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El reviscolament síndícalísia
Llegint

la premsa sindicalista revolucionária

es ven

ben clarament

que

es

proposen altra

vegada actuar al marge de la Ilei. Després d'haver tingut llarg temps dins de la beina l'arma
ofensiva, ara intenten fer-la brillejar de bell nou, conquistant les posicions que havien perdut.
Els anarquistes i comunistes declaren sense eufernismes, que es preparen per a
donar nova
ment la
Hin per

batalla a la burgesia. Ja no parlen d'organitzacions obreres ni de sindicats que treba
a assolir les reivindicacions
que siguin justes, sinó d'agrupacions francament revolu
cionáries que capgirin la societat í modifiquin radicalment el sistema económic imperant. Ens

trobem, doncs, altra vegada davant d'un moviment revolucionad. Els que creien que els sindi
ealistes d'acció havien estat anorreats a cops d'espasa, s'han equivocat. Aquelles ánimes
innocents que defensaven amb un gran entusiasme la política del bastó i de l'espasa, ara es
convenceran que la repressió pot exercir-se en un moment determinat, com remei heróic,
peró

no pot ésser establerta com a norma de govern.
Es natural que siguin perseguits els pertorbadors i els que actúen al marge de la llei,
peró si no es fa altra cosa que bastonejar i no s'endeguen les aigües per camins legals, es

natural que tard

o

d'hora alló que

podia

ésser

una

correntia

aprofitable

es

converteixi

en

torrentada destructora. Potser algú pensará: si hagués continuat imperant aquella política,
avui els sindicalistes d'acció no ens rhostrarien els punys closos. No ho creieu. Peró encara
que fos certa aquesta suposició, és que hem de viure continuament en un régim d'excepció?
En tots els pobles de la terra hi ha avui plantejada la qüestió social amb una gran viruléncia,
no obstant, els governants saben solucionar els conflictes que cada dia es produeixen. Els
ministres del Treball de les Repúbliques americanes, han presentat al parlament projectes de
Ilei que responen a les necessitats del poble. El mateix es fa en les nacions d'Europa, en les
quals hi ha nuclis importants d'obrers que necessiten una legislació especial que reguli la vida
del treball. En canvi, a Espanya, es deixa a les mans d'un governador moltes vegades incom
petent, la solució deis problemes socials.
Si els sindicalistes aconsegueixen fer reeixir Ilurs intents, no donem altra vegada l'espec
tacle vergonyós de matar-nos a trets pels carrers. Els únics que poden intervenir en aquests
afers són les autoritats. La societat no ha d'estar defensada per un escamot d'homes que es
Ilença al carrer amb una arma a la má a venjar la mort de les víctimes que hagin. estat immo
lades. El crim no es combat amb el crim, sinó aplicant al criminal tot el rigor de la llei.
Barcelona és una ciutat civilitzada, i no un aduar marroquí.

15 céntima
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS

perills imaginaris
talunya.
uns

Créiem -que no hi hauria matéria per la pre
sent crónica nadalenca, peró el problema del Ma
rroc cris la dona
feta.
ruin Burguete plantejá al Govern el dilema de
finitiu: o se'l creu a ell i se li donen els recursos
que necessita per portar la barca, a port, o deixa
el comanament i "que otro cargue con el mo
chuelo".
(Aixó del mochuelo valdrá dir alló que nasal
tres en diem els neulers.) I qui ha carregat amb
els neulers ha estat En Villanueva, nomenat, amb
carácter de civil, Alt Comissari del Marroc, en
substitució d'En Burguete.
En Villanueva fará política d'atracció al Ma
rroc. Ell que té un geniot de sogre malhumorat!
Talment sembla una ironía aquest nomenament...
atractiu, I per ironies estem, a fe de Romanones!
Aquest es mostra pessimista respecte la solu
ció del problema del Mtrroc i nosaltres també.
Ara rnateix s'acaba de denunciar al Govern
espanyol que el Krim reb subvencions de França:
l'última subvenció puja un milió i mig de frailes.
La premsa, Ii diu al Govern que la solució del
problema del Marroc ha de començar per allí,
per Franca. I així promet de fertho En Villa
nueva.
Déu
i a tots ens guardi, que
prou ens convé.
Les eleccions es van allunyant en comptes
d'apropar-se. Sembla que seran a mitjans de
primavera. El cas es anar tirant, i que alió de
les responsabilitats vagi passant de moda.
Per cert que els ex-ministres conservadors més
directament acusats per la desfeta de la Coman
cláncia de Melilla han passat males Pasqües estu
diant, mig d'amagatotis, l'expedient Picasso (que
fibla de debó, segons canten), per tal de veure
si poden lliurar-se de les seves conáeqüéncies.
Temps perdut, perqué d'aquí que es posi da
munt la taula del Senat com a instrument de
judici... guantes Pasqües passaran I
Parlem de coses més agradases.
Per fi s'ha ultimat un Modus vivendi amb Ale
mapya per tal de facilitar l'intercanvi de pro
ductes.
Per cert que ara que parlen.' d'aquesta materia
cal fer avinent que els mateixos que mi-lb tan
de delit lloaren el tractat amb França, demana..
ven aquests dies la seva denúncia. Records a En
.

Bergaminl
Aquells diaris de Madrid que'ns portaren a la
catástrofe de l'any 1898, tornen a adoptar una
actitud antipatriótica. Un d'ells, que ni sap l'A
becedari, escriu, amb indignació fingida contra
fr

que ha

descobert

a

Ca

Més valdria que, en comptes de perdre el temps
dient bajanades i removent el foc de les passions,
procurés comportar-se millor amb "sus herma
nos" de per ací i no trair-los demostrant-los un
afecte que no sent i encenent contra d'ells en
aquelles terres els recels i els odis que aquí no
sentim en vers ells, a Déu mercez
Els partits extrems d'Espanya han aprofitat
les Pasqües per a reunir-se i establir les bases
d'un nou partit obrer revolucionan, d'acció in
tensa i orientat a Moscú, d'on venen la lluan i
els diners segurament.
Males Pasqües pels pobres obrers... Com tam
bé han estat dolentes per les cents víctimes del
trágic descarrilament d'Onteniente. Per a tots

pietat, Senyor!
ESPANYA ENFORA
Les Pasqües de 'Nadal deixaren poc menys
que deserta la ConferIncia ae Lausana, com fo
ren també causa de la dispersó de la Conferéncia
de Londres. Els personatges de segona i tercera
fila que restaren a Lausana han anat arrodonint
els projectes de concórdia. Encara, peró, no n'hi
ha cap de ben madur.
Tampoc maduren els de Londres. Els france
sas encara somnien amb els territoris i les mines
de la part ençá. del Rhin com a garantia de les
reparacions imposades a Alemanya en el T. V.,
peró tots els seus aliats i ex-aliats treballen per
allunyar aquest nou conflicte que tornaria a fer
trontollar el món.
El magne esdevenirnent hebdomedari és la pu
blicació de la Encíclica primera del Pare Sant,
Pius XI, l'extracte de la qual que publiquen els
grans diaris, dóna ja idea, no tot lo exacta i
clara que es desitja, de la seva trascendencia i
de les excelses qualitats de tot llinatge que conté
aquest grandiós document pontifical del Papa.
L'impressió primera és que es tracta d'una obra
formidable, digna d'aquest home fort, de tan alta
potencialitat espiritual que és Pius XI.
CATALUNYA SOCIAL dedicará a aquesta Encícli
ca l'atenció especial que's mereix, car la veu del
Papa es veu de Déu.
La premsa oficiosa francesa torna a parlar del
problema de Tánger, com si no hi hagués prous
maldecaps al món per a fer-lo tornar foll. I vol
qué es solucioni ara? Es qué es tracta de cercar
compensacions per altres negocis diplomátics en

perill ?
J.
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El Cenienarí de Pasfeur
L'any

1811

naixia

el

filósof

americá

Draper, que com és sabut, va
escriure aquella obra de la qual s'han servit
els incréduls per a combatre les virtuts de
la nostra Religió, amb el nom de : História
deis conflictes de la ciencia amb la religió.
I onze anys més tard naixia a Franca el
gran bióleg Lluís Pasteur, que havia de de
mostrar davant del món incrédul, que la
ciencia i la Religió católica no han estat
mai incompatibles. El gran químic i bac
terióleg Pasteur, és una glória nostra, car
excellí en el món de la ciencia sense haver
abdicat mai deis seus sentiments religiosos.
En temps de Pasteur, estava molt estesa
la creenca entre alguns savis que la natu
ralesa per ella mateixa engendra tots els
sers. Les doctrines errónies de la generació
espontánia anaven obrint-se camí. Peró els
experiments biológics •de Pasteur demostra
ren que la generació no és mai espontánia.
L'Academia de Ciéncies de París i molts
savis que havien dubtat es varen convencer
que perqué hi hagi vida és necessari que
no s'hagin extingit els gérmens.
Adhuc al
guns racionalistes davant de l'evidencia ha
gueren d'afirmar que la doctrina de la gene
ració espontahia havia fracassat. Així ho
manifestava el metge racionalista prussiá
Virchow, director d'una revista científica.
El darwinisme, o sigui el sistema de la trans
formació de les especies per medi de l'evo
lució, fou també combatut per Pasteur. Els
racionalistes volien negar l'origen diví de
l'hotne, i varen fracassar i fracassaran sem
pre perqué no pot amagar-se la veritat.
Quantes coses podrien dir-se del gran
bideg! Intentarem fey una petita biografia
del gran savi francés.
Pasteur va náixer l'any 1822 a Dóle. Era
fill d'un adobador de pells. Després d'ha
ver-se

llicenciat

en

lietres ingressá

a

l'Escola

de París. Adhuc les hores d'esbarjo
les esmreçava en treballs de laboratori. De
vers l'any 1846 fou nomenat agregat de
ciencies físiques i l'any 1848 preparador de
química. En aquel! ternps s'havia doctorat
en ciéncies i guanyá una cátedra a l'Institut
de Dijo. Més tard fou professor de quí
mica a Estrasburg. L'any 1857 es trasIladá
a París
per tal d'exercir el cárrec de direc
tor científic de l'Escola Normal. L'Escola
de Belles Arts Ii oferí la cátedra de geo
logia i física i l'Institut de Franca el no
men á secretan.
1881 ingressava a

Normal

l'Academia Francesa. Pasteur volia donar-se
en cos
i ánima a les investigacions cientí
fiques, i dirigí l'Institut que avui porta el
seu nom. Un atac d'hemorragia, l'allunyá
dels seus treballs científics. L'Assemblea na
cional li concedí un crédit anual de 20 mil
francs, i pels seus estudis químics guanyá
el premi Jecker i la medalla Rumford de
la Societat Reial Británica. Quan tenia
70 anys es celebrá una sessió d'hornenatge
a la Sorbona, a la qual assistí del brac del
president Carnot. En aquella memorable
sessió el célebre cirurgiá anglés lord Lister,
creador de la moderna cirurgia antiséptica,
afirmá. que "mai havia existit un home que
hagués fet un bé tan gran a les ciéncies me

diques".
Quan les festes alemanyes de Kiel se'l
proposá per a l'ordre prussiana Pour le mé
rite, que va refusar. Havent estat bombar
dejat el museu i el jardí de Plantes, quan
el setge de París, retorna a la Universitat
prussiana, de Bonn, el diploma de professor
honorani que li havia atorgat.
El gran Pasteur morí d'una enfermetat
del cor i fou enterrat a l'Institut del seu

nom.

Els seus treballs que renovaven gran part
de la patología el posaren en contradicció
amb els clínics Peter i Jaccond, els quals
combateren aferrissadatnent les seves idees.
Els seus estudis de química biológica agrí
cola serviren per a cornbatre amb gran efi
cácia les enfermetats del vi, vinagre i cer
vesa, fent un gran bé a la indústria. La seva
obra magistral es sens dubte l'estudi de la
rabia i el descobriment de la vacuna contra
la dita en fermetat, amb les inoculacions en
el conill i la utilització de la seva médula
fins obtenir el virus de la forca desitjada.
Aquest descobriment fou utilitzat amb éxit
a Rússia. El mera de Pasteur consisteix no
solament en els seus propis i immortals tre
balls, sinó en haver afressat el camí a mol
tíssims investigadors que han descobert nous
mitjans de profiláxia i tractament. Pasteur
brillá també en la cirurgia. El gran savi no
podia capir que alguns bornes de ciencia ne
guessin l'existencia de Déu. En la seva
tomba figuren gravades les paraules que
pronuncia quan feu el panegíric de Littré :
"Felk l'home que porta dintre sen una Di
vinitat, un ideal de bellesa i l'obeeeix; un
ideal d'art, un ideal de ciéncia, un ideal de

patria i un ideal de les virtuts de l'Zvangeli."
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UN PROBLEMA D'ARA

El con/rol obrer
II
El azul

Com a evolució de l'institució deis delegats do
taller, que existiren a Italia durant gran part de
la guerra, l'any 1920 fou reclanzat el control
obrer en una Memaria presentada per la Fede
ració italiana d'obrers metablurgics. Perd com
en dita Memoria es contenien reclamacions im
portantissimes d'altres ordres, que haurien aca
bat amb l'industria italiana, l'esperit deis patrons
es mostrá tivant des del començament, i primer
amb una vaga de braços caiguts, i des prés amb
uns lock-outs, es cree; una situació que dona, com
a
resultat aquella famosa ocupació de les fabri
ques pels obrers, que tant cammogué tata ?'Eu

ropa.
El 3o d'Agost do 1920, els establiments Roxuló,
de Mila, declaraven él lock-out. Els obrers es
negaren a abandonar el treball, i ocuparen i pro
varen de fer funcionar
els tallers per cornpte
propi, malgrat que els enginyers no es solidarit
zaren amb els obrers. El 3 de Setembre tots els
tallers de metalurgia de Milá foz en ocupats pels
treballadors; a Roma set fabriques es trobaren
el .mateix cas; i a Savoia, Ancona i molts
altres ?loes, ,els Consells do fábrica sobstituiren
als patrons. Els obrers proposaren al ministre
(id Treball, senyor Labri ola, l'establiment d'un
regisme de c.00peració de producció, mentre que
els obrers previament no abandanaven *les fa
en

briques.

Davant d'aixd, l'opinió s'alarma; el Govern es
mostrá Inés feble que prudent, i anuncie; la pu
blicació d'un Decret establint el control obrer,
a
qual idea es d,aná introducció mitjançant la
creació d'un Comité encarregat d'estudiar la
qüestió i preparar un projecte de llei. Dita Co
missió va comen çar el treball el 21 de Setembre,
i el 5 de Novembre remetia dos projectes al
Govern, un deis patrons i un deis obrers, ja que
uns

i catres

no

pogueren posar-se d'acord.

de la C. G. T. italiana,
els obrers taran
establiment
esZablia que a cada
candidats
entre
els
quals el Sin
llista
de
una
dicat respectiu elegia els que hagin de desem
penyar el control de la gestió directora. En cada
indústria es creara una Comissió superior de
Control amb rnissió d'assabentar-se i informar-se
amb tot detall de la marra de la inateixa en el
que fa referincia als métodes técnics de treball,
preus de compra i venda, salaris, capital i la

El

soya

missió

projecte obrer,

remurieració, rendintent, etc. Aquesta Co
tindria firts el poder d'autoritzar l'esta

bli4nent de noves industries o l'expropiació de le..
existents. De manera que aquí el control obrer
no es cosa ja solament interior de les fabriques,
sino que arriba als líntits de la direcció econó
mica del país. I en quant al Comité de; control
propiament dit, dins de cada fábrica, s'establia
la seva competIncia en les qü,estions del treball
d'una manera absoluta i inapelable.
Es dar que els patrons no podien consentir
una cosa sern,blant, I formularen un projecte
propi també. Segons aquest, en cada establiment
hi haurá un Comité d'obrers elegit pel personal,
el qual tindrá el dret d'examinar, junt amb la
Direcció, tot conflicte entre un obrer i l'Em
presa, aixis com també intervindret en tot el que
faci referéncia als obrers, hores de treball, mé
todes de treball, aprenents, etc.
Mes a més, per cada industria es constituir[i
una Comissió nacional mixta, amb membres ele
gits pels Sindicats obrers i patronals i represen
tants de l'Esta. Aquesta Comissió controlará les
condicions del treball, fixació de salaris i apli
coció de lleis socials, etc. 1 encara, per sota de
la nzateixa, vindran unes Comissions d'indústrie.¦
que procuraran donar unitat al treball en el ram
corresponent en tota la nadó.
Zis obrers trobaren aquest projecte mancat de
poder coactiu en els organismes que creava, i, per
aizó no els simpatitza ja des del primer monnent.
I al costat d'aquests projectes, en vingué en
cara un catre: el deis obrers catdlics organitzats,
presentat al Consell superior del treball. En aquest
projecte es ?liga la qüestió de la participació en
el control amb la qüestió de la particiPació deis
beneficis. I comença dient que en tata Rinpresa
en una quinta part del personal ho demani, s'ha
de procedir a un referendum sobre l'introducció
de Vaccionariat obrer, i si la majoria es decanta
cap a l'afirmativa, la seva decisió és obligatezria.
La representació deis obrers en el que fa refe
réncia a la seva participació en els beneficis
gestió tindra ?loe per ,medi d'un Ccmsell de fa
brica de tres a vint-i-cinc membres, escollits en
tre els de més de vint-i-un anys i Inés d'un de
treball en la fábrica.
Aquest Consell esto; les seves atribucions al
manteniment de la disciplina interior, discusió de
reglaments del treball en el taller, conflictes en
tre obrers i la direcció, aplicació de lleis socials,
control técnic i administratiu en ?'Empresa arrnb
el dret de consell i d'investigació; tot aixd amb
la finalitat essencial de conarrer al d,esenrotllo
de la producció i servir els interessos deis tre
I també deu elegir els
ballaclors i del
caradidats delegats per al Comité paritari enea
rregat de regular la participació en els beneficis

públic.

de la

producció.
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També, com a complement, figuren en aquest
projecte els Consells d'indústria, que no són obli
clats en cap pro jecte italia, ja que, efectivoment,
són un element indispensable per a donar les
linees generals a la vida econbznica en cada ram

feu

sol. I no fou el dels
aprofitat pel Govern,

obrers catdlics el
dones era el més
prectis i no pas el menys ardit.
En l'article seqüent ens ocuparenz del projecte
un

menys

del Govern.

producció.

de la

D'aquests

tres

projectes,

el Govern Giolitti

Jostp M, GICT-T

en

Donem-nos la má,
En

tots els

temps s'han comés atemptats

personals, pera mai el món havia donat un
espectacle tan trist com. ara. Quan es con
sidera que un home és un destorb se'l fa

desaparéixer. Abans els

que cometien atemp
homes que tenien la intebligéncia
Perturbada per la lectura d'obres anarquis
tes, perd avui esgrimeixen l'arma homicida
persones que tothom creia honorables. Cal
que ens fixem en aquest fet simptomatic que
palesa la descomposició social que mena els
pobles a la decadéncia. Avuí es considera
una cosa natural que es faci
desaparéixer
els homes que són un ob.stacle perqul triom
fi un ideal polític determinat. La terra és
zopa de sang i la gent adopta una actitud
d'indiferéncia quan cau una nova víctima.
1 és que els homes som poc humans. No
sentim en la notra carn la dolor de les fe
rides obertes al pit del nostre germá. Al
mon no hi ha caritat. L'home malgrat viu
re en societat es
troba sol en mig del món.
Es endebades que espereu trobar unes mans
amigues i generoses que us ajudin a pujar
el calvari de la vida. Tingueu molta con
fianea en Péu, pera molt poca en els ho
mes. Voleu triornfar? Haureu de lluitar átl
huc contra els vostres amics. Us segaran
rherba sota els peus i si poden us taran
caure.
L'home .no té altra obsessió que amunte
gar or. El vedell d'or segueix essent rídol
del món. Li fan acatament tots els pobles
de la terra i davant
ell es vicien els ho
mes i flecten els genolls en senyal de servi
tud. Sentireu din mal d'aquest vedell mons
truós que va extingint lentament la llum de
esperit, pera ningú es desprén de les seves
riqueses. Es ponderen els mérits de rhome
i s'amaguen les virtuts de rhome humil.
A cada home es dóna un tractament espe
cial, segons la importancia 'de la seva for
tats

eren

germans

no tindreu defectes, i si
hurnils no tindreu virtuts.
Si els dieu que Jesús era pobre i que va
néixer sota el sostre enrunat d'unta humil
establia, per tal de donar una llieó d'humi
litat al món, potser s'enterniran, pera no vol
dran, foragitar del seu con la vanitat i la
supérbia. No són humils i no obstant la hu
militat és una virtut essencialment eristiana.
Els grans homes del nión paga varen prac
ticar algunes virtuts i en fan lloances en
les seves obres, perb no conegueren aquella
virtut excelsa.. El primer que la predicd fou
Jesús, i per tant hauria d'ésser una virtut
consubstancial de tots els cristians que són
els fills de Crist. Pera voleu din que en el
món modern no s'han incorporat costuras
que no són altra cosa que reminiscéncies pa
ganas? Es que no ha tornat a rebrotar de
bell nou el gentilisme? Si ens detinguéssim
a analitzar la vida de rhome modern, guan
tes coses trobariern contráries al cristia

tuna. Si sou rics

sou

nisme!

Ens enlluernen els aveneos de la ciéncia
i els

fruits meravellosos

humana, pera

no

tenim

de la

en

intelligéncia

compte

que totes

aqueixes manifestacions de la cultura no
aconseguiran perfeccionar rhome. Avui hi
ha un desequilibri entre rhome moral i
rhome intellectual, pergu# són pocs els que
tenen una formació salida religiosa. La nos
tra intelligéncia necessita la llum de la Re
ligió. Sense aquesta llumn ens perderem i la
nostra obra será estéril.Algú ha dit que cal
emancipar-se de l'Es,q1ésia, perqué sometent
nos a la seva voluntat, no deixem desplegar
lliurernent les ales de la nostra
Aixd no és cert. L'Església no 1s una c•i
rassa d'acer que empresona el nostre espe
rit, sinó una llum que esvaeix les tenebres
de 1' error i una mare amorosa que ens guía
en mig deis perilla de la vida. Ens diu que
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d'acceptar les veritats dogmátiques,
peró ens dóna llibertat perqué discutim les
qiiestions opinables. Així veiem que dins del
earnp catalic hi ha'un mosaic ideolágic. Per
qué s'han perdut tantes intellighwies pode
roses que haurien pogut donar dies de glária
a la humanitat? Perqué en les seves inves
tigacions científiques varen apartar-se de la
llum que irradia l'Església. Quan l'home
s'allunya de Déu, desenrotlla les seves acti
hem

Htals dins d'un rnón caatic.
Cal predicar l'Evangeli al poble. Es
l'iínic mitjá eficac per a redimir-lo. El cor
de l'horne es eixut. Tots els sants han es
tirnat molt. Ji/amor, aquesta passió nobilís
sima, omplirá el nostre esperit de llurn. Es
timern, estimem foro., fins que estiguem ben
amorosits i les males passions ens fugin del

El nostre mal es aquest: manca d'afecte
i d'amor. L'horne lluita contra l'home afe
rrissadament i es combaten com enemics im
placables. Es natural que hi hagin dissen
cions en la vida de relació, ádhuc entre els
rnembres d'una mateixa família, car la vida
és molt complexe i cada heme té una con
cepció diferent de les coses que l'envolten,
per() no esgrimim mai armes feridores i re
cordern-nos que tots som germans. No veus
horne agressiu que ets germá de l'home que
ofens i ultratges? Obrim els bracos als nos
tres enemics. Si els teus bracos no s'obren
és que el teu cor és crin i calcigat com la
planura d'un desert. Germá, germá, no saps
que ets fill del Crist que morí estimant, al
cim de la muntanvct del sacrifici i del dolor?
J. CIVERA I SORMANI9
cor.

••

Un

escrípior contra la Esalpfura
<Sí

no

creieu iis

[de Moisés] córn
les

seus

escríts

creureu

Joan, 1).
: Un escriptor catalá,
de 12 nos
de la nostra amistat i companyia,
per cristiá i católic tingut i estimat, En Josep
Lleonart, s'acava de pronunciar, contra fiel Vell
Testament. No esmento el lloc, perque em consta
la sorpresa i el disgust deis responsables de la
publicació on la infelic nota que motiva la pre
sent intervenció, ha vist la Ilum. Val a dir que
hom remarcava en alguns escrits darrers certa
vacillació
peró mai podiem pensar que
un enteniment selecte, ,amb qui conviscut haviem
anyades de conaboració, ens desPerti un matí amb
una tocata desafinada que si no és la de Papos
tasia de la religió, és, sená dubte, la de l'aposta
sia del scntit cornil
Qui havia de dir que un Comentani bibliogra
fic al darrer volárn de Proses de Bon Seny del
niés patriarcal de nostres periodistes cristians, En
jautne Raventós, fos motiu a un enfilall de greus
injuries per la Biblia! Dones és aixís. El Sr. Ra
ventós dedica unes seixanta planes del seu 'libre,
quint de la saborosíssima collecció, a uns deli
ciosos quadrets del Génesi, escaigudes dramatit
zacions del text sagrat, amb el nom de rantasies
bibliques. Dones bé, el Sr. Lleonart (qui acaba
de dir, i cal pendre'n nota, porqué es sintomátic,
que certes vulgaritzacions d'escenes de la Passió

Es

tra

tot

un

cas

generació,

en

Meves paraules?›
47.

incloses també al mateix llibre són massa crues
pera un ref inat
subratllo jo—peró que ja es
fa cárreg que altres cervells necessiten Ilenguat.ge, imatges i altres estímtils psíquics dissem
blants deis que serien abellidors al gust d'un
esteta
també jo subratllo—) diu que es proposa
"cotejar el texte [dels quadrets biblies] amb les
fonts", i a aquest fi compulsa el Genesi. I d'a
quest exercici
ja veuran desseguida a quin bon
en treurá "l'espandir-se
pon s'és anat a abeurar
a idees generals que la lectura de l'Antic Testa
ment sol remoure (vol.-dir que ja és mal vell?)
en
la nostra (vol dir la seva particular) cons
cié/lela."
Quan un hom és escriptor professional, go és,
borne de lletres i de llibres, quan es dirigeixen o
s'han dirigit publicacions literáries, quan hom ha
engendrat mitja dotzena de volums de poesia i
de prosa, quan es fa gala de critic, que vol dir
jutge i expert, quan s'han fet quinze hiverns d'ac
tivitat bibliográfica, i és tenen trenta cinc anYs al
cos i a casa al menys trescents cinquanta volurns
que és tal volta el bagatge minim d'una bibliote
ca d'estudios, és
de creure que el Llibre deis
Llibres, que és la Biblia, estará representant en
els prestatges d'un hom, en forma no inferior a
les altres obres culminants de la humanitat. El
—

—

—
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Sr. Lleonart, que sens dubte s'avergonyiria de
citar la Divina Comedia en una edició Maucci,
o la Ilíada i la Odissea publicades per En So
pena o En Granada, s'en va a consultar el Génesi
en la versió d'En Cebra de Valera!
Que la Biblia d'En Cebra (o Cipriano) de
Valera és protestant, i per tant desprovista d'au
toritat (oi més heterodoxa) ho sab a nostra te
rra fins rnolta gent indocta.
Els cmissaris de la
Societat Bíblica que recorren, debades, llogarets.
ciutats i barris suburbans, enktota la Península

tat, tonicitat... i

...

*

*

*

Digna

de la font, és l'aigua que n'han tret,
El resultat de la malhaurada consulta ha de mar
car una fita en la vida del Sr. Lleonart, perque
la negació i l'ultratge contra les coses que els
seus amics tenen per més sagrades, per més ver-.
taderes i respectables, li ha de fer trovar tanca
des algunes portes d'una amistat que es veu ara
desenganyada i traída. Per ma part, essent deis
qui més estimat l'havien, cm crec també més
obligat a fer sonar la meya reprovació més ín

tima.

Comença

el Sr. lileonart

sa censura del Vell
usual en molts com
bats, l'elogi. Peró, quin elogi ! "Bona cosa de l'An
tic Testament ens és objecte d'admiració i profit
intellectual (Bona cosa, no més?) La Uncir de
laxa de drama.., les gales de l'hospitalitat... la
grandiositat de les sentencies.., la concisió de les
frases... etc. Els poetes, els dramaturgs, i pot-ser

Testament, fent-ne,

com

es

homes encongits (subratllo jo) freturant un
tremp material per al metall de llur esperit tro
baran una óptima tonicitat en els emprius de
l'Antic Testament."— No m& aixó? jo de
mano
Admiració, profit inteklectual, grandiosi
—

més,

senyor

Lleonart ? Es

d'aquest pseudo elogi. Aquella "optima tonicitat"
als bornes "encongas" la utilitat merarrent
formal enclosa a les sentencies, ,Jes frases, les
gales, judicis són que denuncien la derivació he
donística de l'esperit del Sr. Lleonart, refinat,
esteta, com
dalt insinuava i corn seguidament
descobertament es proclama.
"Si no fós que..."
segueix i aquest si no
fós obre Una columna de mida de diari, on aquest
refinat i esteta comentador fa inventani en la Bi
blia d'algunes "manifestacions de carácter preci
vilitzat (textual) que poden ésser ocasió d'exci
tar a la barbarie als ,predisposats de primitivisme
(subratllo jo) i de dissipar la rubor guardadora
de la pubertat (sic)". Aquestes manifestaciona
per

a

llençant,

estéril sement, els cábals de la propa
ganda anglesa, han arrivat a fer célebre el nom
del traductor herétic, tant que fins gent del po
ble el coneix per a estar-ne en guardia. El se
nyor Lleonart, que si no corn a intel-lectual d'ofi
ci, al menys com a membre de velles famílies
barcelonines podia tenir a casa seva el Torres
Amat illustrat que tantes cases guarden, o mm a
treballador del renaixement catalá podia saber de
la versió bellíssima i robusta del Génesi,, per
Mossen Clascar, o que a l'Institut fullejar podia,
ultra el Torres Amat i el P. Scio, els Vigoroux i
els Fillion i tots els monuments de la antigua i
moderna ciencia bíblica, no sent ofés el seu refi
nament en presencia d'una edició sense notes,
com
no ha sentit mortificada la seva fe en pre
sencia d'un peu d'impremta protestant, i cotnet
la doble fallida de refiar-se, per a una consulta.
religiosa, d'una publicació herética, i per a una
consulta literária, •d'un 'libre sense autenticitat,
desprovist fins del mes petit brí d'exégesi.

res

descuida el millor i el més important : LA VE
RITAT DE L'ANTIC TESTAMENT, SA
IN SPIRACIO DIVINA.
Fixin-se els lectors en el carácter pragmatista

-

—

—

que el Sr. Lleonart enumera, corresponen a altres
tantes objeccions contra els llibres sagrats, d'a
quelles que per a "tremp material" de la clien
tela de bars i tavernes o deis pistolers krates, de
tant en tant ressusciten diaris com El Diluvio,
El Progreso o la So/i, continuadors tenaços d'una
tradició de vint segles de sectes contra vint se
gles de Magisteri Eclesastic amb Apóstols, Pa

Doctors, Sants i Pontífices. Les respostes a
objeccions són clássiques
tota escola
primária
s'ensenyi Doctrina i Historia Sa
res,

les dites

a

on

grada, i segurament la mamada del Sr. Lleonart

ho sap (és evidentment apócrifa l'anécdota que
ell reporta d'una collegiala que és va ruboritzar
pensant amb qui es deuria casar Cain) peró el
Sr. Lleonart, que empra un aire intolierable de
"ve,nir de l'hort", ho ignora.
Ehl no ha pait alló que Caín es casés amb al
guna germana seva, malgrat ésser de raó na
tural, explicada de sobres pels comentaristes, que
la prohibició de l'incest entre germans no podia
pas ésser vigent encara per la primera generació
deis fills d'Adam. Ell s'escandalitza per l'altre
incest, el positiu, i indisculpable, de les filies de
Lot, malgrat que la Biblia merament ho registra
com a fet históric, reprovat. que és, el fet, no la
narració, pels comentaristes, des de St. Agusti.
Eh l s'escandalitza així mateix per l'escena deis

angels "concupiscentment assetjats" a Sodoma,
com si el cástig horrible consecutiu, amb la des
trucció pel foc de la ciutat sinistrament famosa
que ha

deixat

nom

perpetu al pecat i

a sa

inmediata

i dura punició, no iós prou alliçonador ni pron
just per a explicar l'alusió, altrarnent discretís
sima, de la Biblia a les iniquitats contra natura.
Peró aquesta actitut d'impertinent rubor, per
no dir propiament tartufferia, arriva a pendrer

'
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proporcions

de sacrilegi en quan gosa judiear la
conducta del pare Abraham perqué va acceptar la
unió amb la esclava Agar, perqué va llençar de
casa a aquesta i a son fill Ismael, i gosa escarnir
"la vista ridicula (ridiculct, diu el Sr. Lleonart,
tal con-1 sona) de la centenária Sara, alletant un
fl11 tara, etc." "Tot aixó, conclou, és arcaic (su
bratllo jo) en vist la nostra civilitzaci6 i contrari
al nostre paladar estkic."
Deelar que és boi vibrant d'indignació que
transcric aqueixes blasfematóries paraules, que
no semblen sin& tal és la lleugeresa amb qué són
dites, que el Sr. Lleonart tracti de la ultima noveHa del mercat, i no pas de la Sagrada Eserip
tura, en els epissodis reverendíssims que són el
rovell de l'ou de la promesa messiánica. No sa
bem quin núvol li ha tapat els ulls de Ilnima o
quin vent li ha esborrat la memória fins a fer-li
oblidar les explicacions d'Historia Sagrada de
sa infantesa i joventut. Oblit, cecitat, o ignorán
2ia, que li fan encara dir, en parlant del sacrifici
d'Isaac coses insensates que no puc ni vull copiar.
Si el Sr. Lleonart, a copia de tanta civitització
i de tanta estktica s'ha guanyat l'anquilosi de sa
eonsciéncia religiosa, i se li han esvait les no
cions de l'origen i fi de l'home, de la caiguda
original, de la Redempció, de la Promesa de
l'adveniment d'un Mesies, de l'elecció d'Abraham
per a pare d'un poble escollit del qual naixeria,
per via de generad& el Salvador del món, i de
les Profecies 1. de les Prefiguracions que omple
nen i donen sentit al Vell Testament, tot lo qual
té cumpliment admirable en la persona de Jesu
crist, F`ill de Déu 1 Redemptor deis bornes,— una
de les figures del Qual és precisament aquell
Isaac, sacrifieat per son pare en obediancía a
objecte aquest pas d'una bella glosa en
Déu
el llibre del Sr. Raventós, glosa que el Sr. Lleo
demani als seus
nart evidentment no ha entés
infants el manualet d'Historia Bíblica, si no vol
consultar les autoritats solvents de l'exegesi es
criptural, i trobará prou clarament explicat el
profon sentit i la veritat augusta d'aquestos pas
satges que eh bescanta, i es penedirá sens dubte
d'haver profanat d'una manera tant poc "encon
gida" aquells sagrats tresors de revelació divina,
que amb temeritat ell qualifica che "marques d'ar
callsme social" '"velleitats de cría o d'incontinln
cia primitiva" o "relats que a la nostra civilitiació
moral (?) o a la nostra sa6 estlaca (!) resulten
impúdics i de mal gust." (1!)
Més avall, el Sr. Lleonart sembla oposar als
quadrets bíblics del Sr. Raventós altres elements
del mateix llibre "punts doctrinals d'arrel cris
tiana, doméstica i civilitzada". Ja ens dirá on té
les arrels el Cristianisme, sin?) és a l'antigua Lid,
on té es arrels
a civilització si no és al Cris
•

—

tianisme i per tant al Ve!! Testainent.-• Novum
Testamentum in Vetare latet, Vetus Testamen
tum in Novo patet, va dir St. Agustí, i les pa
raules de Jesucrist, posades al front del present
article, tretes del capitul V de l'Evangeli de Sant
Joan, tant explicit sobre la qüestió, són prou ter
minants, i espero que el Sr. Lleonart voldrá tro
varles definitives.
Per acabar; dues objeccions de les que el
Sr. Lleonart ha fet al Vell Testament són barro
ques de debó.
és l'acusació d'impudicia,
l'altra, la de mal gust i d'ésser contrari al paladar

Iiitna

estItic.

Impúdica

la Biblia? No sé si el Sr. Lleonart
excursions j)el terreny de l'intangible arri
vará un dia a renyar a Nostre Senyor per ésser
el creador dels sexes, deis cossos i de la matéria.
Peró mentrestant, li convindria saber que es axioi
mátic tant avui entre els cristians com abans
entre els jueus, que els textes de la Sagrada
Eseriptura no són per a ulls d'infants (per als
quals basten els petits manuals escolars, que tant
Ii recomano), sinó per als homes madurs, de seny
i d'experiéncia. El Sr. Lleonart dirá si és arri
vat ell a l'edat de suficiéncia.
L'altre retret, el de "contzari al paladar esté
tic", de "mal gust" i "contrari a nostra saó esté
tica" és inaudit, i en un borne de lletres, és im
perdonable. Jo apel d'aquest judici que és ve
rament barbre i precivilitzat
al propi Sr. Lleo
nart autor d'una famosa biografia de Miguel An
gel, de qui fou el formidable plasmador de les
escenes de la Creació i de les figures inflamades
de l'antiga Llei. Estic segur que no repetirá aque.
Iles apreciacions en preséncia del Moisés, del Da
vid, i del sostre de la Sixtina.
No sé que s'ha pensat el Sr. Lleonart en aques
ta mena d'antítesi moral i estética que sembla
voler fer, respecte al Cristianisme, en compa
ranga amb la Llei vella. Si és que li fa paura el
Génesi, i vol refugiar-se en un cristianisme que
ell s'ha tal volta empescat, coixí de blanícies, per
a repós d'estetes i gent-de "paladar fi" está equi
vocat. Ja que les discusions bíbliques ens han
dut a la meravellosa capella del Vaticá, mogui el
Sr. Lleonart els ulls des del sostre fins a l'altar
maj•or. L'altra pintura terrible del Buonarotti,
que és una profecía,— Sr. Lleonart, una pro
fecia, la del Judici rinal, dogma de fe que
condensa els novíssims del Cristianisme, u re
cordará el veritable accent de la religió que no
té per origen ni fi els interessos estétics, sinó la
Veritat i la Justicia Eternes.
en

ses

—

—

—
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La

preocupació

deis lliberals

'macular,

.^.".•

—Qué

el sembla: ens la donaran els lliberals l'Autonomia Universitaria?
—De moment no els interessen les Universitats, sinó la primera ensenyanca.
El que volen és portar el poble al collegi... electoral.

La davallada del socialisme

El
Mili

era

socialista

cas

s'atrevia

a

de .19ilá

la Meca del soc.ialisme italiá. Tot era
allí : Ajuntament, entitats polítiques,

associacions obreres,

plantar-li

burocrácia, poble.

Ningú

cara.

Al náixer i créixer el feixisme, comencaren
les magarrufes entre els dos partits, que acaba
ren estirant-se els cabells. Hi va haver topades
sagnantes; peró la victória definitiva sobre el

socialisme

milanés no estaba assolida. Se'l va
se'l va reduir a la impotencia; peró
el socialisme es mantenia ferm i aguantava les

desballestar,

feixistes conservant la majoria obre
rista i l'esperit de secta.
Ara tot aixó s'en va en orris.
Les eleccions municipals que acaben de efec
tuar-se a Milá han donat 64,961 vots als socia
listes i 82,848 al bloc deis partits nacionals, cons
tituit per anorrear-lo i fer-lo sortir de les seves
escomeses

envejables posicions.
El castell socialista de Milá, abans

nable,

inexpug

avui s'enruna, mentre les files deis ele
ments de seny s'atapaeixen.
20,000 vots menys que el bloc nacional han tin
gut els sectaris del socialisme milanés.
Falta, peró, la prova definitiva: les ipróximes
eleccions polítiques.
La davallada del socialisme és a tot-arreu dura

manifesta.

Qui pot aturar-la?
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les cancons populars
catalanes de Nadal
Les nostres cançons populars nadalenques són
molt abundoses i variades. La seva estructura
es ben especial i característica i mereix un es
tudi detingut en çó que fa referencia a la part
literaria i la tonada de les mateixes. Perxó en
aquesta senzilla nota anem a fer unes curtes
consideracions que ens ha suggcrit el nostre amor
fervent a la cançó popular catalana en totes les
seves manifestacions.
En moltes de les cançons populars nadalen
ques, el nostre poble no ha fet altria cosa que
ritmar els- divinals misteris de Nadal tal com
estan escrits en els llibres sagrats. La fantasia
popular ha sabut inspirar-se fidelment en els tex
tes sagrats, glosant el seus conceptes conservats
essencialment amb lleugeres variants en alguns
indrets. El Sant temps d'Advent preparador del
gran misteni de Nadal, pié d'encís i de poesía,
ha donat
poble motius bellíssims per a les
les seves cançons, que són plenes de l'atnbient
litúrgic del qual estan amarades totes les festes

d'aquest

sant

Josep. La cançó, peró, canta aquesta festa
esdevinguda en la infantesa de Maria quan
era xiqueta i anava a costura a apendre de lletra.
El passatge evangelic retret aquests dies que
cris canta el dubte i les angoixes de Sant Josep
en
endevinar que la seva Esposa concebra un
fill, també el trobem graciosament descrit en una
de les nostres caljçons nadalenques conservat en la
seva essencia, si bé amb alguna variant. L'Evan
geli ens diu que en saber Sant Josep l'estat de
la Verge, essent aom era un baró just i aima
dor de la honor de Maria, va resoldre deixar-la
d'amagat, fugir de la seva companyia. Mes l'án
gel del Senyor es va apareixer al Sant Patriarca
un somni i
dir-li : "Josep, no deixis pas
la teva, Esposa, car el que ella concebrá es fruit
Fill que es dirá Je
de l'Esperit Sant, tindrá
sús i será la salvació del món." La cançó popular
titulada "Dubte de Sant Josep", descriu aquest
Sant
com

en

va

un

mateix fet amb una gran discreció i d'una ma
nera
molt inndcenta. En el seu desenrotllament
hi intervenen alguns personatges secundaris. Sant
Josep vol deixar la Verge, "agafa la carbala, la
serreta
el sarró"
prenent-ne comiat, diu:
al cel

temps.

verge Santa no es resigna pas
dolça companyia del séu bon Espós
filosa, li
amablement

La

Així en la cançó popular prou coneguda "La
Mare de Déu quan era xiqueta", s'hi recorden
gairebé al peit de la lletra les paraules de l'Evan
geli de Sant Lluc, que la EsgléSia repeteix tan
sovint durant l'Advent en la Santa Missa i en
l'Ofici diví.
Estant la Verge retirada en la seva cambra,

"l'Angel hi va entrar
per la finestreta.
(--Deu vos guard, Maria,
de gracia sou plena.

la
la

Será vostre fui,
será fill de Verge.
nom

es

Josep,
Josep,

nom s'anomena
Jesús Salvador
del cel i la terra.

de la cançó fa remarcar insistent
ment que Maria concebrá el seu diví Fill servant
immaculada la seva virginitat. La diferIncia en
tre el texte del sant Evangeli i el de la nostra
Tot el

texte

cançó rau en que aquell diu que l'angel s'apare
gué a Marja anunciant-li el naixement del seu
Fill, quan la Verge havia sigut ja maridada amb

perdre

no

us

deixaré,

no.

si voleu marxar-ne,
també,amb Vos vull vindre jo.

Així els dos esposos fan via junts, calladament
per camins desconeguts, a la bona de Déu, pujant
muntanyes altes que fadiguen la Verge Santa.
Sant Josep, dolçament, la convida al repós.

Assenteu-vos-en Maria
sota

d'aquest pomeró,

que n'es carregat de pomes,
de fulletes ro n'hi ha, no.
Maria

ja

li demana:

—Josep,

dirá,

per

a

i prenent

:

La nit de Nadal
concebireu Verge.
En tindrou un noi
mateix que una estrella.

Per

vegem els dos.—

nos

El

colliu-me

sant Patriarca 11 fa de

—Mario, culliu-la
Mes la

Verge s'excusa,
Si les

l'ames

cdin la
Llavors esdevé

Les
les

podré

un

poma

resposta:
Vos

dient

:

són altetes,
collir jo?

gran miracle:

rames
rames

una

són abaixades,
del pomeró.
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mitjá d'aquesta feta extraordinária, Josep
amb tota la seva resplandor la innocéncia
de Maria i penedit deis seus dubtes i de la seva
Per
veu

inquietud,
Ja se li agenolla als peus
i U demana perdó.

ple

I

de senzillesa i

d'ingenuitat,

Maria anem-s'en

a

així li

parla:

casa,

faré'l que sera de raó;
pastaré, fdré bugada
i faré el cuimat molt
Ara sí que crec, Maria,

bó.

que porteu el Re3emptor
porteu el Reí de la Glaria,
Mare de Nostre Senyor.

En la narració bíblica

es la ven
de l'Angel
calma l'esperit conturbat del Sant Fuster.
En la narració popular es conegut el Sant Mis
ten i amb la força d'un miracle.
L'Evangeli de Sant Lluc conta que amb mo
tiu de l'edicte d'empadronament dictat per César
August, els dos Sants Esposos haguereren de fer
via de Nazaret cap a Betlem. El poble ha glosat
llargament en les seves cançons les penes i les
angoixes d'aquest llarg camí. Les tradicions i les
Ilegendes han florit al seu voltant plenes de sin
ceritat i de bellesa. Són admirables els diálegs
del Sant Fuster amb les gents del poble que
réfusen la séva companyia i en Veure la seva
pobresa u neguen l'allotyament que eh l humil
ment els demana en nom de l'Esposa
fadigada i
lassa. josep no perd l'esperança de trucar encara
a la porta d'un cor
generós i noble,

qui

Josep

diu

a

Maria:

—Verge, caminera bé,
l'entrant de la vila
tinc un (Irak fuster.
Mes l'amic fuster

Maria

i els respon

no

pie

es

de

recorda de Josep i de

supérbia

:

—Ni que em donessiu dobles,
lloc no hi ha per Vos.

Josep, resignadament,

diu:

—Anem-s'en, doka Esposa,
els homes són ingrats.
La Pena que ells merei.ren,
Déu ja els la donara.

pastors en rebre la santa nova.. Les cançons
L'adoració deis Pastors, La Pastora Caterina, El
Rabadil Joanet, Pum, Pon, fum, Nit de ve/ha,
Els Pastorets, El bou i la mula i altres, totes són
plenes d'ingenuitat i de grácia i conten les fa
cécies deis humils pastors perduts pels catnins
misteriosos de Betlem cercant el lloc on es nat
l'Infant divinal, al qual omplenen de caricia'
i de presents i diuen paraules dolces i amables a
la seva Santa Mare i sonen les músiques i frenen
cançons i dansen joiosament.
La cançó El Reí Herodes amb les seves va
riants glosa la festa deis Sants Innocents que ha
pasSat al poble plena de tradicions i de Ilegendes.
S'hi conten els temors i les inquietuds deis Sants
Esposos en saber que el Rei cruel cerca el nou
nat per a occir-lo juntament amb la munió
innú
mera deis
Sants Innocents. El poble canta la
feta a tall de llegenda, d'una manera espontánia, i
plena de poesia, com si l'hagués viscuda i pre
senciada. Bis personatges hi prenen aire de rea
litat i els llocs de la descripció semblen els ma
teixos d'ara, els mateixos camins i llogarets del
poble oh la cançó ha tret florida. També aqui la
narració popular descriu un gran miracle que ha
obrat el cel per tal de lliurar l'Infant divi de la
crueltat d'Herodes.
Les melodies de les nostres cançons nadalen
ques no tenen totes una igual valor musical. Algu,
nes de carácter alegre i joganer són d'estructura
fácil i senzilla per a ésser cantades per les gents
humils del poble. Amb tot i el seu caient franc i
pastoril no cauen mai en la vugaritat ni desdiuen
de l'alegria serena i reposada própia deis nostres
costums i tradicions i per la seva frescor i inge
nuitat fan les delicies deis infants i encomanen a
l'ánima un sentit de calma i de benestar.
A-Itres tonades són ben notables per la seva
forta valor musical i pel seu caient particular.
Certament no hi trobem pas els ritmes marcials
i alegrois de la majoria de nadalenques, sinó
que es mouen en temps Ilargs i reposats i la
seva modalitat presenta característiques variades
i ben interessants. El bellíssim Cant deis Ocells
n'és una mostra ben palesa. El seu ritme ample
i de volada magestuosa, reposa llargament a ca
da frase sempre nova, repetida la ultima amb
gracioses brodadures que la fan més plena d'en
cis i d'emotivitat. Així el poble canta saviament
la joia que han sentit tots els ocells de la terra.
"Al veUre despuntar
major iluminar
en
la nit més ditxosa.

irambé el texte sagrat ens diu que .un ángel
s'apareix als pastors al punt de la mitja nit, bol
dient-los: "Vine a donar-vos una gran alegria;
avui
criu

es

nat el

vivatnent

Salvador del món." El poble des
les seves cançons la joia deis

en

lo

I. per
mensa

a encomanar

no

a

l'ánima aqueSta joia im

necessita pas la tonada cridanera i
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bojarrada

sinó que

sap

dir-la

quietament,

amb

suavitat, amb un cant seré i pie de misticisme.
El mateix podria dir-se de la cançó Nit de vet
lla encantadora per la seva senzillesa i original
per la seva factura. Si bé sembla un xic alegroia
i joganera porta en el fons un aire de conso
ladora melangia i convida a meditar al gran Mis
ten i de Nadal en la quietud augusta de ránima.
Admirem, per fi, la bellesa incomparable i l'al
ta valor artistica de El Desembre congelat pie
de frescor i de vida. El seu ritme es mou gra
ciosament i lliure. La seva impertorbable moda
litat recorda una de les melodies del cant litúrgic
que la Església canta en el Sant temps d'advent.
Aquesta tonada ha sigut sempre la més estimada
del nostre poble en les festes nadalenques i ha
viscut de generació en generació, ocupant lloc
preferent en els antics llibrets de reculls de can
çons populars de Nadal.

FRANCZSC BALDELLó, PVItt,
••

Centre obrer
de 1%/os/1-a Dona del Carme
de Barcelona
1~1111•11.111.1¦

El Rector de la Parróquia del Carme, mossén

Joaquim Cafiis,

és un apóstol incansable que tre
balla amb gran entusiasme pel bé espirittfal deis
seus feligresos. Es un home abnegat i humil que
está sempre disposat a realitzar tota mena de
sacrificis i heroismes •per tal d'aconseguir el des
vetllament dels sentiments religiosos del poble i
difondre el bé. Si la premsa moltes vegades parla
de fets puerils i pondera els mérits deis que
treballen moltes vegades per un fi purament perso
nal, bé és just que parlem d'un home bo que em
bolcalla les seves obres amb el manten de la hu
militat i treballa per assolir un ideal noble.
Amb la següent allocució es veurá el fi nobilís
sim que persegueix mossén Cafiis.
"Germans i amics : Una necessitat sentida i no
N
satisfeta era la de reportar als nostres ,elements
parroquials, especialment als simpátics congre
gants del Sant Crist, un honest esbarjo i unes
reunions de cristiana letícia per a eixamplar llur
esperit i enfortir son cos. Mes, la parróquia es
veia impossibilitada de fer aquest bé per falta
de lloc adequat. Avui tenim aquest lloc i l'ofe
rim als dits Congregants, perqué puguin reunir-se
com
bons amics, com en un casal de familia,

amb
sible

mitjans
en

d'assolir el

major bé

que

sigui

pos

tots els ordres.

El lloc social compta amb algunes dependén
cies que sense impedir la realització de Panul,
ciat, permetrá també afavorir els malalts i les
mares de
familia de la classe treballadora per
majá d'algun dispensan i gratuit i deis serveis
de l'entitat "Lluita contra la mortalitat infantil"
a arree de distingides dames.
Tal volta amb el temps hi puguem establir
escoles de nit per a jpves obrers.
També podrem donar algun profitós esbarjo
als nens que assisteixin al catecisme parroquial
tota vegada que les nenes ja tenen son esbarjo
en els llocs de l'escola dominical que funciona tots
els diumenges.
Es gran la nostra alegria perqué podem ja fer

quelcom

més

favor deis

—

no

tant

com

desitgem fer

estimats feligresos.
A les persones de cabals demanem que

en

nostres

ens

ajudin, ja sigui

inscrivint Ilur nom en les llistes
deis socis protectors del nou Centre, o bé trame
tent-nos les almoines de son cor generós, o bé
posant-les a la caixeta de ferro que hem designat
al temple. Poden ésser socis protectors tant els
senyors com les senyores.
Si •l'éxit deis nostres treballs respon als nostres
no hi faltará amb el temps al
dit

:desigs,

Centre, alguna vetllada literária algun

certamen

catequístic, algun concert, alguna conferéncia pú
blica, etc., etc., segons els mitjans i possibilitats.
A qui vulgui assabentar-se deis nostres pro
pósits Ii remetrem un imprés deis que tenim
llur disposició. 1 qui desitgi ingressar com a soci,
pot emplenar el corresponent formulari de
citut, i posar-lo mans de qualsevol deis RR. sa
cerdots, o bé posar-la al bussó que hi ha al tem
ple i a l'entrada de la casa rectoral. Abans de
fer la inscripció, Ilegiu el Reglament imprés.
La inauguració del Centre será el dia i de
gener, a les quatre de la tarda, i l'acte será
públic."
Tanibé s'ha repartit una allocució molt inte
ressant adreçada a les mares de la barriada del
Carme, explicant l'obra que es proposa realit

a

a

la "Lluita contra la Mortalitat Infantil" es
a 14 dita Parróquia.
Desitgem que obtinguin un éxit falaguer les
obres meritóries de l'incansable i zelosíssim Rec
tor del Carme, Mossén Cafiis.
zar

tablertl
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En el número darrer

apareixer

mutilada
aquesta secció.
Com que
lloc a que amb molta
raó es mole4stés la casa Codorniu, que tant ho
nora la nostra terra i el nostre
illustre collabo
rador En Jaume Raventós, que mantes vegades

petita

una

va

publicada
podria donar

nota

en

ha honorat les planes de CATALUNYA SOCIAL, re
produim el comentan i que va ésser mutilat.
A continuació d'allá on deja. Veiam si resul
tará un governador Cod,orniu, havia de dir :
El diari de Madrid que ha fet aquest comen
tan i

el

despectiu

s'ha proposat dues

coses:

molestar

governador perqué és catalá i de retop
menysprear la industria catalana.
Han passat pel govern civil molts governadors
no
catalans que han fracassat i, per tant, si
nou

fracassa l'actual
deis anteriors.

es

posará
*

a

la mateixa altura

* *

Sernbla que alguns

generals han demanat ex
En Lerroux pel seu discurs pronuri
ciat a Valéncia. També es diu que li han
tramés
els padrins.
En Lerroux al parlament calla com si
hagués
perdut la eloqiiéncia que li ha permés fer la
viu-viu tants ánys, i un cop és tancat té uns
desigs de parlar que passaria el dia perorant. I
plicacions

a

es que ál miting
sempre té raó i ningu el con
tradiu i en canvi al parlament s'exposa a que li
treguin els drapetl al sol.
Quan es té la teulada de vidre no es poden
tirar pedres a la teulada del rei.

* *

Si

ficag.

fa altra

no

claracions, als

que discursos i de
el canvi resultará irle

El poble no té cap interes que sigui comissari
En Pau o En Pere, el que vol és que tornin els

anIdats

del Marroc

aquesta política
i ser se
diners.

que

i que s'acabi d'una vegada
ens
deixará sense joventut

*

El
als
es

* *

non ministre de la Governació

nous
seves

Plau. Es

doná ordre

governadors que prohibeixin
respectives ínsules baratáries.
el que den ésser.

*

Diuen que una casa de Barcelona está con
feccionant camises negres per un grup de fei
xistes que es formará en la nostra ciutat.
Creuriem aquesta noticia si llagues algú capaç
de fabricar un Mussolini.
*

*

*

Hi han coses veritablement coinciderlts: El dia
mateix en que el ministre de la Governació feia
unes declaracions prometent perseguir el joc en
totes les seves manifestacions, apareíxien en tots
els diaris, al costat, les filarades de números es
terlocats de la Rifa Nacional.
Veritat és que nosaltres som massa obtusos i
no sabem distingir. Perqué de fet es veritat que.
es troba una diferéncia entre el joc i la
rifa.
El primer es una mala jugada i la segona, una

rifada.

Per cert que si és mira la part grotesca de la
Rifa ja té força grácia, ja! Si podessiu donar
un cop d'ull a la Rambla a vista de pajar° (el
que es deuen divertir els pardals) o tansols que
us enfilesseu
a l'imperial
d'un tranvia veurieu
enfilalls de ciutadans boca-dabats davant els clás
sics trasparents i piçarres. Donen la sensació d'un
reguitzell de zeros interminables... Oh! i expo
sats a alguna broma deis pardals que se'ls goiten
a vista de pajar°, naturalment.
* * *

cosa

periodistes,

* *

*

El senyor Villanueva ha estat nomenat Alt
Comissari. Veurem la política que seguirá al

Marroc.

tant és que aqueixa bona regla tingui excep
cions. No ens convencen els arguments de con
veniéncia que allega el ministre.
Les coses que són dolentes per una ciutat ho
són també per totes. Es ven que la moral lli
beral es molt elástica...

El que

no

el joc
Aixó
ens

en
ens

plan

El nostre número extraordinari, modéstia apart,
ha obtingut un gros éxit. Hem rebut moltes fe
licitacions d'eminents personalitats del camp ca
tólic, que agraim fondament i ens encoratgen a
seguir treballant amb la bandera ben desplegada.
Ja que nosaltres fem tot el que podem per
tal de donar a la nostra revista un caient mo
dern i seriós, esperem que els nostres amics se
guiran ajudant-nos i obtenint nous adaptes i sus

cripcions.
Estern satisfets del camí que en poc temps
havem fet; peró volem arribar, amb l'esforg deis
que simpatitzen am.b la nostra actuació eminent
ment social i cristiana, a estendre'ns, per tata la
nostra terra.

No oblideu, amics, que la Premsa es Varma
més poderosa que esgrimeixen els pobles cultes.

CATALIJNYA SOCIAL

14

Nolídarí

nes

ESPANYA

va

—El Patronat Obrer de San Miguel del Port
inaugurar brillantment el curs de les Escoles

nocturnes

següents : Adobs, olivera, ametller, máqui
agrícoles, análisis d'adobs. Alimentació del
bestiar, reproducció i herencia en el bestiar, ma
lalties del bestiar. La vaca hetera, análisis de la
llet. Fabricació deis vi, análisis de vis. Fa
bricació d'olis. Fabricació de conserves. Organit
zació de Sindicats Agrícoles.
Els alumnes es poden inscriure a una
a vá
ries de les assignatures que vulguin apendre.
ríes

gratuites

que fa anys sosté amb tan
la barriada obrera de la Bar

de profit per a
celoneta.
--La Comissió d'Educació General de la Man
comunitat está preparant la publicació d'un lli
bre per a difondre el respecte i amor als ocells,
en especial als ocells benefactors de la nostra te
rra i de l
nostra agricultura. Aquest llibre vin
drá a enriquir notablement la producció literária
d'aquest tema, que a casa riostra, dissortadament,
és tan escassa ; i será un 'libre de lectura agra
dable per a tots els estaments.
—E1 ministre del Treball al presidir la ses
sió del Consell del Patronat de l'Institut Nacio
nal de Previsió, expressá el seu decidit apoi per
a
afermar l'obra realitzada i per l'ajuda i el
progrés de l'esmentat organisme.
Saprová integre el projecte de reglament de
la Comissió Paritária, 1 es traça el programa
d'execució deis acords mediats de la Conferen
cia de Barcelona.
—S'ha publicat una serie de disposicions ofi
cials reorganiüant i burocratitzant els Tribunals
per a Nois.

--El dia ro del mes de gener començará a
l'Escola Superior d'Agricultura, de Barcelona,
el curs semestral pfeparatori, per a tots aquells
alumnes que desitgin ingressar el curs vinent, i
no tinguin prous coneixements de
les matéries
exigides per a l'admissió.
El curs compren les assignatures : Nocions de
Matemátiques (Aritmética, Algebra i Geometria).
Nocions de Física. Nocions de Química, Geo
grafia, Catalá i Llengua •francesa. L'Escola fa
remarcar
als propietaris agricultors la utilitat
d'aquest curs, organitzat per a facilitar als alum
poc preparats l'ingrés a l'Escola, reunint en
nes
un
semestre els coneixements fonamentals ne
cessaris per a començar en bones condicions els
seus" estudis.
També el mes de gener s'instaurará l'ensenya
ment postal, en les branques en que han quedat
editats els textos consegüents. Aquest ensenya
ment es dedica als agricultors que volen apendre
una materia especialitzada, i no poden absentar
se del seu lloc de residencia. L'ensenyament pos
tal es completará amb cursets ,práctics de curta
durada. Aquest any es començará amb les maté

o

ESTRANGER
Per haver fracassat a Berna les solucions de
concórdia entre patrons i obrers del ram d'im
premta, tots els patrons impressors de Suissa de
clararen el lock-out als seus obrers.
El P. P. I. ha fixat al seu criteri polític
actual davant del Govern de Mussolini, aixís :
Ordre i dlibertat ; renaixement de l'Hisenda
autoritat del Estat forma; fora clienteles políti
ques ; organismes locals forts ; valorització de
tots els interessos llegítims ; representació propor
cional; vigorització de les energies espirituals
donant preeminencia a les creences religioses.
El Papa ha enviat un formós i emocio
nant missatge de pau i d'amor \ a Irlanda, que
comença a disfrutar de sa snova vida d'Estat
lliure d'Anglaterra.
A l'estranger (com també a Espanya)
cornmemorat seriosament l'aniversari del gran
sabi i excellent católic Pasteur.
Els obrers italians tocats de socialisme tre
hallen per a unir-se tots a fi i efecto de deturar
pena...
la disolució deis seus organismes, que
—

—

—

—

••

LA RIFA
Cada any ,després de saber-se els números que
han sortit ipremiats, cauen fets a migues els cas
tells que la gent havia—alçat en el món de a
fantasia. Són molts els que veien ja l'or amun
tegat damunt de la taula, i pensaven ja les co
ses que farien si els afavoria la sort. I arriba el
dia cobejat, i totes aquelles iFlusions s'esvaei
xen com lleu
fumerola.
No e/pereu el benestar de l'atzar, ni que els
diners us ploguin deis núvols. Voleu tenir di
ners per
a satisfer les
necessitats de la vida ?
Busqueu-los en el sacrifici i el treball i si
honradament heu amuntegat riqueses, vostres
són. Pastem el nostre pa de cada dia amb una
mica de dolor, 1 sometem-nos a la Ilei del tre
ball, que ennobleix l'home i fa progressius els

pobles.

41.11
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Obra de gran interés:

Los Tribunales para ninos
EL TRIBUNAL
Y SU

NINOS EN BARCELONA

PARA

ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE
DE FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal
amb

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a

nens

PREU: 10
EL

PRODUCTE ES DESTINA A

Pessetes

INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
Unja de Cuba Méxie.—Servei mensual, sortint de Bilbao el
17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i
Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Unja de Ituenos-Aires.--Servei mensual sortint de
BArcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de
Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatje de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Unja de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual,
sortint de Barcelona el 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per
a New York,
Retorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala Habana i Veracruz.
a New-York.
Línia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint
de Barcelona el 10, de Va
lencia 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
Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i
Barcelona.
Unja de Fernando Póo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el
2, de Valencia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les de la
escales
de Canarias i de la Peninsula indicades en el
viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a establerts els especials deis
New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran
oportunarnent a cada

Gijón

viatge.

Aquests vapors
cárrega en les condicions més favorables i passatgers,
quals
la Cornpanyia dona admeten
allojament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en sonalsdilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
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REHUSAR BOTELLAS MAL

ia Cots
Atan.

FUNC¦ADA

EN

1879

Carrer deis Arcs, n." 7, pral. (Travessia de Pina Sta. Ana

a

Piala Nova)

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRÁCTIC, DE COMERÇ
Reforma de lletra.—Ortogralia.—Correspondéncia comercial.—Documentació.—Práctiques
d'escripteri.—Mecanografia.—Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
-aplicats a tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.—E1 Títol de Tenedor de
Llibres, previs exámens per perits i professors mercantíls.—Classes espectals per a senyo
retes.—Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per
rnétodes moderns purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguáfons
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