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mala consellera

La darrera setmana ha omplert l'actualitat po
lítica el descobriment, a Itália, de la preparació de
l'atemptat contra Mussolini pels ex-diputats Za
niboni i el general Capello. L'opinió pública s'ha
commoobut davant del fet, i un veritable corrent
nerviósha agitat el món per l'audácia del cop pre
parat no menys que amb fusells automátics mane
tats per una máquina infernal en el cor mateix de
Roma, en front del propi Palazzo Chigi.
Ja no recordem quin atemptat és aquest a Itália.
Els noms de Matteotti, Casalini i tants altres co
meneen per barrejar-se ja en la história tenebrosa
d'aquests darrers anys, i quasi es con fonen en la
nostra memória no deixant en ciar més que una
idea, síntesi de tot un idean, que fixaríem així :
mala consellera 'és la Violencia.
Quan aquesta deessa impera en la societat, so
lament dues categories d'éssers determinen el curs
deis successos: els Triomfadors, a base de l'assas
sinat, per una banda; els Mártirs, victimes, per
l'altra. Uns i altres fent fracassar sempre i en tot
moment els ideals i els programes de Ilurs propis
amics. Perqué tant els assassins com les victi
mes porten sempre darrera seu un desig inestron
cable de noves violéncies, els primers per a treure
conseqüencies de la mali feta llur; els segons, per
la seva própia posició davant la societat i per l'e
narcUment que en els seus desperta el seu carác
ter de mártirs d'un ideal.
Res violent no dura, diu la saviesa popular. I
certament, el fet que a Italia, al cap de tres anys
de la "Marcia su Roma" deis camises negres, es
pugui trobar reces per a un crim amb tan extenses
complicacions com és de suposar que tenia l'orga
nitzat contra el Duce, ens en dóna un exemple ben

palés.

* *

A

*

La societat no pot fundar-se més que en el clret,
i el dret ha de fundar-se en els eterns principis
naturals posats per Déu en el fons de la natura
lesa de cadascú. Tot el que no sigui aix6, és atemp
tori a la normalitat del viure, és antinatural, és
violent, i, per tant, no pot durar.

Perctué en parlar de violencia, és ciar que no
hem de pensar solarnent en la violencia material
que el crim suposa ; aquesta és la violencia supre
ma i d'aspecte més brutal; peró al costat d'ella hi
ha també la violencia en la llei, la violencia oue
suposa sempre tot mancament a la justicia dis
tributiva, norma de tota vida social. I la llei. quan
no coordina perfectament amb el dret, quan
no
obeeix als eterns clictats de la justicia, suposa una
violencia mes arboradora de passions que cap al
tra violencia, precisament perqué té aspecte de ge
neralitat i de permanencia.
La violencia és enemiga declarada del dret. Qnan
tots i caclasdi es mouen en el camp d'acció respec
tiu ; quan tota cosa resta posada en son lloc, la
violencia és desconeguda en la socletat. Solament
l'abús del dret de l'altre, la invasió del camp d'ac
ció d'altri ocasionen la violencia.
I un cop la violencia en joc, l'equilibri neces

sari per a la vida social resta compromes; perqué
el violentat no es resigna pas a la passivitat ; cer
ca venjar-se,
reaccionar amb reacció excessiva,
contra el qui l'ha violentat, i el dret queda enter
bolit per una Iluita de passions que com fumada
espessa ho ornple tot. I la visió del dret, i l'es
perit de justícia, i la necessitat de donar a cadas
cú el que sigui seu, i tota l'ética que naturalment
portem tots a dins, s'acaba per molt temps.
* *

*

tenim un exemple ben ciar a Itália?
l'assassinat de Matteotti els socialistes
s'exasperen ; el de Casalini en fou la conseqüén
cia. Els atemptats han seguit, i un dia contra un
diari, un altre día contra un grup d'enemics, i un
altre contra un polític, han arribat a entronitzar
la violencia en quasi sistema de viure.
I quin és el resultat ? Si l'atemptat es consuma,
porta com a conseqüéncia la maquinació de nous
atemptats; si no es consuma, deixa el mateix ras
tre d'odi i la mateixa set de venjanea, amb una di
ferencia: la d'exasperar més i més els propis as
sassins, enforteix la posició del qui havia d'ésser
víctima de la violencia fent-lo passar a la catego
ria de mártir. Oui dubta que Mussolini sortirá ara
enfortit de l'atemptat que contra eh l preparaven
Zaniboni i Capello?

No

en

Amb

* * *

Per aixó. convé que la normalitat imperi arreu,
esnecialment dins les societats polítignes. I indub
tablement la normalitat ha d'ésser la informadora
de
ren

totes

les societats. la

anuestes el

eme

en

cas

perill d'estimbar-se

contrari
a

cor

l'ocasió

en

olle els manqui el pern nue sostenía l'anormnlitat.
Oue hanria, per exemnle, esdrvincnit ara a Italia
si l'atemntat contra Mussolini hagnés reeixit?
Ottines hattrien estat les derivacinns de la catás
trnfe, no snlament per a Tthia. sinó per a tota la
política internacional d'Europa?
En canvi. si TtAlia balines estat tul país normal
ment constittl'it des del pm-1f de mira nolitic. tot
i essent grandíssimes les derivacinns d'un ntemp
tal- contra un borne d'Estat. no hanrien pnsat a
THI;a en els perills nne ara !lamia corregut de re
eixir amb la seva els criminals.
*

*

*

Normnlitat, normalitat. T la normalitat suposa
imperi del dret. tant en la Ilei com en la manera
de enridnir-se cada cintndá.
Ni l'etica de la violencia cine estitcliava Mtts
en el seu
la famós article suara precisa
ment pnblicat a Gernrchia. ni l'Itica de la violen
cia de la qual un dia Sorel estncliava la filosnfia.
Normalitat i prou. I tot el que sigui sortir d'aqid
(salvant semnre els motnents excepcionals en els
nunls un estat d'excepció pot ésser la solució de
molts mals, peró sempre excepció. de passada,
proii) será caure en un estat perillós fins per a
alló mateix que de vegades per majá d'un estat
anormal de violéncia hom cerca de salvar,

solini
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SOBRE LA VAGA

La lícífud í la prucléricía
Cosa fácil, me n'he convengut, és l'éxit personal;
difícil la fructificació de les idees. L'aplaudi

leg, go que jo amb llicencia del bon amic—sostin
dré, com diu el Tirant "a tota ultrança", és go que
ment, l'homenatge, el prestigi, són flors que una es
copio, repeteixo i mantinc : Que "la vaga és una vio
calfar de primavera posa sense gaire esforg en
els kncia, una coacció o conjunt de coaccions, i que
arbres de l'hort de les lletres ; altra cosa és l'atenció trobo jo en ella el centre de la malicia de la guerra
i la cornprensió
del pensament. D'aquesta veritat, de classes (I)"; que "el fer vaga és fer guerra" (2);
d'aquest axioma de l'experiencia, n'és per a mi una que "la vaga és un acta de guerra"; i com que "en
clarrera prova l'article xardorós d'amistat i entu aquesta def inició, auQntica sindicalista, s'hi robejen
—

cosa

siasme

que

em

dedica l'illustre i estimat director de

Paraula Cristiana en el seu darrer número (no
vembre 1925) parlant del llibre que aplegant articles
d'aquest pobre escriptor, revestits d'un próleg i d'al
guns apéndixs documentals,
ha sortit fa alguns me
ses sota el
tito! Entorn del Sindicalisme. Que les
paraules del
amb certitud

venerat

amic són sinceres,

cert

n'estic,

cordial, pero invito la seva intellectual
finor a considerar una mica l'espectacle que al per
sonatge a qui e; saluda i ovaciona coto a apóstol i
ádhuc com a heroi, li sigui refusada l'adhesió deis
punts centrals de la doctrina que predica. Es rnés,
no
sois li és refusada l'adhesió

—

a

aixó

res

no

té

dir-hi l'autor del llibre, si no és per remarcar que
no massa
coherent resulta l'elogi de l'apóstol amb la

a

incomprensió
forga
la

de l'apostolat
sino que, i aixo és
més greu, li és refusada la lectura, o almenys

lectura

atenta.

De debó

no li reca doldre's que el seu
llibre no
per tothom aprovat ; tarnpoc Ii pertoca plányer
que no sigui llegit ; peró sí que li escau la com

Sigui
se

planta en quant, sense ésser llegit, és judicat. Com
és natural,
entenc per llegir un llibre saber trobar
on rauen
les declaracions básiques, és a dir, quelcom
Més que
simplement fullejar-lo. Si l'admiració que,
amb rubor ho
poso, l'autor inspira hagués estat prou
potent per a inclinar els ulls a una lectura mitja
nament calmosa, del próleg, que conté el resum deis
meus punts d'albir, l'editorialista del confrare s'hau

ria estalviat sens dubte la seva admonició fraternal :
"Voldríem dir que quan En Rucabado sembla con
detonar en absolut la vaga per humoral temem que
no passi
la ratlla. No soto els primers a dir-li i per
aixó ens hi atrevim". Admonició seguida del recomp
tar les
condicions mitjangant les quals diu —"no

sabriern condernnar-la, i no aneto pas sois, en noto
Moral católica". Reconeix que és la vaga cosa
perillosa, peró "de perillós a illícit hi ha una enorde la
me

clistáncia".

jo combato la vaga perqué trobo
i no sóc
primer a dir-ho, havent-ho dit fa més de trenta
anYs Lleó XIII
que és un mal (incommodo gravi)
Procuro en aquest combat, tant coto puc, no penetrar
,e,n un terreny que no em pertoca. Així, doncs, enime
deis meus escrits
i des del moment enlloc del
rneu llibre
cree jo haver-me expressat en la for
ma
Si

—

el

—

—

que

l'editorialista m'atribueix de "condemnar en
vaga per immoral", de "condemnar-la en
noto de la
Moral católica", de reputar-la "illícita".
No és aquest
el meu llenguatge, no és aquesta la
nieva posició.
Ço que jo he deixat escrit en el pró

absolut.la

revolucionaris, dones, SENSE ENTRAR EN
LES DISQUISICIONS DE LA CASUÍSTICA,
ENTENC QUE ÉS D'ELEMENTAL PRU
DtNCIA CRISTIANA DESACONSELLAR LA
VAGA, ADHUC PER CAUSA JUSTA, fins a
arribar que els obrers se la prohibeixin a si matei
zas i que les associacions obrares catbliques expres
sament hi renunciin". I afegia, i reitero: "Estic fer
mament convençut que a mesura que els obrers
comen çant pels catblics— abandonin tot pensament
de vaga ni tant sois com arma remota, veuran lla
vors
obrir-se nous horitzons de possibilitats en el
terreny, inesgotable i fecund com cap altre, de les
els

—

activitats

pacifiques" (3).

Fixi's el redactor de La Paraula Cristiana en el
meu exacte emplagarnent : Sense entrar en disquisi
cions casuístiques; és a dir, sense entrar a discutir
si la vaga és moral o immoral, lícita o illícita, sense
esperar a posar en clar si és o no és condemnable en
nom de la Moral Católica, desaconsello la vaga, bas
tant-me per a invitar a renunciar-hi, la consideració
que és un mal. I que la vaga és un mal ho proclama
una autoritat suprema : ho defineix l'Encíclica Rerum
Novarum, la qual no indica pas que sigui un remei.
I afirmava la naturalesa maligna de la vaga, i ca
nava sobre la seva eficácia benigna, el document pon
tifical, que és i ens ha d'ésser brúixola i carta de na
vegar, abans, molt abans que els esdeveniments pos
teriors a la seva promulgació haguessin afegit a la
malicia vista per Lleó XIII noves malicies que el gran
Papa no pogué preveure: la teoria i les práctiques
de la vaga general, el terrible increment de vagues els
anys últims, l'aparició d'un cos de doctrina anomenat
Sindicalisme revolucionani sustentat sobre la filosofia
de la vaga, i els atemptats socials fruit directe de les
vagues als paisos hispánics, forma superlativa del
fenomen universal de la concomitáncia de la vaga
amb la violéncia.
Jo no die: la vaga és inmoral, coto m'atribueixen.
Jo no dic tampoc la vaga és moral coto ho prediquen
i no pas inspirant-se en Lleó XIII, certs sociólegs.
Jo he dit, sense anar més enllá, que la moral de la
vaga és discutible, pero que ádhuc essent admes i
fora de controversia, que fos la vaga lícita, moral i
justa, la considero prou funesta perqué la consideri
desaconsellable.
Hi ha una virtud cristiana essencialíssima que en
(i) Prdleg. P. XVII.
(2) Ibid. P. XVIII.

(3)

P. XIX.
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a governar-se pel camí de la recta llibertat,
dintre els mitjáns lícits emprar els millors, i rebutjar
altres mitjans que ádhuc lícits no es considerin con
venients al fi que hom es proposa, o que es considcrin

senya

inadequats, perillosos o contraproduents. Aquesta
virtut cristiana, la primera de les cardinals, es diu
deixeu-m'ho posar en lletra grossa, per tal que la
recordem si oblidat la havíem,
es diu LA PRU
DÉNCIA.
Per la prudencia un pare de familia impedeix als
seus fills tal o tal altra lectura, ádhuc lícita, tal o tal
altra funció de teatre, ádhuc honesta, tal o tal altra
freqüentació, companyia, o costum, no precisament
immoral. Per la prudencia, un confés
i aixó per
fectament ho sabrá el meu venerat interpellant—pri
va a un seu
penitent un llibre ádhuc permes per
l'autoritat eclesiástica. De guantes novelles blanques
que surten ami) l'Imprimatur, no refusará el permis
a la donzella bona peró nerviosa, impressionable, a
la qual una literatura de fantasia podria inquietar ?
Per la prudencia un amic Ileial desaconsella d'em
prendre un plet, una reclamació jurídica. Per la pru
dencia un conseller recomana a una dona casada de
sistir de recórrer a la solució perfectament jurídica
de la separatio. La prudencia entra en funcions quan
l'aplicació práctica d'una cosa lícita produeix efecte
—

—

—

pertorbador.
Que les vagues han produit aquí,

en la nostra ter
els nostres germans, els nostres próxims,
pertorbacions terribles i crucis, essent tan flaca la
rnemória, tan versátil l'humor de molta gent, l'autor
de Entorn del Sindicalisme va deixar-ho estampat en
les cinquanta set págines de l'Apendix primer, en les
quals no parla l'apbstol sinó el colleccionador de fets
estadístics : en les cinquanta set págines on es des
grana l'infernal cadena deis 629 atemptats socials,
f ruits tots ells directes o indirectes, de les vagues, pel
quals caigueren 520 obrers (173 morts i 347 ferits)
o sigui el vuitanta per cent del total de les víctimes,
proporció prou terrible per a justificar que un horn
es preocupi de desaconsellar l'ús d'una "arma" que
moltíssim més mal fa a l'estament que la usa que a
l'estament contra el qual és usada, l'aplicació d'un

ra, entre

Y

A

"remei" que ni que tots els savis i moralistes del
món l'abonessin, causa, en els malalts d'aquí, esgarri
fosos vbmits de sang.
Jo no he arribat encara a negar el dret de vaga,
jo no he arribat encara a negar la moralitat de la
vaga, perqué no he arribat encara a desenrotllar l'a
nálisi jurídie i moral que tinc proposat de fer. Avui
com avui cm basta trobar-la discutible, dissentint deis
qui la judiquen indiscutiblernent lícita i moral. Peró
per endavant previne que ádhuc si del meu Ileial aná
lisi en resultes una conclusió distinta a la nieva ac
tual tendencia, i cm sortís reforçada la moralitat i la
licitud en substancia d'aquest procediment o recurs,
ço que ningú refusar no podria, seria la meva depo
sició testifical acusadora de la vaga com a causant de
danys terribles, d'un vessament de sang tan horrorós,
que és causa suficient per apellar a la prudencia cris
tiana i humana en sentit d'abandonar el camí que lii

porta.
Estimat amic director de La Pareada Cristiana.
Per l'afecte sincer que cm serveu jo us demano afec
te igual, una caritat no menys cálida i pía envers
aquests cent set-anta tres obrers barcelonins, carn de
la riostra carn, assassinats, envers els cents i cents
d'obrers ferits en atemptat, envers els mils i mils
d'obrers que han estat i tornaran a estar altra vegada
amenaçats de mort, car les idees que carregaren les
pistoles segueixen vigents totes. Ah, caríssim. Si la
nostra senyera és la pau cristiana en el regne de Crist,
no és pas la paraula vaga, mot de guerra, la paraula
que han de pronunciar els cristians en el debat so
cial, ni en primer ni en últim extrem. Aixó de la
perdó ! pura sofística.
vaga en últim extrem és
La paraula balmesiana, la paraula Ileoniana, és : ar
bitratge, i no altra és la que en últim extrem pro
nuncia la modesta i obscura boca del servent vostre.
En últim extrem l'arbitratge, car en terme primer
la paraula cristiana és més simple i més f orta i més
resolutiva : és AMOR, ço és respecte mutu, d'home a
hoine, d'amo a obrer, d'obrer a amo, i d'obrer a obrer ;
respecte mutu i evitació de conflictes.
—

R. RUCABADO
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Epítafís d'ultrafomba
La vigilia de Tots Sants vaig tenir un somni molt
estrambótic.
Vaig somiar que" els morts del Cementiri Vell,
encuriosits pel trepig i la xerrameca extraordinária
d'aquell dia ; pel rodar continu de les escales por
tátils ; per les martellades deis que clavaven claus
per a penjar-hi corones, flors i altres futeses ; pel
rascar esgarrifós
deis que netejaven les lápides, i
per la humitat, que seis ficava als oss2s, produida
pels que emblanquinaven els frontis deis nínxols i
re feien Ilurs inscripcions, acordaren fer una esca
padeta així que els deixessin en repbs, per veure el
resultat de tanta fressa i trasbalsament.
I veus aquí que al bell punt de mitja nit sortiren
silenciosament de Ilurs sepulcres, donaren un tomb
per les desertes illes de la necrópolis, i en veure la
munió d'ornaments inútils que ostentaven moltes

tornbes, amb els quals s'envanien llurs supervivents
amb l'excusa d'honorar-los ; el contrast que hi havia
en vida els morts als quals ana
adreçades ; l'antítesi entre les hiperbóliques pro
testes d'amor i recordança esculpides en moltes la
pides, i la conducta que observaven amb ells els pa
rents llurs que les havien dictades, i el complet des
coneixement de les coses cle l'altre món que tot ple
gat revelava, resolgueren donar-los una Iliçó que els

entre el que feren
ven

servís d'escarment, emprant les mateixes armes.
A l'efecte, es repartiren les pintures, regles, pin
zells i altres estres que els operaris s'havien deixat,
un dir Jesús,
se n'aná caclascú pel seu cantó i, en
esborraren una bella pila d'epitafis i els referen de
cap i de nou, segons cregueren convenient.
No cal dir que l'endetná, de bon matí, me'n vaig
veu
anar bo i somiant, cap al Cementiri, frisós de

LUN

Y

re l'efecte que
prodtfia aquell canvi tan insospitat
fillets de Déu!, a mida que aná arribant el públic
s'arrná un rebombori tan gran, que cm vaig des
pertar sobtadament.
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Bls que segtteixen, obligaren als alludits a fu
gir tots escorreguts, en veure que els hi treien els
drapets al sol:

De bona fe us asseguro
que no n'hi havia per
menys, com ho demostren els següents epitafis, que
són els únics que
recordo.
De bell antuvi, a la portalada

"Sóc l'hereu de Don Fulano",
dius amb orgull a tothom,
i deshonres el meu nom
vivint pitjor que un gitano.

entre carnes

car

principal hi havia
aquests tres rétols, un al cim i un altre a
cada cos
tat, que feren marxar a
més de quatre amb la cua

Maleas els

meus parents,
haver-me avisat
que rebés els sagraments
a l'infern sóc condemnat.

:

Si

no

ja

veniu per resar,

us

en

podeu

meu hereu,
qui rumbeja amb mos cabals,

que

Un deis que va moure més soroll, per retratar al
viu la majoria deis concurrents, fou aquest :

Ja ho vaig

encomanant-me

a

veure, ja, amic
que el dia deis funerals

Déu,

sois

provareu que m'estimeu.

un que, malgrat el
féu esgarrifar molts despreocupats:
Lector, si ets jove o vell,

pensa que sois
maons

ens

seu

seus

pronun

N'hi havia
una gran 11196, filla del mésd'altres que entranyaven
amarg desengany, com es ara aquests
dos:
En morir deixí cabals
i un hereu curt de gambals,
per 'xó a enterro i funerals
no s'hi cabia.
En canvi, el del meu costat,
ni béns ni hereu no ha deixat,
i ha vingut acompanyat
només d'un clergue.

tres

va

enviudar.

dar cap

de fresc, que feren enfadar de mala
les empreses periodístiques. Feien així:

La pompa de ma esquela mortuória,
al cel no m'ha donat mig grau de glória.

separen

inoblidable esposa",

cm vas

Més que l'encens deis diaris,
preferesc salms i rosaris.

humorisme,

Esborreu els epitafis
que hi ha escrits damunt ma tomba;
mes gestes que el món esbomba,
no f oren més
que patafis.

d'altres

l'ofertori.

enterrats

manera

de cantell.

Al damunt d'aquesta liosa,
el meu marit va posar :

a

per sortir del

ser

Al panteó
d'un polític, célebre pels
ciaments, s'hi Ilegia en lletres grosses:

aná

adjutori
Purgatori.
En recordo dos, els autors deis quals devien és
no

M'has fet un petit favor
amb aquest gran mausoleu,
puix a l'altre món, fill meu,
no Ii donen cap valor.

Heus-en aquí

vas

fals,

Bufant, distret, la candela
per compli amb ma parentela,

Són els sufragis pels morts,
deis vius els millors records.

ma

faci fé els funerals.

Ai dona, tant se tne'n dóna
de la teva gran corona,
puix trobes llarg l'any del plor,
perqué altre cop el Rector
et tiri avall de la trona.

des :

i

cm

donareu cap consol.

so que hi ha dintre els sepulcres,
on prest vindreu a parar.
Un cop dins, se'n
trobaven
per l'estil deis
següents, escrits en les tombesmolts
més ben e/Tafia

"A

prec que li recordeu

us

cal que entreu per meditar

quatre

no

Si vejen el

Més que no pas per mirar
els seus guarniments tan pulcres,

Sois

per

entornar.

Per més que us vestiu de dol
i ens porten flors i corones,
si no ens ofriu obres bones
no ens

5

Per mordn, el que poso a continuació, el qual
disgustá molt alguns empresaris de pompes fúne
bres que tenien la cua de palia:
Vivents ; no val a badar 1
El meu taüt, meravella
de la indústria funerária
que tants diners va costar,
era de fusta tan vella,
de roba tan ordinária
que l'endemá es va esbotzar.
Per últim, a l'entrada del Cementiri Civil l'hi Ile
en lletres de pam :

gia

Si us han d'enterrar aquí,
que us enterrin al canyet ;
us fará el mateix efecte
i será més baratet.
*

*

*

Oi que aquests epitafis demostren que els morts
són més "vius" del que molts es pensen?
No hi ha dubte que les coses d'aquest món es
veuen d'una manera molt diferent, segons es mirin
d'ença o d'enllá del sepulcre.
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TORNANT DE ROMA

Records d'un
III

legrins

pele grí

pare que rep i acomiada fills que,
veurá mai més...
Ja eren les dues de la tarda quan arribá a la ma
jestuosa Aula de les Canonitzacions on esperaven la
visita del Papa plens d'intensa ernoció. El pas de
Pius XI pel davant de cada u, pie de vigor, joiós
de veure'ns, afectuosíssirn, senzill, humil, ens deixá
a tots com electritzats. Besárein la seva dolça má
com si f os la del Crist.
Tu es alter Christus, barbotejá el cronista en apli
car-hi els seus llavis tremolosos... Sí, el Papa és, en
certa manera, la personificació del nostre Déu. Es el
seu vicari, fa les vegades de Crist sobre la terra.
I
sense cap mena de dubte el Papa és la primera per
sona de la humanitat vivent. Que té d'estrany, dones,
que la seva presencia produeixi l'efecte d'una visió
sobrenatural, a més a més en qui, comí els pelegrins
de la nostra paria, adoctrinats per aquell apóstol del
segle xix que f ou Sardá i Salvany, senten del Papa
com
els prirnitius cristians, com els primitius cris
tians, com els moderns "zuavos" pontificis !
Per aixó brollaven espontániament de cors i lla
com

segurament,

Anar a Roma i no veure el Papa no pot pas és
Fins els seus enemics fan els impossibles per
veure'l ; i val a dir que el Papa es prodiga de tal
manera que no s'explica com, després de les cárre
gues universals del seu altíssim ministeri, li resten
temps i f orces per rebre tantíssima de gent i donar
a cadascú el tracte degut i parlar a tothom
de ço
que més Ii convé i més pot complaure'l.
En arribar a Roma la magna pelegrinació or
ganitzada pel nostre bon collega El Correo Catalán,
amb l'ajut de la Casa Marsans, el Pare Sant va dig
nar-se
rebre els pelegrins. A les nou del matí el
Papa digné la Missa per a tots els que aleshores es
taven a Roma, en l'altar de la Confessió. La im
mensa nau central de Sant Pere bullia de gents pro
cedents de tots els indrets del món i tots els pobles
de la terra. Ordináriament, Roma és la ciutat cos
mopolita per excellléncia, peró ara, amb motiu del
Jubileu de l'Any Sant, congrega en son si august
totes les seleccions de la Cristiandat i ádhuc de les
altres religions.
L'atracció de Roma és irresistible per a tots els
esperits selectes, i la meravella de l'església de Sant
Pere quan el Papa l'omple personalment amb la ma
jestat de la seva glória, és l'espectacte més sublim
que pot donar-se, quelcom de sobrehutná, com si
talment es descorreg,ués sobtadamenc la blava cor
tina del Cel mostrant-nos les seves inefables mag
nificencies.
Quan sortí de l'altar del Sagrament (misteriós
simbolisme el d'aquesta sortida!) Pius XI sobre la
Cadira gestatória, precedit de la seva cort, digna del
Papa, totes les llengües que es parlen al món escla
taren amb un hosanna dit de mil maneres i sentit
d'un sol sentiment que f eia vibrar els cors. Les llá
grimes subtituiren els visques, com ara brollen del
cronista, en recordar-ho. El Papa també plorava cor
endins, i ádhuc Ii espurnejaven els ulls de pare com
mogut davant d'aquell davassall d'entusiasme.
La Missa del Papa davall per davall de la gran
cúpula i al peu d'aquel] formidable altar que és el
famós baldaquí de Bernini, és com una evocació
deis grans sacrificis dp l'Antic Testament i la plas
mació més auténtica del Sacrifici augustíssim del
Testament Nou. Quina enlodó produeix ! Nunc di
mitis servum tuuni, Domine... exclamá el cronista en
rebre la triple benedicció Papal del final de la
Missa.
La marxa del Papa a la seva presó del Vatica pro
duí una fonda commoció de tristesa. Ehl també sem
blava trist...
Després en els grandiosos salons del Vaticá rebé
les pelegrinacions, adoctrinant i acaronant els pe
ser.

Aquest número ha passat

un

no

vis, ardorosíssimes, atronadores,

les notes

d'aquell

el seu genere, no té parió en tota la
himnologia católica de que tenim memória: Ferma
la veu i serena la mirada...
Aquelles dues notes vibrants, eixordadores : Abans
morir que separar-nos d'En., commogueren sens dub
te profundament el Papa. Com ens mirava! La fe
i l'entusiasme amb qué foren cantades, convertiren
aquelles paraules en un jurament de fidelitat al Pa
pa a qué estem certs que no hi faltará mai ningú.
Himne que,

en

*

* *

Les paraules que ens dirigí seguidament el Papa
f oren d'amor, de gratitud, d'encoratjament, de be
nedicció, de benaurança. Malgrat els molts parla
ments que havia ja pronunciat davant les nombro
d'au
ses pelegrinacions que emplenaven els salons
diencies del Vaticá, el discurs que ens dirigí a nos
altres semblava el primer i l'únic; tan sere, tan
dolg, tan suau, tan vigorós fou alhora. Quin pro
digi de saviesa de zel, aquest prodigi de Pius XI!
I com l'estimem ara el Papa després de veure'l,
i sentir-lo, i fruir deis seus paternals afalacs !
Sortírem del Vaticá com degueren sortir els após
tols del Cenacle, com devien sortir els primitius cris
tians de les Catacumbes després de celebrar amb el
Papa els divinals Oficis ; edificats, regenerats, enal
tits...
I els salons del Vaticá, ádhuc amb les seves gran
dioses magnificencies, mentre perduri la captivitat
del Papa, tenen quelcom de Catacumbes...
J. J. C.

per

la

censura

governativa
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el mateix. Els

descreguts i escep

tics neguen les veritats del Catolicisme, treballen
el sentit que els altres

creguin

en

ulls clucs les ve
ritats revelades, i en canvi llur vanitat els fa pensar
que els altres han de creure el
que ells afirmen. So
lament la fe deis ingenus ha de creure les veritats
deis esquerrans per ells escrites o proclamades.
Quan l'home creu en les ensenyances de l'Església,
resulta un esperit endarrerit i retardatari, sotmes al
jou de la fe cega, i per ésser
lliure i avançat s'han
de creure les paraules
deis que neguen els dog,mes
Per fer cas deis que ells preconitzen,
solament per
que Ilur vanitat els fa pensar que ells són els t'unes
que diuen i proclamen la
veritat.
Alguna cosa semblant podríem dir respecte al que
passa a Rússia. Els comunistes renegaven de l'au
toritat, proclamant els drets iguals de tots, peró els
que tal cosa feien es valien de l'autoritat que els do
nava la força bruta, per fer-se obeir, i els que es
negaven a reconeixer la nova situació i les noves au
toritats, pagaven, o paguen, amb la vida, llur desobe
no

O

C
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lógíca (?) de molfs

Es molt especial la manera de pensar de la majo
ria deis esquerrans, en quant es
refereix al dogma
tisme de llur idean. No accepten els dogmes deis al
tres, peró volen que els que no pensen com ells ac
ceptin, de bon grat o per força, les seves definicions.
Per exemple, respecte deis miracles, no en cerquen
l'examen ni creuen l'afirmació deis testirnonis deis
que els presencien, i en canvi velen
que els altres
creguin en llur negació, solament perque ells diuen
que no existeixen, i els altres ho han de creure per
la no creença deis que
voldrien que no existissin. So
lament la paraula deis descreguts és la que té força

d'aprovació.
Sempre passa

S

a

diencia.
Nosaltres voldriem fer reparar a tots els
consemblants, la veritat del que afirmem.

nostres

A Rússia hi havia un sistema de govern, en ter/11)s
del tsar, que manava i es feia obeir, i ara hi ha un al
tre
sistema de govern que mana i es fa obeir. La di
ferencia consisteix que en temps del tsarisme no es
castigaven les faltes d'obediencia de la manera que
ara es fa.
El cert és que ara com abans hi ha uns homes que
manen i uns altres que han d'obeir, i els ciutadans
es divideixen
en diverses categories, i fins en els di
versos treballs i ocupacions de la vida existeix la di
ferencia deis que guanyen més que els altres.
Es a dir, la divisió en castes, a Rússia, existeix
en la
mateixa forma que en els pobles deis governs
burgesos, i veiem
com el Soviet envia ambaixaclors
representants del seu govern, davant les cancelleries
de les altres
nacions que tenen una organització hen
diferent, encara que sigui solament en llur iderslogia.
A Rússia hi ha
exercits organitzats, amb ..anons
i armes
destructives,
a l'igual que els altres exércits
del món, ami)
caps i generals que manen i es fan
obeir. En totes les oficines hi ha caps dirigents que
assenyalen les obligacions que han de seguir els sub
alterns, i en les depender/ejes de l'Estat es repeteix
el mateix
cas. Ben mirat, dones, a Rússia passa
exactament igual que en els altres paises. L'ún¦ca di
ferencia que hi ha, és que precisament sós aquells

que blasmaven de tota autoritat i superioritat deis
que ara, amb la força bruta a les seves
mans, han posat la superioritat i autoritat governa
mental al seu servei, i per arribar a aquest estat no
han reparat en els mitjans per a conseguir-ho, i per
aixó hem vist córrer la sang a torrents pels carrers
de les ciutats russes, perque llur ideani no era altre
que ocupar els llocs deis governants d'un sistema de
govern que no els permetia de posar en práctica les

altres, peró

seves

ambicions.

A aixó es redueix l'ideari comunista. A manar els
altres a/1lb tota la rábia d'idees folles que han anat
acumulant a cópia d'anys d'enveges, en cemptes
de fer-los governar en pau i profit del proletari, la
qual cosa explica el perque els carrers de Rússia
s'han vist tacats de sang innocent.
Els homes d'ara no volien ser rnanats, per6 en
llurs propagandes no deien el que sentien, car un
govern comunista no pot existir, en la forma procla
mada pels que es creuen infallibles i únics a assenya
lar les regles del bon viure deis ciutadans.
Per aixó no podem capir com hi pot haver bornes
que encara ens parlin de Rússia com a exemple de
pobles avançats, des del punt de vista político-social,
car els mateixos apóstols del comunisme i del socia

lisme, en llurs idearis, krogmatitzen perque els seus
adeptes els segueixin a ulls clucs, i practiquin les
definicions tal com ells han concebut la mane
d'entendre el govern deis pobles.
Per més voltes que donéssim, sempre aniríem a
parar al rnateix punt de partida. Sempre veuríem
uns hornes que
defineixen per als &tres ; uns ho
mes que es senten capaços de manar als que no tenen
altre disposició que la d'obeir. 1 és que l'home ha
vingut al món per a cornplir un voler de Déu i és Ehl
el que té disposat l'esdevenidor de la Humanitat, i
per més que facin els homes en el sentit de voler es
menar la plana al Creador, toparan sempre amb la
realitat de la condició humana, i, precisament, el
món camina bé quan la di ferenciació deis bornes és
ben manifesta, envaint tetes les esferes de la vida
de relació, i, allá on s'han volgut alterar les disposi
cions de Déu, volent-nos junyir a una unitat utópica,
irnpossible, fcnt-nos creure que tots som iguals, en
el sentit de poder fer tots les mateixes coses, és on
s'ha posat de manifest la petitesa de l'home, del seu
poc valer, esborrant fins aquells signes de raó que el
fan distingir deis sers in feriors.
Tots som iguals, es cert, per-6 iguals per a guanyar
el Cel, peró no ho som ni ho poclem ser per a fer
les mateixes coses, car ni naixem iguals, ni tenim la
mateixa capacitat, ni podem eshorrar les diferencies
que la situació, l'educació i altres factors ens impri
meixen per al nostre propi bé, i perque la lógica ens
diu clarament que allá on tots siguin generals, és se
gur que no guanyaran mai cap guerra, can les guer
res necessiten direcció i a l'ensems acció per a ser
guanyades, es necessiten, a l'ensems, els soldats i el
mateix que diem de les guerres ha podrem din del
govern del poble i de totes les manifestacions de
l'home.
seves
ra

LLUIS G. FABREGA 1 AMAT
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Recomencem la vida
He sentit damunt el front la fredor de les ales
de la mort. Els meus ulls amarais de !lagrimes
?'han vist sotjar en les tenebres amb la dalla oc
cidora a la mi. El seu rostre era pailid com el raig
de ?luna que reposa damunt la fredor de les tom
bes i els seus ulls verdejaven com l'aigua deis gorgs
de les llegendes. He esguardat amb lanima serena,
la seva tal sinistra. Veient-me tan seré s'ha espo
ruguit i ha amagat el rostre sota les ales negres.
En aquells mornents terribles que la vida del
meu pare s'extingia com la trémula flama d'una
llántia exhaurida, jo pensava: Si els homes no
oblidessin que han de morir no s'apartarien del
camí drcturer. Quan un hom veu de prop la mort,
prenen més relleu els pecats i les turpituds deis
homes. Quin menyspreu sentia per les coses de la
vida! La ciutat em queja al damunt cont una liosa
de plom. Els crits del carrer em semblaven rialles
sarcastiques! Assegut darrera els vidres veia pas
sar els vianants anzb una inconsciéncia esfereido
ra. On va aquesta gent, em preguntava, tan adale
rada?
Els homes vanitosos passaven rápidament da
vant els ineus ulls com figures grotesques! I qui
na commiseració em feien els que van a l'encalç
deis plaers i els que volen dominar el rizón com
si l'argila del seu cos fos immortal!
Per qué its coroneu vanitosament amb les pra
pies mans si sabeu que el llorer i la murtra es mar
ceixen i les roses són esfulladisses?
Ai, vanitosos, com són entenebrits els vostres
ulls! Es que no us adoneu de la vostra mesquine
sa? Passeu el temps amuntegant riqueses i apro
pant els llavis a la font del plaer com si mai la
mort no hagués de brandar la seva dalla damunt
el vostre cap! El desordre pervé de la senszialitat.
En el fons del fons de totes les coses hi zeureu
cuetejar el réptil de la lascivia. Com és possible
que donem tanta importancia a l'arcilla del nostre
cos, que és pols i cendra, i oblidem l'anima im
mortal que batega dins el pit? Oh! com la tenim
arreco nada aquesta ánima pobrissona que un dia
estendrá les ales camí de l'eternitat!
La humanitat segueix inclinant-se servilment
davant la matéria. La carn té més seguidors que
l'esperit. Vivim tan fortament arrapats a la terra,
que els nostres ulls entenebrits no saben esguar
dar el cel.
Senyor! m'heu fet adonar de la nieva mesqui
nesa. El metí pit sagna i totes les coses segztei
xen de la mateixa manera. La nieva dolor resta
ignorada. Aquell matí que la mort arrabassá la
vida d'aquell que estirnava tant, el sol brillava dalt
del cel i blavejaven les muntanyes llunyes. Un
ocellic saltirona damunt les clavellines del baleó i
des prés s'allunyá amb les ales esteses.

Certament que he

plorat, Senyor, pera

ara

la

ánima és plena de pau. Si heu cridat el meu
puc rebeliar-me contra Vós! Feu de mi
el que vulgueu, Senyor! Si voleu la meva vida,
preneu-la. Beneit sigui el dolor, si ens ve de Déu!
La mort insaciable no ha pogut subnzergir el meu
esperit dins les aigües de la desesperació i del pes
nieva

pare,

com

simisme.

Camino altra vegada de

cara a la vida portant
ulls la llum refulgent de la resignació
l'optirnisme. Sé que la mort és una nova nai
xença. .F.;Is que moren en la pau del Senyor, no
són Ilençats a les tenebres, sznó al regne de la llum.
Quan Jesús sojorna en la nostra ánima, la mort
és ven çuda. Es clouen els ulls i el cos esdevé inert
i rígid, per() no s'extingeix la llum de l'anima.
Ara, Senyor, que la llar és buida i desolada, em
sento més fortament unit amb vós. Certament que
la dolor fa sagnar el nostre pit, pera també ens dó
na fortitud i vigoria. La nieva ánima és més forta
perqué ?'han torturada les arestes del sofriment
del dolor.
Bis meus ults ploren, pera el meu esperit es va
omplint lentament de llum. I és, Senyor, que aclu
co els ulls per recollir-me en el santuari de la
meya ánima i us veig a Vós amb la túnica res
plendent i la faç serena.
Aquells que no us estimen i els que segueixen
camins obscurs, tremolen espaordits quan veuen
que s'obren davant els seus ulls les portes de l'eter"
nitat. Bis escéptics i els nzaterialistes no capeixen
la mort i es rebellen contra Déu.
Senyor, no he sentit a l'anima la fiblada
del dubte. Les tenebres de la raó freda i escrutado
ra han estat esvaides per la Buril fúlgicla de la fe.
Per aixa, Senyor, en aquests moments que la mort
esfere'idora s'allunya amb la dalla zopa de sang,
la meya anima segueix impertorbablement serena.
Ara trobo més dolça la soledat. Dins de la nieva
cambra de treball, enyoro la pau augusta de les
muntanyes. Veig din tre meu els prats idíllics d'una
verdor molt dolça i els camins vorejats de boixos
i plantes oloroses que menen a les altures. Sento
somicar la font que s'escola damunt l'herbei i veig
dalt d'una branca vincladissa un ocellic que canta
com si em volgués aconhortar.
Ara em plauria, Senyor, trobar-me dins la pe
nombra d'un claustre en aquella hora que ploren
les campanes sota el brill de les primeres estrelles.
La soledat aconhortaria la nieva ánima com un ra
jolí d'aigua damunt uns llavis assedegats.
Torno, Senyor, novament a la vida enarbolant
ben alta la vostra bandera. Aquesta bandera no
caurá de les nieves mans fins que arribi l'hora
suprema de la mort. Seguiré lluitant al costal d'a
quells que us estimen. Illumineu, Senyor el nieu
camí i doneu-me coratge per tal que no defalleixi.

als
de

meus

La

mort

ha

sotraquejat el

Me14

esperit

m'ha

9

A

unglejat

el cor, perd el meu cap es vincla davant
de Vós i els llavis us diuen: Faci's, Senyor, la vos
tra voluntat.
No hem vinqut a la terra per abastar els fruits
daurats de l'arbre del plaer, sinó per a conéixer la
fiblada deis dardells del dolor. Qui vulgui anar a
l'encak de Jesús, que prcngui la seva creu i el se
gueixi. Les roses són pels mundans i les arestes

per aquells que abelleixen les dokors de la glária.
Les portes del cel s'obren únicament amb la clau
del sacrifici i del dolor.
Els porucs que restin a les tenebres; i que llui
tin i s'obrin camí els que esperen un dia arribar al
regne de la llum.
J. CIVERA 1 SORMANI
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Pau

resignació

Entre altres posseeixo dos veritables amics. La pre
cedent afirmació no té res de particular, no fuig deis
límits del que és corrent ; peró l'he formulada per
qué són tants i de tal qualitat els avantatges i les
afeccions i consolacions que aquesta amistat em pro
porciona, que, no puc fer-hi més : em veig temptat
a fer-ne un fervent i sincer elogi. Tanmateix, po
sat ja a la tasca, comprenc que estic davant d'una
grandíssima dificultat. Portat del general defecte
de copsar, amb una senzilla mirada, els vicis i faltes
del proisme, i de fácilment divagar-hi, tal vegada
considerant antinatural de reconeixer-li virtuts, l'ho
me, que d'una manera tan senzilla dóna franca sor
tida a les paraules de difamació, veu travada la seva
intel•igéncia i difícilment coordina les idees i parau
les, quan, davant d'un fet consumat, no li queda al
tre remei que acotar la testa en senyal d'inferioritat.
Malgrat les interiors reflexions, vaig a ben parlar
deis meus dos arnics, en consideració a augmentar,
en el possible, el cercle deis beneficiats per la seva
atnistat.
L'un és Les nieves presons (Le mie prigioni) del
famós poeta italiá Silvi Pellico. Acusat de carbona
ri (no en. la significació anticatólica de la societat
secreta, sinó portat del sentiment nacionalista racial
d'un patriota que veu la seva terra nadiva sota el
jou de l'estranger), Silvi és empresonat, 1, després

de vergonyant procés, en el qual passa pel dolorós
moment de pujar al cadafalc on és llegida la infa
mant condemna a l'última pena, indultat, és traslladat
lluny de la Pátria i deis seus, a un afrós presidi, on
s'escolen, entre terribles sofriments, els millors anys
d'una vida. Ja deslliurat, retornat a l'amantíssima
familia, sota l'incomparable i rialler cel del Piamont,
redacta les membries de la seva estada entre reixes,
sense proferir ni la més petita queixa, sense llençar
a la cara
deis botxins ni el més lleucr insult. De la
lectura d'aquestes págines, amarades d'incomparables
sofriments f ísics i morals, resta verament edificat
el nostre esperit en ésser mut testimoni deis ener
vadors combats interns sostinguts pel pres en la seva
doble condició d'home, amb tots els vicis, passions i
contradiccions inherents a la humana naturalesa, i
de fervent cristiá. I en aquesta titánica i sorda lluita
entre l'orgull de l'home que es rebella en veure's co
hibit entre parets i reixes, víctima de grandíssimes
iniquitats pel sol crim de seguir el recte criteri, tur
mentat, a més, per cruels dolences físiques, com a
conseqüencia de severíssim regim penitencian, per

una banda, i el reconeixement de la própia mesqui
nesa, de la necessária conformitat amb la sobirana

voluntat de Déu i de com és contraproduent la des
esperació en les humanes contrarietats, per altra, com
a
llum vivíssima, entre petites ofuscacions, es fa
la claredat en l'esperit del pobre pres, trobant, com a
conseqüencia, bálsam eficaç a les seves naf res, con
solació interior a les seves dolences.
I examinada la personalitat d'aquest amic, m'hono
ro parlant de A baix les armes! (Die waf en nieder)
de !'austríaca baronessa de Suttner. Responent al
seu
títol, concreció d'una activitat perfectament de
finida, totes i cada una de les imatges, idees i parau
les d'aquest llibre van encarninades a preconitzar la
pau, allunyant de tothom la possible atracció del bel
lic triomf. LeS escenes de destrucció i carnatge, les
malvestats, sofrences en el camp de combat, epide
mies en la població civil, tot troba la seva correspo
nent pinzellada, d'un to indeleble i colpidor. L'espan
table visió de les luctuoses jornades de Magenta,
Solferino i Sadowa (ni més ni menys, idInticament
terrible en totes les batalles) es veu magistralment
evocada, La palpable demostració del sofisma diplo
mátic que enclou el germen creador de tota guerra,
la plasmació exacta de les terribles conseqü?:ncies,
per al guanyador identiques a les del vençut, hi són

degudament consignades.

Un

a

un, el

fort, pels

seus

defensors considerat incontrovertible, darrera del
feble, tots• els vells., seculars prejudicis en pro de la
guerra aportats al camp de les idees, van caient es
micolats, anorreats, per la brillant i contundent ar
gumentació d'aquesta gloriosa apologia de la pau que
és A baix les armes.
Conformitat en les sobiranes disposicions del
Criador, Amo i Senyor ; reconeixement de la petitesa
del nostre ésser ; amor, un gran amor al proisme que
cris pertneti perdonar les mútues escorneses i greuges,
considerant-nos com el que en realitat sorn part
d'una indivisible entesa que ha menester de la coor
dinació de tots els seus components i de la cega
i tácit assentiment a totes les ordres de l'au
toritat einanacles per a la consecució de l'incompa
rable fi préviament assenyalat ; sois amb aquests f o
naments básics i indispensables, que fa de fácil as
similació el curós tracte deis meus amics, regnará
entre nosaltres aquella pau i saludable tranquillitat,
des del Cel preconitzula als homes de bona voluntat.
GUILLEM DZ VAROIC.
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El problema feminista
II

L'emancipació

de la dona quant a deixar de con
esclava i passar a ésser companya de
"Molt corrent és l'afirmació que les dones dedi
l'home, el reconeixement deis seus drets civils, la mo
cades a la política o a l'administració negligirien en
dificació de regles quant a la desigualtat davant de
absolut llurs tasques familiars; també considero no
l'adulteri, el dret a una vasta cultura i altres normes,
gens fonamentada aquesta opinió", diu el repetit
d'acord sempre amb la rnissió de la dona i facilita
autor d'Apreciacions sobre feminitme. No obstant, jo
dores del seu millor desenrotllarnent, són molt cristia
crec que aquesta afirmació que qualifica de corrent,
nes i no dubto a acceptar-les ; mes la igualtat abso
i que per alguna cosa deu ésser-ho, té el fonament
luta de vida, cultura (en qualitat), drets i deures, és
incontestable deis fets : la majoria de les dones que al meu criteri, un sediment de les doctrines propug
avui es dediquen a la política i ocupacions masculi
nadores de les igualtats absurdes, contraries a la na
nes, són solteres i tenen a casa qui els fa la feina ;
turalesa, que no contentes d'esborrar les anomena
és un cas que jo mateix he pogut observar, i l'únic des classes socials, obra, en part, de circumstáncies
que per referéncia conec de dona casada en exercici
humanes, pretenen també esborrar les diferéncies
d'aquelles funcions, no és pas molt exemplar quant deis sexes, obra del mateix Déu. D'aixó ve que si
a compliment de deures familiars. Demés reflexiono
els intellectuals del moviment demanen igualtat de
jo que la persona dedicada a la política no perd úni
llibertat, de cultura en quantitat i qualitat, i de des
cament les estones de despatx, tramitació- d'assump
vergonyiment, la societat materialitzada i influida
tes i reunions de tota mena, sinó que necessita tam
pels mateixos principis és la que plasma la dona in
bé d'hores d'estudi i canvi d'impressions que li do
útil, de vida de llibertinatge, fumadora de cigarre
nin una perfecta visió de totes les circumstáncies del
tes i amb cabells tallats quasi com els homes.
món públic en cada moment ; en fi, que indubtable
També hi ha qui creu que l'origen de les fa•leres
ment la política robará a la senyora que s'hi dediqui,
d'igualtat d'home i dona és un altre. Han vist la de
com
ara ho fa amb els homes, un cúmul
d'hores
bilitat de la dona formada com a objecte de plaer i
igual, si més no, al que treballen les obreres indus
sense instrucció de cap mena, i han cregut que l'ú
trials de moltes fabriques. Dones bé, jo que he pas
nic mitjá per enlairar-la era f er-la home. Diu un so
sat ternporades molt a prop de barris fabrils, he
cióleg cristiá (1): "Mujer fuerte significa para no
vist en el descuit que queden aquelles llars a les
pocos mujer hombruna y así vemos que gran parte
quals les dones, la mare especialment, no poden de de los que batallan por la rehabilitación del sexo fe
dicar-hi la seva activitat continuada : criatures aban
menino, buscan esta rehabilitación por medio de la
nades d'esperit i de cos, arrossegant-se per terra o
coeducación o por lo menos la educación igual de
a merce únicament de la cornmiseració d'algun veí ;
uno y otro sexo.., no hallan para hacer fuerte a la
unes llars brutes i descuidades, on ha de menjar-se,
mujer otro mejor camino que hacerla lo más mas
materialment i inoralment, en mig de fredor, silenci,
culina posible... Esto es conspirar vanamente contra
per la manca d'unes mans i una anima femenina las leyes naturales. No hemos de proponernos, por
completa...
tanto, como dechado de mujer fuerte, la mujer va
Qué ha d'ésser, dones, de les famílies de dones ronil, la mujer menos mujer posible ; al contrario, la
polítiques? Us queixeu de les dones i mares que mujer, para ser mujer fuerte ha de empezar por ser
van pels tes i les funcions del gran món i darrera
muy mujer".
d'aixó abandonen els fills a les institutrius i maina
En resum, i sigui quin sigui !'origen de la doc
deres, i tota la cura doméstica a mans mercenáries, trina, els
feministes de bona fe, carregats d'una in
i no sabem blasmar de les que deixen aquests tendres
tenció immillorable, com és la d'enlairar la dona i
sentiments i reposades tasques per anar a la frago
esborrar el tipus frívol i inconscient de moltes de les
sitat i aridesa d'una sessió o reunió de continuada d'ara, cometen,
a la nostra manera de veure, un tort,
lluita de passions i interessos económics, que altra
un veritable atemptat a la societat matant un deis
cosa no és ara la política? Es possible conciliar amb
seus
elements més estimables, potser el més deci
dues coses ? Jo dec blasmar igualment de totes les siu...
persones que cm sembla.que no compleixen les se
El reconeixement de la dona can a tal, l'eman
ves funcions i tothom que es desapassioni hatirá de
cipa i dignifica ; la confusió de la dona amb l'home
coincidir amb el meu raonament. Que En Prat de
és una doctrina que fa perillar l'estabilitat social.
la Riba, malgrat el seu treball polític, digués el Ro
No vull pas dir amb tot aixó, com ja vaig mani
sari en companyia deis seus fills i els ensenyés la
festar en altra ocasió, que pretengui posar rétol a
Doctrina, com diu Guillem de Varoic per recolzar el !'entrada
deis llocs on és convenient a la dona d'a
seu
programa, no em sembla exemple bo, perqué
partar-se'n, prohibint-les-hi l'entrada, perqué seria
tant ensenyar Doctrina com resar el Rosari no és
tan ineficaç com prohibir a l'home !'entrada a altres
cap funció própia de la dona ; és una prova de la llocs que és
lógic que estiguin normalment destinats
pietat d'una familia, com tantes n'hi ha a Catalu
a la dona. L'ampla llibertat és la norma del nostre
nya, on la mare després de complir els seus quefers,
viure i mai no seré jo qui la cohibeixi, peró si al
el pare després de treballar per la casa, i els fills
guna dona no serveix per ser-ne o no vol conser
en acabant les alegres hores de crits i rialles, encara
var-ne la fisonomia espiritual, no hem de pensar que
no glaçades pels anys, saben regraciar els beneficis
va pel camí de la regeneració veritable, ni mostrar
rebuts del cel, honrar la mare de tots els cris
tians.
(i) P. R. Ruiz Amado, S. 5.: La mujer fuerte,
siderar-la
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entusiasme per aquest descentrament, i menys hem
de propugnar la

generalització de doctrines que ho

fomentin.
Dones ben diferents de les donzelles i
es

veuen

pel món,

sencies i altres

que

mares

carregades de pintures,

tan

es

de tocador, com buides de
per dintre ; tan embadalides amb les festes esporti
ves i els artistes de cinema, com allunyades de les rea
litats de la vida i els fins que els estan encoma
nats, dones amb una educació exquisida i una ins
trucció sólida, és el que fa falta per la seva rege
neració i la de la societat i la del món mateix.
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La meya manera de pensar, en front del problema
feminista, és aquest, i raons ben poderoses me l'a
bonen ; peró suposant que arribés un dia, que estimo
impossible, en que algú em fes veure amb altres ar
guments que pot defensar-se el contrari, jo, per un
sentiment pregon, arrelat en la meya ánima fins a
conf ondre-s'hi, no podria acceptar el tipus de dona
que presenten com a ideal els que s'anomenen fe
ministes i mai no podria desitjar-lo per a casa seva.

J'Amo MARXUACH.
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Contra la moda indecent

Para ules
Plus XI, en rebre les senyores congressistes de la
Unió Internacional d'Associacions Católiques Feme

fines, després de felicitar-les efusivament pels seus
treballs i per l'esperit de caritat, pietat i fidelitat a
l'Església que han regnat en el Congrés de la Unió,
n'ha elogiat les conclusions, especialment en go que
pertoca a la práctica d'una vida veritablement cris
tiana.
Plus XI prengué

peu d'aqueixes idees per parlar
de les modes f emenines d'avui, dient amb molta ener
gia que és una vergonya el gran nombre de dones
que tot fent gala de cristianes, segueixen aquestes

modes. "Aquest problema de la moda immoral
afegí el Pare Sant
constitueix una de les meves
més greus preocupacions".
—

I

seguidament pronunciá les segiients paraules,

bre les quals

ens

so

permetem cridar f ortament l'aten

especialment adre
çades. Parla el Papa : "Hem notat algunes vegades
que el sentit de repulsió contra la moda poc digna
ció

persones

a

qui

van

falta ádhuc en les Cases d'educació. Nós recomanem
sempre a les religioses que sostenen Collegis, que in

sisteixin a imposar la modestia cristiana en el ves
tir, costi el que costi. Tot sovint se'ns ha contestat
que les mares, abans d'accedir-hi, prefereixen retirar
les seves filles del Collegi. Dones bé ; poc importa.
La modestia ha d'ensenyar-se a tota costa. Nós yo
len que l'exemple vingui de les Cases religioses.
S'ha de combatre
t.

om

de la

per la decencia en la moda, en
dignitat humana i, per damunt de tot,

de la

dignitat cristiana".
Diuen les agencies telegráfiques

curs del

la

Papa

sou

ha ocasionat

enorme

del Papa
tural. El Papa ha posat la má en una de les llagues
Inés purulents de la moda.
Algunes vegades gosárem dir alguna cosa d'aques
ta singular disposició de molts Collegis a donar aco
llitnent a aquesta mena de modes, peró la prudencia
ens barrava el pas.
Quantes voltes la indignació ens inflava el pit
i feia espurnejar els ulls en veure passar per les
nostres vies rengleres de collegiales amb les carnes
nues i els vestits voleiant, costat per costat de les
monges guardianes que talment semblaven la per
sonificació de la modestia i del candor cristians !
Aquesta prostitució moral de les nenes (algunes
trucant ja a les portes de la pubertat) escruixeix.
No hi ha paraules amb que execrar-la. I el pitjor
del cas és que aquest crim immund el cometen les
seves mateixes mares amb una sang freda, o una

inconsciencia, incomprensible, esfereidora.
Que almenys en aquest crim, en aquesta mena de
parricidi moral, no hi posin les bones monges es
pill de puresa una conformació que no per ésser
forgosa és menys de sentir.
—

—

El Pare Sant acaba de dir-ho de faisó que no ad
ment dubtes, terminantment : Non licet.
I no tinguin cura les boníssimes, les exemplars
rnonges deis nostres Collegis d'educació i ensenya
ment : les alumnes, encara que de moment se'n va
gin algunes, tornaran després totes. I tornaran VC3tides com Déu mana, com el Papa ordena : hones
tainent, dignament.
-

Peró,

que ni així

Caldrá dir
que

aquest dis

sensació. Es

divina

i la

en

fos, que?

aquest

cas

alió que

imposen

la llei

própia dignitat ?

na

de MUEVA
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?l que passa
ESPANYA ENDINS
Ben bé podem dir que En Primo de Rivera és la
providéncia deis periodistes.
Ara mateix, si no f os ell, com omplirlem de maté
ría expeditiva i evidentment certa i interessant aques
ta secció ?

Perqué

encara que molts diuen que passen coses,
és que no passa res, absolutament res.
La vibrant Proclama dirigida als exércits de mar
i terra pel que fins fa pocs dies ha estat el seu gene
ral en cap, en deixar el arree junt amb el d'Alt
Comissari del Marroc en mans del general Sanjur
jo, dóna molta matéria per a sortir del pas airo

el

cert

sament.

Aquesta Proclama, que será famosa anys a venir,
diu moltes coses interessants.
Val la pena de publicar els parágraf s principals.
Diuen així :
"Por Real Decreto del 2 del actual, he cesado en
el mando en jefe del ejército y de la escuadra de
Marruecos, siendo éste el más honroso puesto que
he desempenado en mi vida y el que más preocupa
ciones y satisfacciones me ha proporcionado.
"S. M. se ha dignado designar para sucederme
en los cargos de Alto Comisario y General 9n Jefe,
al Excmo. Sr. Teniente general don José Sanjurjo,
cuya brillante historia militar es la del Ejército en
tero...
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to el justo y merecido premio a los distinguidos, para
utilizar a quienes les corresponda ascender en Man
do más amplio y aunando los supremos intereses del
país y del Ejército con los mandatos de la Justicia.
"He de declarar, para honra de todos, que nadie,
en ninguna ocasión, hizo llegar hasta mí una reco
mendación, lo que, aparte de denotar una inmensa
mejora en las costumbres, demuestra que todos es
peran confiados una justa resolución.
"Así será, sin temor a juicios ajenos, que si los
flacos de memoria olvidasen los servicios brillantísi
rnos
de este Ejército en circunstancias dificilísimas,
el país y yo tendrémoslos muy presentes hoy...
"Aquellos y estos obtendrán la debida recompensa,
aunque para los primeros sólo sea al noble galardón
familiar que mitigue los dolores que tanto fortale
cieron y purificaron la raza...
"Con lo dicho basta, nobles y bravos militares de
tierra y mar, para que una vez más vuestros corazo
nes y el mío latan con el mismo exaltado patriotismo
y

compás..."

ESPANYA ENFORA
Sortim a gran succés per setmana. Com recordem
amb enyorança aquells anys, ja molt Ilunyans, en
qué amb prou feines no passava res

L'atemptat contra Mussolini ha estat l'espetec
hebdomadari. La settnana
omplert de Mussolini.
I la veritat és que el succés aquest és' deis que
fa tremolar. Si l'atemptat reix, cap fet horrible de
la história no se li hauria pogut comparar.
Italia s'hauria abrandat de dalt a baix, de l'un a
l'altre costat. Alló de les terribles Vespres Sicilia
nes no pot donar cap idea de la venjança del f ei
xisme en cas d'haver estat assassinat el Duce. Les
explosions d'entusiasme esbojarrat, frenétic, delirant,
provocades pel f racás de l'atemptat arreu d'Itália,
donen idea del que diem. Déu nostre Senyor ha vol
gut, sens dubte, evitar al món sernblant espectacle.
Altrament, aquest aternptat consolida més i més la
posició, ja molt forta abans, de Mussolini.
Per contracop, o de retruc, han sofert els partits
polítics contraris del Duce, o simplement neutrals,

"Pero he querido hacérsela (la entrega del mando)
personalmente, pasando revista al territorio para
tener la satisfacción de comprobar los progresos...
"También he querido despedirme personalmente
de todos los generales, jefes, oficiales, clases y solda
dos, ostentando sobre el pecho la Cruz de San Fer
nando, que el Rey me ha concedido, cuya corona de
laurel tejió vuestro heroísmo y el de aquellos que no
volveremos a ver, pero que no olvidaremos jamás.
"Procede haceros saber a los que aquí quedáis
danys greus.
que podéis estar tranquilos respecto a la situación en
El partit socialista ha estat oficialment dissolt.
Espana, que tan fundadamente os interesará ; todo
El partit liberal es descompon, passant-se al par
marcha bien y hoy, el Directorio, el día que el Rey tit
feixista molts deis seus homes.
se digne resolverlo así, un Gobierno de composición
El partit popular rep una sotragada que, per de
más normal y más civil, inspirándose en los mis
prompte, l'esquerda i l'impossibilita per
l'acció
mos principios mantenidos por el Directorio, velará
molt de temps.
por la tranquilidad y la iirosperidad del país, sin que
Del comunisme ni se'n parla.
lo estorben ni retrasen siquiera los que movidos por
De la maçoneria, a qui s'atribueix principalment
el despecho, inquietud o ambiciones, se propongan
l'atemptat,
no en quedará res en peu.
turbar la hermosa obra de resurgimiento en todos los
Les conseqüéncies d'aquest esdeveniment es dei
órdenes que Espana realiza...
xaran sentir a Italia per alguns anys.
"Pensad que no es usual en una Orden militar
Adhuc la política internacional será afectada sen
hacer mención del estado del país, pero ni todos los siblement per l'atemptat
d'En Zaniboni, les reper
viejos usos son buenos ni es justo mantener en la cussions del qual arribaran
fins a Rússia...
ignorancia respecto a este respecto a los que precisa
Per aixó ha perdut força interés el conflicte si
mente se hallan realizando los mayores sacrificios
ríac que ha posat en nova angoixa la desgraciada
para servir generosamente a la Patria.
nació francesa i ha fet passar quasi a segon terme
"Me propongo en pocos días, asistido del Alto la crisi del franc, que és aterridora per a
la seva
Mando y en cumplimiento del Real Decreto del 21
economia.
anterior, impulsar la propuesta de recompensas en
A vui impera Mussolini.
todos los grados, para que pueda ser otorgado pron
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D'ad í dan
Sovint llegim a la premsa que molts governs ex
pulsen deis respectius territoris els comunistes prac
tics, els que fan de l'ofici, anetn a dir.
Peró, en canvi, veiem al mateix ternps que aquests
governs deixen viure tranquillament els comunis
tes teórics, es a dir, els "intellectuals" que formen

els comunistes

practics. Aixó sí que
*

En

*

no

*

establiment de ?nobles de Barcelona hem
tingut ocasió de veure un espléndid i espaterrant
mobiliari destinat al nou edifici de la "Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urbana" de la nostra ciutat.
Ens hem quedat admirats. Es cosa bona, de ve
ritat, i l'art hi sura pertot arreu.
No ens sabem estar de pensar en el contrast que
oferirá aquest mobiliari espléndid amb el modestís
sim, amb l'infamement dolent casalot de la Catnbra
de la Propietat a la Plaga de l'Angel.
Realment, potser no hi ha res tant dolent a Bar
celona—i aixó que hi ha tantes coses dolentes !--com
aquell "monte nevado" de la Cambra.
Qualsevol es podia esperar aquell casalot de la
Cambra de la propietat de Barcelona. Es potser un
exemplari ?
*

*

En Fleta ha debutat al Liceu, amb éxit.
Peró la premsa i el públic musicóleg de Barcelo
na han rebut el "divo" aragonés amb aquella cor
recció amb qué es rep un home que té quelcom d'ex
traordinari, i prou.
Segurament que si s'hagués tractat de l'estrena
d'una obra de Wagner, l'entusiasme hauria estat més
gran.

1 aixd diu molt a favor de la nostra ciutat.
Els fervors pel "divo" són d'altre segle.
*

* *

article recent advocava perqué
a governar, ho
faci sense Parlament, millor dit, amb una represen
tació professional, i prou.
Potser hi tindríem alguna cosa a dir en aquest

"El Debate"

quan

a

si d'una Comissió, el Sr. Salas sent una forta ne
cessitat corporal, i ha de deixar la sessió... fins que
l'assumpte ha deixat de tenir estat consistorial. Si
per casualitat en entrar novament l'assumpte no és
debatut del tot, un bon amic fa un senyal al Sr. Sa
las, i aquest se'n torna al lloc d'on ha vingut.
I així va l'home trampejant-ho i lligant les coses,
Alabat siga Déu, i tot sigui en benefici de les cases
barates que tan abundosament basteix l'Ajuntament
d'alga que el Sr. Salas hi és.

ho entenem.

un

*

13

en un

Espanya vingui un home civil

particular.
Peró ara com ara no se'ns ocorre res més que
dir-li al diari madrileny : On son aquells temps del

universal amb representació proporcional,
que tant entusiasmava a "El Debate" fa un quant

sufragi
temps?

Conseqüéncia, conseqüéncia...
* * *

El Sr. Salas Anton continua fent de socialista i

regidor governatiu de l'Ajuntament de Barcelona.
-Es cert que potser els correligionaris socialistes no

Ii trobarien el record del programa per enlloc. Per6
un alt funcionad de l'Ajuntament assegura que el
Sr. Salas el serva íntegrament en la següent forma :
Cada cop que es tracta de certa personalitat en el

Un diari esquerrá discorre sobre la democracia i
el seu órgan vital, el vot, amb seny que no sol abun
dar en el demos propagandista.
Confessa que no tot govern de majories és de
mocrátic i que bé pot donar-se una majoria contra
ria a l'esperit democrátic, verament opressora.
Per a ésser democratic un régitn de majories cal
que quedi sémpre en peu la llibertat, ve a dir l'ei
xerit collega.
Es un dogma de l'escola democrática aquest de la
llibertat que está per sobre el vot de les majories. Es
tá bé. Peró aleshores haurem de convenir que hi ha
altres dogmes—anomenem-los així,—que també es
tan per sobre d'aquest vot: la Religió, la Familia,
la Patria, la Propietat, el Dret...
De manera que alló que déiem del Parlament an
glés, que la seva majoria tot ho podia fer, menys
convertir un home en dona, ha passat a la his
tória.
Com la despótica democracia del segle XIX.
* * *

El flamant diari madrileny La Nación, en donar
de les disposicions preses a Austria per a
combatre la pornografia, no solament no les elogia,
sino que fa pública una discrepancia que ha sorprés
moltíssima gent.
La Nación din que l'Art (amb lletra majúscula)
rnereix admiració i respecte, encara que es doni en
publicacions obscenes, en cabarets, etc., etc.
Per a La Nación, en aquestes manifestacions de
la pornografia hi ha un art que té dret a viure.
Tot alló de la pública honestedat i les disposicions
legals que la defensen ; el decórum públic, la decén
cia pública, els furs de la moral, els preceptes reli
giosos... tot ha passat de moda.

'compte

*

* *

Conta un collega que a la "provincia" d'AImeria
hi ha dos poblets, Bentarique i Terque, que quan
cauen dues gotes d'aigua queden incomunicats de la
resta del món per dos rius que els en separen. Aquests
dos poblets fa anys i panys que treballen per a ob
tenir la continuació d'un camí veínal, d'un parell
de quilómetres, que els tregui d'aquest trágic iso
lament, i no poden aconseguir-ho.
En temps del caciquisme aquest caminet hauria de
servir d'esquer electoral per a fer sirgar als veins
de Terque i Bentarique; per& ara...
Aquest fet ens recorda altrtes de semblants, com
el de la carretera de Balaguer a la frontera, que fa
més de seixanta anys que está construint-se.
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pronunciant adequats parlaments els senyors Ignasi
de Ros i J. M. Gich, que f éu un interessant historial
de la benemérita institució, enaltint la virtut de l'es
talvi eloqüentment. S'atorgaren valuosos premis so
cials.
ESPANTA
La Caixa de Pensions i Montepio, que tant honora
Barcelona, f estejá la diada de l'Estalvi molt digna
A l'honorable edat de 78 anys ha passat a mi
ment també.
llor <PIda, amb la mort deis justos, don joaquim Ci
Pot ben dir-se que aquesta festa ha pres carta de
vera i
Domenez, pare amantíssim del redactor en
naturalesa
a Catalunya. Ara falta la festa del Segur.
de
i
cap
CATALUNYA SOCIAL, don Joaquim Civera
—Han arribat a cent vuitanta les entitats obre
Sormani, els dolors del qual considerem en aquesta
res de Catalunya i Balears que
reclamen dels po
casa com a nostres.
Les acrisolades virtuts que resplendiren en la vida ders públics la immediata reforma de la llei de
retirs per la vellesa, en el sentit que tinguin dret a
del seu pare i el tránsit edificant amb qué tan dig
cobrar pensió de vellesa tots els obrers que cobrin
nament la finí, fan esperar del bon Déu que ja tin
sous inferiors a 6.0oo pessetes anuals, a fi que
pu
drá en son Si l'anima del difunt ; peró per si quel
guin participar deis beneficis de la Ilei els depen
com faltés a la seva justificació, supliquem als subs
criptors i llegidors de CATALUNYA SOCIAI, piadosos dents de Cornerg, Banca i Borsa, i professions Ili
berals, als quals actualment no arriba; que l'edat
sufragis per la seva ánima.
Quant al company estimadissim posat per Déu en de cobrar el retir sigui fixada als 6o anys com a
máximum i als 55 per aquelles professions esgo
tan dura prova (superant-la cristianament amb f or
talesa i resignació admirables), prou sap amb quant tadores ; i per últim que la pensió mínima que rebi
l'obrer en concepte de retir sigui de I.000 pessetes
de cor l'acompanyem en ella i preguem a Déu con
sois i grácies, que l'apaivaguin, per un cantó, i la anuals en lloc de les 365 que la llei actualment asse
nyala, acondicionant aquestes minores al pagament
converteixin per altre en font abundosa de merits i
per part deis treballadors d'una pesseta mensual
espirituals enaltiments.
obligatória, que afegida a les tres que mensualment
—Al saló de sessions de l'A!untament de Sabadell
paguen els patrons per cada un de llurs obrers, i
va reunir-se el diumenge la Comissió Paritária en
una
que en pagui l'Estat també, pugui acabar-se
carregada de determinar la quota mitia patronal per
amb
l'escarni
que significa l'oferiment d'un retir d'u
a les obreres preufetaires i a domicili del Ram de
Teixíts a l'esmentada ciutat, sota la Presicléncia de na pesseta diária de pensió i als 65 anys per als
obrers que han envellit treballant.
D. Albert Bastardes, President del Patronat de Pre
—Durant el passat mes d'octubre la Caixa
vissió Social de Catalunya i Balears. Després d'am
de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ha re
plia discussió i d'adduir-se per les renresentacions pa
but per imposicions la quantitat de 17.918.922
tronal i obrera totes les dades pertinents, s'adopta
pessetes i ha pagat per reintegres d'estalvi
ren ner unanimitat els seefients acords
terminis mensuals de pensió i capitals diferits
Primer.
Als efectes del Retir Obligatori de les
obreres preufetaires i a domicili del citat Ram de reservats, 16.895.897 pessetes ; resulta, per tant, una
diferévia a favor de les imposicions de 1.923.925
Teixits, determinar el "salari-tinus". per considerar
pessetes.
lo de més fácil determinació i millor aplicació a la
A 31 de l'esmentat mes el saldo d'operacions de
prActica que la dita obra-tipus.
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es
Seeon.
Classificar les obreres preufetaires de
talvis era de 230.807.851 pessetes, de les quals
l'esmentat rarn en dos o.runs ; primer; nuadores,
corresponen
195.635.057 a l'Estalvi a la Vista ;
passadores i ordidores a tná; i segon sargidores, es
2.068.263
a Estalvis diferits i 33.104.531 a Segurs
borradores i escutiadores.
Tercer.—rixar l'esmentat "salarl-tinus (o sigui Socials.
—En el mateix mes aboná per compte de l'Es
el son que una obrera de producció mitia resulta
tat 435 subsidis de maternitat d'import total 21.750
guanvar en una !ornada legal) per el primer grup
pessetes, concedits a les mares obreres que han acre
en set pessetes i per al selon en cinc nessetes.
consenfilncia. els natrons de l'indicat Ram de ditat trobar-se inscrites en el Régim de Retirs
Obrers i haver complert les altres causules que re
Teixits han de contribuir per a cada obrera oren
gulen
la concessió del subsidi. Així mateix la dita
fetaire i a domicili, amb tantes quotes mitges de
Caixa
ha abonat 13.300 pessetes en conceptie de
deu centims, com veas estieui contingut el sala
bonificacions
extraordináries de 350 pessetes cada
ri-tinus del grun a (tul pertanyi, a la remuneració
una, concedides a 38 ancians majors de 65 anys que
que a la dita obrera Ji pagni.
La Caixa de Pensions (Sucursal de Sabadell) i la havent ja percebut l'import del seu compte de ca
Insnecció del Retir Obrer facilitaran als patrons el pitalització, han estat compresos en la repartició de
modelatee i les instruccions necessáries per al millor la quantitat procedent del recárrec per al Retir obrer
sobre les heréncies de cinqué grau i estranys.
comnliment deis esmentats acords.
—La festa de l'Estalvi. oficialment establerta,
ESTRANGER
d'senrd arnb el Conerés Internacional de l'Estalvi
—A Itália s'ha suprimit l'impost del 15 per I00
celebrat l'anv passat a Milá.
s'ha celebrat en molts
punts d'Esnanva, -esnecialment a Catalunva, amb sobre la renda de tota classe de títols al portador per
molt de IluTment, grácies a les Sncursals de la Caixa
tal d'afavorir-ne la creació i facilitar-ne la circula
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi. Annesta la cio.
celebra també molt solemnialment. smb assistencia de
—El Govern ianqui, que no s'entén de raons,
les autoritats i corporacions cabdals de Barcelona, ha ordenat l'expulsió de tots els comunistes.
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Preus especials per als senyors Subserlptors de CATALUNYA SOCIAL
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Teléfon 5041 A.-

Apartat

CLASSES SELECTES separats els dos
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-

sexes

782

per diferents

pisos

i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per
ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra

ocupar

bones

places.

comercial.—CorrespondIncia.—Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.
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SERYEIS DE LA COMPANY1A TRASATLÁNTICA
Linfa de Cuba Méxic.—Servel mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el IP, de
a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16
de
1-Jayana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.

Gijón el 20 i de Corunya el 21, per

Linfa de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint 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 1 de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i 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 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Líala 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 i 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 i la Linia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers.als quals
Companyia dóna allotjament molt cómode 1 tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servel. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
a
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