
i de
Junta
de
mo
í
de
la
aquella
de
Beneficéncia
ciutadana„.
ta Municipal
deis enernics de la Moi'ál
de
l'Església
Protecció á la Infancia, signada el desembre de
ressó
de
ral ciutadana, que com un
noblesa
capdavan
aquests
rnots
d'una
5925, s'hi llegeixen
Déu, predicá entre nosaltres l'eximi
moral, que ens enorgulleix. Que els prenguin per ter de la nostra espiritualitat, el Dr. Sarda
com cal,
senyera els nostres amics
Salvany, i que units amb tota la gent
I'Dissortadament l'acció d'aquesta Junta no pot contra totes les febleses i sofismes, per la nos'el
deixarem de defensar com
eixamplar-se tant com voldra, veient-se preci
tra• part mai no
passareft.
la
manca
d'expansió
per
afanys
sada a frenar els
millar patrimoni de la eiutat nostra. No
que li di
económics
mitjans
disponibilitat
de
de
Joventut, Saba dell, núm.. del
latarien l'horitzó fins al punt de poguer rea
9 Novembre 1922.
litzar una obra completa de beneficéncia ciuta
•

•

•

,

(Edittprial).

•

•
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cut en temps del Reí Herodes
a posar la primera clent.

no

haurien arribat

moumma.vvrtesurcuvwmena-.1*,PIrmomares

*

Els socialistes confirmen progressant cap en
En confeccionar-se el non ministeri ale
reta.
many
jirescindit d'clls completament. I Ale
manya era la nació on contaven arnb més nom
bre d'adeptes i més ben organitzats. Certament
que encara en queden, molts peró el seu con
enrs ja no es fa necessari.

Les dones, és a dir, les feministes, han so
fert a Franga un gran desengany.
El Senat francés, per 156 vots contra 64, els
ha negat el diret al vot i el dret a l'elegibilitat

polítics.
Els. francesas tan -galants i tan

progressius!

*

*

Diuen que ha anat una tomissió a Madrid per
tal de demanar ,a1 Govern que es reparteixi no
vament aquella "sopeta" tan suculent que en-,
greiXava els sopisteS.
Veurem quina actitud adoptará el Govern. Com
prenem
ie certs diariets inofensius
que fan yen
re que
s,'enfaden quan algú els hi retreu que
s'alimenten de sopa, que allargnin el ulat amb
cara compassiva, peró no ens
expliquen-1 que si
gui

atesos.
es torna

Si

a
repartir, demanem que es pu
els norá dels socorreguts. Així el pú
blie sabrá qui san els desgratiats que en comp
tes de sucar la ploma al tinter la suquen
a
la
sopera.

bliquin

*

De la

a Bar
caeat al vol després del discurs
la Conferencia d'Assegurances

vinguda del ministre del Treball

ce1ona. (Dialeg
del ministre en

soeials):
disCurs mes- pobre(
--Si, no té gaires paraules aquest ministre.
aixó raí; ja ens hauríem contentat arnh

—Quin

que

Algú
(...xtranyet qi!e el ministre del Treball, no hagués fet un paper méS linit a la Con
ferencia d'Assegurances socials.
Nosaltres ro ha extranyem. La rnajoria deis
ministres :.espanyo's son com les decoracions de
teatre: perqué fasin efecte s'han de
mirar
de

lluny,

tingués
*

*

*

ministre del Treball ha firmat els nomena
ments de vocals de la •Comissió assessora del
Govern i de representants d'Espanya en l'orga
nisme Internacional del Treball.
De Catalunya hi figura el senyor Martí Ven
tosa, t'ames.
-

*

*

*

*

*

*A. Grecia han estat afusellats els
bles de la desfeta de l'exereit grec.
Si que ho fan fort aquella gent!
E.a3anya no es mira tan prim.

Ja veuran com aquí
indignació deis pátics

responsa

.passará res i tota la
será foc d'encenalls.

no

El temps dirá.

*
...

.

Mai haurlem dit oue En Pestana los un borne
de tanta fantasia. La conferencia que darrera
roent ha donat ,a l'Atencu de Madrid pacida
servir per a conjuiminar una pellícula. de series
que deixaria endarrera La mano que aprieta o
Los misterios del cuarto amarillo. T. el més bo
nic del cas és que els socis de l'Atenett es va
ren entusiasmar .sentint desgranai. a En Pestana
un •enfilall de mentides. -0 bé són molt innocents
o bé
prenien el pa
P:s ven que ara Potici (le. sindicalista i-cvo1uco
flan
no dalia
gaire, i en cornptes de treballa:- a
rombra pertubant la pan social, prefereixen •rmar
á contar rondalles als socis de
PAteneu deYMa
drid, a aquells bons-senyors que -si bagnessin tías
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Limitar la importado del blat

Noticiad
ESPANYA

president de l'Institut Nacional de Previ
sió ha comunicat al ministre del Treball el ter
minament de la tasca de la Comissió Assessora
Patronal i Obrera del Retir obligatori, fent cons
tar, demés, una colla d'aventages obingudes en
:aquest ram importantíssirn d'aedo social.
—Al Ministeri del Treball han facilitat una
nota dient que la política social del Govern va
dirigida
apropiats

a

intensificar, mitjançant organismes

de carácter permanent en els més sig
nificats centres industrials del nostre país, l'ac
ció intervencionista i tutelar del poder públic en
els confiictes de carácter social i en el coneixe
ment i desenrotllament de les associacions que
impulsen la vida corporativa, fent que proposés
«
les Corts la creació de delegacions regionals
que en contacte íntim amb el ministeri, fossin el
seus representants per. activar tramitacions i re
soldre dificultats que tot sovint es presenten en
la inevitable llúita entre el capital i el treball.
—A fi d'estimular l'esfon; individual de previ
sio i poder intensificar i fixar l'aplicado de la
Ilei de Retirs obrers, el ministre del Trehall de
Erança acaba de recordar a tots els beneficiaris
de dita llei que la xifra de les seves pensions
podria ésser augmentada si en comptes de con
tentar-se entregant cada mes la quota ordinkia
de 6 a 18 francs, haguessin pagat les quotes• su
plementáries. Amb la quota suplementaria de so
centims diaris l'obrer de 25 anys .en arribar als
6o obtindria una renta de 2,450 francs i, als
65, una renta de 4,433.
Apliquin el cas els nostres obrers.
,

—La vaga de pagesos de Galicia es deu tan
al malestar que anys fa es nota en aquella regio
agrícola per la qüestió deis forus, com als abu
sos d'algunes autoritats governatives que es pen
sen curar els mals cridant i amenaçant. Moltes
poblacions resulten desateses de llet i altres que
viures.

de Córdoba proclama fill adop
tiu de á mateixa al Prelat d'aquella Diócesi
doctor Pérez Munoz, pels seus innombrables ser
veis a la ciutat i al poble.
L'esmentat Prelat ha construit Escoles, Cases
barates, etc., etc.
—Els agricultors castellans consideren neces
sária l'adopció de les següents mesures per a
remeiar una mica l'anguniosa situació de l'agri
cultura de Castella:
-Impedir la introducció de blat estranger.

—Lh'Ajuntarnent

les 200,000
de juny.
Que la zona de protectorat al Marroc sigui
atesa exclusivament amb blat nacional.
Que es facilitin els serveis de transports.
Que quedi en suspens el recárrec del 25 per
cent de la contribució territorial; o s'admeti el
seu pagament en especie al tipus considerat re
tones

consignades

munerador

per

a

en

la llei de

a

20

aquella.

--La Defensa Mercantil Patronal ha publicat
una nota en la qual din que les conclusions vo
tades en l'Assemblea de 5 de novembre assenya
len el camí ünk del desenrotllament simultani
de les riqueses del país, canalitzen legalment tu
tes les aspiracions Ilegitimes i desperten en l'ani
ma espanyola
les esperances de minora. Com
que els símtomes greus es succeeixen, el remei
urgeix. Cada dia que passa, el perill augmenta.
No perdem, dones, més temps en imprecacions
i censures; dediquem-nos resoltament a l'aedo
perque a la mentida la substitueixi la veritat, a
la ficció la realitat, a les coses inestables les per
manents. Anem rápida i tenninent a l'organit
zació de les classes, sense odis ni egoismes, peró
arnb .virilitat, per a Constituir, una força capan
de contenir el desastre i oposar-li l'esforç sal
vador.
Acaba excitant a formar de seguida els Co
mités de "províncies."
—La Junta de l'Associació d'Obrers i Ern
pleats de l'Ajuntament reuní als seus associats
Co
en A.ssemblea extraordinaria en la qual el
mité del Subsicli. de Vida cara, dona compte de
les gestions realitzades amb referencia a dit sub
sidi.
triomfat, a Valencia, per a ocupar el
arree de Con.seller Superior de Foment, don Jo
sep Maria Azara, candidat de la Confederació
Nacional Católico-agrária.

ESTRANGER

Xecoeslo-v' áquia han adregat un
al
govern
exposant-li totes les aspi
Memorial
racions deis católics especialment en tot quant es
refereix a l'ensenyament.
---A l'América del Sud s'está constituint l'A
sociació Centre-americana de la Premsa, en que
hi entren tots els periodistes de les repúbliques
del Centre.
—A Rüssia els conmnistes van devallant a
l'abim. Segons cálculs prudents, només n'hi ha
un per cada soo obrers.
—La Federado de Filadors de Manxester ha
decidit mantenir fins a fi d'any l'horari present
de treball. Ara porta a cap una enquesta per tal
d'assabentar-se de si basten les hores que ara
ralo.
es treballen per a les necessitats d'aquest
—Els bisbes de
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Obra de gran interés:

Los Tribunales
EL

ninos

para

TRIBUNAL PARA NINOS

Y SU

ACTUACIÓN
—

DE

EN BARCELONA
EN EL PRIMER SEMESTRE

FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal
"*.

amb

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a

nens

PREU: 10
EL FRODUCTE ES DESTINA A

INSTITUCIONS PROTECTORES

Pessetes
DE LA INFANCIA

EH VEIS DE LA COMPÁNYIA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxie.---Servei mensual, sortint de Bilbao
el 17, de Santander el 19, de
ón el 201 de. Corunya el 21, per a Habana !Veracruz.
Sortides
de Veracruz el 16 i de
bana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i
Santander.
Línia de Buenos-Aires.—Servei mensual
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
i Buenos-Aires; emprenent el
via tje de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 Montevideo
i de Montevideo el 3.
Unja de New-York, Cuba, Méxic.--mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Val éncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz elServei
30,
per a New York, Habana i
Re orn de Veracruz el 27 i de Habana el
Veracruz.
30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombia.— Servei mensual, sortint
len ±1 el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, de Barcelona el 10, de Va
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana.per a Les Palmes, Santa Creu
de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico,Sortida
Canaries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando P6o.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2,
de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el
2, fent les escales
de Canarias i de la Peninsula indicades en el
viatge d'anada.
més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té
establerts els especials deis
Ports del Mediterrani a New-York, deis ports del
a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són Cantábric
fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatze.
Aquests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i
la Companyia
passatgers, als quals
dona allojament molt cómode i tracte esmerat, com té
acreditat
en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

,
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