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No3altres

no som

partidaris, ni de lluites, ni de violéncies. Volem que
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Fem vibrar la nostra gen/
Es

una

cosa

desorganització

que entristeix i aclapara veure la
que regna actualment en el camp

social católic.
Hom dina que no hi ha Tes a fer o bé que vi
vim en un país on estan solucionats tots els pro
bletnes. Es endebades intentar acoblar les forces
disperses perqué no trobareu sinó indiferencia.
Quantes coses es podrien fer amb la collaboració
de tots els católics!
Ho havem dit mantes vegades d'aquestes pla
nes estant i ho tornarem a repetir fins que ens
sentin els sords : no farem obra profitosa fins que
els católics deixin de combatre's per coses pura
rnent humanes i transitóries.
Si ens interessen més les coses materials que
les eternes, si donem més importáncia a tot alió
que forçosament passará que a les doctrines que
seran
vives i palpitants a través dels segles, no
arribarem mai a aconseguir la unió de les forces

católiques.

Trobeu gent que combat el germá per
en

coses que
l'ordre social i católic no tenen cap importáncia.
No s'adonen que si ve una rivada tots serem

arrossegats

a

l'abisme.

hauríem d'imitar els católics d'altres
terres que treballen amb ardidesa per a fer one
jar lliurement la bandera de Crist! Qué fem nos
altres per fer-la flamejar en mig de les multituds
que no coneixen encara la grandesa del cristia
nisme ?
Qué fan aquells que haurien d'ésser els capda
vanters d'aquest moviment alliberador? On són
els cabdills que han de menar el poble a la vic
tória ? Per qué no ressonen veus orientagores en
aquests moments d'indiferencia i cje desorientació?
Qué fem aturats davant l'enemic formidable
que avança ami) la bandera de combat desplegada
als quatre vents? Peró, on és l'enemic? ens diran
els que cretien viure en un paradís. De qué ens
planyem si la pau és absoluta i han desaparegut
aquells neguits i aquelles convulsions que pertor
baven la placidesa del nostre viure?
Ah! de qué us serveixen els ulls, si no sabeu
veure el que passa arreu del món?
Ara davant els homes s'alça un mur de conten
ció i no poden expandir-se lliurement les idees;
peró aquest mur caurá i quan caigui les aigües
furions devastaran camps i ciutats.
Es que creieu que el nostre país és amurallat
i són tan ferms els murs que podran resistir les
fortes escomeses d'aquells que enarboren la ban
dera roja?
On són les fortes organitzacions católiques que
poden aturar l'allau comunista? On són els orga
nismes de cultura que poden donar a la nostra
joventut una formació espiritual que els faci ap
tes per a lluitar ? En les nostres entitats hi regna
la mort. La joventut ens abandona perqué no sa
bem fer passar per les nostres institucions una
alenada de vida. Tot és encarcarat i rígid. No te
nim coratge per fer caure les coses caduques i fer
bateabar la vida damunt les runes.
Hauríem de llençar al foc les taules de café, els
billars, els jocs de cartes i destralejar els teatres
Ah!

com

infectes de les nostres entitats. Els centres cató
lics no són altra cosa que llocs d'esbarjo on els
socis acuden a divertir-se o a escalfar-hi cadires.
Se'ns dirá que estem posseits d'un furor icono
clasta. No; no volem pas destruir, sinó construir.
Si ens expressem amb aquesta vehemencia és
perqué voldriem que les entitats católiques fossin
centres de cultura i de formació espiritual. Men
tre els tenim reclosos en aquestes parets, diuen,
no fan cap mal. No és aquesta la finalitat deis
centres católics.. Es veritat que no fan cap mal,
peró tampog fan cap bé.
Voldríem sacsejar la joventut, per veure si vi
bra i crema per dintre.
Católics, ens hetn de renovar. Es mil voltes pre
ferible parlar amb cruesa, que no pas mantenir
ficcions. Potser les nostres paraules fibladores
aconseguiran deixondir l'esperit ensonyat de la
nostra

gent.

Hem passat la vida dormint i afirrnant que a
•Espanya no morirá mai la fe. I mentre nosaltres
fem aquestes afirmacions tan optimistes, els nos
tres adversaris exerceixen una hegemonia en els
Ateneus i en els centres de cultura. Ells no can

optimistes, per?) treballen.
Feu revisió deis llibres moderns, i veureu

ten cançons

expandeixen

cotn

llurs idees els homes d'esquerra. nn
la nove•la fan gratis estralls. Les novelles que avui
tenen més circulació són d,'autors hostils a la nos
tra espiritualitat. Nosaltres no sabem fer altra
cosa que publicar nove•les blanques, millor diríem
grises, insubstancials, en les quals no hi ha ni una
guspira d'enlodó i de vida.
Ens fem la illusió que som els més forts, i els
més savis, i restem amb els braços creuats da
vant els atacs deis enemics.
Hauríem •d'abandonar el camp que ocupen els
exércits que adopten una actitud defensiva, i po
sar-nos francament, lleialment, a l'ofensiva. No
hem d'esperar que ens ataquin. Som nosaltres els
que hem d'anar a treure l'enemic deis seus cataus.
Deixem de banda els sentimentalismes cursis,
i els prejudicis que ens fan tant de mal, i llencetn
nos al camp de lluita amb la bandera desplegada.
No veieu com está el món? No us adoneu que
la societat retorna cap al pa,ganisme i que cada
dia el poble es va descristianitzant? No us entris
teix veure que la humanitat s'allunya de la Creu
salvadora i que l'enemic dispersa els nostres ger
mans, escampant la llavor de la discórdia?
reu vibrar la joventut, reviscoleu la gent dels
nostres centres, combateu les ficcions que no del
xen triomfar la vida, enarboleu la bandera de la
cultura, i quan arribin dies de lluita vencerem. No
vencen els que tenen el cervell arnat com els draps
vells i rebregats, sinó els que tenen el cor roent
com
una brasa de foc i ránima plena de llum.
Obriu de bat a bat les finestres perqué penetri una
alenada de vida. En comptes de somicar i sosPi
rar com els vells xarucs i els homes decrépits, feu
brillejar en la vostra destra l'espasa refulgent de
l'espiritualitat i occiu el monstre del materialisme
que pretén devorar la humanitat redimida Per
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Una nota pintoresca

La gran Cíufai moderna
Sembla que el darrer Cens de població portat a
cap per
l'Institut Geográfic i Estadístic ha f et una
petita traidoria al bon senyor Alcalde de Madrid.
No menys que en
aquest document oficial, Barce
lona apareix amb una
població més alta que la de
la vila i
cort, cosa certament un xic irrespectuosa
fins ara no dita en cap document oficial. I el se
nyor Alcalde de
Madrid, amb una cura que l'ho
"ora, ha entregat una nota als periodistes, tota ple
na
d'infantilitat, explicant com, amb tot i els núme
ros,
Barcelona no és pas major que Madrid, ja que
Si es
dedueixen els habitants deis pobles agregats
fa quaranta
anys a Barcelona, aquesta resta de
rnenys població que Madrid.
El senyor Alcalde de la ciutat comtal hauria po
gut contestar
a
la nota del seu col•ega madrileny
dient que si a
Barcelona s'hi agreguessin tots aquells
poblats que, com Hospitalet de Llobregat, Badalona,
Cornellá, etc., s'hi haurien d'agregar (com estarien
ja, agregats a Londres i París,
per exemple), la ciu
tat
catalana augmentaria

over-població

madrileny.
el

encara

que tant ha
Pero potser per

molt i molt aquesta
al bon Batlle

preocupat

patriotisme (entés així)

nostre
la nota Batlle s'ha sentit discret en aquest punt, i
del d'allá ha restat incontestada i potser el
desenfeinat
cap de la gestió municipal madrilenya
un bon
xic satisf et que les seves afirrnacions no ha

gin

estat

desmentides

1\rosaltres

no

per
entrarem

ningú.
en
polémica

en

aquest

Print. Trobem
molt bé que un Batlle senti f ervors
Per la seva ciutat ;
encara que trobariem millor que

la

discussió hagués restat plantejada a base de la
bondat i de la major eficácia deis serveis municipals
de Madrid
i Barcelona, per exemple, és a dir, a base
d'ésser la vida urbana d'alla superior
vers

podríem

veure

un

inerit

cine, si no, ens apareix com
riositat d'un Major anglés,
*

en

cosa

a

la d'ací. Lla

aquesta conversa.

imprópia de, la
gratia.

*exernpli

se-

*

El problema de la ciutat moderna és ben distint
al del seu
nombre d'habitants, per cert. Avui que
arreu

del món estan plantejats els probletnes de go
ciutat a base de les darreres experiencies
les relacions entre la ciutat i
lEstar, de la unitat superior de cultura de la ciutat,
de la
tenern major perfecció deis serveis públics, no en
eom l'atenció encara pot posar-se aquí en
minúcies sernblants a la susdita.
Precisament no hi ha
ciutat que pugui enor
gullir-se de comptar ambcapnombre excessiu d'habi
tants si mira un xic enlaire i situa aquesta sobrePoblació en el plánol general del seu país. Els cor
rents que la
vida económica engendra són els que
Porten aquest nombre d'habitants a la urbs ; i no
cal dir com
en
ocasió els corrents immigra
toris cap a les manta
grans concentracions urbanes supo
Sen la crisi
fonda de la vida rural i de l'agricultura.
Si la vida fos
fácil en determinats nuclis rurals,
P°e es
cuidarien aquests de córrer adalerats cap a
ciutat. Per aixó aquestes grans concentracions
vern de la

,

urbanes són fruit moltes vegades de la despoblació
del camp, com succeeix en bona part d'Espanya. No
hi ha aquí aquella plétora de vida que perni?et no
drir el camp i la ciutat de tots els elements d'una
vcritable civilització, com a França passa, per exem
ple. Una de les coses que més aviat salten a l'es
guard del qui corre per terres franceses és aquell
benestar que es sent arreu de la campagne del bell
país francés. Allí els poblats són en constant co
municado amb la ciutat i viuen gran part de la seva
vida, sobretot de la seva vida espiritual i de cultu
desnodrir-se per
ra. I allí els poblats no necessiten
camp comp
a engreixar la vida de la ciutat ; ciutat i
mitjans de
població
i
amb
ten amb una densitat de
ponde
porten
l'equilibri
i
aquesta
propis
que
vida
coses Ilurs.
a
totes
les
tan
francesa
ració
Peró quan succeeix a l'inrevés ; quan es veuen
aquelles desertes planúries de la meseta, grogues í
seques, sense un arbre, sense aigua, sense cap ele
ment de vida, es compren molt aviat com aquella
gent ha d'anar a engreixar la ciutat en perjudici de
la vida del camp, és a dir, abandonant aquest i tren
cant aquell equilibri entre la vida rural i la vida ur
bana, equilibri que a tota costa cal restablir. Del
contrari, aquestes grans aglomeracions humanes re
presenten una malaltia dins el país.
Amb tot i aixó, és a dir, amb tot i tractar-se de
del
manta ciutat equilibrada amb el camp, arreu
aquell
crit
del
"Re
món ha començat de llençar-se
començat
torn al camp", i una veritable política ha
pobles
avençats
en el
els
sentit
en
tots
aquest
en
civilització.
Tots,
al
cap
i
a la fi, comen
de
la
camí
en determinades parts
cen a patir de l'excés de sang
anernia
cada día més f orta en
del cos social i d'una
cerquen resoldre els
costat
si
d'un
altres, i per aixó
problemes de la Ciutat, ja que com diu Gilman (So
pro
cialism and the Arnerican Spirit, pág. 30), "el
interessa
a la
prácticament
avui
blema social que
gent és el problema de la ciutat", d'altra cerquen
descongestionar aquesta ciutat en benefici de la vida
general del país. El creixement de les grans ciutats
constitueix el principal problema de la civilització
moderna, diu Mackenzie ; i cal no negligir-lo.
I no cal dir que aquest problema creix en inten
sitat i f onclária quan aquestes grans urbs ho són,
propis, sinó per manca abso
no per mitjans de vida
mitjans
el camp.
d'aquests
en
luta
*

*

*

Per aixó nosaltres no aconsellaríem pas al senyor
Batlle de Madrid que seguís el camí de satisf er-se
per constants creixements de població mentre hi hagi
a l'entorn de la Vila i Cort províncies senceres gai
rebé despoblades, i mentre de la ciutat castellana pu
gui escriure's tot ço que En Senador n'ha escrit.
La vida ubérrima de la gran urbs com a florida de
la vida general intensa del país, molt bé. La vida
intensa de la urbs com a sagnia en el cos anemic de
la terra, molt indesitjable.
I amb tot i aixó, i prescindint

d'aquest aspecte
Rousseau,
en
el seu
problema,
aquell
crit
de
del
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Emili,

que les grans ciutats són l'abisme de l'espé
cie humana, torna a reflorir en els llibres d'Henry
George (Social Problems, pág. 368), en afirmar que
"la vida de la gran ciutat no és la vida natural de
l'home".
Peró, deixant de banda aquest crit, el cert és que
una ciutat pot mostrar-se satisfeta de dues coses :
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Y

deis

seus

S
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públics i de l'index de cultura, pri

vida no resti desproporcionada
amb la vida deis seus afluents del camp, després.
En aquests casos sí que un Alcalde pot publicar no
tes d'enorgullirnent sobre les altres ciutats ; no Pas
per uns habitants de més o de menys.
mer, i que la

seva

JOSEP M. GICH
sestsurses~
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Elogí

de la

Sí, volgut lector, la causa, el tnotiu que m'empeny
agafar la ploma no és altre que fer de la millor
manera que sápiga un elogi de la política, així, tal
a

Encara que reconec que no sóc pas pro
velleitats quixotesques
potser per aixó ma
teix
sento avui una íntima complaenga a sortir
avui a defensar l'honor d'una donzella, que d'un
temps engá especialment, s'ha vist tan menyspreada
i ultratjada; ultratges i greuges deis quals pot ben
riure's la donzella, perqué bé prou que la realitat
deis fets, amb la seva f orga d'argumentació incon
testable, té cura de tenir-los a ratlla f ent-los pendre
un so de buidor i estupidesa.
i empro el mot en el seu sentit més
El poble
ample té en la seva argumentació simplista una
marcada tendencia a generalitzar que el porta ma
lauradament massa vegades a confusions que són la
font de judicis completarnent injustos i desproveits
de tot fonament en la realitat. Sois tenint aixó pre
sent podem compendre el mal que fan les vides dis
com

pici

sona.

a

—

—

—

sipades

de persones religioses ; perqué prou explica
i direu que una cosa és la religió i una altra
els seus seguidors, que aquests són homes subjectes
a les mateixes proves que els altres ; que no es pot
imputar a una doctrina les faltes i def ectes deis seus
predicadors... inútil tot ; quan el cas es presenti tor
reu

la mateixa confusió i a go que és més la
a
la generalització; d'un cas particular,
se'n voldrá deduir una llei general. I aixó no és
pas patrimoni exclusiu de l'ordre religiós, no, passa
exactament igual en tots els ordres
artístic, cien
tífic, polític, etc., etc.—. N'hi va haver vrot.st que
hom sabés que la vida de Tolstoy no s'adaptava del
tot ales seves doctrines, perqué en els seus se
guidors es produís un refredament d'entusiasmes.
Em sembla que seria ganes d'emplenar paper citar
aquí exemples en l'ordre polític, pel molt freqüents
i coneguts que són. Tots en tenim les ()Mes plenes
d'aquestes veus de ploricó que no es cansen de can
tar l'eterna cangó del desengany, el qual pretenen ba
sar en una falta d'ética o en una deserció d'un de
terminat prohom polític, falta o deserció, val a dir
ho, a la millor completament imaginária. Ens con
tava l'altre dia un amic, fill d'un ex-regidor, que
narem a

mentable,

•

—

política

preveient

i per evitar la

pública murmuració, por

la práctica abans de l'elecció unes
obres que ja feia temps tenien projectades. Pero
no hi va valer la precaució i jo mateix –q- ens deja
el nostre amic amb una rialleta mig menyspreu, ruig
indignació vaig haver de sentir en boca d'uns pas
savolants :
Ara rai ja en pot f er d'obres... Con.'
que será regidor...
I el que ha passat ha estat que tot repetint que
tots els polítics són uns lladres, que si són bons per
penjar, tot és un caciquisrne altres judicis per l'es
tul, la gent s'ho ha arribat a creure, i f eta la gene
ralització, seguint el procés de sempre, ha vingut la
confusió de sempre i tot el que es deia deis polítics
s'ha repetit tranquilament de la política i ella s'ha
convertit, per dir-ho vulgartnent, en l'ase deis cops.
No ens hem de preocupar per buscar els mals que
estem patint, el procediment és molt més cómode:
de -tot en té la culpa la política, ella és la font de
tots els mals i de totes les miseries.
I s'ha arribat a extrems tan inconcebibles com el
de posar entre les condicions d'una persona per a
governar la d'ésser completament apolític, és a dir,
a sospirar per un govern d'homes apolítics. Quin°
coses que fa dir la ignoráncia. Perque govern sens.e
polítics sona igual que guerra sense militars o l'eh:
gió sense capellans. La política, tots ho sabem, per°
s'ha de repetir perque encara hi ha algú que obra
com si no ho sabés, és l'art de governar un poble.
Coneixeu un art més noble? Un veritable patriota
ha de tenir admiració per la política i els seus con:
readors. Com diu molt bé el dilecte amic senyor C1a
vera
qui aprofitant l'avinentesa em complac a
testimoniar la meva admiració pels seus escrits
doils d'idealisme—, "quan un poble té grans poli
tics, vol dir que té grans sectors d'opinió que els
gueixen, i un poble que té ideals resisteix totes les
sotragades per f ortes que siguin". La política es .11
que porta els pobles pels veritables camins de la glo.ria i, per tant, els que tenim a la Pátria com el pri
mer objecte del nostre
amor, després de Déu, u°
podem deixar d'estimar la política, no podem menYs
de fer-ne el més sincer i sentit elogi.
taren corrents

a

—

—

—

E. VERRAN ROGER
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Per qué s'havien d'unir els proletaris de bis els ,parsos

El Manífesi Comunista de 1847
"Proletaris

de tots els pdisos, uniu-vos!" Amb
acabava l'Adreça inaugural" de
l'Associació Internacional deis rreballadors, és a dir,
de la
Internacional Primera.
adrega, pu
blicada poc després del rníting Aquesta
tingut
a Londres el
28 setembre
de 1864 a Saint Martin's Hall, míting
en el qual
dita famosa Associació va ésser fundada,
va sortir
de la •ploma de Caries Marx, membre del
Comité Provisional, advocat i doctor en Lleis (cir
cumstáncia professional del més alt valor si es re
flexiona que la primera de les "Consideracions" que
precedeixen el "Reglament" de la Internacional, i
primera frase impresa al "carnet de soci" (1), re
dactades per Caries Marx també, és que "remanci
Pació deis treballadors ha d'ésser robra deis treba
aquest

imperatiu

criure's, que
obreres,

actuaven als

paisos industrials socie

d'obertes, altres de clandestines,
unes funcionant com a mutualitats, altres com a nu
clis de resisténcia, altres purament revolucionáries.
tats

unes

L'afirmació del proleiariat com a classe per damunt
de les fronteres nacionals, aquesta és la base essen
cial del programa deis comunistes. "Quina és la re
lació dels comunistes amb els altres proletaris ?
—

pregunten

Marx i

Engels

i ells mateixos es lan la
munistes no formen pas

al

Cap.

II del

resposta, dient :
un

Manifest,
—

Els

co

partit distint enfront

deis altres partits obrers. No tenen interessos dis
tints... no estableixen principis distints". "En les
diverses lluites nacionals deis proletaris, els comu
nistes fan remarcar i fan valer els interessos inde
lladors mateixos").
pendents de la nacionalitat, i comuns a tot el prole
"Proletaris de tots els paros, uniu-vos!" Aquest tariat". "En les fases diverses que travessa la lluita
crit no era la
primera vegada que Caries Marx el entre el proletariat i la burgesia, els comunistes re
proferia. Quan nasqué la Internacional ja feia dis
presenten els interessos del moviment integral".
set anys que la
Aquestes ratlles contenen el sentit de la interna
divisa circulava. La frase que tan
cava l'adrega inaugural
cionalització del moviment obrer, com a tret carac
de la primera d'aquestes as
sociacions internacionals, de les quals la d'Amster
terístic deis comunistes. Als comunistes cal, dones,
dam n'és una
Internacional, oi
reconéixer
com a progenitors de la
provatura més de realització, era la
mateixa frase que tancava el "Manifest Comunista", més com a directors i mestres de tota l'organització
redactat per Caries Marx i Frederic Engels l'any obrera. "En la práctica, els comunistes segueix
1847, per encárrec d'una altra societat internacional dient el Manif est són la f racció més resolta deis
de
paisos, la que sense treva
treballadors,
societat secreta, la Federació partits obrers de tots els
dels Comunistes, una
novella.
En la teoria tenen
una
impulsió
els hi dóna
en virtut d'acord pres a un Con
grés tingut tarnbé
que dóna la in
l'avantatge
proletária
sobre
la
massa
Aquest Manifest
a Londres (2).
telligéncia de les condicions, de la marxa i deis re
en el qual segons Conrad brilla l'esperit
revolucionar. de Marx sense escrúpol, és una expo sultats generals del moviment proletari".
sició de doctrina i una declaració de principis que
"L'objecte immediat per als comunistes van
ha servit
és... la constitució del pro
dient
Marx i Engels
d'aliment ideológic, no sois a la Interna
cional Primera amb sa filiada, sinó a tot el socialis
letariat en classe, l'enderrocament de la dominació
me
conternporani. A nosaltres ens interessa d'una burgesa, la conquista del poder polític pel proleta
manera especialíssima go que en diu l'Annuaire du riat".
Trctvail que citávem en l'article anterior (3), o Si
Els comunistes són, doncs, els directors intellec
que l'Adreça inaugural", de la Internacional tuals deis obrers ; són els qui s'atribueixen la mis
de 1864,
"estava escrita en el mateix esperit que el sió d'emancipar el proletariat. Un altre dia parlaren'
lifanifest Comunista".
de la classe social a la qual pertanyien molts deis
"Situava [l'Adreça inaugural] l'activitat de la In qui dejen que els obrers s'havien d'emancipar ells
ternacional se,gueix dient l'Annuaire— en el ter tots sois, ells mateixos (4), i estudiarem la sinceri
reny de la lluita de classes ilj assignava com a ob
tat deis qui volen lliberar els treballadors de "tota
iecte l'emancipació econbmica de la classe obrera, a servitud política i moral" (5) constituint-se ells en
polítics.
sos dorninadors morals i
era precís tendir per mitict de ragitació podar un cop d'ull al pro
voldria
sois
De
moment
tic(programa al qual, segons hem vist en articles
anteriors, és fidelíssima la Internacional Sindical grama d'aquells comunistes progenitors de la Inter
nacional, és a dir, del fi envers el qual volien diri
Terminava tal com el Manifest Co
gir
els proletaris ; en un mot, la significació concreta
'nunista,
amb el famós crit de guerra "Proletaris
de tots els
deis treballadors, objectiu a la ve
de
l'emancipació
neces
a
la
paises, uniu-vos!". En quant
sitat d'una cohesió internacional del proletariat, era gada del Manif est de 1847 i de la Internacional
Proclamada en els següents termes pels Estatuts : de 1864. Es a dir, veure perqué la volien Marx i
Engels la unió deis proletaris de tots els paisos.
deis treballadors no és un problema
sImplement local o nacional ; al contrari, aquest pro
(4) "Pocos éramos los asalariados asistentes m. aquella
blema interessa a totes les nacions civilitzades".
[la conferénciu de la Internacional tinguda a Lon.,
Feia temps, quan el Manif est Comunista va es asamblea 1871]
siendo los más burgueses (ciudadanos de la
dres en
clase media, como lo define la Academia) y éstos llevaban
(i) Alexandre Zevals. Le Syndicalisme contemporain.
allí la dirección y la voz". Anselrno Lorenzo. El proleta
(2) Le Manifeste Communiste. Traducció Andler, Pa
riado militante. Primer volum, pág. 319.
rís, 1906.
(5) Preámbut del Reglument de la Primera Internacio
—

—

Comunista,

—

—

íaqauy

d'Amsterdam).

".14'emancipació

(3) Pág.
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nal. Consideració segona,
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Poques ratlles més avall, en el mateix suculent
Capítol II del Manifest Comunista, hi trobem les
declaracions que

ens

limitarem avui per avui

a

co

assenyalant-les als joves dependents de
comerg afiliats ja a la Internacional d'Amsterdam,
i per tant batejats socialistes, per tal que coneguin
el llinatge al qual s'han entroncat ; per tal d'aplicar
los en aquest sentit, com a novells internacionalistes
que es troben ésser, en pendre possessió del patri
piar,

tot i

moni doctrinal dels seus precursors, la frase de l'Es
criptura : attendite ad petram unde existi estis. "Pen
seu en la pedrera d'on haveu estat tallats". Va per
vosaltres, doncs, camarades de la Secció Perma
nent !:
"Ço que caracteritza el comunisme no és pas que
aboleixi una propietat : és que aboleix la propietat

burgesa.
"Peró la propietat privada burgesa deis temps
moderns és l'expressió última i completa d'un estat
de coses en el qual la producció i l'apropiació deis
productes són condicionades per una lluita de classe,
per una explotació de l'home per l'horne [tot el ma
terialisme históric, l'evolucionisme de Hegel, un con
tingent paorós d'errors filosófics són dins d'aques
tes

radies].

"En aquest sentit els comunistes tenen dret, en
efecte, de resumir llur teoria en aquesta fórmula:
abolició de la pro pietat privada".

Per a esvair tot equívoc, més avall el Manifest
apostrofa els burgesos ; ses paraules no deixen lloc
acuseu
a interpretació moderada: "En un mot, ens
perqué volem abolir la propietat en el sentit en el
qual renteneu vosaltres. Sí, sí, aixa és el que volem".
(Et á coup sin-, c'est bien la ce que nous voulons).
Aquest radicalisme quant a la propietat és ade
quada introducció a un altre radicalisme encara més
sinistre: l'abolició de la familia. Peró, no s'enfadará
massa la Secció Permanent si cito els nútheros 46,
47 i 48 del Manifest Comunista?
Camarades : ben lliures éreu de no adherir-vos a
la Internacional Sindical d'Amsterdam. Ben lliures
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éreu de no invocar, com esteu fent a cada número
de Lluita, el crit de guerra: "Treballadors del món,
uniu-vos". Peró ja que us hi heu adherit, ja que
aquest crit de guerra heu proferit, sofriu les conse
qüéncies de la investigació ideológica!
"Quan Karl Marx llençava aquella divisa, crida
porta
va també als dependents de comerç", deia el
al
veu de la Federació de Dependents de Catalunya
era
in
divisa
número de febrer últim. La mateixa
vocada per la Secció Permanent en propasar,
semblea de Lleida, l'ingrés a la Internacional Sin
dical d'Amsterdam. Doncs bé, jo, dependent de co
merg, cridat també per la veu de Karl Marx, tinc
dret a saber perqué se'rn crida.
Tinc dret a saber perqué la volen la nieva unió,
els redactors del Manifest Comunista; perqué la
vol la meva adhesió Caries Marx, pare de la Inter
nacional Primera, i avi de les Internacionals totes
"que es fan i es desfan". Tinc dret a saber go que
en vol fer de la voluntat meya unida arnb els comu
nistes i dirigida per ells.
I en llegir per mi mateix el Manifest ; n trobar
hi una crítica que és calúmnia viperina i no pas ju
dici seriós sobre els vicis i corrupcions de la societat
contemporánia, perfidia ateista i anticristiana, ne
gació brutal de l'ordre moral, la justicia, el dret
de totes les esf eres on l'esperit reposa, amanit tot
aixó amb el més agre cinisme revolucionari ; en sa
ber per a quina obra injusta i demoledora se'm de
mana, tinc jo dret perféctíssim a respondre: no ern
vull unir.
Sóc un treballador, un dependent de comerg i tinc
de la familia la noció que tenen els cristians, única
veritable ; noció que cm serveix per a judicar segos
ella les defeccions i fallides, o lés excelléncies i reei
ximents que registra la quotidiana experiéncia. Per
mar
a res necessito de la crítica marxista ni de la
xista renovació.
Treballadors comunistes del món sencer: NO EM
VULL UNIR AMB VOSALTRES
R.

RUCABADO
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En parlar de l'egoisme

regoísme

espereu pas trobar-vos
amb un profund estudi especulatiu o metafísic: tan
transCendental intent, a part de poder fer suposar
en mi un intellecte capacíssim com el que exigeix,
no estaria pas ben centrat en un periódic de pura
acció social. Aquí tan sois he d'intentar unes con
sideracions en l'aspecte moral i sistemátic, o sigui
ád
en el práctic. Que la matéria és interessantíssima
huc en aquest sentit, no crec que hi hagi algú que
ho posi en dubte, i, per tant, sense altra disquisició,
no

comengaré.
Com tot afecte o inclinació interna, l'egoisme s'ha
de manifestar amb accions, i de consegüent, el pri
mer concepte que, considerat en els altres, tindrem
d'aquell, f orgosament haurá de procedir de l'estudi
d'aquestes. Per aixó la classificació que se'ns acut
de primer antuvi és la d'accions própiament egoistes
i accions altruistes (classificació d'H. Spencer). Di
rem que una acció és egoista quan va encaminada

al propi interés personal. D'aquí ja es dedueix que
l'acció altruista ha de tenir per fi afavorir el prots
purament
me. Com es veu, aquesta classificació és
psicológica i, per tant, deslligada de tota relació mo
ral. Així, convé distingir bé l'acció egoista: expres
perfectivo,
sat en aquella forma, una acció qualsevol
de la naturalesa racional, per exemple l'estudi, i tanl:
caura
bé de la física, com la gimnásia, lógicament
en el
cau,
aquella
classificació,
i
de
dret
hi
dintre
sentit ample esmentat. No obstant, res més en oP°sició amb la noció vulgar d'egoisme. Vegem si II.°
que tothom el defineix com un immoderat i excessiu
accions del
amor a si mateix, i l'egoista un home les
qual van encaminades a una sola cosa : al propi
totes
terés personal, de manera que en el fons de
l'amor
Si
posseir.
només
hi
ha
el
jo
cobejós
de
elles
Illan,"
a un mateix és ordenat i racional, l'home es
qual es
tindrá sempre dintre un límit meritori al
propi l'abnegació, el desinterés i la virtut en gene
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tal: totes les seves
accions no seran inspirades sinó
per la raó i la
consciéncia : el seu interés consistirá
a
perfeccionar-se i procurar la felicitat deis que el
volten. Fent ara aquest amor a tot el propi desme
surat, tindrem l'home odiant els altres homes que
semblen oposar-se a la consecució del propi bé, o
servint-se d'ells com instrument per a alló que li
reclama la própia naturalesa. El bé que es proposa
mai no es distingeix
per ésser própiament perfec
tiu de la
seva persona, car per a ésser perfectiu
llauria d'ésser ordenat i en perfecta harmonia amb
la raó, i Si fos
ordenat ja no seria egoista. El bé de
l'egoísta és de fruició, aixó és, que amb ell el sub
jecte frueix. Es un concepte erroni del bé racional
(el qual prescindeix de la fruició totalment imme
diata, o si voleu es posa més enllá d'ella): el bé de
fruició de l'egoista és com el dels irracionals, im
inediat i positiu, i per tant té més d'instintiu que
de racional.
D'aquí, doncs, que les accions própiament egoistes siguin
aquestes, les informades per
i
l'nterés
de fruició.
Coronad d'aixó és que l'egoista estigui comple
tament desprovea de vertader esperit de sacrifici i de
sentiments d'abnegació. Com els ha de tenir si 5U
Posen dolor i fatiga sense mires a un benefici pal
pable, de la qual cosa ell és precisament esquiu? Sí,
regoista esquiva el dolor, perqué el dolor represen
ta una
sensació molesta, un estat d'incomoditat con
trari a l'instint, és a
atemptat al
diví jo, en el concepte dir, un vertader
d'aquell.
En ordre a la filiació filosófica l'egoista es colloca
prácticament
en les files del materialisme positivista,
no
admetent de fet l'ordre espiritual i atenent-se 5013
a la
realitat empírica i a l'experiencia. En el seu
esperit, o millor en el seu interior, Déu no hi té lloc :
sols hj .4 el propi jo entronitzat, contínuament en
censat i adorat en cada acció. I aquesta divinitat
exigeix amb imperi despótic un culte intensíssim en
quantitat i qualitat. Es insaciable, mai no té prou i
sempre demana més. Quan no está content de si
tnateix, fustiga i remou les entranyes fins el deses
Per... Digueu-me si
només sembla l'apetit sensitiu
desfermat i l'egoista un concupiscent, o si no s'iden
-

tifiquen respectivament.
L'observaci4 del
ideal
en
seu

o

l'anterior judici. No és el

sinó ideal de la

racionalitat
les
els
de

objecte

us

refermará

seu, ideal de

l'esperit.

carn..., sempre la mateixa cosa, no
sinó instint, totes les poténcies, ádhuc
servilment sotmeses al cos. Heus aquí

espirituals,

diferents objectes a qué enfoquen el seu instint
felicitat: tots són, lógicament, en la terra, a
l'abast de la má: per aquests és la riquesa, per
aquells els plaers, pels altres els honors i fama, per
als de més enllá el
poder, etc.; i palesen el seu egois

me

llençant-se desbridadament

Qué hi fa

que

a

aquells objectes

felicitat absoluta ?

la consecució d'aix6.
no

proporcionin

la

N'hi ha prou que portin a la re
lativa, és a dir, a la més completa d'aquesta vida :
almenys és la segura positiva. La f elicitat absoluta,
Per ells, no
existint l'absolut, és inassequible.
Una munió de sistemes etics no tenen altre fona
ment que Pegoisme : és un tenue que, tácitament Si
\rolen, no falta en les Ilurs premisses. Aixó des de
rePleureisme amb la seva divisa essencialment egoís
ta, la mateixa llei de l'egoisme, de quod placet licet,
fins al mateix estoicisme i cinisme i tots aquells sis
temes que mentre fan palesa la impossibilitat de sa
tisfer totes les necessitats humanes a la vegada, en

SOCIAL

seu nombre, amb tal de sa
tisfer-se a bastament (la qual cosa no deixa d'ésser
una forma refinada d'egoisme).
I quina és la posició social de l'egoista ? No el re
butja l'actual societat com es ben mereix? Un home
que sois viu per eh l i tot ho fa referir a el!, un aca
parador de satisfaccions i avantatges sembla que no
hauria de trobar lloc en una agrupació d'homes lli
gats per vincles d'amor i justícia, i disposats a l'aju
da mutua. No obstant, l'actual societat, sense un fi
o destí espiritual determinat que exigeixi el deseen
trament del jo del cor de l'egoista, encaixa admira
blement amb el seu instint. L'aparent antinómia es
redueix a considerar i f er entrar en joc amb la par
ticipació del fi, el doble concepte primordial de deu
re i dret de tot membre de la societat.
Per ehl la societat es redueix a deduir del bé comú
el seu bé particular, cedint poc i apropiant-se molt.
Aixó és possible amb la manca de rigorisme de
correspondéncia entre els deures i els drets de tot
ciutadá. Veureu que l'egoista considera i posa tot
l'esforç a fer complir escrupolosament els seus més
insignificants drets que li corresponen com a mem
bre de la societat, pero menysprea i salta tot el que
pot per sobre les seves obligacions de sacrifici ref e
rents al bé general i del proisme.
I, posada la societat present a afavorir a tot pas
l'egoista, ádhuc aquest pot complir en ella molts deu
res, i passar per un ciutadá més o menys honorable,
instint desorde
sense necessitat de desairar el seu
nat. No aneu a creure que per aixó necessiti fer-se
més humanitari : és senzillament que hi ha un pa
rallelisme de mitjans : el deure necessari perqué la
societat corri al seu fi és mantes vegades un mitjá i
auxiliar perque l'egoista s'acosti també al seu, i de
consegüent, usant d'aquest, compleixi amb aquell.
La raó és evident, perque el fi immediat de la
societat civil és precisament procurar els mitjans pels
quals més fácilment i atnb eficácia els ciutadans pu
guin venir a l'abast de la felicitat imperfecta d'a
questa vida. D'aquesta manera l'egoista, sense vio
lentar-se, ans bé donant satisfacció al seu instint
sempre interessat, pot molt bé, per exernple, esti
mar els seus fills i fins procurar-los una instrucció
força efectiva (per la satisfacció i avantatge que des
prés li reportaran a ehl mateix), pot sotmetre's a la
duresa del treball, pot estimar el proisme (ja supo
sareu amb quin amor), fins pot humiliar-se i ésser
urbá, pot mostrar afany de saviesa i perfecció... Mes
quan veieu aixó, malfieu-vos : penseu que l'egoista
no sap deixar mai el jo i que quan ho fa per un
moment és que el posa darrera les criatures, on de
seguida el trobará enriquit amb un bé material més.
Quan hem dit que no sabia sacrificar-se, volíem dir
per a les altres criatures, que per ell mateix no hi
ha esforç ni fatiga que perdoni.
No cal din com, tocant a drets, per darrera el de
la propietat qui ens allibera del caos del comunisme,
s'atrinxera i basteix la seva fortalesa inexpugnable.
Sí, trist és confessar-ho, mes no hi ha dubte que
tota la moral humana es basa en l'egoisme. Si algú
encara ha dubtés que es faci aquesta pregunta : ad
met la moral corrent el dolor i l'esforç desinteres
sat? Admet el sacrifici abnegat ? Si no ho admet ja
estem conformes a titilar-la d'egoista. Si ha admet
positiu el
no és conseqüent, perque per ella sois és
vida
l'altra
no exis
material,
i
és
com
si
Déu
i
bé
tissin.
J. TORRENT F.

senyen de disminuir el
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Els que han perduí el seny
El Governador ha clausurat dos cabarets infec
tes. Segurament aquesta disposició hattrá estat mal
rebuda per aquells als quals plan .ripollejar en les
aigües llefiscoses de la lascivia. Barcelona és una
ciutat europea, hauran exclamat, i no un poble
rural governat per ridículs moralistes.
Per qué hem de creure que són. necessarís
aquests cataus on s'embruteix la joventut? Es que
Barcelona deixaria d'ésser una gran ciutat si s'a
conseguís clausurar els espectacles immorals? Al
contrari. Si no existissin aquests llocs immunds
la joventut portaría a dintre la flama d'un ideal.
Com voleu que estenguin les ales sota el cel blau
de l'espiritualitat, si viuen submergits en, el llot
corromput de la concupiscencia?
Quin bé Inés gran faríem a la societat si, amb
resforç de tots els homes honrats, aconseguient
purificar una mica la ciutat!
Ouan un !ove es llença follament a l'abisme de
la lascivia, ja poden assegurar que porta la mort a
les entranyes. Es la passió que fa més estralls en
tre la. joventut.
La intelligéncia únicament dóna fruits sanito
sos, quan l'esperit és refulgen&
Els adversaris de la nostra espiritualitat no ens
prenen la joventut enlluernant-la amb idees llam
paras, sinó afalagant les seves passions. Saben
molt bé que posant arran deis seus llavis la fruita
prohibida hi clavaran la clent.
La sensualitat és la tuberculosi de l'esperit. Si
la vida batega en el pit agitat de la joventut, no
és perillós que existeixin espectacles que en comp
tes d'asserenar el seu esperit, exacerbin les pas
sions?
Es Prudent que

es permeti als empresaris sense
consciencia que s'enriqueixin afalagant els ins
tints grollers de l'home? Si un comerciant ven
substáncies taxiques, no és multat i ádhuc moltes
vegades empresonat? Si considerem que és just
i raonable que es castigui aquells que maten la
vida material, per qué no hem de considerar tam
bé que és de justicia que es castigui severament
els que maten la vida de l'esperit? Als empresa
ris immorals se'ls hauria de fer la vida impossi
ble. No mereixen cap consideració aquests homes
materitillitzats que no porten a dintre ni una gus
pira de grandesa i que mereadegen amb les pobres
noies que cauen a les seves mans.
Hauríem de separar-los de la societat, com els
atacats de rnalalties infeccioses.
No veieu que la corrupció deis cabarets s'estén
per tota la ciutat i penetra dins de la llar? Ah! si
poguéssim coneixer els dolors i el sofriment mo
ral de moltes esposes! Per qué la pan i l'amor no
plana damunt la llar? Ah! si poguéssim veure el
cor de Vespas no faríem aquesta pregunta. Com
voleu que estimi un, home avesat a solear el pen
sament pel mar agitat de la lascivia! Com és pos
sible que res pecti !'esposa honesta un !ove que
creu que l'amor és un mercadeig innoble!
El más trist és que hi ha mares i donzelles que

que un !ove abans d'unir-se legítimament
amb una dona, s'ira d'haver donat a la follia de
les passions mes abjectes. Ah! quina equivocació
mes gran! Creieu que pot fer-vos felic un home
que va al matrimoni amb el con trossevat i no ha
conegut mal la grandesa de l'amor? Pero no sa
bett que l'alegria i la felicitat no us les donará el
món si no les porten dintre! 1 si la felicitat és in
terna, con voleu conHxer les seves dolçors con
vivint amb un home que porta la mort a les en
creuen

tranyes?
Ah! si la

joventut fos noble i espiritual, quina

alegría planaria

damunt la llar! Com arribarían
consolidar la familia., que avui trontolla perqW
no té una base sólida!
L'origen del desordre que avui regna la so
cietat és la impuresa. Mentre caminem am,b eis
peus enfonsats en la pols de la terra, no esperem
que arribi la desitjada regeneració.
Atureu-vos davant d'un quiosc i veuren que
gairebé lotes les publicacions que exhibeixen al
públic són amarades de sensualitat. Les novelles
erótiques són les que tenen més circulació. Si re
viséssim els llibres que llegeixen la majoria de
les donzelles, especialment les que gaudeixen de
bona posició social, veuríem que els autors ,pre
ferits són aqueas que afalaguen llur sentimenta
lisme morbós.
Les novelies iramorals són les Inés llegides. Lle
gint aquestes obres és natural que s'atreveixin a
mostrar am,b una gran indiferencia la nruditat del
pit i deis bravos. No saben seure si no posen. una
cama damunt l'altra.
Un amic ens féu observar que en la sala on
ens trobávem no hi havia ni una senyoreta que
seiés honestament. Toles seien d'una manera pro
vocativa, com si fossin artistes de cabaret. Es en
debades que els feu observar la desviació moral
que aquests fets representen, perqué es riura,n de
vosaltres. Riuen d'u'na manera tan, insolent, que
us desarmen j no poden amonestar-les.
a

•

Moltes vegades contemplant aquestes donzelles

frívoles, millor diríem tan immorals, aq,uesl
és el qualificatiu que es mereixen, m'he pregun
tat si són buides COM les figures de guix o bé si
han perdut l'espiritualitat i el seny. No es conceP
que una donzella que hauria de viure en un ntón
superior i mantenir-se pura i honesta, ti plagui
volar arran de terra.
Les donzelles accepten estontáneament la
de la moda. Si fossin veritablonent cristianes
refusarien, les modes contráries a la seva dignitat.
Certctment que hi ha donzelles molt bones i molt
honestes que protesten també de les exageracions
de la moda, pero la gran majoria les accepten amb
gran complaenea.
Si no fos imposició de la moda, donarien bona
acollida als balls moderns? Poden resistir les es
tan

tirania

travagandes d'aquestes petites orquestres horri

bles i mo•nstruoses, que són una negació de la mú
sica i una profanació de l'art? Ah! hem davallat

A

AL

UNYA

lnolt

en poc temps! Aquesta música bárbara,
aguestes estranyes sonoritats que torturen l'espe
nen

aquests músics que fan cabrioles mentre so
els instruments, poden divertir les nostres

donzelles?
No

us

dansa

us

sortir

a

la

averganyeix que el vostre company de
abraci anant gairebé nues? No us fan
cara

els colors de la vergonya, les

con

torsions innobles deis balls modernsf I vosaltres,
mares, qtQ dieu? Com podreu justificar davant

de. Dé

u

la vostra inconscUncia? Déu

us

ha donat

Mis perqué els féssiu seguir el camí dreturent Es

dreturer

el t'ami que sequeixen les vostres fines?
teniu prou de fer-les anar nues pels car
rers i de tolerar que es pintin
els ulls i els llavis
com les dones
mundanes, sinó que permeteu que

No
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el bailador les abraci impunement i les porti arra
pades al pit!
Creieu que les casareu més aviat convertint-les
en flors rebregades de sales de casino? Creieu que
d'aquesta manera seran més estimades?
Obriu els ulls, mares indiferents, que sou res
ponsables de la frivolitat de les vostres filies.
Donen a la societat donzelles honestes i no ni
nes de porcellana que creuen que la vida és una
sala de festes.
I si preferiu sotmetre-les a la Urania de la moda,
no us anomeneu mares cristianes.
Oferiu encens
als déus i cobriu-vos el cos amb una túnica pa
gana.
J. CIVERA I SORMANI

stlestsem~1~~melzazzawamszszszsetramagamea2~~w~olzwzzuszszszszs

Estrícléncíes acusables
Es cosa bona que demés de la llei moral, imposada
als actes de
l'home que assenyala la ratlla divisoria
entre el bé i el mal, hi hagi una llei d'eurítmia que
sepan i lo
normal de lo anormal, l'harmonia de la
inharmonia, el rittne de l'estridIncia. I si tribunals
hi ha per a
jutjar que tenen per norma aquella llei
moral i per missió el desterrar la immoralitat de la
societat humana, bé podrien també existir com uns
tribunals que, seguint les normes del bon gust i del
bou seny, desterressin de la terra les estridencies
que no f ossin justificades per circumstáncies excep

cionals.
Davant d'aquest suposat tribunal, em presento, i
demanant la seva venia i subjectant-me al seu in
tent

jo

acuso...

,Acuso

aquestes bocines d'autos i camions tan f e
com desvergonyides que desentonen del
ni-zum general d'aquest rusc que anomenem i que
s.on causa de subitanis astoraments de la gent pacífica
1
bona que conserva la virtut de la suavitat. Aques
tes
estridIncies auditives no tenen dret a l'existencia
110/né5 que en casos de guerra o d'incendis.
Acuso aquests anuncis lluminosos vermells i verin.ellons de trágica tonalitat, posats al nivell de les
mtrades deis vianants, turment rocambolesc de la retina blava de la gent de bé. Una esplendorosa f esta
de focs artificials
una vegada a l'any está bé ; és in
tolerable, pero, aquest filaberquí llurninós que en
trant pels ulls ens forada el cervell.
Acuso aquestes sentors marej adores de flors inco
negudes que deixen darrera seu les dames munda
nes i
altres que ho semblen, també alguns homes in
citadors d'habituds femenines, les quals penetren
agressivament pel nas a l'estomac regiren les se
ves normals funcions.
En bona hora que les tals es
sencies s'escampin per a dissimular fetors clandes
tmes que
agredeixen els nostres sentits.

restegues

Acuso tot aquest léxic del parlar ineducat que es
clestria en interjeccions més semblants a esgarips de
besties que a paraula humana, veritables parásits que
xuclen la saba deis idiomes vius i procuren matar
los. Un crit oportú d'admiració o de terror o de joia
humana, pero
no massa prodigat matisa la paraula
aqueixes lletanies de paraulotes la infecten.
Acuso tots aquests anuncis de cartells i de diaris
que prenent per norma l'exageració i la mentida
suggestionen idees f alses i enganyen la gent senzi
lla ; d'establiments que regalen els seus géneres ; de
negocis sense capital que han d'enriquir els seus pos
seidors ; de licors que han vençut en el torneig mun
dial; de medicines, específics que curen infalible
ment ; literatura tota aquesta que dibuixa de manera
massa crua el cinisme del negociant, i la imbecillitat
del públic, que bé mereixen, com defectes humans
que són, que una misericordiosa penombra els em

pari.
Totes aquestes estridéncies trobo tan dignes d'in
culpació com els espectacles del Bbria avall de cen
túries passades, de l'ajusticiat a la plaga pública deis
temps deis nostres pares, de la sang de brau o de
cavall vessada en les més o menys monumentals i
altres que en trobaria una recerca més entretinguda
deis costums de l'home, que sembla tenir sempre una
tirada al salvatgisme i mai no acaba d'ésser civi
litzat.
Aquest alt tribunal del bon gust i seny davant del
qual parlo, anirá resseguint aquestes i altres estri
déncies i després deis considerants que cregui per
tinents, posará sancions (almenys jo ho espero) a
•tots els contraventors de l'euritmia, def ensant amb
fortalesa i justicia aquesta llei de virtut composta de
prudbncia i ternperança. Aixi sia.

JAUMZ RAVENTÓS
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Qué té i qué ha d'estalviar el pagés ?
Fem aquesta pregunta perque l'estalvi no sois está
relacionat amb el que es deixa de consumir, també
ho está amb el que es produeix i el que es consu
L'estalvi del que es priva de consumir i s'absté
de les despeses indif erents, sufocant necessitats a
cópia de no satisfer-les, individualment és potser el
més admirable; peró socialment no té un aspecte tan
simpátic. Es l'estalvi d'aquell que, per recollir uns
diners, va brut, menja insuficientment, no té cap
vida de relació i s'absté de les diversions més ele
mentals. D'aquest tipus, els mateixos pagesos en
diuen muntanyenc. Individualment, aquest estalvi re
torna l'home a un ésser primitiu, i Ii suf oca les ne
cessitats més nobles. Socialment, tanta privació no
és proporcionada a l'estalvi que es pot amuntegar
perqué l'usdefruiti l'economia nacional.
Hi ha l'altre estalvi, d'un positiu valor social, el
qual és fruit, tant o més que de la própia priva
ció, d'un esf org dur i incansable d'intensificar la
producció amb ritme accelerat, que així que augmen
ta les necessitats nobles del país, encara li'n sobra
del consum. Aquest pages menja bé, vesteix decent
ment, dóna instrucció als fills i sap gaudir de la
vida de relació. Peró on acaben les veritables ne
cessitats que el fan ésser civilitzat i ciutadá digne
i on comencen les que ja tramunten la pendent de
l'esperit i de necessitats esdevenen vicis? Hi ha una
zona de carácter indefinit per arribar a un indret
ben definit, l'indret del vici. L'estalvi veritable in
sensiblernent ha creat el vici per la intenslat de
producció ; el vici acaba per matar aquell i l'altre.
I ens trobem amb el problema de la relació que
guarda el vici amb la producció i amb el de la mo
ral del despendre.
Massa s'ha parlat de la moral de la producció o
del productor i massa poc s'ha predicat la moral del
consumidor, i aixó que aquesta, per a la societat,
enclou tanta o més importáncia que aquella. Per
ventura un factor de l'encariment de la vida no és
el vici ? Tal vegada no ens semblarien Inés barates
les subsisténcies si hi destinéssim Ja part del pres
supost que sacrifiquem al vici o bé a la satisfacció
d'unes ircessitats fictícies ? El vici és el que al cap
davall ha imposat la taxa, mida pertorbadora i en
trebancadora d'una munió d'activitats económiques.
Quan hom recapacita, s'adona que aquesta deixa el
camp lliure als que no produeixen, i en canvi limita
i coacciona els productors, deis quals s'ha de refiar
la societat. Irónic contrasentit !
El vici, relacionant-lo concretament amb la pro
ducció agrícola, és d'una importáncia incalculable.
Quants milions el joc, en uns anys, en deu anys
només, ha sostret a la nostra econornia agrícola?
Quant d'utillatge agrícola modem, guantes remocions
de nova cultura, s'haurien pogut portar a cap amb
els milions que el joc s'ha endut deis pobles qui sap
on, i amb el qual s'hauria pogut abaratir la produc
ció agrícola? Quantes millores pels pobles tan ne
cessitats, sense escoles, ni rentadors públics, ni con

ducció d'aigües potables, ni camins comunals, s'hau
rien pogut realitzar amb els diners del joc? Quants
estalvis el joc ha eixugat que, si més no, haurien
anat a nodrir altres órgans de la nostra economia
nacional?
L'Urgell és sens dubte la comarca més jugadora
de Catalunya. La riquesa sobtada que el canal porta
als urgellencs, els féu débils a la temptació. Les fires
periódiques que s'hi celebren els ofereixen 1,ocasio
freqüent i incitadora. A Mollerusa, a Agramunt, el
que s'ha jugat fins suara (suposem que ara es com
pleix la prohibició) en cada firal, segons cálculs ben
fidedignes, era una tercera part del que es girava
en el mercadal d'un cap de l'any a l'altre. Quin ca
pital durant aquest temps ? Un milió de pessetes.
Quantes parches de mules i de bous sostrets,a1 con
reu de
la terra, quin nombre de dalladores mecá
i
niques batedores i quina quantitat més considera
ble d'adobs ! I mentrestant l'Urgell, en general, es
una comarca endarrerida, on el pagés fa suplir mas
sa el seu esf org material amb la riquesa natural de
la terra i l'abundor de l'aigua. I si amb aquell millo
de pessetes s'haguessin f et vies de comunicació, que
tant necessita per altra part?
De diversos pobles del Camp de Tarragona tenitn
dades més directes. D'aquestes hom pot fer un
cálcul : que el joc sostreia de cada poble, per f amí
lia, vint-i-cinc duros cada any. Sembla res, pero
acumulat forma un capital enorme, que prou se l'ha
de menester l'agricultura. Posseim dades d'altres
indrets, i de determinats pobles, esgarrif oses. La
palma en el joc se l'acostumen a endur aquells
bles que tenen un carácter específicament ramader.
Tot confirma la regla que la riquesa fácil és potís
simament la primária víctima del vici del joc i d'al
tres vicis. Els cafés amb cambreres i exhibicions
de varietats, d'alió més innoble i plebeu que horn
pot imaginar, són un altre flagell per als pobles.
El joc s'enduu cap a ciutat les guardioles de molts
pagesos. Aquests es queden al poble esperant sem
pre el torn de fer la pau, amb menys af any de tre
ballar i d'aplicar-se a una producció assídua, renyits
amb la muller, en guerra amb els fills, sense tran
quillitat a la familia. I per qué i de que serveix el
diner que els jugadors professionals, f ormant con
s'enduen a
una ronda malfactora, de tant en tant
ciutat ? Es per crear noves fonts de riquesa, per en
robustir la nostra economia? Serveixen per sostenir
una colla de gent amb l'esquena dreta, que no pro
dueixen res ni acompleixen cap f unció necessária al
viure social. Constitueixen l'esquer per al pagés que
porta fruits al mercat. Fins serveix alguna vegada
perque el negociant que compra els fruits al pagés.
1
es jugui els diners d'aquest abans de pagar-los-el,
•

sense

poder pagar-lo.

,

pensar que aquesta gent i l'altra gent a que
aquella dóna vida, i aquella altra gent que sostenen
l'una i l'altra són els que aixequen el crit al cel pla
nyent-se que tot (no tot, els teus productes sola
ment, o pagés !) va massa car i imposen la taxa del
blat, de la patata...
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La descongesfió de les clutats
El patriarca de la cooperació

a

Espanya, senyor

Rivas Moreno, acaba de publicar

aquest títol,

un

sota

fulletó tractant aquest tema, prenent exemple de

Anglaterra, França i Bélgica per
Espanya.
Moltes coses bones conté aquest fulletó, encara
que en forma massa concisa, puix el tema requereix
90 que han

f et

poder-ho aplicar

a

rnés extensió.
La paraula de l'apóstol Mr. Guide, qui d'ençá de
molts anys es dedica a expandir les conclusions
Practiques deis seus estudis, es retreu a cada mo
ment

en el fulletó
del senyor Rivas Moreno.
La descongestió de les ciutats és un tema de pal
pitant actualitat en la nostra capital, on per no és

ser

rnenys que

en
totes les ciutats del món, viu
solament la classe proletaria, sinó
també la classe rnitja ; i que, en go que es ref ereix
a la
primera, en part, ha donat una solució simplis
ta, a Barcelona, bastint aquell cercle d'immundícia
moresca de les barraques, que en tots indrets cir
eumden la nostra ciutat.
Blasma el senyor Rivas Moreno l'acció de l'Es
tat-Providéncia, de qué tan amics es mostren els es
panyols, perqué ens resolgui el problema, essent
aixi que aquest Estat no sap o no vol resoldre el
seu, ni preocupar-se de les despeses que l'Estat sa
tisfa anyalment en lloguers pagats als ciutadans, per

amuntegada

no

poder encabir les Oficines Oficials i altres ser
veis tant de recaptació de tributs, com d'ensenya
a

rnent.

Retreu el senyor Rivas Moreno l'haver estat go
vernador civil i delegat d'Hisenda ; els informes eme
sos, demanats pel Ministeri corresponent, perqué
els serveis dependents de l'Estat poguessin tenir no
tan sois en les províncies on actuava, sinó també
arreu d'Espanya, cases on fossin installats tots els

serveis públics ; l'economia i rapidesa en tot, i en
cara diu més, que a l'Estat res no li costana de f er
abló, Puix aquest ha tingut moltes voltes oferiments
de particulars de
bastir aquests edificis públics, ami)
la condició que f
ossin amortitzats llurs valor i des
peses, als 3o anys ; peró tot ha quedat igual. L'in
forme del senyor Rivas Moreno no ha servit de res.
Quan l'Estat no es preocupa d'ell, creieu que es pot

Preocupar deis altres ciutadans ?
Esmenta el senyor Rivas Moreno les fundacions
angleses i franceses, imites d'elles instaurades per
donar estatge a famílies de molts fills i també als
solters ; tant l'una cosa com l'altra. Es verament ad

mirable

el nombre de cases i institucions que en
aquests paisos s'han arrelat i es van arrelant, fins
arribar pel que pertoca a Anglaterra a tenir aixeca

des dins de pocs anys uns dos milions i mig de ca
on encabir la familia anglesa ; ben prompte el
carnp anglés será una perllongació de la ciutat amb
ses

el

sistema de

individuals i de comunica
tal manera, que dins
poc temps f ruin't de tots els avantatges, el que viu
en pie camp i no tindrá els inconvenients morals i
materials de l'amuntegament urba.
Les societats patronals, les societats cooperatives
de consum i producció, les obreres i l'Estat anglés,
tots alhora cerquen amb profit la solució del proble
ma de l'estatge fitant els ulls al camp.
El sistema francés, tant el patronal, com el coope
ratista, com l'obrer, cerca la solució en l'edificació
de grans f alansteris, on siguin encabides totes les
comoditats i tots els serveis de cultura, econornia i
esbarjo que necessiten els llogaters.
Jo he tingut ocasió de veure a París la institució
Rothschild, que d'aixó n'és palesa prova, i ço que
ha fet la Companyia de Carnins de Ferro del Nord
per als seus agents casats i solters.
Després esmenta el que caldria f er amb la má mor
ta deis obrers sense treball, que es podria dedicar a
la construcció de la casa barata a profit d'ell i deis
seu

cions

cases

rapides i económiques de

altres obrers.
Canta el senyor Rivas Moreno un himne a la co
operació encaminada al dit objecte i aconsella a les
Caixes d'Estalvi que colloquin llurs cabals, millor
que en valors de renda pública del Deute de l'Es
tat, en edificacions per a obrers i classe mitja, puix
millor garantia és invertir bona part de l'estalvi del
poble en aixó que no veure's exposat, com ha pas
sat a Alernanya, Austria, Bélgica i França, que amb

depredació de la Moneda el Deute de l'Estat es
tornin papers mullats en comptes de diner efectiu,
com representava abans de contraure aquests Estats
l'enorme Deute Públic que avui els esclafa.
I, per últim, retreu el fulletó del senyor Rivas
Moreno, la profilaxi material i moral de la vida de
familia al camp. El coeficient de natalitat, augmen
tada en un 40 per roo sobre la natalitat ciutadana ;
el mateix el coeficient de rnorts, tant d'infants com
d'adults, que arriba a la més mínima proporció.
Els costums, l'apartament deis llocs viciosos i vi
ciats, que amb la jornada de 8 hores tempta l'eco
nomia de l'obrer, en l'espai vagorós que li resta 1
que embruteix i mina l'existéncia, en el camp no hi
té lloc com a ciutat.
Seria de desitjar que les divulgacions d'aquest fu
lletó escampessin arreu la llavor perqué l'arbre així
la

plantat doni fruits assaonats.
J. GUILERA VILLARREAI,
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Diuen, peró,

D'ací í

que estan molt enutjats perqué sán
els que els fan la competéncia.
El que ha estranyat més als incautes és que aquest
any a la processó també hi anessin les trampes.
Es pensaven que havien estat abolides, santa in
nocéncia! Ara digueu si s'aboliria una cosa tan tra
dicional.
Es llástima que els gegants surtin únicament una
tants

Ha mort a París el conegut astrónom Camil Flam
marion. Aquest senyor era un deis més divertits as
trónoms del món.
Les seves obres estan plenes de fantasies. ',lás
tima que s'hagi mort abans de trobar la manera de
comunicar-nos amb els habitants del planeta Mars.
Flammarion assegurava que aquell planeta estava ha
bitat.
Si fos cert que estigués habitat i ens poguéssim
comunicar, com ho farien els governs per a establir
la prévia censura?
Seria una cosa ben divertida.
Els cenSors s'haurien de collocar a la lluna per a
poder vigilar millor la terra.
Peró ja veuríeu com malgrat l'extremada vigi
láncia, els fets que no portarien els diaris ccnsurats,
els coneixerien els habitants deis planeta Mars.
***

No sabem si s'han assabentat els nostres lectors
que diumenge darrer es celebrá al passeig de Grá
cia una batalla de flors.
El nostre Ajuntament vol que es diverteixin els
ciutadans.
Després d'urbanitzar la plaga de Catalunya, i po
sar llums potents en alguns carrers, calia cridar el
poble perqué es divertís.
L'Ajuntament actual no s'interessa gaire per les
institucions de cultura, peró té l'habilitat de f er co
ses externes perqué la gent s'adoni que treballa.
El senyor baró de Viver, en comengar les obres
d'urbanització de la plaga de Catalunya, va dir que
no costarien ni un céntim a la ciutat; peró es veu
que no resultaven prou boniques i ara costaran més
de tres milions de pessetes. Cal agrair l'esforg de
l'Ajuntament. Segurament els anteriors Ajuntaments
no s'haurien atrevit a f er una obra tan magna. Bé
és veritat que el senyor Nebot no era regidor. Si
tenim la sort que aquest senyor contintii a l'Ajun
tament, seran modificades totes les voreres de la ciu
tat. No hi ha cap ciutat al món que tingui voreres
de setze metres. Nosaltres batem el record.
Ja veureu com agafarem fama.
***

vegada l'any.

Nosaltres els faríem sortir cada dia a donar un
tomb per les Rambles.
Si precisament són el prototipus deis homes mo
derns : tenen el cervell a l'estómac.
***

En els quioscos havem vist uns llibrets en els quals
s'hi llegeix a la portada : "Este libro, aunque tiene
por finalidad divulgar el arte, se recomienda que no
sea vendido a los menores de edad".
Aixó senzillament és una infámia. Si es posa
aquesta observació és precisament perqué la curio
sitat inciti els nois a comprar-lo.
Sembla estrany que hi hagi editors que tinguin
tan poca consciéncia. Es que creuen ells que els des
nús que conté el llibre alludit són art ?
Per qué es deixen vendre aquestes obres embru
tidores ?
Si a aquesta mena d'editors no sels vol tancar a
la presó, almenys que siguin tancats en un hospital
d'infecciosos.
***

Quan En Lázaro canta al Tívoli, hi ha una cua
llarga i tortuosa que no s'acaba mai.
Es veu que el poble admira els divos.
En Lázaro és d'aquells tenors que cultiven el pi
nyol. Dóna un agut, el sosté un quart d'hora, aga
ant-se el ventre per no desinflar-se, i quan sembla
que ja no pot sostenir-lo més, apuja la nota.
Naturalment, quan aquest cas arriba, hi ha un
entusiasme indescriptible. El públic no cerca emo
cions, sinó que en té prou amb els tenors que tenen
bona bufera.
Un tenor, per exemple, que donés un do de pit
el sostingués mitja horeta, passejant-se tranquilla
ment per l'escena, el públic se'l menjaria a festes.
Está vist que avui els que s'imposen són els que
criden més.
***

Segons*diu

diari el senyor Nebot será norne
nat comte de Pedralbes.
Si encara ,s'hi fos a temps ens agradaria que fos
nomenat comte de la plaga de Catalunya.
Es un títol que té ben merescut.

orm

un

***

Els gegants, amb el vestit
fan molta patxoca.

nou

que els han posat,

de Fernando aquests darrers dies fla
balcons i fincstres banderes multicolors.
Ens créiem que hi havia alguna festa, pero ens
varen dir que ho feien per a incitar el públic a fer
compres. Es ven que l'alegria té una gran influéncia
en els negocis.
Potser si les fábriques que hi ha tancades poses
sin a la porta una banda j unes guantes banderes,
s'animaria una mica el negoci.
Al

carrer

mejaven

en
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No hem pas de regatejar al Govern l'éxit de la
subscripció de l'emprestit de 500 milions de pessetes
amb Bons del Tresor. La veritat és que es cobrí deu
vegades. Peró cal no fer-se illusions i no midar per
aquest fet l'estat económic del país ni el crédit que
atorga. Els Bons del Tresor vénen a ésser uns ba
llets de Bánc amb un esplendid interés. Es la millar
collocació del diner per a tota classe de Caixes. La
del Banc d'Espanya descompta demés els Bons, o

millor dit, presta sobre d'ells, el 90 %. No cal dir
res

Inés.

L'onada d'optimisme que ens ve de la part d'Af ri
ca ho omple
tot. L'optimisme és encomanadís. En
comanem-nos-el.
Res no hi fa que els déficits deis Pressupostos s'a
cumulin i inflin. Sabuda és aquella máxima de l'eco
notnia vuitcentista:

pobres

no

es

Altrament,
bueixen

com

més

es

poden permetre

deu,

mes

ric s'és. Els

el luxe de deure.

les bones collites que

s'apropen contri

difondre aquesta onada d'optimisme, afa
vorida pel genial projecte de celebrar el centenari de
Sagas, que els quatre sagastins centenaris que res
ten en la fauna política de la Restauració volen com
a

memorar

a

Nosaltres

cops d'apat. Bon profit!
els acompanyem en la commemoració

re

cordant que Sagasta, junt amb Cánovas, prepará
comengá la davallada d'Espanya amb l'article onzé
de la
amb

Constitució, destructor de la unitat religiosa;
l'establiment i consolidació de tots els Iliberti
natges polítics, socials i morals ; amb la depravació
deis costums populars ; amb la ruina de l'Erari pú
blic; amb l'entronització del caciquisme ; amb la cor
ruPció del sufragi ; amb la immoralitat de l'adminis
tració;

amb la desfeta de la marina; amb la desor
i descontentament de l'exércit ; amb l'e
xacerbació del centralisme ; ara el mal ús del re
galisme ; amb les baralles civils ; amb les guerres de
Cuba, Filipines, deis Estats Units; amb els afalacs
als partits detnagógics; amb els renunciaments deis
ressorts de govern; arnb el relaxament del principi
d'autoritat ; amb la venalitat deis cárrecs públics;
amb la deshonra deis escons parlamentaris...
Veritablement, és digne d'ésser commemorat l'ani
versari (no sabem de qué) del company de Cánovas.
No els negarem pas, com a particular, una perso

ganització

nalitat honorable, peró com a polítics...
Ells feren possible el cop d'Estat del 13 de setem
bre, i no seran pas els seus deixebles, celebrant cen
tenaris eom aquest, els qui tornaran l'Estat espanyol
a

la

desitjada

El

concert

norrnalitat.

eco/len-Me amb

Déu un bon encert.
Abd-el-Krim pega fortament els francesos i tre
balla iradament per Ilençar contra les hosts cristia
nes les pasions aniques del món musulmá.

ESPANYA ENFORA
Les tropes franceses han hagut d'abandonar re
centment, al Marroc, posicions conquistades a força
de molts sacrificis. Fez está en perill. Ara ja no es
riuen de nosaltres els francesos. Ens afalaguen. Corn
canvien els ternps ! Com són castigades exemplar
ment certes mancances ! Nosaltres, peró, fem vots

pel triomf de les armes germanes.
Franga amb poc de ternps ha perdut uns quants

fervents

halles cabdals, un d'ells universalment conegut :
Flammarion. Llástima d'home! L'ex-seminarista de
Langrés busca f ora de la Religió, en la Ciéncia (amb
lletra majúscula), la solució del problema de la mort,
trobar-lo, naturalment. Ara l'haurá trobada
sense
la solució, i vulgui Déu que l'hagi trobada a temps...
Per fi Anglaterra i Franga es posaren d'acord per
redactar la coneguda Nota de l'Entente sobre les in
observáncies d'Alemanya en go que es refereix al seu
desarmament. Anglaterra ha imposat el seu criteri.
La Nota és molt suau i deixa lloc a amistoses ne

la premsa ianqui la censura perque
que
s'hi fan valer musa els drets d'un tractat lleoní
que es revisi noble
no deixará en pau el món fins
s'oposa
a aquesta revisió,
Anglaterra
pas
no
ment.
declari,
ni segurament
encara que palesament no ho
Itália.
Aquesta nació es posa en peu de guerra, cotn si
temés quelcom. La pau armada que perdura a EU
r-opa té indignats els ianquis, que no s'expliquen tal
fenomen político-social. Veritablement és un cas de
follia inexplicable, que está fent víctimes fins en els

gociacions, peró

palsos Inés llunyans.
El cas de Sanghai que emplena aquests dies la
premsa d'informació, és inquietant. L'immens imperi
de la Xina, abillat de república, está infectat de bol
xevisrne i a punt d'abrandar-se de xenofóbia.
Fa por de pensar ço que pot esdevenir al món el
día en qué els Soviets de Lenigrad, o de Moscou,
hagin calat foc a les metxes de les bombes que estan
collocant per tots els indrets d'Asia.
I ai de tots el dia que una Alemanya desesperada
s'ajunti als Soviets per a obrir-se pas en les mura
lles que l'Entente, amb péssima política, está alçant
al

les
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des és ja un f et. Les dues parts diu que han quedat
satisfetes. Més val així.
També, en principj, és un fet l'acord amb Fran
ga sobre el problema del Marroc. La conferencia que
prompte es reunirá a Madrid fixará els punts capi
tals del conveni i el seu abast. Es cosa de pregar a

a que passa
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Noticiad
ESPANIrA
Durant el passat mes de maig la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha cobrat per im
posicions la quantitat de 16.835.683 pessetes i ha
pagat per reintegres d'estalvi, terminis mensuals de
pensió i capitals diferits reservats, 16.488.914 pes
setes, resultant, per tant, una diferencia a favor de
les imposicions de 346.769 pessetes.
En 31 de l'esmentat mes el saldo d'operacions de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis era
de 226.268.899 pessetes, de les quals corresponen
193.800.525 a l'Estalvi a la vista ; 2.029.819 a Estal
vis di ferits i 30.438.555 a Assengurances socials.
En el dit mes aboná, a compte de l'Estat, 327 sub
sidis de maternitat, d'import total 16.350 pessetes,
concedits a les mares obreres que han acreditat tro
bar-se inscrites en el Regim de Retirs Obrers i ha
ver complert les altres cláusules que regulen la con
cessió del subsidi.
La mateixa Institució ha rebut una comunicació
de la presidencia de la Federació de Cooperatives de
Cases Barates de Catalunya i Balears f ent-li avinent
l'acord pres pel Consell Directiu de la Federació de
f er constar en acta la seva satisfacció pels préstecs
recentment concedits per la Secció de Retirs Obrers
de l'estnentada Caixa de Pensions a diverses Coope
ratives Obreres per a la construcció de Cases Ba
rates.

—S'han presentat ja oficialment a Madrid els es
nova Associació d'Olivaires d'Espanya.
Declaren el propósit d'encarregar-se del foment i
minores de la olicultura i els seus derivats comple
mentaris, sol-licitará que sigui declarada oficial i s'a
collirá a la llei de sindicats agrícoles.
El domicili social será a Madrid, amb la deno
minació d'Associació d'Agricultors d'Espanya.
Entre els fi ns que persegueix, figura : establiments
de camps de demostració, vivers per a produir les
millors varietats d'oliveres.
L'entitat vetllará contra tota competencia deslleial,,
intervindrá en les primes de compensació, etc.
Podran pertányer a l'Associació tots els que es
dediquin al cultiu de l'olivera i a la producció d'oli,
pagant una quota a l'Associació de 20 céntims per
cada hectárea que gaudeixin o cultivin o el 5 per
100 de la contribució industrial que paguin.
—Ha començat a Essonya la restauració de la glo
riosa Ordre monástica anomenada deis Jerónims en
el 'famós Monasteri dit del Parral, a la diócesi de
tatuts de la

Segóvia.
—Cas curiós. Els pagesos que del temps de la Re
conreen de pares a fills les terres del
Ducat de Pefíaranda (Granada), gestionen la cessió
a ells de go que conreen, amb bones condicions, per
qué ara han estat venudes i se'ls en foragita.
—La Unió Professional de Dependents i Empleats
de Comerg, per mitjá deis seus representants al Co
mitl Paritari del grup primer a la Comissió Mixta
del Treball, va presentar una proposta en el sentit
que es prengués l'acord d'implantar el regim de tre
ball intensiu a la Banca durant els mesos d'estiu.
Després de discutida la qüestió durant dues sessions
del dit Comité, la representació patronal i obrera del
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dit Comité va entendre que, essent aspiració general
de la classe de Banca, ja en diverses oc,asions mani
festada, la d'implantar el dit régim de treball, no
amb carácter transitori, sinó permanent, l'orientació
havia d'ésser la d'arribar a la dita reforma, peró que
aixó no podia aconseguir-se d'altra manera que evo
lutivament i per etapes. A tal fi, els representants
deis patrons i deis dependents al dit Comitl, convin
gueren mútuament que durant els mesos d'estiu la
jornada legal es considerés, a la Banca, escurçada
d'una hora, i si aquest primer pas dóna els fruits que
se n'esperen, continuar el camí empres amb l'espe
ranga d'arribar, en el termini de dos anys, a la im
plantació permanent del treball intensiu.
Aquest acord evidencia palesament l'harmonia i
bona disposició que uncix els patrons i els dependents
dins de l'esmentat Comite Paritari.
--L'Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre fa sa
ber als agricultors de Catalunya que el dia 30 d'a
quest mes fineix la prórroga concedida per a l'ad
missió de les proposicions d'assegurances de collites
contra la pedregada a la Mutualitat d'Agricultors
d'Espanya amb garantia i subvenció de l'Estat.
ESTRANGER

pastoral collectiva de l'Episcopat argentí
com a obra avui dia més necessária, l'or
ganització d'associacions de senyors i de joves cató-He d'acció. Es una necessitat general abassegadora.
—A Glasgow s'han reunit els comunistes angle
sos, declarant palesament que el partit comunista es
deslliga de tot interés obrerista i que el seu únic fi
és destruir per mitjans revolucionaris l'imperi brita
nic, "que és la ciutadella més f orta del capitalisme".
Més ciar, aigua.
Si el capitalisme segueix dominat per les incom
prensipns i egoismes de l'hora present, tal volta sor
—Una

recomana,

tiran amb la seva els comunistes. Com que, ara per
ara, els mateixos capitalistes els ajuden en aquesta
tasca de destrucció!

—E1 projecte de Constitució que el Govern d'Itá
lia va a presentar al Parlament atorga amplíssimes
facultats al poder executiu a expenses del poder le
gislatiu. El sistema parlamentan i pot dir-se que re
brá un cop mortal.
—A Anglaterra s'han descobert organitzacions co
munistes de nens. Fins ara compten amb nou mil
associats i dos periódics.
—E1 ministre italiá de Grácia i Justicia ha decla
rat que en el nou Codi que será prompte llei, no
s'admet el divorci, ni de prop ni de lluny.
—En el Departament de Perpinyá, de França, els
jornalers vinyaters del poble de Perilla de la Riviere
s'apoderaren de les vinyes i les voltaren de trinxe
res per tal d'obligar els amos a accedir a les seves
pretensions, rondant, demés, per les carreteres, ar
mats. L'argument deis obrers f ou tan contundent
que les autoritats se'l feren seu i els l'aplicaren, re
duint-los.
—La reforma agrária a Hongria resulta radical.
Van ja expropiades unes 600.000 hectárees. Els
grans terratinents víctimes d'aquest pla reformista
eren propietaris de 5.779.774 hectárees.
—Ja estan senyalats els temes del Congrés de Jo
ventuts Católiques que tindrá lloc a Roma el mes de
setembre. Són tots ells adequats al temps i de vera
transcendencia.
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

Gijón

Linia de Buenos-Aires.—Servei mensual sertint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Línla de New-York, Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New York, Havana 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 1 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i !Jayana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Unía de Fernando Poo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Unía de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunarnent a cada
-

viatge.
a

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilata,

servei. Tots els vapors

porten telegrafia

sense

fils.
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