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Ibis descenfraisi
Potser una característica de L'-época actual en el camp cristiá la
trobaríem en
la descentració social d'una gran quantitat
d'homes que pertanyen al mateix.

Uns, amb

el

Altres, amb

cristians, cerquen una política social d'estridéncies, de
el fons de la gual s'hi endevina una gran manca de caritat.
excellent esperit i amarats d'ideal, empren un llenguatge

nom

eombat continuat,

de

en

un

Provocatiu, amb mots i gualificatius de mal gust, d'un
incorrecció intolerables, absolutament divorciat d'aguell

caient pinxesc i d'una
suaviter in modo que
no s'ha d'oblidar mai ni
en cap ocasió pel periodista católic.
Els de més enllá, fundats en mals cruentíssims que pateix la societat, cer
quen remeis en terrenys que a tot cristiá li son prohibits, i ho
seran sempre,
car s'aparten deis preceptes del Decáleg.
obcecats per l'actuació d'una autoritat en un ordre de coses ma
terial, s'obliden de la llebrosia infecte que per toleráncia de la rnateixa auto
ritat corromp i destrueix l'organistne moral de la societat, i en
conseqüéncia

defensen aquella

actuació amb termes propis d'homes pagans.
Aquells, han arribat a desllindar els camps de la moral i de la riquesa ma
terial, han sabut fer imperceptibles les veus que la justicia ha fet brollar deis
Primers, i han empetitit fins a límits inversemblants l'abundant deu de l'espi
ritualitat cristiana. I si en mig d'aquest desconcert s'aixeca una veu serena,
eristianament serena i clara, tots ens apressem a ofegar-la, a fer-la emmudir,
etnprant per aconseguir-ho paraules feridores, com si teméssim que les
seves

vibracions havien
Quantes

i

de ferir la nostra consciacia.

guantes rectificacions s'imposen

en

els homes que actuem

Vida pública cristiana! Rectificacions d'idees, rectificacions de conducta. en la
Un dia, el bon P. Vicent, deja: «Obres, obres fan falta; en el
terreny de
les idees
tot s'ha dit ja.» 1, en canvi, nosaltres, avui, tenim ocasió de constatar,
,

Per

dissort,

d'idees,

que el que manca més entre els católics és, precisament, la sembra
la difusió de cultura social cristiana, tant gran, tant
fecunda, tant
pels mateixos católics!

ineoneguda

15 céntima
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
En Sánchez Guerra ja torna a parlar de crisi,
pero vol fer-la en pie parlament, les portes del

qual

s'obriran el dia 14.
Les esquerres preparen l'assalt al Poder des de
Saragossa, que es un xic lluny de Madrid, i
en
Romanones des de Madrid mateix. Sempre
els guanya per má en Rornanones als (pudre asos
de l'esquerra.
La campanya d'en Romanones es distingeix
per les seves audácies de paraula. En les de
claracions que va fent, diu veritats com a caves
i conta abusos deis governs que fan encendre
el pit d'indignado, com si ell, en Romanones, no
los, directa o indirectament, un deis autors o
coautors dels disbarats i de les disbauxes que
condemna i critica tan durament!
Al Marroc hem sofert tin contratemps sem
blant al que va precedir al desastre d'Annual.
La indignació pública ha esfereit un poc al Go
vern d'en Sánchez Guerra, que ha declarat que
suspendran les operacions, ja que s'han aconse
guit tots els objectius proposats. Es a dir: ja
que els que gover
no anem a Alhucemes. Pins
nen a sota má disposin altra cosa..
Será aquesta la causa de l'anunciada crisi?
Perqué la veritat és que les famoses Juntes
Consultives furguen per a- reeixir i manar, tal
com digué En Romanones ara últimament: "La
política espanyola del 17 enlá gira tota sosa
la férula de les dites Juntes".
En Sánchez Guerra no es veu amb cor per
a
disoldre-les. Si dis irritants i innombrables
abusos que els orgues de les juntes denuncien
no fossin
certs o hi hagués voluntat i virtut
per a corregir-les o no incórrer més en ells, ja
en
tindria de cor En Sánchez Guerra! Aquí
rau el clau, de la dificultat.
El Congrés de Higiene formula bones recep
tes per lliurar-nos de plagues i allunyan les
que sofrim, mes els governs que van succeint
se
cinematográficament en el poder, no tenen
temps de llegir-les aquestes receptes.
El preblema de "Tánger espanyol" va agreu
jant-se per Espanya peró els francesos van prác
ticament guanyant-lo.
De les illes Filipines que Espanya va perdre
a
les darreries del passat segle per les desídies
i malifetes que tots sabem, acaba d'ésser bande
jada la parla castellana.
Es l'Inri posat pels ianquis, com a inot de la
fin, al procés de la nostra expulsió pels naturals
d'aquelles iIles.

El Consell de Guerra i Marina acordá el pro
cés de l'Ex-Alt Comissari del Marroc,
Berenguer. Es un cop d'efecte que no enganYa

general

ningú.
ESPANYA ENFORA
En

set dies passen

ara

:"¦

esdeveniments, per dir

així, improvitzats, que
gestacions.
L'imperi turc ha cleixat

ho
lars

•

abans

.tenien

secu

d'existir. El Califat
i la Sultania han estat separats i el solda aco
miadat per obra i grácia deis assembleistes d'An
gora convertits en senadors romans del temps
de Brutus... El vencedor deis grecs sembla un
César de debo. Ara vol imposar-se a les potél.
cies aliades, passant per damunt els tractats
Sévres i de Mudánia, exigint que es retirin de
i deixin lliures els Estrets.
ha contestat ,apuntant els canons a totes
bandes.
A costat de casa, a Portugal, triomfa una va
ga de Correus, es forrhen Juntes informatives
a l'estil d'Espanya i cau
el govern pel mate'
estit.
La farn de Rússia ja té pendant a Alemanya,
que sort del Canciller Wirt no es dissol a mans
deis socialistes extretnistes i els comunistes cle
tente

magógics.
joc de
l'Europa

clames confeccionat per l'En
central hi juguen una munió
d'odis i d'interessos que la tenen en continua
discordia.
Ukránia i Polonia es miren de reüll, com si
s'anessin a desafiar...
Els ianquis recorden brutalment als seus de
bitors d'Europa que deuen i no paguen (excepte
Anglaterra), els milions que els prestaren as
a fi i efecte de guanyar dita guerra.
Altrament la Santa Seu .ha pogut entendre's
amb Letonia i amb lugo-F,slávia firmant-se e15
respectius Concordats; els japonesos han abarr
clonat a Wladivostok, complint noblement el Pac
tat; la gran vaga marítima che França es sub'
ciona bonament; el primer ministeri feixista 155
assenyadament de ponderació de partits; el Par'
tit obrerista anglés, inficionat del virus socia
lista, sofreix una forta sotragada en les eleccions
recents, preparatóries, pel cas, de les, que "11
a verificar-se aquests dies, veritablement in1P°1
Sobre el

tente

en

tants.

Aqueixes últimeS notes no són pas tan Pessi
mistes com les precedents. Val més que acaPerrl
així aquesta lleugera crónica.
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COMENTARIS

EL DRET DE SINDICACIÓ
fi el

Per
Govern s'ha decidit a asenyalar cainins legals a la sind.icació
professional; cam ins
'tac
no4altres havícnt reclamat tantas vagades,
Ja que
mentre els mateixos no fossin Oberts les
H'Ioritats governatives no comptaven amb me dis
d'intervenció en els sindicats més que a base cle

ranormalitat
constitucional.Ja
sabent que la fórmula jurídica
"1

no

és el ta;

contrari, és el menys important en el proble"In del
sindicalisme. Pera no és, certament, men ys
Ccess
I la fórmula jurídica ha vingut, i he ni
dC
felicitar-nos-en ben sincerament.
encert del Reial Decret

deriva del cara e-

voluntari que a la sindicado assenyda. Po tl'ideal seria una altre; pera., avui per cmti,
'4 de
reconéixer que no seria convenient, ni
tutser possible, altra solució.
-Ore encert el trobem en cl psofessionalisn te
que
c';

converteix el R. D. en característickt del
cat. I„'exclusió delements forasters a Oés un ntedi d'evitar la pertorbació social i

i"szdacions

de la tasca deis sindicats. No vol
(ir al•-1-b
que as intellectuals deixin de dirigir
„acció del sindicalisme; pera no será a manen
ineneurs, sino d'orientadors.
14 disposició
ministerial, dones, ha anat d
i'Op}
c771
a la creado d'entitats
professionals,
.re
mes característica que aquesta,
deixant

+)Ise

,Pc‘'

cutara

tendancia social, política, etc.
arui Cumbres de couterl, Cambres

°

11[1,1
lit

,

iota

dones,

a semblança seva, anem a cons
del treball en el ram A o B de 1
('ha dit el legislador. I nosaltses, men
costat
d'aquestes entitats hi sigui recone
u
fo
Va Iliborykt d'assodació Per a educar,
1
mor a
patrons i obrers en un sentit cristia
qual sentit puguin el
día de dema Pesar
en el
professionalisme del respectiu Sin
dc l'ofici) trobem
ajustat a raó ,aques t
en aquest
particular la nova disposici o'
„`'ferial ( article primer) din categaricannent
d'a aTuests drets són
t
"sense perjudici del dre
garantilzat per l'article 13 de la Cons
regulat per la llei de 30 de juny de
-

Cambres

t,tal

-

-

-

tit,:sociació

%7.ció

_

,,

sentpre

en el ben
entes de que el Sin.
surtí en la seva uctuació deis límits de
viés estricte 'professionalisme; perele
f Possible
contrari, com segons Parídel Decret
personalitat jurídica del Sino
d'acord amb la majoria
patrons
Qrers de cada ofici, la minoría de
o minories

94éici,

etic7

("„fu

veurien arrossegades per la malaria, i lía.el Sindicat es convertirla en quelcom
tiranía
i ofegador de sentiments i d'idees. Pera
Partirle
Jo de la disposició
ministerial, en determinar les
facultats das Sindicats, dins el més estricte ca
racter professiwial, i no fora del mateix,
ofereix
proa garantia a aquesta
llibertat de les Mitig
rics en 'notaria religiosa, política i
d'ideari social.
El Angoneig deis meneurs, que ha
constituit
el mal de tota l'actuació social
en els sindicctts,
es

vors

.

hi és

aquest decret curosament previngut;
amb l'obligació d'assenyalar en tota
!un
ta l'ordre del día, de la que la junta
no pot
s'ortir-se; segun, en l'obligado de firmar-se per
tots els de la directiva tot manifest,
convocata
ría, etc.; tercer, en la prohibido d'acumular vots
i obligae que aquests siguin
estrictament
en

primer,

viduals; quart, impedint que a la directiva indii
se li
donguin més facultats de les que els Estatuts
del ,S7mlicat u assenyalin; quint,
regulant la,
quantia de les quotes a pagar pele sindiclats i M
tervenint eurosamenit Podminhistració d'aq?tetstes
obligant a portar libres d'entrades segellats i amb
garanties legale, etc; sisa, imposant un llibre d'u-tes ben detallat„ un d'ates i baixes, de socis,
etc.
Indubtablement les garanties que adopta el De
cret poden satisfer al més exigent.
Ara, que és

necessari que diles garanties no restin en el pa
per, és: precís que es converteixin en
realitat;
aixa suposa una intervenció governativa
acura
díssima, constan(, perntanent i cense
solucions de
continnitat. 1 aquesta intervenció den deixar-se
a

mans

del

Delegat

del

Treball, ja

te das' Sinclicats amb el

que el contac

Govern civil deuria és
ser el menys possible i
sempre per medí d'aquell
organisme tecnic. Si aquestes garanties no
efectives en la práctica, el Sindicat podría fos-lin
esde
venir
un

instrument d'opressió

munt les minories; pera no
pot
el text legal es mcmté en la
ve

en

la

Caseta,

de la

~forja

da

csdevenir ajara si

practica tial 1 coni
és a dir, pascua tata mena de
que el Sindicat no es surti del

garantías per a
canip estrictantent professional.

Potser podríein (robar alguna tara en el Reial
Decret de 3 de ncrvembre. Pera no hem de deixar
de reconéixer l'encertada orientaci6 que predo
mina en el mateix i la cura reabment extraordi
naria amb que s'han cercat garanties per a
evitar
en ele ,S'indicats les desviacions
de que tots tenim
tan trista experiacia ex ele
darrers temps.

JOSZP M. GICH
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La

defensa de l'obrer

plotacions les més revoltants. 1 que molts
avui dia encara continúen essent-bo. Aixó,
orelles ho han sentit explicar fins a
alguns amos. I que la idea de la defensa deis
sirnpaties,
drets de l'obrer desvetlla totes les
negar-ho seria negar l'existéncia de la ca
ritat humana envers el próxim. Peró de fet,
mes

La dona és un ésser feble, digne de to
tes les afeccions i de tots els homenatges,
exposat, per sa ,delicadesa, a vituperis i mais
tractes. El simple enunciat d'una "defensa
de la dona", desvetlla totes les Simpaties de
les causes justes, deis nobles sentiments. I,
no obstant, és ben cert que quan es sent ano
menar la "defensa deis drets de la dona"
gairebé sempre resulta que parla un parti
dad del divorci : un destructor de la sopie
tat.

I

aneu

a

combatrels, als "defensors de

dona'', als partidaris del divorci ! De bar
bre, déspota, esclavitzador, ánima cruel i
cor de fera, no us en deixaran. Us diran
mantenedor de la tiranía, per go que ells
defineixen com a tirania el qué la dona s'unei
xi per sempre més amb llag indissoluble
la

•

al marit. Us tractaran de protector del fort
contra del feble, de musulmá., de feudal.
Peró és ben cert que les autoritats del
dret natural, segons el seny cristiá, conside
ren que per damunt
d'una "defensa de la
dona" que ataca els més sagrats vincles# so
cials, hi ha la defensa de la humanitat. Hi
ha, en llenguatge més concret, la salut deis
individus, él bé tnateix deis contractants, (de
l'home, i de la dona, per tant), i el bé deis
fills i descendéncia. I l'Església no vaci•la
pas en deixar un ésser feble sota poder
d'un ésser fort, sense la "defensa" del di
yorci i sense altre control que la conscién
cia, ni altra garantia que la virtut i pacién
cia de la muller, i la noblesa i honor del
mari,t. I, tanmateix, la desigualtat de la dona
in inanu mariti bé pot donar lloc a trastorns

'de forga pitjor trascendencia social que la

desigualtat

de l'obrer

envers

el

vet'aquí qui amb més foc, amb més dalit
drets
i ernpenta parla de la "defensa deis
obrers", són els enemics de la societat.
I, aneu-los a combatre, als "defensors de
l'obrer", aneu-hi en contra del sindicalis
reaccionad, lli
me i de la vaga! Us dirán
servidor
beral manxesteriá, ogre capitalista,
trac
deis tirans, déspota, esclavitzador. Us
taran d'absolutista, d'enemic dels obrers, etc.
deis

Peró és ben veritat que aquells dos ter
elec
mes: defensa i obrer, casats, engrendren
tricitat, com el contacte de certs metalls. 511"
genclren una corrent eléctrica que cotrien0
amb un suatt pessigolleig deis rnuscles„ i des
prés va encenent les galtes .1 la sang, i des

ptés eriga els cabells i fa eixir els ulls enfo

organis-

del cap, i fa vibrar de passió tot
me, i pertorba el cervell i accelera la llengua
fent-la parlar com d'esperitat, sacseja el cor
amb sotracs de rancúnia i d'odi, fins que
arriba la tensió al punt máxim, i de les nlaris
electritzades surten llamps de foc, surten
d'altres.
bales hoinicides... que s'en van al pit
ra

1

obrers i els fan caure rnorts, o bé ferits;
aquesta electricitat assessinadora, fa caure els
obrers a dotzenes, a cents, a cents! I aquestl
electricitat defensora de l'obrer, porta obrers
is
al cementiri, obrers a l'hospital, obrers a
111
presó, obrers a presidí-, obrers fora de

llei, obrers a la vida d'aventura, olkers
l'exili, obrers a la miséria, obrers a la farn;
als
i obrers a la perdició eterna, i posa dol
vestits deis obrers i fon en llágrimes ores
obreres, i desfá i pertorba fatnil.ies obreres'
a dotzenes, a cents, a cents!

patró!
R.

1.4 dialéctica deis defensors de l'obret és
la mateixa que per la defensa de la dona.
Absolutament conformes en que la situació
de moltíssims obrers és deplorable; en que
moltíssims obrers han sigut víctimes d'ex

••
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Els prodígís
d'un home bo
Damunt d'un tossal s'alca el poble de Ro
gitelsaltes. Les muntanyes 4:1 l'entorn !són
altes i .bellament ondulades i en
deis prats canten i sospiren les la quietud
fontanelles.

h:leel

de

Roquesaltes

té una blavor que zis
cel d'allegoria. Diriect que
en mig
d'aquel blau tan pur i tan suau i d'a
guells núvols blancs com tofes de neu, N heu
veure, alqun fet extraordinari. Es un im1;lens cristal amarat de llum i de blavor.
Si caminen bosc endins aquella
quietud i
itgitella pan tan consoladora us amanyaguen
VesPerit. Zis canzins són vorejats de violers
de falgueres de fulles largues i
bellament
retallades. De vegades en aquelles soletats
trobou un pastor que us mira encuriosit
(411 si nzai hagués vist un home a sentiu
la vibració sonora deis esquellincs
de les
Oques reposades i plenes de seny i esdevé
CIZ dolça aquella son.oritat
sota del cel blau
1
en nzig de
la verdor idílica del bosc que
creleu que travessen els cantins sers tantas

enterneix. Es

un

tics fent dringar

una campaneta d'argent...
aquestes belleses la gent de Ro
Onesaltes és arrauX ada i poc espiritual. Di
ríen que ha esdevingut insensible. No l'emo
ciona una bella posta de sol, ni el remoreig
(l'una font, ni la verdor d'un prat, ni el cant
,nternidor d'un ocellic. No tenen altre ídol
'Inc el veden d'or. Es donen
inconscientr.
'oent als platxeris de la vida i s'allunyen de
1"s

Malgrat

coses de

l'esperit.

.4n la part més alta del tossal emergeix
Castell del senyor

omnipotent

que, governa

"quells pobles. Per tal de punir els homes
dolents fett construir unes presons llabregues

(Pie de lluny estant
omplen el con de paüra
i de
temença. Pera malgrat el castig terri
hle que significa la Prdua
de la llibertat, la
fient segueix donant-se a totcz mena d'exces
s"s. Cada cha hi
ha Mamas i paites re
joventnt va darrera deis plaers
'Holz el pit
agitat i els ulls entenebrits. Quc)
P'Ic fer per aconseguir
que els meus va,ssalls
seglzeixinii camí dreturerr, pregunta el senYor del castell, i cap deis seus servidors
s'atreveixa
descloure els llavis. Un tan sois,
el Inés
violent de tots, va respondre amb una
Tiran vivesa: Si cm donen autorització per
a
ter el g1Q vulgui, jo lls prometo fer Han

dret als z.'ostres vassalls.
Si és que
la pau al meu poble,
respongué el senyor, que tots. els nteus sol
dats t'obeeixin.
Des d'aquel día les presons s'ompliren
els llames més perillosos eren, portats a la
f orca. Pena la gent'no valía esmenar-se
cada dia els vicis fajen nous estralls. La
repressió dura i gairebé inhumana, no acon
rar

has

—

d'aconseguir portar

seguia apagar aquel foc tan abrandat.
Hett's aquí que un día d'una cabana que
és a les afores del poble, aparegué un horne
que mai ningú havia vist. Tenia la ven tan
clara i l'esguard tan dolç que de seguida el:
pastors s'hi feren, amics. D'on ha vingut
aquest homefr', pensava la gent de Roques
altes. Cada matí les donzellos de la pagesia
que anaven al poble am.b els cantirs
polits

i argentats de la llet i amb les cistelles cu
rulles de fruites sucoses, s'aturaven davant
de la cabana misteriosa i apareixia somrient
l'home inconegut i els parlava amb una ven
tan suau i melosa que trencava el cor. Seieu,,
els deja, i les donzelles deixaven damunt de
la flonjor de l'herba, les cistelles curülles
de fruita i escoltaven encuriosides. Llavors
els parlava de Déu i de l'anima, i ho deia
tan senzillament que l'esperit de les donze
lles s'illuminava com si hi hagués penetrat
un raig de sol. Després d'haver escoltat
unes
coses tan pregones, seguien, el camí 7 vejeta
les coses nzés beles i el cel.nzés blau i els

prats més verds. Al capvespre, en aquella
hora plena de quietud i de misteni que les
estrelles tremolen en la planura del cel com
gotes de rosada i els ocells amaguen el cap
sota l'ala, refulgent encara de la llum que ha
han copsat del cel„ els camperols retornen
a la masia, en la qual fumeja
!'olla sota el:
tions roents i la dona ja els llesca el pa bru
i olorós que porta a dintre una mica de
claror de quan el blat era anzuntegat sota
el sol brillador. En passar davant de la ca
bana també s'aturelt i !'honre inconegut el:

parla bellantent.
Cada dia es fa mes gran. el seu prestigi:.
La gent u atribueix fets meravellosos. Una
donzella assegura haver vist
porten les fruites més dolces
sota

la cabana ha brollat

que els ocells la
siteoses
una

i que

font. Una

altra diu que una nit travéssava el bosc i
que va sentir paüra de trobar-se en mig de
la fosca, i que de la seva finestra eixí un
raiq de ciaron i que els can !u: varen ilumi
nar-se. Eren tants els fets inerave'llosos que
es contaven de !'borne ineonegut que el se
nyor del castell atta a visitar-lo. Tusta la
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torta de la cabana i apesta s'obrí de bat
a bat.
1/olía parlar-vos, digné el senyor en
tras passar la llincla de la
,s-iguett, senyor, responguépOrta.—Benvingut
humilment l'honze
inconegut. Seieu, aquesta casa és vos,tra.
—M'han dit que feit coso. extraordina

ries!

—Us han enganyat, senyor!... No us fíen
gaire de la fantasía exaltada del poble.
Eis

vassalls us estimen.
els parlo amb amor i amb hit
militat. Si vós els parlessiu com jo, també
meus

—Perqué

us

estimarien.
--Oblidett que sóc el

que

haig d'humillar-me?

seu

senyor? Creien

as estimbarien? Per a destrictr el camí del
bé, cal teitir els ulls ben oberts. Miren, di
gué, obrint la finestra. Al davant de la mueva
caballa hi ha una casa e,nrunada. Que Pin"
~len de l'holle que per evitar que caiolo
totaintent les seves velles parets, polis la
cana i pintés les portes? Si can és perque té
l'interior corcat i lis vigiles són podrides.
Aixl és el voStre poble: polit per foro 1;
podrit per dintre. Voleu redreear-lo? No is
captingueu de les coses externes, sitió das
mals que maten el seu esperit. Feu que Di'm
regid en totes les llars i en tots els cors;
exalten el sentiment religiós, »tés fort que
el sentiment de patria, perqué porta un se,o
no

—No us heu
pero haUríeu de tit d'eternitat; purifiquen els costums
predicar amb
Els vostres vassalls pan regnará en el.vostre poble.
creuen en mi, perqué saben que jo no
faig
—Per qué no prediquen aqueste,s coses a
mal a ningzí. A la terra son poderós, pera
meits vassalls?
.davant de Dén seren judicat igual que el vos
—Pera no vejen que cm taran callar, e
tre vassall Inés humil. De que us serVeix que no
creuen sinó amb la violéncia!
tenir orgull i supérbia? No saben que les
---Jo us•clbno paraula de que
seren
portes del cel s'obren a.mb la clan refulgent pectat.
de la humilitat?
cont si no hagnéssizt
Des d'aquell día
inconegut Pred'
de morir mai! Si ara morissitt,
com us pre
cava la moral de rEvangeli,
férvidament, et
sentarieu davant de Déu? Quinis són
les l'orca d'un gran amor. El poble que ja les
•vostres bones obres i els vostres sacrificis?
tim
es posava al seit
en?orn i l'escoltava
'Amb la. zostra espasa podreu conquistar po
meravellat. De seguida sorgí un estol
bles, pera no conquistaren la glória del cel. vefosos que
Els honors„ els títols, els goigs mundans, inmutaren tenien el cor endurit, que el ea,
apassionadament, atribuint-li 11.1
s'eszoiran com
fumerola. Sois resten les fets Inés abjectes. Pera l'honte bo segisit

nostres .bones
—Com és que eatreveixes a parlar aixt
home humil i nristeriós? No saps que porto
a la cintura una
espasa occidora?
—Us parlo aixt perqué mis ustimo. Quan
bé podrien fer si vós volguéssiu! Dén no us
ha .donat el poder per a tiranitzár el poble,
sinó per a fer-lo feliç. Siguen el guíatge deis
vostres vassalls, penseu que Dén és tattibé el
vostre Pare i revastin el vostre cos amb el.
mantell de la humilitat. Sapigueu veure en
cada honle un gema i si sofreix esbrossen
li eT comí de la felicitat.
—Pera no saben quo la nteva gent está
pervertida? Persegueixo els dolonts i no
aconsegueixo portar la pau al men poble.
—Es natural. Que heu vist mai que el foc
s'extiveixt esvaint el Pm? Que feu per
a portar la pan als esperits?
Construir gratis
presons i aparells de turntent. Ah! no saben
veure que el mal els vos/res vassalls el
por
ten a din/re! No és la cariz que, tenen ma
lalta, sinó esperit. Si no hi porten una 'mi
ca de claror„ conz volea que segueirin
el ca
mí dreturer? Si ara jo lis kip<'s els ulls
mis fes pujar muntanyes
aninnt„ creieu que

sen.se

vacillacions el

Ja sé que seria

seu

camí i exclanzava

combatid, pera aixo noeV
desancoratja, car no hi ha victOria Jer0

lluita.
Les donzelles i els camperols seguían atu•
rant-se davant de la seva cabctna, i tots eh
camins i els boscos eren perfumats de la pa
mula de l'home bo.
Les donzelles més pures collien herbes
lor i flors boscanes i ageneave
la Marc de Déu de l'ermita. Roquesaltes
nava

transfor»iant lontament. Les baíres

entbolcallaven els esperits'anaven esvainl-se'
Cada día la gent estinzava més el bou Jesús
i l'amor els redimía.
Malgrat l'obra destructora deis enveiosos,
el prestigi de l'hoine bó era formidable.
havia dones que asseguraven que tenia la
mateixa cara d'un sant d'un vell retaide
l'ermitct.
visitar-lo
El senyor del castell torná
Li digné: Qui sou que Pu, aquests prodigis,,
--Sóc un pobre mortal com vós. Saben
me la dóna aquesta fortitudf L'amor a P
siís.
i sereu invencible.
,

J.
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catilics irancesos contra elJoc

La

ELS JOCS D'ATZAR: CARRERES 1 APOSTES
les carreres regna
les estacions bal
uearies. A París, es calcula que dues centes
persones llencen anualment en els hipódroms
Prep de quatre cents milions.
No té conseqüéncies, aquest fet; no invita a
útils reflexions? [Cal] estudiar el fet baix tots
els seus aspectes, examinar les raons que s'invo
quen a favor seu; treure'n una conclusió prac

La moda de les apostes

totes les grans ciutats i

en

en

en

tica.
El fet.— Les carreres no són més que
pretexte per a les apostes mútues. Han fet
eixir una pila d'oficines clandestines que propa
guen, entre la població laboriosa, l'atracció mal
sana de la ganancia imprevista. Els diners gua
nyats tant facilment s'en van en prodigalitats
imniorals, i fan repugnar el treball. Els diners
que es perden, fan falta als petits pressupósits,
engendren el robatori.
La

un

Raons invocades.— Diuen: "Aixó fo
el comerg". Ço que fa és sustreure al
comerg i a la industria milions que enr'queixen
a
alguns empressaris del joc. Diuen també: [sub
ratllem nosaltres]' "Aixa crea recursos per al
Pressupost de l'Assistencia pública." SI, PERO
LA DISI3AUXA QUE AIXO AFAVOREIX,
POBLA ELS ASILS I DILAPIDA ELS MI
2.rt

menta

LIONS

RECOLLITS EN AQUESTA FORMA.
RESTA LA RUINA I EL DESORDRE
EN LES FAMILIES.
EN

Conelosió.—La reprovació ben neta s'im
Posa, i per tant, l'abstenció. Per a guardar-se de
la temptació d.c fer apostes, el millor .és no co

menear

mal.

Fobrrs, Ch. Antoine: Cours d'Economie So
(?02e. París, Alean.
—

Del Programnte Annuel pour les

Groupes

írZtude. 1921-1922. Chronique Sociale de
1,Fratice, 16, Rue du Plata Lyon. Cap. IV.
tat

"Atfractions"

IV.
Paris. pág.

—

,La font

„Social

del

diu aixó:

Les
18.

de la vie moderna.

jeux d'Itasardl

Carreres i apostes.— L'Aposta mútua (le
Pan i

mutual)

és la més esfereidora

máquina

destnoralització que jamai hagi funcionat

en

de

'un

país

i una de les més formidables bombes de
diner que jamai hagi buidat les butxaques, tant
les deis rics com les deis pobres. Tots els res
sorts toca per a atraure els jugadors i embrui
xar-los.
Hipódroms, buffets, jardins, tribunes, ciutats
senceres de taquilles, res s'estalvia. Tota la prem
sa, dematí i vespre, publica les llistes del guany
en les quals certes acotacions donen als lectors
enlluernaments de contes de fades. Cinc francs
en donen cent! Deu en reporten mil.
En un sol any i pér una sola societat, solament
la venta del seu butlletí produeix més de seixanta
mil francs. Els ingressos, com entrades a l'hi
pódrom, no baixen mai de vint-i-cinc mil francs,
i remonten fins a cent mil i a cent cinquanta
mil francs. Tant a les bascules (au pesage) com
a l'explanada (la pelouse), la multitud, en certs
dies, passa de cent mil persones, i altres multi
tuds iguahnent nombroses juguen i fan apostes
a
distancia: porters que juguen des de llurs
quioscos, fadrins bárbers que juguen des de Ilurs
botigues, cuineres que juguen des deis fogons
estant, obrers que juguen des del treball, -obre
res que juguen des del taller. Cada any, només
que a París, una població de doscents mil juga
dors, tant en diners coneguts com en diners des
coneguts, llenga en els hipódroms més de qua
tre cents milions.

[El següent paragraf kgs subratflat nostrel
I aquesta vasta empresa de desmoralització és
nna institució d'Estat! A pretexte de millora de
raccs (d'elevage) i de beneficencia, el legislador
francés cns edifica un veritable monmment
de follia.
FA EMMALALTIR EL PAIS
PER A SOCORRER ELS MALALTS, DES
ENCADENA LA DEVASTACIO MORAL
PER A CONSTRUIR HOSPICIS i pervertei.t
l'home per a perfeccionar el cavan.

Apar

conrses

alt

citada, o sigui el Curs d'Economia
P. Antoine, tractant d'aquesta matéria

CH. ANTOINE
Cours d'Economie Socialc. 6éme. edition.
Felix Alean. Paris 1921, Pag. 742. (Cap. XXI.
Sobre el Consurn de les riqueses.)
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El nos/re pefit món
Llegint la premsa d'aquests darrers dies he
pensat: tanmateix els bornes tenen ben poc
seny.

Jo que he censurat mames vegades els nostres
defectes, bé puc també cantar-les clares als que
tenen de nosaltres un petit concepte.
Avui, dones,

deixaré de parlar de coses femenines que
són
les que a mi m'escauen, i envairé el
camp de
•

l'altre

Ja

sexe.

fa temps que la nostra gent ha perdut la
ponderació i l'equilibri. Llegint els 'diaris que
parlaven de la destitució del governador Martínez
Anido, es ven ben ciar que no 'saben' adoptar una
posició elegant i equilibrada davant d'un fet inu
sitat. Els amics (lel destituit l'han posat arran
de núvol i els adversaris a dins del llot. I jo
cree que no es
mereixia ni posar-lo tan amunt
ni tan aval].

atligits

i s'apiada dels que sofreixen, és un bo
que, cerca alguna cosa inconfessable.
Es que no hem pensat mai, que un poble que
no té prestigis
val inolt poca cosa? Cal que ens
redirnim d'aquest pecat de l'enveja. Aico ho din
una dona que no aspira pas
a fer-se un prestigi
ni a ocupar un cárrec públic. 1-lo dic sincerament,
amb el cor una mica adolorit.
o freqüento.
com
és natural, les penyes notifiques ni literá
ríes, peró conec moltes de les seves miséries.
La nostra gent és poc efusiva i cordial. Mentre
no reconeguem el mérit dels
altres i ajudem eis
que valen i treballen, /mi es podran fer grans
coses. L'enveja és potser una de
les passions rnés
innobles i baixes. L'home que sent dintre de]
cor la fiblada de l'enveja, es
declara eh l mateix
impotent, car aquesta passió és fila de la im
potencia. Certament que quan un vici arriba a
l'entranya viva del poble és molt difícil de des
arrelar, peró si tots féssim tm esforç i ens do
néssim cornpte del mal que fem a la nostra ter
ra anib aquesta passió
execrable, cris mostrarieni
més generosos amb els nostres
germans. Si; una
mica de generositat és el qué ens manca i espe
cialment una mica de respecte a l'obra deis al
tres. Quanta gent es Passa la
svida censurant
els acteá d'altri, i no tenen voluntat per ajudar
els que fan obra constructiva. Parlen, critiquen,
censuren, peró no els dernaneu cap esforç ni
cap sacrifici. Són els eterns criticaires, els que
dubten de la bona fe deis altres, i es pensen
que tothom és com ells.
No dieu que treballeu per un ideal noble i que
no esperen que ningn
recompensi el vostre tre
ball, perque la gent riurá de vosaltres. Encara que
passin aquestes coses no hem (le deixar, per() de
Iluitar. Que s'espantin els porucs, peró no les
ánimes fortes. Malgrat la baba deis envejosos
la rialleta feridora deis burletes, seguim el nos
tre camí, que arribarem a terme si ens guia la
llum (l'un ideal noble. Si després d'haver treballat
tota la vida, els envej osos ens posen
damunt del
cap una corona (l'espines, no—ens
desencoratgem,
car si
el nión ha estat ingrat ami) nosaltres,
Den premiará les nostres bones obres.
rne

En el món polític i en el món literari passa
el rnateix. Potser en cap MéS poble de la
terra
es tracten ami) tan
poc respecte els halles re
presentatius. Jo estimo molt la nieva terra, pe
ró reconec els nostres .defectes. El polític que
no actua com nosaltres voldríem és un
traidor;
i a l'escriptor que no pertany a la capelleta
que
expendeix certificats de 'suficiencia se li fa el
huid i se li 'llega el pa i l'aigua. 'renim molt
bones qualitats, pero tenim un defecte que ens
fa ,molt mal: l'enveja. Som envejosos fins al
moll deis ossos. L'artista o l'escriptor que vulgui
triomfar, que no esperi pas trobar una má amiga
que l'ajudi i l'encoratgi. Si té més talent que
els seus arnics, aquests• li segaran l'herba sota
els peus per a que no triomfi. I si malgrat les
contrarietats i els obstacles arriba a triomfar,
tacaran el seu nom al-1lb la baba de l'envejá.
Per aixo Cataluriya no té prestigis. Tenini ho
mes cultes, bons ternperaments
de polítics i ,d'ar
tista, pero l'enveja els ha atribnit fets imagina
ris per a que el poble els odies. A tot arreu
trobareu bornes representatius estimats i volguts
pel seu poble. A Catalunya aixó no és possible.
Ens tnosseguem .els uns els altres i fem malbé
valors que podrien donar dies de gloria a la
riostra .pátria. Els que van a l'Ajuntament, segons
MARIA BONSHOMS
,opinió general, hi van per enriquir-se; els que
consagrel la seva vida a les obres' socials ho
fan perque la gent parli d'ells i perqué el Go
••
vern els doni una creu de
beneficencia; els po
llties que no cultiven l'estridencia aspiren a una
Als homes els sap greu que la veritat
cartera de ministre; l'escriptor que es
manté
digne i allunfra deis seus llavis tota .paraula sigui una cosa tan senzilla; més haurien
glollera i exterioritza els seus sentiments reli
de pensar que ja els deixa prou feina
giosos, és un pobre borne que no té ,sensibilitat en aplicar-la
prácticament a la liur
i el qué se sacrifica pel pro'isme
i adonhorta els
utilltat.
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Alhucemas!...

Alhucemas?
del cementiri

en

diuen Alhucemas.
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HOME DEL DIA

Mussolini
Fill d'un mes.tre d'estudi de la Romagna, és
avui dia, a l'edat d'uns quaranta anys, president
del govern italiá. EH és el govern sencer.
Els camins que l'han fet borne no són pas
camins afressats.
Mussolini ha mirat setnpre de fit a fi els ob
jectius deis seus desigs, i quan no ha trobat
dreceres per a conquerir-los, s'ha fet pas amb
la força deis punys.
En sa primera joventut, féu de tot. Va ésser
obrer humil (peó), socialista militant, sindica
lista furiós, republicá convencut, i ara monár
quic actiu...
Anima d'apóstol i temperament de guerrer,
ha predicat per carrers i places els falsos evan
gelis de Marx i la grandiosa concepció duna
nova Roma imperial.
Per en Mussolini, en les evolucion's de la po
lítica la lógica no serveix sinó per a fer .nosa.
El fi justifica els tnedis...
El fet sorprenent en aquest borne gran (no
un gran inome encara), és la facilitat amb qué
'es posa la camisa negra simbólica del seu parta,
avui aburgesat,.. sense deixar. d'ésser partidari
de la camisa vermella d'en Gari.baldi, ami) qui
té punts de seniblanga.

abans de destruir un Estat legal, en creá, dintre
d'aqueix mateix estat, un al.tre capan de substi
tuir-lo.
Ja en el poder, s'ha revelat el cap deis fei xis
tes, com un borne de govern molt expeditiu, pot
ser

massa

expeditiu...

i
La implacable realitat, de que tan hábilnent
ha sabut servir-se En Mussolini, Ii ensenyadt
prompte al cap del feixisme triomfant la dije"

l'oposició

réncia que hi ha entre "predicar" en
i "predicar" davant ?'un govern responsable.

•

.

•

La personalitat .político-social d'En Mussolini
•fereix caires que no caben pas en l'estret m'are
d'una senzilla semblança.
Ami) la rnateixa tinta amb qué va escrittre
les arodoroses fulles de propaganda socialista i
sindicalista, que cremaven la má, escriu pocs anys
després les virulentes ,diatribes contra ells, que
tants d'estralls han produit a Italia.
I és ell qui„ després .d'actuar ,d'enemic de la
Casa de Saboia, s'ha presentat al rei italianís
sim com si fos el més amorós deis seus súbdits.
El capgirell que ha donat en breus hores a
la política exterior preconitzada .darrerament a
l'oposició, pinten l'home sempre de cara a la
realitat per servir-se'n o combratre-la.
Perah l'obra mestre d'En Mussolini és la crea
ció del partit feixista, aprofitant-se de tota mena
de circums.táncie, sobretot de la formidable reac
ció provocada pels comunistes assaltadors de ta
llers i fábriques i desamortitzadors de propietats
rurals. En pocs mesos, quina gran tasca ha fet!
T. quin espera Inés varonil i abnegat ha sabut
donar als seus bornes! Es un cas únie en la bis
tória de les revolucions; perqué En Mussolini,

*11

Ming sindicalista
celebraren
directorG dl Sindicat
miting, diumenge darrer al teatre del BIsp
Després d'haver eminudit ja fa algun ten Ps.
tornen altra vegada a la lluita arborats de I es
perit revolucionad que els caracteritza. No
un

donen con-lote que un sinclicat no pot ésser re
volucionad ni comunista, sinó professional.
sindical no és un organistne de combat, sitió de
defensa. Els obrers tenen el dret i el deure de
defensar llurs intesessos, peró no poden fer ser"
vir la forga del sindicat per a fer trioinfar tules
doctrines que són la negació de la llibertat i de
la civilització.
No comprenen els directors del Sindical Uxfl
que un sindicat és un mosaic ideológic? No sa
ben que no tots els obrers que es sindiquen ne"
cepten els procediments revolucionaris? Dones,
per qué han de coaccionar-se els obrers que ge"
cepten el sindicat únicament perqué reconeixen
que un obren isolat no té cap força, peró rIne
no són partidaris de les doctrines disolvents?
Un orador digué que s'havien de crear ese°.
les racionalistes. Si els directors de l'Unic fcs"
sin católics, voldria l'alludit orador que Oh
els diners de tots els obrers, es
escoles católiques? Segurarnent que no. Don's,
per qué ara vol crear escOles racionalistes, c°5trariant la voluntat deis obrers católics?
Seguint aquests carnins és impossible que
hagi pau. Un sindicat, diguem-ho una i
vegades, no és un partit polític. Aprofitar
força del simlicat per-a fer triomfar
és una grossa equivocado. Tot el que facin serS
endebades. Es lícit treballar pel triomf de les
vindicacions justes, peró és Mea fer servir111-es
sindicat de cobertora per a fer triomfar
doctrines fracassades arreu del món.

sostinguessia

ce1

„.

••
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Cal freba llar
Quan Déu Nostre Senyor
del Paradís, va procedir en
ment i va donar, a les penes

va

el

expulsar Adam
castig paternal

que el va codem
nar, virtut de medicines.
A Adam i a Iota la seva descendencia ens va
imposar la pena del treball, quan ens va dir que
ens hauriern de guanyar el pa amb la suor del
nostre front; pero també va comunicar al tre
ball la virtut d'aliviar les nostres necessitats cor
porals i també les espirituals; va fer del treball
l'arma més poderosa per a obtenir el progrés i
perfeccionament natural de l'home, i va conce
dir-li com una mena d'omnipotencia que el sen
tit popular expressa dient que voler és poder;
çu és, que el qui treballa fermament per a ob
tenir una cosa, la obtindrá.
Més tard Déu va posar en el treball una major
exceliéncia. El món del paganisme menyspreava
el treball manual i al treballador també. Arist6til afirinava que uns homes eren tan inferiors
als altres com les bésties a l'home, i que aquells
bornes inferiors eren per naturalesa esclaus deis
superiors, ja que no tenen de raó sino un sen
timent imprecís, i a ells tocaven el.s treballs ma
terials, coya als bornes superiors tocaven les ocu
Pacions de la política i de la guerra.
Mes jesucrist va desfer amb un sol acte tota
aquesta teoria vana i falsa, naixent com a fill
legal d'un artesa i fent ell mateix d'artesa la
major part de la seva vida. Amb aix6 va resti
tuir al treball tota la seva dignitat, i aixl, amb
la ,seva suor i fadiga, va imprimir .per al treballador el més.gloriós pe'rgamí de noblesa.
La humanitat, en general, no pot resoldre els
Problemes de la ,seva vida material sense treba
liar; té, dones, necessitat i obligado d'ajupir-se
al treball, i, distribuida la feina entre tots, les
neeessitats de cada u quedaran satisfetes.
Mirara així el treball en conjunt com una ne
eessitat i una obligació de la comunitat, veurem
ben clztrament el perjudici que resulta de que al
guns no treballin, ja que llavors ve a ser Inés
earregosa la feina deis que tenen de treballar

orçosamen
En aixó mateix venial

a

•

a parar quan de la so
el luxe o el vici, perque
una part
de la humanitat desvia les
s'yes activitats envers les industries explotado
de les miséries i de les fragilitats humanes,
essent tal .cosa encara pitjor que si s'estés sense
er
res, perque el mal que d'aquí en ve és do
wat, dones els que fan aeuest treball inútil
Perjudicial fan més greu la situació deis que
•veritablement treballen, i, demés, 4inciten tota la

eietat
1

se

n'apodera
iinportant

humanitat a
i immorals.

crear-se

necessitats noves, gravoses

Identiques perturbacions económiques porten
els desordres públics i rebelions contra les au
toritats, les conseqüencies deis quals són pertorbar
als que treballen i apartar del treball, per un
cantó, als homes, que prenen l'ofici de revolu
cionaris, i, per altre, als que per rnanament de
l'autoritat tenen de reprimir el desordre.
Hi ha en la societat un nucli important de per
sones que, posseidors d'hisendes, de generes o 'ele
diners, no tenen necessitat material de treballar
per a viure i estan, per tant, exposats a la tenta
ció de desentendre's de l'obligació de treballar.
Tumbé aquests, segons les seves aptituts, te
nen
de treballar per caritat, per alleugerir als
demés de la pesada cárrega que els cau al da
munt, participant en la part de fadiga que els
pertoca i evitant l'escándol de la peresa.
Precisarnent per aquests hi ha llocs• i feines
ben indicades en la societat, i són aquells llocs
i aquelles fcines que no troben retribució, o per
mala organització social o perque es compta ja
amb l'esforç voluntari d'alguns..MolteS obres so
cials i de caritat esperen i reclamen la colla
boració d'aquestes persones que es troben des
llittrades de la necessitat apremiant de buscar
el pa de cada dia.
Per altra pral!, uns i altres i tots tenen neces
sitat moral de treballar, perqué sense treball no
hi ha virtut.
No és possible la recerca de la virtut i de
la perfecció cristianes si no prenem per fona
ment una vida de treball que estigui ben lluny
de la peresa i de l'ociositat, que ja ditt saviament
el poble que és la mare de tots els vicis, i coas
mare de vicis és també mare d'enfermetats cor
porals i espirituals.'
Així velem com l'ociositat enterboleix l'ente
niment del qui s'hi entrega de vegades fins l'idio
tisme, acovardeix i arronça de dia en dia la
voluntat, excita les aprensions fantástiques i les
manies i les rareses de carácter, i pot arribar
a

convertir

o

en

un

un

home

en

un

malalt,

en

un

idiota

boig.

Voleu mirar la virtut com una planta que té
de créixer, florir i granar?
Dones el treball és l'aigua que la rega, sense
la qual la planta de la virtut s'asseca i es coll
torça.
Lis plan millor, considerar la virtut com una
flama de farga que cns encén i ens purifiica?
Dones el treball és el vent que l'abranda i
menta, sense el qual la fiamarada de la virtut
restaria somorta i asfixiada.
Us imaginen la virtut com una llum clara que,
sortida de l'ánima, amara i matisa les nostres
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obres? Dones el treball és l'atmósfera diáfana en
el. que aquesta Ilum brilla i es propaga, i l'ocio
sitat és una boira espessa que l'eclipsa i ofega.
El treball de moltes llores diáries lastra el
pensament volador i ferina la imaginació hoja,
perque no traspassin les fronteres de la caritat,
de la serietat i de la puresa; frena la Ilen.gua
capritxosa, que tira vers la murmuració i la
Vanitat; encarrila les obres pels carrils del delire;
reparteix saviarn'ent i ordenladament les obres
dei dia, absorbint-les quasi totes i no deixant
lloc ni ternps per pecar.

Digueu-me, pel contrari, quin fecte us faria
quin credit us mereixeria una persona que tin
gués certes habituds religioses, pero a la que
vegéssitt hores i liares en tertulies o casinos;
e

i

llores i llores sentada al voltant de la taula de
tresillo o rnanejant el tac del billar; hores i ho
res en lectures fútils,
entretingudes i recreatives.
Es de creure que no us faríeu pas illusions res
pecte de la seva virtut.

Les práctiques religioses que alcen nostre cor
Déu són, per cert, excellentissitnes i ineludi
bles; pero sense comptar ami) imites hores de
a

treball diari, no donarien continuitat a la pietat,
ni trascendirien al eonjunt de la vida de l'home.

En canvi,

a qui treballa, ben poc li ha de cos
virtut, dones el treball ja lii posa per ell
gairebé tota la maté,ria de que la virtut
s'alimenta; no Ji falta sino sobrenaturalitzar les
obres ordináries que el treball Ii imposa amb la
intenció de complir en alló la voluntat de Déu.
Aquest treball, fet així .com (len un cristiá, no
solament guanya el pa de la familia, sinó que
és, demés, una font abundosa de pau en la
i en la societat i de goig de l'esperit,

la
tot sol
tar

ve

nint a constituir una relativa felicitat. Fins el
mateix cansarnent del treball no és pas un mal,
ans bé, reclamant per al descans i per a
la vida
de familia les obres sobreres ens aparta de la
vida mundana i de les diversions perilloses.
El trobar-se en situació de tenir de treballar
per necessitat no és, dones, una desgrácia, sinó
una sort, una gracia que Déu ens
fa, per la qual
Ii devem merces especials, perque és una grácia
que simplifica meravellosament la nostra vida i
resol radicalrnent el problema de la nostra per
fecció i salvació.
Tot aixó ens porta a mirar el treball oblig,at
o voluntari a
que ens entreguern, no solament
com una manera de gttanyar-se la vida, sino com
una vocació, com un estat. al qual Déu Nostre
Senyor ens ha cridat per a servir-lo, vocació
que havem de complir amb goig i amb amor
i ami) entusiasme, mirant de sobresortir en la
feina i ofici nostres, no per vanitat, sino per
acreditar la virtut.
De públic es din, i és moltes vegades veritat,

persones piadoses són mandroses en e
treball i de poca empenta en els negoeis. No é
pas vera pietat la que ens porta a aquest deixa
ment que als ulls de la gent la desacredita. 1,1
pietat veritable ens ha de portar a la perfecció,
certament, ni la tuandra ni la deixadesa són
elements de perfecció.
La gent fuig instintivament de .treballar; no
ha meditat tota la saviesa i misericordia de la
llei del treball, no ha apres de mirar-lo com al
amic, no el vol acceptar de- bon grat. Les qües
tions socials giren gairebé totes al voltant de
desig de no treballar; les lluites polítiques va!
encatninades, una bona part, a obtenir benefici:
sense treballar; l'afició a les loteries i a cede!
industries i professions que exploten les mise.
ries del public ve alimentada pel desig de tenil
fortuna sense treballar gens o treballant el menyl
possible. Manifestacions són també de la pere51
la usura, el furt i tots els sistemes, alguns
enginyosos, de pendre els béns deis altres sens(
prestar cap servei a la societat.'
Balines posa també entre les manifestaciow
de peresa el delit de mudar continuament de fei'
na o d'ofici.
Cert que hem nascut per a descansar; cerl
és que el nostre. fi últim és el srepós etern Cfl
bracos de Déu; pero no és menys cert que aquest
repós se'l guanyen els que treballen, i no
pas en aquesta vida el nostre estat de definitin
descans, Sino temps de lluita i de fadiga que
cabará quan Déu vulgui.
Si de bona gana ens abracem amb el trebali,
farent a la fi un descobriment interessant: el de
que el treball és cosa no sois soportable, sin()
també agradable. Es com un amic, una mica
serios i de cara severa, que de primer antuvi
que les

predisposa

en

contra seu,

emperó

un

cop

tractat

i conegut á fons ens dona hores felices i deli
cioses, i, ademés,• és amb nosaltres generós a
més no poder, que no ens regateja res del que
se li demana; dones dona diners a qui 11 demana
diners, dona tranquillitat a qui dernana tranquil
litat, i dona virtut a qui u demana virtut.
Verarnent l'ánima del que treballa n'heu Pro
fit (Prov. XXI-26).
Verament eí que treballa en cristilt„ el que
sap abraçar-se amb la creu del treball corn
n.era d'imitar
i seguir a Jesucrist, experimenta
la veritat d'aquelles paraules del Mestre
niu a mi els que treballeu i porten una vidl`
pesada, que Jo us refaré" (Matth., 11-28).
Verament les seves raons tenia Sant Pau
encarant-se amb els fidels del •seu temps, altw
decisió i severitat 'els deja: "Qui no vulgui tre"

quaT

hallar,

que tampoc

mengi" (2 Thessalis, III, To).
JALTAIZ

RAVENTOS
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D'ad í d'alta
El general Arlegui ala traslladat a Madrid.
Els diaris parlen de la seva arribada i publi
quen les .declaracions que ha fet aquel! personat
ge. Aixó no té res de particular. El fet graciós
fou que la premsa de la cort publiques unes de

elaracions de l'Arlegui unes setmanes abans d'ar
ribar-hi. Encara la gent dubtará deis avenços de
la telepatía. Bis periodistes madrilenys varen in
tervivar al discuta general que fins fa poc es
trobava a Barcelona, de MacPid estant, i li
:varen fer dir el que ells volien.
Així s'escriu la história.
*

*

*

A Itália sha desfet el partit comunista, per
por als feixistes triomfants.
A Rússia desfan el s coral:mistes per sea pró
pies mana i ses própies obres. Ara Russia torna
gaudir del dret de propietat.
Es ven que va seguint el mateix camí que la
forma poética, "llamada a desaparecer". Sinó que
encara n'hi ha per estona de les dos coses...
*

*

*

El Consell d'Instrucció Pública demana al Go
majá d'una proposta del senyor Cos
sío, un inspector per cada 25 escolés amb el fi
d'arribar a que cada io escoles en tinguin un.
vern, per

Total final: den mil inspectors que no faran res
més que cobrar. Al son de 5,000 pessetes cada
alleugeriran al Tresor de la cárrega de so

milions.
El governador ha prohibit que

a

les sales de

loe hi entrin els nois i les dones.

trobem molt encertat. Peró

no

bé prohibir l'entrada als homes que
la setnianada i arruinen la familia
perden la fortuna?
*

*

podria tam
es juguen
i als que

Bis russos han tornat als polonesos 2,370 cam
panea, que ocuparen un tren de cárrega de tren

*

En Lerroux ha declarat que es proposa reor
ganitzar el partit radical. No sabem com s'ho
fará per a reorganitzar una cosa que no exis
teix. Creu el senyor Lerroux que els pocs amics

liarla

que li resten, el seguiran si els
tal com
110va fer a Canáries? I si els diu altra vegada
aquelles coses tan fortes que tan entusiasmaven
els que adaven a fer meriendas a la muntanya
del Coll, que diran els canaris que li,volen rega
lar "acta de diputat? Parlará en radical a Barce
lona i en consesvador a Canáries? Qui sap! El
senyor Lerroux te pron... tranquilitat per bailar
al so que méa Ii convingui.
* *

un

ta vagons.

Quina campaneria per a tocar a mort quan els
Soviets es decideixin a anar al Canyet!
Cosa que no está tan lluny com sembla.
*

*

En Romanones en el seu discurs darrer ha
dit que en lloc de suprimir empleats, com está
disposat per la Ilei, en poca anys ha augmentat
el nombre en més de cinc mil.
qui paga, prou que se sap: el país contribuient.

miting diumenge

ACABA DE SORTIR
varen ce

darrer.

Un ,dels oradora va dir que estaven on sem
Pre havien estat. Tenen molta poca memória. Que
ntroiin una mica, i veuran com no sempre han
estat damunt les taules (l'un escenari.

PER LA MORAL DE CATALUNYA

CONTRA
I

*

*

*

lia deiXat de publicar-se l'orgue comunista
u*aneés L'Internationalc.
L'altre diari comunista de França, famós per
'111, L'Hulnanité, ja comença a badallar, i no
dC

tiP,

certament.

*

*

Els representants del Sindicat Unic

lebrar

Una petitesa!
Posat a demanar el C. I. P. no sabem per
qué no ha demanat un inspector per cada es
cola. Compte rodó.

EL JOC

EL

PACTE AME3 EL JOC
por R.

Volum de 212
Pot

RUCABADO

págines

domanar-se

a

l'Administració

Preu: 350 pessetes
d
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CATALUNYA SOCIAL
Al rnateix temps es veurá en el dit acte la
de portar a la práctica una acció de con
junt en tot ço que es pertany a la catnpanya que
cal realitzar per a l'extinció de la llagosta, que
any ha constitult un veritable flagell en
una gran part del territori espanyol, i cal, aquest
any, intensificar la campanya al fi d'evitar que
es repeteixi l'estrall en collita venidora.

Noticiad

manera

ESPANYA
—Un periódic que es publica
tat, portaveu d'una organització
met

comentar

en

a

la nostra ciu

obrera, es per
forma despectiva i injuriosa

el criteri sustentat sobre sindicació per un deis
nostres estimats redactors.
Nosaltres no el defensarem, car ja té bona
ploma per a fer-lio, ni contestarem les insídies
que ens adreça l'anuda periódic.
Sápiga l'articulista que nogaltres mai aban
donarem la nostra actitud serena i imparcial
i que per molt grans que siguin les seves inju
ries, sabrem romandre tranquils i serens.
Podrá ésser encertat o no el criteri del nos-,
tre estimat company sobre el sindicalisme, peró
la seva obra d'apostolat és avalada per una ac
tuació noble i honradíssima i altament cristia
na. Aixó tenen el dret de
Saber-ho els que de
tan fer servir l'arma de la injúria han
arribat
oscar-la.

ESTRANGER
—Grups de jueus procedents deis Estats Units
i d'Europa han proposat al Govern mexica /a
colonització de vastes regions agrícoles.
—La minva del socialisme va seguint ainb
movimént rápidament accelerat. A Tuno, de 36
mil obrers que integraven el ram de metallurgia,
n'han marxat 20,000. Es continuará...
—La nova nació de Xeco-Eslováquia conzé.
Inés de 150,000 gimnastes católics associats, cons
tituint una formidable associació rublerta d'es
perances.

—Els Estats Units«

derogar la famosa
ha sigut .d'efecte;
a moltes industries
ianquis, espe
a l'agrícola. Falten braços allí.
—La petita república del Paraguay ha instituit
escoles a,gricoles practiques en les colónies de
l'Estat, creant al mateix temps un Banc agrí
llei contra la
danyosoS per
cialment per

—E1 Círcol d'Estudis de la Casa de l'Estudiant,
de

Madrid,

va

eixamplant

el

seu

teman i i porta

vida académica-social plena d'interés.
—A la Borsa de Treball de l'Indústria Textil
de Catalunya (Clarís, 25) está oberta l'inscsip
ció de personal ap,te per als cárrecs de Para
dors, Contramestres i ajudants de les fabriques
le teixits.
Aquesta Borsa porta collocats centenars d'o
brers.
inaugurat el Curs d'Infirmeres del Mon
tepiu de Santa Madrona, ocupant la presidén
cía de2 solemnial acte l'Excm. senyor Albó a
qui tan den aqtieixa incomparable institució
be
néfica-social-obrera. L'acte no es limita a tina
solemne sessió inaugural. El doctor Forcada Ge
labert va donar acte seguit una interessant con
ferencia per a totes les infermeres.
—L'Associació General d'Ag-ricultors ha diri
git al ministre de Foment una instancia cridant
l'atenció sobre la greu crisi que travessa l'agri
cultura cerealista per la depreciació que sofreix
una

"

conflictes seriosos.
—El Parta Popular de Baviera ha celebrat
un interessant Congré.s que
ha marcat la seva
orientació cap a les organitzacions •coopel.ativcs,.
Demés ha iniciat la campanya per a la modíti
cació de la Constitució en sentit federatiu.
•

.

president del consell de la Societat de
les Nacions ha dirigit una comunicació a tot.
els .governs invitant-los a la-. reducció .d'arrna
ments.

—Els católIés anglesos

es reuniren a Manches
inivitats per la "Societat de la Veritat Ca
tólica".
L'assemblea revestí vera importancia i 1)015
bé de manifest l'embranzida que ha pres a An

ter

en tots els mercats.
Considegren que el Govern hi ha d'intervenir
per tal de protegir la producció Madera
contra
la cohdicia deis intermediaris que es fan rics

costa deis

,

cant

aquest producte

glaterra

productors.

.1nuncien que, per a tractar d'aquest assump
te, aviat se celebrará a Madrid algun acte im
portant, a l'Associació General d'Agricultors d'Es
panya, a requeriments de nombroses corpora
cions agrícoles oficials i lliures, de diverses re
glotis espanyoles.

a

cola.
—A .Bolívia es queixen del sobrant d'inmigra
eió que tot ho envaeix i ompla de gent, provo

•

a

van

inmigració,,que

en

,

la propaganda religiosa-social.
ianquis han battit ço que és diu el record
l'atur forçós obrer. S'apropen allí a dos mi

llo/1s els obrers parats. A Alemanya passen de
1.400,000 i a Anglaterra de Soo,000. A França
solament
'ha uns 75,000.
—La C. G. T. Italiana i altres graos *éntitats
obreres s'han posat d'acord amb En Mussolini
respecte la nova política oficial obrera.
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Obra de gran interés:

Los Tribunales
EL TRIBUNAL

para

ninos

NINOS EN BARCELONA
Y SU ACTUA.CIÓN EN EL PRIMER
SEMESTRE
DE FUNCIONAMIENTO
PARA

----

PER

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal

arnb

un

próleg

de

Aveli Montero Rios i

Villegas

Autor de la llei de Tribunals per

a nens

PREU: 10

Pessetes

EL PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS
PROTECTORES DE LA INFANCIA

SER VEIS
Linda de

DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA

Cuba

Méxic.---Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el
il,ón el 20 i de Corunya
el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el

1-lapona el 20 de cada mes per
,

a

Corunya, Gijon i Santander.

19, de
16 I de

Línia de Buenos-Aires.—Servei

mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el
Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent5 eli
vine de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
y Linia de New-York, Cuba, Méxlc.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
airicia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New•York, Habana i
Veracruz.
de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a
New-York.
IL Unja de
Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
'Pela el 11, de Málaga el 13 i de
de
Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes,
Crea
Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón Santa
lilla, Curasao, Puerto-Cabe lo, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz iel 12 per a
Unja de Fernando No.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Barcelona.
d
Valéncia el 3,
locant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa
ai„,_
Creu de la.,
de "lid i Part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anacla.
A més deis indicats
serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
krts
Ceir,„_del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar'114 a

‘-adiz el 7, per

a

letorn

I

_

viotge. Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
1a eo
Aquests vapors adineten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als
dona

,

allojament

molt córnode i tracte

Tots els vapors porten telegrafia

sense

fils.

esmerat,

com

quals

té acreditat en son dilatat
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Carrer deis Arcs, n.° 7, pral. (Travessia de Pina Sta. Ana

a

Piala

Nava)

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PR ÁCTIC, DE COMERÇ
Reforma de lletra.—Ortografia.—Correspondéncia
d'escriptori.—Mecanografia.—Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida
Tenedor
p.plicats a tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.—El Títol de per
a
Llibres, previs exámens per perits i professors mercantils.—Classes especials
estrangers
professors
retes.—Practical of Schoel Languages (Llengües vives) per
métodes moderns purament práctics.—Taquigrafia.---Geografia

d"de
sen.v,er
Pos

comercial.—Llengulf°

IFRANQUEO

CONCERTADO

1

ít—one—i

