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El pro/cc/oral civil
El senyor Villanueva, cona ja és sabut, ha estat
nonaenat alt Comissari. Veurem si aquest
canvi de política servirá per a retornar novament els nostres
fills a les llars. Si persisteixen
mantenint un gros exércit al Marroc, amb el canvi no hi guanyarem gran
cosa.
El poble el
que vol es que s'acabi d'una vegada una guerra
que ens empobreix i arrabassa la nostra
joventut. Nosaltres creiem que el protectorat civil pot ésser el començament d'una
pau
durable, peró la dificultat rau en [robar l'home que reuneixi les degudes condicions. Reeixirá
el senyor Villanueva en el seu
difícil comes? Nosaltres ens atrevim a afirmar que no. Els
polítics professionals, els que viuen allunyats de la realitat i no
reconeixen les variants
étniques ni el lliure ús de la llengua própia, trobaran segurament molt
encertada l'actuació
del flamant comissari.
Es dolorós confessar-ho, peró ho diem perqué no es cap
secret: les veritats no han
d'amagar-se mai: els polítics de Madrid no tenen condicions per aconseguir
la unió espiritual
deis pobles que pretenen protegir. Sentireu dir a la majoria deis
polítics madrilenys o
aclimalats a Madrid, que el Marroc es una prolongación del solar patrio. Es a dir que
per a
ells no existeix cap diferéncia entre els pobles ibérics i el
Marroc. Mentre tanquin els ulls
a la
realitat, és impossible que hi hagi pau. El senyor Villanueva que mantes vegades
ha
demostrat tenir una mentalitat estepária, actuará a les terres
del Marroc igual que si es trobés
a

Madrid.

Amb els diners

impuls

a

la

riquesa

i

que hem

esmerçat inutilment al

la cultura

d'Espanya.

Marroc, hauriem pogut donar

un

gran

Es irrisori que un poble
pobres mestres rurals es moren de fam, esmerci grans quantitats que no té escoles i els
per sostenir una guerra
que no ens donará cap profit. El Marroc
continuará essent la sepultura de la nostra joventut.
Aquelles terres ermes i inhospitaláries son xopes de sang generosa. El patriotisme
veritable
no consisteix en dissimular els
defectes, sinó en dir la veritat. Certament que als ulls de molta
gent és mes patriota el ciutadá que fent vibrar
la lira de l'entusiasme canta unes glóries que
no existeixen,
peró a desgrat deis que aixó creuen, cal parlar ciar i alçar la ven. Els dies
passaran i tot seguirá igual. El poble anirá
arrossegant resignadament el carro feixuc de la
decadéncia. Algú potser creurá que és aventurat
Espanya fer de profeta é4 una cosa molt planera? fer aquests judicis. Peró no sabeu que a

15 céntima

a
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
Males llengues han dit que la malaltia
sobrevingut al nou Alt Comissari del
era de carácter diplomátic. Per desgrácia

que ha

Marroc
es

real,

ben real la malaltia d'En Villanueva.
El pitjor és que cada cija que passa sense
solucionar l'afer del Marroc va agreujant-se.
Del Marroc sempre porta el vent males noves.
Segons les més recents, les cábiles que confiant
amb la serietat de l'Estat espanyol combateren
al nostre costat contra les cábiles enemigues", es
troben ara a la boca del llop i sense mitjans de
defensa ja que, per mor de conseguir prompte
la pau a tota costa, aquestes cábiles han passat
a ésser enemigues d'Espanya i quelcom més
en
cara. El Raissuni i els seus, que els teniem ven
çuts i acorralats, ara, en virtut de la nova políti
ca que acordá En Sánchez Guerra, són els amos
de la seva zona i es vengen bárbarament (corn
saben venjar-se els rifenys), de les cábiles que
al nostre costat fins no fa poc els combateren.
Aixó és un xiC més que vergonyós. Perqué hi ha
que afegir que aquests amics de darrera hora
són els que van portar a cap les hecatombes
d'Anual, Mont-Arruit i tadtes altres, són els
mateixos que fins ahir robaven i assesinaven els
espanyols que gosaven creuar el territori llur.
Aixó clama al Cel, i els crits i les protestes deis
rifenys així burlats per l'Estat espanyol, i deis
espalnyols així enganyats i venuts allí per l'Es
tat, eixorden i conmouen profundament l'opinió

pública.

Són molts i prestigiosos els diaris que ja de
manen

judici públic'

contra els

governants i el

Comissari que així han procedit.

Malgrat

aixó comencen els concentrats les
de les eleccions. Al sí del Ministeri
es prddueixen cada día fortes baralles que van
esquerdant el bloc esquerrá, no molt compacte,
certament. La lluita propera es presenta aferris
sada, no tan entre el gorvenant i els enemics seus
polítics naturals, ,peró si entre els governants
mateixos. L'espectIcle de tantes concupiscéncies
desbridades molt abans de la lluita és Hastimós,
i fa preveure una batalla electoral escandalosa.
conxorxes

Els 'partits extrems aprofiten aquestes deplora
bles circumstáncies'per reorganitzar-se i preparar
altra volta luctuosos esdeveniments. Ara comp
ten

amb auxilis efectius de

d'Espanya camp preferent
perimentacions.

Russia,
de

ses

que vol fer

horribles

ex

Si al menys reeixissin els esforços que gent de
tanta preparació, i bona voluntat com els qui
han promogut les recents assemblees (de les

quals havem ja parlat fa pocs dies) fan per a
salvar el poble.
De la catástrofe d'Onteniente s'ha esbrinat que
va tenir per origen el mal estat del material fe
rroviari. Si fa no fa tot está igual. Responsabi
litats ? Ja poden descansar en pau els morts... i
els vis.
ESPANYA ENFORA
Comencem amb

una

bona

nova :

Xina ha abo

l'esclavatge. Allá, des que varen destruir
l'imperi per instaurar la república, fan com
Portugal... cada setmana
provoquen crisis. Es
una delicia la democrácia viscuda per pobles. que
lit

a

es

la prenen seriosament.
Ara treballen per a poder viure-la els indis
que rauen sota el poder de la Gran Bretanya.
Es cansen d'estar bé, relativament. Sortirán ami)
la .seva? Pel que pugui ésser, Anglaterra ja es
prepara' a repetir allí el cas deis Dominions.
Governar és preveure en els pobles que en saben.
Aquí, és veure i contemplar els éstralls del siste
ma contrari.
Tornem a buscar una bona nova per a des
cansar de les dolentes, per que ja suposarán els
nostres llegidors que alló de Lausana acabará
amb punxa. El món iHustrat festeja encara el
centen7ri de Pasteur d'una manera corprenedo
ra. L'Església ha pres la part que li pertoca trae
tant-se d'un savi tan gran com bon catóilc. Pas
te.ur és un deis benefactors de la humanitat i una
de les glóries més radiants de l'Església i de
.

f

França.
:Parlem-ne

de França. A Paris s'está perJlon
gant la Conferéncia de Londres. Alemanya ha
fet altres. propostes per tal de donar una solu
ció práctica a la' qüestió de les reparáCions, de
la qual está pendent la pau 'del món i tal volta
la vida civilitzada d'Europa. Poincaré sernbla
que s'ha convençut que el alón no consentirá a
França el plantejament deis seus plans imperial
listes. La. campanya periodística de Lloyd Geor
ge els ha fet impossibles. Els ianquis, malgrat el
viatge hom.éric' de Clemenceau, el gran patriota
francés, no s'han. convençut de la justicia fran
cesa, i s'esforcen en buscar tina solució que eviti
al món un nou flagell com el, de 1914. Els mo
ments presents són verament semblants als de
l'estiu de l'any esmentat.
A Irlanda tampoc acaben de donar el partits
en lluita amb les normes
de la pau. El
pega de debo, peró com si tal cosa. Pobra Ir
landa!

govérn

fr
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El parid Popular ítalíci
No fa rnolts

ches, d'aquestes planes

estant,

ens

preguntavem que faria el partit Popular italiá,
integrat per homes eminents, davant del f eixis
me. Com es natural,
un partit fort com el Popu
lar, no havia de resignar-se ha ésser absorvit i
eliminat de la política italiana. Els católics ita
lians tenen prou força per a intervenir en les

lluites polítiques

i fer sentir la

seva

orien

veu

tadora.
Don Sturzo ha parlat

a Tori i ha exposat amb
el moment ipolític actual, fent
„assenyats advertiments al feixistne.
"La lluita contra l'Estat democratic centralit
zador a Italia
va dir
ha estat sostinguda per
tres partits de massa: pels socialistes, el popu
lars i els feixistes. Zis primers, basant-se en la
Iluita de classes per la dictadura de classe, in
tentaren abatre un sistema 'per?) no podien tenir
ne un altre i
llur revolució va fracasar. Els po
pulars sostingueren la reforma de l'Estat sota el
terreny constitucional i esdevingueren un partit
parlamentani que tenia en contra seu la coalició
democrática. Els feixistes, amb el métode directe
amb les organitzacions armades, han conquerit
el poder.

una gran

Claretat
—

—

Peró no pot dir-se encara si l'episodi está ja
dos o está per cloure's en una serie de fets que
podrien caracteritzar-se com una crisi de govern
O

bé si

prosseguirá

el

seu

desenrotllament

en una

veritable crisi de les institucions.
Després don Sturzo estudia la crisi del parla
mentarisme enquadrant-lo amb la de l'estat cen
tralitzador, burocrátic i monopolitzador; recorda
les diverses etapes sofertes per la llei electoral
amb el successiu allargament del sufragi fins arri
bar a la proporcional; remarca la inestabilitat
dels governs que en 74 anys hi ha hagut 69 mi
nisteris i es moStrá partidari que el Senat fos de
representació electiva i de corporacions, per mei
tat.

"La crisi del parlament

—

digné

—

es va

mos

trar sobre tot en declarar-se la guerra, decretada
fora de Montecitorio. La Cambra no tenia ni fe
Per •dir sí, ni coratge per din no. Veié pasar
Passivament el més gran esdeveniment históric
des de la unitat fins avui i va veure exhauricla
la seva comesa. I quan, després de la guerra, es
volgué rependre l'activitat constitucional, no fou
possible usar l'antic trinomi ciutada elector
per qué era romput per un fet
nacional. Fou necessari tornar la llibertat d'ex
pressió i la força de cohesió al país, a la cons
ciéncia electoral amb la formació de partits a
base nacional. Per aixó va venir la representa

Cambra-govern

ció proporcional, com element disciplinador i or
gánic, de les grans masses allistades pel sufrail
universal.
Peró la crisi del parlamentarisme no podrá
ésser superada amb la simple solució del métode
representatiu; convé assegurar-se tambó una bo
na i abundant producció legislativa.
Qué fará el nou govern pe don Sturzo ano
mena
"Comité de seguretat"? Abans que tot
haurá de fer nova la Cambra. Peró si durant
l'any deis plens poders no intenta la transfor
mado de l'Estat centralitzador i del parlamenta
risme democrátic, la seva Cambra será la ma
teixa. Podrá tenir una altra cara o un altre nom
i en lloc d'aquestes quatre democrácies hi haura
quatre feixismes; els socialistes combatran més
o menys els feixistes ; els populars seran en me
nor nombre, peró la Cambra será igualment in
quieta, equívoca, amb majoria inestable i el par-,
lamentarisme democrátie pesará encara per uns
altres anys sobre la vida política italiana.
S'invoca un govern fort i per aixó molts han
acollit amb satisfacció el govern de Mussolini.
Peró aíxó no voldrá dir que Italia pugui tornar
al període pre-constitucianal dels governs pa
ternals i illuminats amb parlaments decoratius.
Per aixó convé, abans que tot, tornar a la lliber
tat constitucional, a la legalitat i a l'ordre pú
blic.
Aquí esta l'aspra i dura tasca del govern, si
gui enfront deis adversaris decidits o enfront
dels propis amics. Li'esperit de violéncia que ha
anunciat durant més de dos anys l'acció feixista,
no pot tornar facilment i dócilment a la legalitat
sense deixar notables rastres. I convé remarcar
que l'esperit de disciplina que han mostrat les
esquadres a llur cap ha estat rellevant, encara
que potser sigui per la contradicció, pel menys
preu de les lleis escrites per l'Estat italiá i l'ob
seguí a la llei disciplinaria de llur organització
própia, com també 'pel voler indiscutible de l'ho
me que la guia i la domina.
Avui
exclama don Sturzo
aquest home
el govern i les dues lleis, la italiana i la feixista,
s'han d'identificar i consolidar. Quina de les dues
llama de claudicar ?
Si el fi del partit feixista és un fi nacional,
hauria de prevaldre la llei italiana, especialtnent.
quan la identificació de les dues lleis será impos
sible, com esdevé en l'exercici de la violéncia
contra persones i instituts. Heu's aquí l'esforç
del govern per a trabar la solució.
S'afirma prossegueix l'orador —que l'esqua
drisme seleccionat esdevindra cos de l'Esta; tot
---

—
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continuant cos feixista. L'experiment será ben
difícil : aix5 representa la voluntat, ja en acció,
de normalitzar l'estat de fet.

Després de referir-se al problema económic
financier, don Sturzo pregunta :
Quina és la missió del partit popular italiá

i

o

estava

CO

son

període álgid

afegí

—

--

—

?
atenuada ?
Don Sturzo ho nega i rebat les critiques a
l'acció del partit i del grup parlamentan.
Refermant els principis ideals del partit popu
lar que es resumeixe,p en la paraula "libertas" i
reivin,dicant ,pel partit el mérit d'una activitat
que no s'ha litnitat a la política parlamentaria
com la "dernocrácia burgesa" que no tenia
da
rrera seu
un
partit sinó una clientela, l'orador
examina les campanyes i les conquestes que són
glória del partit popular, al qual atribueix el
rit de la campanya contra 1 Estat centralitza
dor i monopolitzador.

Es avui finida

"Quan

el socialistne d'Estat, la nostra veu era l'única
que se sentia ; la premsa feia silenci entorn nos
tre, peró el país sentia la novetat i seguia".
El mateix succeia amb l'auton,omia, la qual
avui combatuda pel feixisme
triomfará no obs
tant, en l'esdevenidor igual per l'examen de l'Es
tat, primer combatut pel relator feixista a Ná
pols i ara actuat pel govern.
Assenyalant al parta la missió de "concórrer
amb eficácia i superar l'estat revolucionani i de
desordre i fer sentir la força de lel més altes
superiors directrius morals i nacionals", l'orador
acaba amb una afirmació de treball i sacrifici en
tusiasta i disciplinat per la redempció de la pa
tria "per damunt de tot bé terrenal i de tot afec
te humá".
En les faltes reconeixem l'home en
en les virtuts a cada un

general,

4.-

Lis obrers davant la
crísí de l'habliació
Més d'una vegada ens em planyut de que les
organitzacions obreres de tots els matisos veies
sin sempre els .problemes d'una manera simplista,
sense les complicacions i derivacions que l'Eco
notnia en tot moment presenta.
Així la fórmula Inés jornal i menys jornada,
ens
ha semblat absolutament absurda des del
punt d'obrir obrerista, deixant de banda tot alló
que repercuteixi en la producció i solament ates

el desgavell del pressupost familiar del treba
fiador.
Sembla que ja no hi ha res més a desitjar
després de copgat l'ideal d'obtenir un máxim
rendiment amb el mínim d'esforç, i heus aquí
l'erro; perque, al cap d'avall, no es poden con
siderar les relacions obrero-patronals com una
cosa
abstracta i isolada, i encara menys les
solucions de cada" industria desentenent-se de la
resta. I s'esdevé tot el joc económic dintre un
círcol viciós a. major salan i i menor producció,
major és el cost general de la vida.
Per aixó una acció obrerista relacionada amb
les necessitats del cos social ens sembla, a Inés
d'una determinació de virtut de comprensió, una
ruta encentada.
Deixant de banda tota qüestió doctrinal, no
podem menys que retreure en aquestes planes
una determinado del Sindicat Unic, amb l'únic
fi repetim, d'esperonar a tots• els directors de

1.

massés a
obrer.
No és

ampliar

liur

concepció

del

problema

incógnita

per tots els que vivim
el ram de subsisten
cies el valor adquisitiu de la ,pesseta es poc més
de o'so, en quant a lloguers es refereix, aquesta
valor no arriba a la quarta part del tipus nor
mal en l'any 1914. Entre altres causes que no
són del cas aquí esmentar, la que absorveix la
és la manca d'habitacions, que fa
que a una major demanadissa, s'encareixin fins
el marge d'utilitat, que és crescudíssim. A aquest
desnivell entre oferta i demanda hi ha contri
buit d'una faisó definitiva l'enderrpcament de
cases de lloguers modestos, motivat per
la re
forma, ja que les que s'aixequen als antics solars
(i no en la proporció numeral) són, construc
cions o per rics o per despatxos.
Per aixó ens sembla encentada tota acció que
tendeixi a evitar aquest trasbals, i a aquest fi
va ordenada
la conclusió de l'Assemblea de la
Confedenació celebrada el diumenge prop-pas
sat, que diu :
"No fer cap enderrocament sense que abans
s'edifiquin habitacions que equiparin en tant o
menys preu de llaguen a les que es tracti d'en
derrocar."
Punt d'obir que En Salvador Seguí havia ja
sostingut en una reunió del Ram de Construc
ció que va tenir lloc el 17 de Novembre de
a

una

Barcelona que

si

en

impórtáncia

"-

l'any finit.
Cal

que

orientado

devenint

els

obrers vulguin

paraliela

un

en

la

estament

en

lloc

seguir aquesta

del conjunt;
d'una classe.

marxa

es

Jui,t VILA
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Lis fres
Es ciar que són més de

tres els mals es

perits que roden per la terra, pero els tres
amb els quals ens toca bátre'ens, que són ben
1

negres i

ens

amarguen cruelment la exis

tencia, són tres diables gegants. Infinitament
més poderós, eadascun djells, que els seus
febles i migrats contradictors, bé cal que
,Déu ajudi a n'aquestos, i els hi aguanti els
braços.
L'un dels tres, és el diable del Cinema

tógraf. Té

mtmtada una indústria voten
tíssima, la més forta del món. Empra mi
lions de milions per l'ensenyança. El! diu:

Soc l"Educador del imán. Té

una

escola uni

versal, internacional, utilladíssima i popu
laríssirna. Ell ensenya a les multituts el eyim
i la passió en ses més moderníssimes gosa

dies, en
Alliçona

sos
en

més útils trucs d'eficácia certa.
les arts del yobar i el matar i el

fer patir, i fascina les

gentades

amb

son

irresistible apostolat de la disbauxa.
L'altre és el diable del Joc. El seu lema
és: Jo soc l'Administrador del món, i aixó,
sobre tot ho practica en aquesta terra. EH
fa política, fa pátria, fa otdre social, fa
cultura, fa beneficencia i caritat. Per a rea
litzar tant belles obres, desfá cases í famí
lies, aplana autoritas, terraplena lleis, com
Pra i ven funcionaris, aterra la virtut, en
derroca l'honor, aixampla la justicia, liquida
Da.trimonis i hisendes, treu fites i fronteres
morals, esborra bons noms, i omplena tim
bes amb els

cossos

deis suicidats. Ell ha

abolit el treball, bo i fent adorar el Joc
a providencia general.
El

tercer deis monstres és el

l'Anarquisme.
Bestia
i el

de

seu

Du escrits al front

l'Apocaiipsi

nom

ja és

—

una

noms

de

com

diable de
—

com

la

blasfemia,

fa

de l'hora

d'aixoplug

i d'invulnerable blindatge : el
dins estant, .ell cre

sindicat obrer. D'allí
mará l'univers, peró

atenyer,

els

car

a

ningú el pot
rebria la pell i la

n'ell

trets els

pobres treballadors. I ara ell está
mobilitzant ses esquadres. Ai del qui re
butgi afilerar-se sota el servei de l'Anarquis
me, ai del qui no -vulgui ésser blasfem, ai
del qui refusi ésser incendiani ! Perdrá el
i perdrá la vida. Perqué l'Ana,rquisme
carn

deis

proclama

de vida i mort deis
obrers, i de tothorn, i exigeix que, no a Déu,
sitió a ell, al diable, demarti tothom i ca
dascú el pá de cada dia.
Tant feréstegs personatges, no son pas
es

engúnia

senyor

ni, alarma de

ningú. L'especial

afa

lag i el somriure plaent deis contemporanis
són can-1i de

vellut

per al pas deis monstres.

Els magistrats i els homes poderosos, d'un
costat, les turbes i corrúes ciutadanes d'un
aktre, s'apressen a fey-los la més esplln
dida arrivada.
I aquesta és la malicia deis dies. nostres.
Perque ja va dir JesUcrist que cada cha es
duia la seva : Habet dies malitia sua. I ve
t'aquí. Contra els tres dracs, que no són de

fábula, sinó ben carnals i ben vius, que ta
pen la llum del sol, fent la teneb,ra amb ses
ales, contra aquestes satániques feres que
—

sois amb

free

un

ungla,da,,de combat
prosseguir—any nou,

o una

treurien—hem de
lluita vella
fent degotar,

ens

—

en

aquesta ocul

fontana, el rajolí modest d'Una paraula
que és feble i obscura, peró que porta disolt
.1'únie tóxic mortal per al diable :,la Veritat
ta

de Déu.

Sigui aquesta

sempye

amb

nosaltres.

Amén.

blasfémiá per sí sol.

Crida que no vol amos, peró ell diu : Jo soc
1'Amo del mión. Eh l ha trobat el jaç que

R. RUCABADO
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L'encís de la ferra í
de la llar

s'envolá cap al cel. Els dos

germans

varen

plorar molt damunt el cos inert de la pobra
»tare. La gent del poble envaí la casa. Les
dones

s'oferiren

a

vetllar el cadáver.

A posta de

En Ricard tenia una imaginació molt
exaltada. Cada matí quan sortia de casa i

veia onejar les muntanyes terres enllá ex
clarnava amb una gran melangia:
—Qui tingués ales ben grans per a volar

lluny d'aquest poble ensopidor. Es
ben trista

una

cosa

sempre el mateix.
El gema d'En Ricard també era de me
na somniador,
perd estimava la pau de la
llar. Els dos germans pro jectaren un viatge
ben llarg, per tal que els retingués molt de
temps lluny de la sevct terra. Pera i la mare
velletct? Es possible que abandonin aquella
pobra dona que els estima tant i que no té
altra consol que els seus fills? En Lluis, el
veure

germa petit,

negar a fer el viatge.
mals fills si abandonavem
la mare! Que no veus que quan ens troba
riem lluny la nostra bona mare es moriría

—Seriern

es

va

uns

d'enyoranca?
Eh Ricard
vis. La

s'atreví a deldoure els ha
el portavalluny pera !'amor
el retenia prop de la seva mare.
no

fantasía

de fill
Els rdies

anaven escolant-se rapidament.
Els dos germans, aclaparats per un gran en
sopiment, portaven una vida plácida i tran
quila. 4 l'hivern esperaven veure fruítar els

arbres i esclatar les flors perfumacles, i a
l'estiu enyoraven la melangia deis dies freds
i rufols que el cel és gris i les tulles
daura
des rodolen per terra.
Un !día la mare emmalaltí. Els dos ger
mans no es movien del cocal
del llit. El
senyor Rector, un home vellet i espiritual
que parla a poc a poc i amb una gran
dol
cesa, aconhortá a la pobra velleta malalta.
—Mbriu tranquila—li va dir,—que els
vostres fills pregarctn per vos.
Arriba la motinada i l'herba era hurmida
de rou i la boira embolcallava las m'unta
nyes. Un ocellic, balb de fred, saltironava
damunt el branquilló d'un arbre que estenia
les branques nues davant de la finestra de
la pobra velleta. Triomfá la llumn i l'horitzó
sangna lleugerament. Mentre el sol aparei
xia darrera les muntanyes amb la fac verme
lla i encerclat de boires d'or, i rherba hu
mida es redrecava i els ocellics estenien les
ales sota del cel inundat de llurn, ranimeta
de la pobra-vella abandona el cos feizuc i

sol, en aguella hora que les
muntanyes s'adormen sota el brill de les pri
meres estrelles, i les flors es colltorcen, i
damunt de la terra hi plana un gran silenci,
la pobra velleta fou portada al cementiri.
Les empanes brandaven i les
cions sonolles

seves

vibra

s'escampaven terres enllá,

en

la

quietud deis camps.
Quan arribarett al cementiri, la terrct es
tava ja esventrada. Pou soterrab vora 'd'un
xiprer alt i solitari. En posar damunt del
taüt les darreres paletades el sol ja s'havia
estirnbat, i les tenebres davallaven rápida
rnent del cel. Els camins es varen enfos
gran

queir:

En arribar

a

casa, els dos germans varen

plorar amb un gran desconsol. La tristesa,
per?), es va allunyar aviat. En Ricard va

com si se u
hagués obert urkt gran
des de la qual albirés un bell pai
satge. Ja som lliures! La terna és nostrct,
Anem a conixer altres pobles i a veure la

somrjure

finestra,

llwm d'altres cels.
'Al cap de pocs dies el dos germans aban

donaven el poble.
—Ara sí que serem rics--deia En Ricard.
—Som joves i la fortuna es posará a l'a
bast de la nostra met.
Arribaren a un poble de l'altra banda de
mar, i En Ricard no pensá en altra cosa que
en fer grans negocis. En Lluis
no dejaires
per no contradir el seu germá, pera s'enyo

Aviat aconseguiren amuntegar or. En
Ricard volia rnés rique.ses, i no veía mai

raya.

extingida la seva
—Oh, que

soc

món será nostre.

—Ets
Lluis.

sed.

ric!--exclamava.—Tot

felic, gerniá meu?—li pregunta En

—Ho seré el día que

—T'enganyes, yerma
no

el

s'estingirá

mai. Si

tingui

més

rneu.

La

teva sed

ens

llevés,la

ara

Déu

or.

vida, de qué et servirien totes apuestes ri
queses? Es molt humá- que es treballi per a
guanyar diners, pera no et deixis enlluernar
pel brin de l'or. Vols dir, germá, que no
erem més felicos al costat de la
nostra mare?
Si l'alegría no sabem portar-la a dintre, és
inútil que vulquis comprar-la amb or. E1
dones als negocis com si haguessis de viure
sempre. Saps, german, s demá guan brilli
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sol, seguiran oberts els nostres
ulls? No t'avorreix aquesta vida?
---1-L'ensopiment del poblé m'avorrial...
com
el veig brillant i rdulgent
winch, poblet voltat de muntanyes! Oh, qui
na buidor i
quina solitud 111 ha en aquesta
casa! .1ct nostra llar era, aleg ra com un raig.
de sol. Quan la nostra mare velleta em be
saya el front, el n'en cor s'o»tplia de pau.
Has oblidat, germó, la nostra mare? No la
veus caminar poc a poc amb un somrís
als
havis i amb els ulis plens de lluissors? Mira
la qué és velleta. Te les. mans arrugades i
els cabells Wafles. Oh!, aquella casa colrada
com una espiga, amb fla portalada ampla i
un penjoll de blat de moresc a la
finestra...
1V0 irellS aquells.ornins poc afressats i
taris Pels quals passavem aquella tarda que
anavem a enterrar lá nostra mare? No veus
aquell xiprer alt i solitari que ombreja les
seves despulles? Es molt.bell, germó, córrer
ntón i conHxer terres desconegudes, peró és
molt més, bell encara tenir una llar en la
qual hi ressoni la veu d'una mare.
—Peró no tens també aquí CaMPS i cases
novament el

muntanyes?

—Certament

que

sí, peró

no cm din en res
de la nieva patria són
»tés assolellats i el cel és más blau i la terra
mes florida.
—Aixó sónromanticismes. Igual és aquest
Paisatge que el de la nieva terra, i ctquesta
casa idéntica a la del meu pable. Gema, la
meya pótria és' el món. L'or brilla a tot
a

l'esperit. Els camps

arreu.

Passaren alguns anys. En Ricard anava
cada día más, Pera no era fe
Els platxeris de la vida no aconseguien

enriquint-se
alegrar
,51

el seu

cor.

—Per, giM no soc feliç, germá?
—Cont vols que la felicitat et somriqui,
no ets

generós,—reShongué

1.tt

Unís--

Veas que els homes humus t'allarguen la
i no vols socorre'ls! Estima els pobres
sigues hurnil. Si el tett cor és eixut, co»t
vols que conegui la dolcor de l'amor? Esti
Nostre Seny,or s'anirá ablanint i
plirá de llum.
En Ricard anava ernmalaltint i En Lluis
mant

va dir:

—Saps qué podriem fer? Tornar a

abandonada.

la llar

Al cap de pocs dies es posaven en eamí.
En albirar les muntanyes de la seva terra,
el coy d'En Iduis glatí amb més força.

—Ja soma casa!—exclama amb una gran
alegria.
—Jo tot ho veig igual—digué En Ricard
amb una gran indiferIncia.—Ja sorn a casa!
La nieva casa és el món, germá!
—Qué et sembla si abans d'anar al poble
pugessim la muntanya de Montserrat? Aquí
la tens la muntanya meravellosa! Mira-la
que és alta i com passa la boira arran deis
cims!
Quan emprengueren l'ascenció, el sol ja
caminava cap a la posta. Els cwmins tortuo
sos que Menen al monestir eren solitaris i
amarats de quietud. Al caire deis abims ver
dejaven els boixos petits i retalla•ts. Al cim
deis pies más alts hi brille:lava una estrella.
Diríeu que la muntanya era un immens vai
xell que en fer-se nit encenia un llum al cim
deis pals... Arribaren a la coya per un camí
ple de verdor.

quietud!—exclamá En
Em sembla que hem. de

tro bar la mare de

asseguda al portal de la Coya. PAquesta
pan m'entra cor endins i m'asserena l'espe
rit. No sé on soc, germá. Mira quina ver
dor, Ricard. Seguim, seguim aquest camí,
Déu

que a,viat arribarem al cim.
Quan, arribaren al monestir el cel era
transparent com un cristal Els estels eren
clan- com gotes d'aigua i tremolaven de fred
en la gran planura del cel. Els dos germans
penetraren al temple. Es 'començava el sant
Rosari.
—Germa--digué En
veus la
nostra mare ami els rosaris a la mc't? Cada
nit, en fer-se fosc, el deieffl vora a la llar de
foc. No s,ents la seva veu?
L'escolania canta la salve i el rostre bru
de la Mare de Deu es Va aclarir i els seus
milis varen brillar com aquelles estrelles que
havien vist parpallejar al cim deis pies més
alts... La veu dels escolans dringava com
una campaneta.
Els violins ploraven. En

aqueli

mar

d'harmonies l'anima d'En Llwis

es bressava suaitment. Després aliaren a sa
ludar la Verga. Amb una gran emoció posa
ren els llavis damunt les mans brunes de la
mare de Deu. En Ricard l'esguardava amb
una gran, tendresa. Els aires eran perfumats
i deis ulls de la Verge brolla una llum molt

pura.
En sortir del

temple, En Rieard plorava.
germaP—pregunta En Lluis.

—Estic emocionat. Ara sí que

soc

a casa...

J. CIVERA 1 SORMANI.
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La morí de la Junta
de Presons
Semblava que

en publicar-se el Reial decret,
virtut del qual l'Estat s'incauta del pressu
post i de les facultats que eren encomanats a
les Juntes de Presons, )els diaris protesta
rien d'aquesta injusticia; peró, dissortadament,
no
ha estat aixís. La majoria de la gent se
gueix ignorant l'obra meritória d'aquella bene
mérita Junta. En saber-se que el Govern con
servador que presidia en Sánchez Guerra, es
proposava pendre una disposició tan absurda i
tan injusta, el nostre illustre amic En Ramon
Albó, parli amb els prohoms de la política es
panyola, i gairebé tots es declararen contraris
de dit traspás. Els lliberals es mostraren també
partidaris de la continuáció de la dita Junta;
peró avui són Govern i no sabem que hagin
tornat a donar-li les facultats que tenia.
Es una
cosa ben
trista que els bornes que posen llurs
energies al servei d'una obra gran i generosa
trobin tan grosses dificultats que s'hagin d'atu
en

rar

a

mig camí.

Per tal de fer conéixer la gestió de la Junta
de Presons i posar de relle- u la injusticia que
acabava de cometre el Govern, l'ex-director ge
neral de Presons, En Ramon Albó, dona a l'Ate

Barceloní
Es refereix

neu

una

interesantíssima conferéncia.

l'eixorqu.ia

de la

política

pe
gran ma
nera per
fets com que durant trenta cinc anys
que fa que la Direcció General de Presons de
pén del ministeri de Grácia i Justicia, hi ha ha
gut quaranta directors generals; durant aquests
quatre anys darrers, n'hi ha hagut tretze. Com
para aquesta inestabilitat amb el que s'esdevé
a Itália, Bélgica,
Franca, Suécia, Noruega i al
tres naeions, on els directors generals
duren anys
i anys.
Parla de la seva anada a Madrid, junt amb
En Francesc d'A. Bartrina i mossén Josep Pe
dragosa, formant ,Comissió. Es veieren amb En
a

niténciária espanyola, fomentada

en

Burgos Mazo, Lerroux, marqués d'Alhucemas,
Romanones, Roig i Bergadá i altres
personalitats. Tots estaven conformes ami) les
que la Comissió allegava per la restau
raons
ració immediata de les Juntes de Presons, tal
com
funcionaven fins ara; peró...
Veiérem el ministre. En sent dema ens digué
comte de

que
que

trobaríem a la "Gaceta" una Reial Ordre
ens
donaria raó, ,posant les coses en son
Efectivament, aqueixa R. O. venia encara

cofriplernentar alló que

Ihrr

en

el Reial Decret

es

disposava,

i semblava feta expressa per la Junta
de Presons de Barcelona (i la de Madrid).
Abans el Patronat o Junta de Presons era
una institució oficial; d'ara endavant será ni
més
ni menys que una de tantes Societats particulars.
Qui sap si ens exposarem a haver de tornar
a fer alió que abans era tan
corrent d'haver de

fer,

en anar a practicar la bona i bella
tasca de
visitar les Ipresons, o sia, en l'una má el barret
i a l'altra un cigar de 0'15... perqué permetessin
l'entrada.
L'Estat, que s'ha demostrat i es demostra in
capacitat, inepte, en tantes funcions, se'n vol
acaparar una altra encara. Un Estat, al qual se
Ii pudría el blat imPortat als molls, mentre el
pa anava tan car; 'un Estat, en el qual els pa
gesos s'han de vendre el blat a baix preu, mentre
el pa está tan car. Un Estat en el que veiem
la vergonya d'aquestes eternes cues d'estanc. Un
Estat que sosté vilipendis tan ignominiosos, de
sastres tan formidables com els d'Annual...
...I, no obstant, vinga augmentar-se el nom
bre de funcionaris, els quals d'encá de 1917,
segons deja fa poc el comte de Romanones; han
augmentat en 15,000.

qué es troben els presidis
les caes millor construides
i millor adaptades als corrents moderns de cién
cia penitenciária no costen més enllá de 7,000
pessetes cadascuna, per exemple, a Anglaterra,
aquí hem vist que el cost era de 15,000.
i esmenta una série de casos verament es
garrifosos; per exemple, els referents a manca
d'higiene en els establiments penitenciaris.
En tant, el Patronat de Barcelona, amb no
més que dos funcionaris (el de Madrid en té
quatre), i havent de lluitar amb els entorpi
ments d'una legislació que data de l'any 1870,
ha resultat una obra que de propis i estranys
ha merescut llarguíssims elogis. Retreu gran
nombre de fets de la Junta de Barcelona; per
exemple, que malgrat de comptar amb un dé
ficit, en el sol espai d'un quinquenni, de 299,000
pessetes, per atencions carceráries (per retards
de pagament de corporacions que havien de
fer-ho), ella va arranjar-s'ho de manera que les
finalitats de la seva obra no se'n ressentissin.
Havia creat una fundació escolar 'per als fills
deis funcionaris de presons des de l'edat de dos
anys i mig.
Parla de l'estat

en

d'Espanya. Mentre

Havia posat mestres i

practicants

a

la

presó.

Un professor de música de la categoria d'En
Pérez Moya, fundant un chor compost de re
closos.

Havia establert la gimnástica sueca i cursets
de conferéncies.
I mcoltes i moltes &tres coses,
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LA PLAGA DEL FUTBOL

—

—

més sensacional! El jugadoraCamallarga ha estat desqualificat...
Aixb és horrible. Vol dir, senyor Llagustera, que aquest fet no provocará una nova guerra

Quina noticia

Tréiern
duiem

els nois del

contagi

deis grans i els

l'Asil Duran, a l'Asil del Bon Pastor,
a la
Casa de Familia.
Per part d'aquest mateix Estat, que ara ens
mata, haviem rebut molts eIogis.
Es refereix a la tradició i a l'Escola peniten
a

ciaria catalana, singularment a Badcelona, on
culmina la figura de N'Armengol i Cornet.
Historia, sintéticament, la tradició catalana en
penitenciária, •d'ença de l'época romana.
I acaba dient : perqué compliem, se'ns lleven
les facultats. I aix5 que la Junta és composta
de magistrats ; per tant, persones nomenades I
designades a Madrid, i per altres membres in
timament lligats també amb Madrid. Qua faria
SI
aquesta Junta la nomenés la Mancomunitat ?
La Junta de Presons de Barcelona obsequiava
ds redosos

am

h

ranxos

extraordinaris i

postres

europea?

les grans diades de l'any. Ara, per Nadal,
els, donava ranxo extraordinari i torrons. Els
ho donará aixó l'Estat ?
I será aquest també el darrer acte de la Junta
en

de Presons ; enguany, encara, obsequiará els pe
nats de la mateixa manera que els altres anys,
per Nadal.
Després veurem ; peró jo crec en la seva
resurrecció.
El senyor Albó fóu llargament aplaudit 'per
la selecta concurréncia que omplenava la sala
d'actes de l'Ateneu.
Arribaran fin s a les caes del president del
Consell de ministres les palra.ul es sinceres de
conferenciant ? No en s fem illusion s.
Abans de tot són els interessos de la burocrácia
i deis cuerpos', que van estenent arreu d'Es
panya els seus tentacles..,
_

.10

CATALUNYA SOCIAL

Esguardanf el

món

sonatge ?.-Irec,

l'Europa s'obstina, contra el nos
interés, a refusar-nos Constantinoble ?
Així es compren quq segueixen reorganitzant

tre

l'exércit. Els soldats arecs són valents i han
rebut una sólida educació técnica. En p,oques
setmanes han aconseguit restablir la disciplina.
•

La situació de Grecia
La qüestió del proveiment ha estat sempre un
problema de édifícil saludó. En temps normal no

produeix ni la meitat deis articles que consum.
Posseeix, certament, encontrades molt fértils, pe
ro l'agricultura és encara molt rudimentária. Per
posar, per exemple, Macedonia en estat d'ex
plotació caldria esmerçar quantitats formidables.
El desastre d'Asia ha obligat
Cercar so
pluig a Grecia més de 800,000 refugiats, entre
els quals constitueixen majoria els vells, les do
nes, i els infants, incapaços
d'incorporar-se a la
vida del treball i de reportar un bé práctic, peró
que altrarnent no poden refusar perqué són ger
mans
de raga. Sense aquesta irrupció la situa
ció económica ja era molt lamentable, pensem,
doncs, que succeirá en les •circumstáncies actuals.
Malgrat l'ajuda eficaç dels Estats Units i de
tot l'Occident, i la iniciativa
privada, damunt
de Grecia hi plana una gran miseria. Aviat man
a

cara el pa i el carbó El .fred, que aquest any és
molt intens, accentuará més tots aquests mals.
Per a comprar pa i carbó será necessari, na
turalment, disposar de diners, i les caixes són

exhaurides. Estava tan corrompuda la política,
que aquel! gloriós :poble es traba avui sumergit

la miseria.
La lliura esterlina, dos mesos enrera, valla
540 dracmes. Aquesta setmana ha pujat a 420.
preu de 4a vida puja automáticament, em
pobrint el poble.
No cal, pero, exagerar. l poble grec és actiu
i treballador. Té una gran vitalitat, de la qual
s'en poden esperar grans coses. Com ja és sabut,
la marina mercant constitueix una de les
prin
cipal& fonts de riquesa de Grecia. Abans de la
guerra la marina arribava a 900,000
tones. Al
guns vaixells foren
enfonsats durant les hoQti
litats, altres requisáts i altres venuts. L'any 1918
no tenia més de 375,000
tones. Avui ha sofert
un augment
de 20,000 tones.
El desastre
la posá en un estat d'in fe
rioritat i sota la influencia de les potencies ex
trangeres. Adhuc a força de grans sacrificis no
podrá aconseguir que la pau sigui durable.
Ningú retornará de Lausana veritablement sa
tisfet. Les passions dels bornes i les ambicions
nacionals seguiran Iperturbant la pau en aquell
recó de món. Ni els turcs, ni els anglesos, ni
els russos, ni els búlgars no han dit encara
el darrer mot. Els grecs, malgrat llur decan
diment, no es resignen á bandejar les seves am
bicions. Per qué, es preguntava fa poc un per
en

•

dgrrer

Peró per refer la força militar d'una nació que
ha deixat entre les mans de l'enemic una gran
part del seo material de guerra, no es necessita
únieament ciencia i entussiasme, sino també di
ners.

Veurem si el poble

grec

aconseguirá redre
seguir el camí

i tornar altre vegada a
del progrés i de la prosperitat.
çar-se

Estats finita

El senador Borah, que en el moment de la
discussió del Tractat de Versalles, fóu el cap
deis irreconciliables, ha proposat una esmena al
projecte de llei sobre el pressupost naval, de
manant al president Harding que
convoqui una
Conferencia de les poténcies, la qual estaria en
carregada d'estudiar les qüestions ecohmiques

mun'dials i (l'arribar ,a una reducció deis arma
ments de terra i de mar L'esmena deixa
al
president la cura de determinar, les potencies que
hautien d'ésser convocades.
Aquesta esmena ha estat acollida de manera
diversa pelS' membres del partit dels irrecon
ciliables i
preveo que tota la qüestió de la
participació deis Estats Units a les qüestions
europees será objecte altra vegada de les discuss.ions del Senat.
El senador Borah ha declarat : "EurOpa
té
necessitat que Se Ii vagi en ajuda i cal
ajudar-la.
Si horn no hi porta M'II solució, en resultaran
grans sofriments per Europa i enormes
pérdues
per a la indústria, el comerg i l'agricultura".

1561,

Eh comunistes italians

Els

cornunistes italians, al Congrés que va
passat, es van subdividir en dos
grups : els maximalistes i els comunistes. Els pri,
mers
no estaven conformes a seguir
les orien
tacions marcades per la Tercera Internacional
de Moscou i per aixó se separaren del partit.
Havent-se convocat a Moscou el IV
Congrés
de la Tercera Internacional, els comunistes i els
maxim4listes hi trameteren cada u Ilur delega
ció per a justificar l'actitud presa. El
resultat
d'aquestes explicacions fóu que els bolxevistes
resolgueren que els maximalistes i els comunis
tes es reunissin en un sol partit altra
vegada.
Aquestes noves han causat un gran rebombori
entre els maximalistes, els
quals s'Oposen a la
unificació. Sembla que els tres partits socialistes
ren

tenir l'istiu

continuaran actuant dividits.
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Per l'Homenalge
a Mossén Rexach
La idea de celebrar un homenatge a Mossén
Baldiri Rexach, l'eximi pedagog catalá del segle
XVIII, rector de Sant Martí d'011ers (Girona),

ha pres una gran
volada.
La figura de Mossén Rexach, en els nostres
dies, té tota la força d'un símbol: és el símbol
del seny catalá en la pedagogia: representa
la
ven del sentit
comú pel que es refereix a l'en
senyament en les escoles, el qual ha de fer-se
en

la

llengua

natural del

poble

on

les escoles són

enclavades.
Així, dones, resta ben clar que el significat
d'aquest homenatge que hom prepara a tot Ca
talunya i a totes les terres de llengua catalana,
es

AVIRMAR EL PRINCIPI QUE
HA DE FER-SE EN LA
LLENGUA DEL POBLE.
Vol dir aixó que en l'escola només s'ha d'en
senyar que la llengua materna? De cap manera.
Quan un hom proclama que en les escoles en
clavades en terres de parla catalana, per exem
aquest:

L'ENSENYAMENT

ple, l'ensenyament
dir que

ha de fer-se

en

catalá,

no

s'exclogui l'ensenyament del castellá,

vol
del

francés, l'idioma

que sigui; sinó que, precisa
per apendre millors els altres idiomes,
aquests s'han d'ensenyar en llengua catalana
perqué aquesta és la més coneguda i la que mi
llor pot servir d'instrument per apendre coses
menys conegudes o desconegudes del tot.
No es tracta, dones, d'una qüestió d'amor pro
Pi o de caire polític: es tracta d'una qüestió
de sentit comú pedagógic, es tracta del profit
ment

deis alumnes.

Que

principi de l'ensenyament en llengua
és" cap argucia partidista o política
apareix ben clarament considerant quines son les
entitats que ho proclamen.
Aqueixes entitats són les que proposen i in
viten a l'homenatge: els "Amics de la Instruc
ció", de Barcelona, iniciadora; Associació Bar
celonina de Mestres Oficials; Associació Provin
cial de Mestres de Girona; .Associació Provin
cial de Mestres Nacionals de Barcelona; Ins
titut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona:
Associació de -Mestres joves; Comissió de Cul
tura de l'Ajuntament de Barcelona; "El Magis
terio Gerundense"; Butlletí de Mestres; Associa
ció Protectora de l'Ensenyança Catalana; "Ma
gisterio Tarraconense"; Federació de Mestres
el

materna

Oficials;

no

Centre Autonomista de

Dependents

del

Comerç

i de' l'Industria; Consell de Pedagogía
Mancomunitat; "Magisterio Leridano".
Firmant la convocatória aqueixes entitats, va
celebrar-se, fa uns dies, a Barcelona, una magna
reunió d'associacions pedagógiques i culturals,
aplegant-se'n-hi cent trenta, de diferents indrets
de Catalunya, assistint-hi, també, representants
d'associacions obreres, artístiques, científiques,
deportives.
En aqueixa reunió parlaren diversos represen
tants; i feu us de la paraula també el president
de la

de l'Associació Provincial de Mestres Nacionals
de Barcelona, el senyor Martínez Avellán, el
qual no és eatalá, precisament, i parlá, en la se
va llengua, com
és molt natural, que és la cas
tellana, dient: "Dejad que la lengua de Cervan
tes venga a asociarse a un coro de alabanzas en
la lengua de Verdaguer, para honrar la memoria
del ilustre pedagogo Mossén Rexach, propulsor
de lo que es norma y convencimiento de mi vida,
esto es, que la ensenanza debe darse a los ni
nos en su propia lengua".
Fets els parlaments i canviades impressions,
la magna assamblea acordá, per unanimitat, insistir en la idea de l'homenatge, invitant-hi totes
les terres de parla catalana.
Invitar els Ajuntáments, entitats pedagógiques,
mestres, societats de cultura, académies, etc, a
que s'adhereixin a l'homenatge.
Celebrar el febrer vinent (per haver-se escai
gut en febrer la mort de l'Ilustre mestre) una
gran manifestació cultural (manafestació-home
natge) a Girona, mi Mossén Baldiri Rexach es
tudia la seva carrera, i collocar una placa en la
casa de Sant Martí d'011ers, on, durant cinquan
ta anys, feu de mestre d'estudi; així com cele
brar un acte en el lloc de sa naixença, a Solius.
Nomenar el Comité organitzador, compost de
les entitats ja esmentades, per tots els actes que
sliagin de celebrar i per recollir les iniciatives
que se li vulguin adreçar.
Nosaltres, des d'aquest' moment, ens hi adhe
rim de tot cor, i invitem a les corporacions po
pulars i públiques, professionals, pedagógiques,
culturals, i de tota mena, que s'hi adhereixirt,
també.
Les adhesions han d'ésser trameses, a nom del

Comité, Organitzador,
Santa Arma, núm. 4.

a

Barcelona, Plana

de

•
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A propósít d'una

Conferéncia
Confesso sincerament

que vaig anar a la Sala
amb una mica de prevenció. E,stem tan
avesades a assistir a conferéncies donades per
homes que tenen fama d'eloqüents, que temíem
que els senyor Goicoechea ens digués quatre vul
garitats admirablement dites. Sortosarnent no fou
així. Nosaltres que des d'aquestes planes estant
hern posat de relleu la necessitat que la dona es
captingui de la seva formació intellectual, ens
va plaure molt la defensa de
la dona que feu
l'exministre senyor Goicoechea. El món camina
i es renova. Uns quants anys enrerá les paraules
de l'aludit conferenciant haurien fet riure. No
va
dir pas coses extraordináries i meravelloses,
sinó que es feu ressó simplement de les coses
que es diuen favorables a la dona. Recordá que
Quevedo havla dit que no volia la dona ni "para
bufona ni para consejera; que Schopenhauer la
qualificava con animal d'idees curtes i de cabells llargs i que lord Byrón deja que únicament
dues classes de llibres poden llegir les dones :
els de cuina i els de pietat. Aquesta era la men
talitat deis honres pensadors de les darreries del

Mozart,

segle passat.

Avui

segurament

no

trobariem cap home de

talent que parli despectivament de la dona. Diem
malarnent, a Franca la majoria deis senadors es
declararen contra la dona, negant-li \ el vot. Aixó
naturalment és una qüestió opinable. El sensible
és que

s'allegui per justificar la negativa, que la
té capacitat intellectual, ni moral, ni
política, Que es digui, com jo he dit, que la
dona no ha de intervenir en les lluites polítiques que tan apassionen els bornes, per raons
d'ordre moral, está bé, peró és irritant que se'ns
negui capacitat intellectual. Algú potser objectara.: és que la dona no pot pendre part en els
moviments patri4tics ? Naturalment que sí. La
dona sent igualrnent la pátria que l'home, i pot
intervenir en un moment determinat en els moviments que s'inicien de caient patriótic.
El senyor Goicoechea, demostrá amb gran eloqüéncia, que la dona té capacitat intellectual,
dona

no

esmentant els norns de les dones illustres que
han assolit un gran prestigi en el món de les
arts, i de les ciéncies.
En les escales bisexuals es veu ben clarament
que la dona intellectual no és inferioi‘• a
l'home.
Quan el profesor esplica la Ilicó davant- d'alum-

nes

d'ambdos sexes,

no

es

dóna mai el

cas

que

hagi de repetir-la perqué no l'entenguin les noies.
Es després quan la dona es troba en un estat d'inferioritat. El jove amplia els seus estudis i adquireix nous coneixaments, i en canvi la• dona
quan surt de l'escola generalment no es capté de
Ii seva formació inteHectual. Té una cultura deficient, millor dit un vernis de cultura. Com pot
equiparar-se l'home a la dona, si a aquesta se
la tracta en l'ordre cultural, cbm si 'fos un
ser inferior ? Eduqueu la dona, enriquiu el séu intellecte, i ja veureu si té o no capacitt
tual. No volem pas dir que les dones hagin d'estudiar dret i medicina, peró hauriem totes
d'ésser educades més seriosament,
deixant de banda
moltes cursileries que tan de mal ens fan.
El senyor Goicoechea feu també observar les
injustícies contingudes en el Codi civil, respecte
dels drets de la dona en comparança amb els de
1 'home. Aquestes injustícies són ben manifestes.
E ls notaris podrien contar-nos coses ben interess ants, referents a la inferioritat de
la dona. I no
d iguem res de les injustícies, que conté el Codi
c ivil, referent a l'adulteri. L'home té
el dret de

f er el que vulgui i a la dona no se li reconeix ni
e1 dret de protestar. Tot el
rigor de la llei es
p er la pobra dona. Ningú pot negar la
nostra
d esigualtat civil i la nostra desigualtat econbni

ica.
L'única capacitat que

va negar-nos el senyor
G oicoechea es la capacitat política. Aquesta
tamé lá reconeixem nosaltres. Peró si no la tenim
ti o en sóm pas
únicament nosaltres responsables.
No ens han enlluernat mal els verbalismes ni
l' oratória llampant, peró hem de confesar que

plauria molt, que els nostres conferenciants
subjectessim una mica a les regles de la eleg áncia. Hem observat, mantes
vegades, (les verit ats s'han de dir encara que siguin doloroses),
qu e els nostres conferenciants, parlem 'en general,
no fan cap esforç per
mantenir-se en un to de
di stinció. Són poquíssims els que es recorden
que
pa rlen davant d'un auditori distingit i que
cal
qu e el gest sigui elegant i la
paraula depurada.
en s
se

La sobrietat i la concisió catalanes no són
incompa tibies amb l'elegancia.
Cal que fem un esforç per tal que siguem
me s depurats en el llenguatge,
sense perdre les
virtuts racials.
La majoria deis nostres conferenciants diuen
co ses substancials, peró d'una
manera tan inele
no stres

ga nt que

desplauen

al

públic

selecte.

No oblidem que l'oratória és un art, i que
en tots els arts hi ha una mica
de ficció. La
realitat crua
no ha estat mai art.
Siguem sin
cer s,

peró elegants.

MARIA BONSHOMS
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Confessem que

nosaltres no ens interessa
altres molts aspectes dels
divertiments i sobre tot del teatre: moraliat, es
tética, ensenyament, etc.
Perque, que hi fa que comencin a l'hora si no
van a l'hora?
tant

A Madrid hi hagut una manifestació de crou
Piers. Una Comissió es dirigí al Ministeri i
pregá que el ministre els rebés. Els va rebre
el sots-secretari del departarnent, senyor
Gullón.
Amb Ilágrimes als ulls varen dir que no po
dien viure si el Govern persistia tancant els ca

barets.

Qualsevol

dia els lladregots faran una maní
festació demanant al Goviern que disolgui el cos
de policia per tal de poder vitae
amb més lli

,bertat.

*

Sembla

que

*

*

els lliberals

es

barallen per la
de fracció
amics. Es na
al Parlament

qüestió de l'encasellat. Cada cap
beral vol els districtes pels seus
tural. El que tingui més força

será l'amo de la situació.
Peró no haviern quedat que pujaven al Poder
Per tal de treballar per la prosperitat del no
ble? Ara es repartiran els arrees i els districtes
i tothom estará content. El poble será Iliberal...
fins que governin els conservadors.

No (Eran que

no som imparcials.
Avui en
xardorós aplaudiment a En Lierroux,
coram popuio. Ha fet un acte de bon crista
de bou cavaller. Ha engegat a dida, amb tots
es respectes,
els padrin:s que Ji va trametre
el general Cavalcanti, desafiant-lo perqué s'atre
Ví a fer algun judici poc falaguer del conegut
acte d'heroisme que va donar fama al combat
de Pizza. Ben fet, don Alejandro!

viern

de treball amb les estonetes nocturnes

d'esplai.

un

* *

*

Els ,inagons italians no saben cóm fer-ho per
Posar-se enfront del feixisme. Bis que es diuen
del ritu escocés afalaguen els feixistes. Aquests
avui són la representació de la força i és natural
que tinguin amics.
maçons de l'altra branca, que diuen ne
gre, quan els ecsocesos diuen blanc, es mos
tren retrets.
De totes maneres, es veu ben ciar que els
maçons italians, que són tan valents per insul
tar el Sant Pare, temen els feixistes. Es natural.
El Sant Pare no té canons ni exercit...
* *

*

La Junta local de Reformes Soci,als ha .obert
una enquesta per que tots els ciutadans don
guin l'opinió sobre "hora de eomençar els es
pectacles, per tal d'harrnonitzar el nou taranná.

el

rellotge

a

com

*

* *

Po just nomenat el senyor Villanueva per la
Comissaria (alta, eh!) del Marroc, s'ens posa
malalt.
Recordem que el seu antecessor, el general
Burguete, també va tenir aquest contratemps.
Recomanem, dones, als homes de ciéncia mé
dica que estudiin aquesta nova manifestació pa
tológica i desitgem que li trobin prompte un
remei, perqué aviat puguin dar al senyor Vi
Ilanueva d'alta Comissaria.
* *

*

En Lenin ha pronunciat

un discurs (encara
assegurant que el coinunisme jamai
ha fet concessions al capitalisrne, i que tot el
tracte del bolxevisme rus amb els Estats bur
gesos el té perque és oportú.
A veure si ens entendrem, company Lenin:
El bolxevisme es oportú o per mí? De segur
que en llegir aquest dilema el company Lenin
es decantará, pel segon.

pronúncia),

* * *

Uns Sindicats estan organitzant mitins de con
resulta que gairebé mai acut
ningú a controvertir, i resulta alló que deia un
conegut mestre: "Noi, el tenor tot sol ha can
tat un dúo espetarrant”.
De totes maneres, en aquests afers sempre
són més agradables les aries que els concertaras,
perqué solen resultar bastant desconcertats.

trbversia;1 pero

*

* *

Nosaltres,

amics de la tranquilitat, estem es
davant l'empenta que les comunicacions
prenen a Barcelona. Si un es descuida, el dei
xen fet un acordeon, entre cotxes, taxis, autos,
bicicletes, motos, side-cars i demés maneres de
fer patir del cor als pacífics supervivents del
verats

vuitcents.

Ja

havietn pensat solucionar-ho caminant pet'
ve el metro i no ens
deba ni
pam de via subterránia. Ens atravessa per

sota terra quan
un

bandes!
Haurem d'apendre de volar, sempre amb pe
rill, peró, de topar amb un pardal o una pilota
de futbol.
tres
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d'exigir-se
articles de

la reducció deis preus de venda dels
consum i deis productes manufactu

rats.

Quart. Les atribucions de les comissions de
control hauran de reglamentar-se suficientment
per a evitar l'extralimitació de llurs funcions
sindicals en qué, amb fréqüencia, incorrien els
antics delegats de taller, amb perjudici manifest
per al bon•rendiment de la producció industrial.
Cinqué. El S. G. T. de C. s'afirma novament
per cert, cal remarcar aquest any el Premi
en
els principis que sempre han sustentat els
d'Honor extraordinari a una dama realment
técnics organitzats, o sia: igualtat de drets i
també extraordinaria pels seus mérits, fundado
deures deis tres factors que concorren a la pro
ra i sostenidora principal i ánima insubtituible
ducció industrial, o siguin, Treball, Direcció i
d'una empresa social que a Espanya no té parió
Capital. Conseqüéncia d'aquesta igualtat de drets
i a l'Estranger cap altra consemblant que l'a
ha d'ésser el repartiment equitatiu deis bene
ventatgi. Ens referim a la molt Ilustre senyora ficis de la
'producció entre els dits tres factors.
donya Francisca Bonnemaison, vidua de don
Per sobre de l'interés particular deis diferents
Narcís Verdaguer i Callis, en honra de la qual
factors que intervenen en la producció indus
aprofitem gustosíssims l'avinentesa per a retre-li
trial, ha de collocar-se sempre l'interés suprem
els homenatges de la nostra admiració i del nos
de la collectivitat.
tre afecte.
Sisé. El S. G. T. de C. es complau en adre
—El Sindicat General de Técnics de Catalu
çar áquesta crida a tots els elements
interessats
nya, davant de l'actitud en qué sembla collocar
en
la bona marxa de la producció industrial
se la Federació Patronal de Catalunya respecte
(patrons, técnics directors i obrers manuals), per
la creació d'organismes de control obrer en les
tal de que per mitja de llurs organitzacions sin
fabriques i tallers, celebra una reunió extraor
dicals, coneretin llurs respectius criteris en
dinaria destinada a estudiar l'estat en qué es
aquestes hores de les "indeclinables prerrogati
troba aquesta qüestió en la nostra ciutat, pre
ves
del patró", després d'haver sahut resistir
nent per unanimitat, •els Següents acords:
pacientment el lamentable métode de control
Primer. El S. G. T. de C. veuria amb sa
posaI generalment en práctica pels antics dele
tisfacció que es confirmés el propósit deis Sin
gats de taller. Aquest criteri de domini feudal
cliaats obrers de substituir els antics delegats de
del patró sobre la indústria que regeix, sois con-.
taller en general entrebancadors de la producció,
duirá a impossibilitar definitivament tota solu
per comissions técniques d'obrers que fiscalitzin
ció harmónica del problema social.
la marxa de l'establiment, especialment en el
—La "Gaceta" ha publicat un Reial Decret
que es refereix a comPliment deis contractes de
aprovant el Reglament provisional per a l'apli
treball, régim de jornada, admissió i acomiada
cadí) de la llei reformada relativa als accidents
ment d'obrers, etc,
del treball, de lo de gener de l'any zassat.
Segon. El S. G. T. de C. considera indispen
Després de les disbosicions generals, trlacta
sable que les comissions de control siguin la ge
de les obligacions, de les reclamacions, deis ser
nuina representació dels
diferents sindicats
veis administratius, de la precisió deis accidents,
obrers i de técnics als quals pertanyin els tre
de les responsabilitats, de les incapacitats i deis
balladors de cada establiment. Perqué la fisca
segurs contra els accidents del treball.
lització sigui justa i eficaç, hauran d'estudiar-se
També insereix el quadro de valoracions.
formes de reprelentació proporcional que per
metin elegir els. esmentats organismes en colla
ESTRANGER
boració harmónica entre tots els elements inte
—Les imposicions de Moscou han produit un
ressats.
altra divisió deis comunistes francesos. Entre al
Tercer. El control obrer sobre la producció
tres coses la L M. itnposa als companys de
Fran
industrial ha de tenir per objecte afavorir abans
ça la ruptura de relacions amb la Francmaçone
que tot l'interés de la collectivitat, donant impuls
ria i amb la Lliga deis Drets de l'Home. Ve
a la producció i preocupant-se especialment de
taqui que ara parlen hé els de Moscou. Sempre
facilitar la reorganització económica de la in
com
ara!
dústria, per tal d'obtenir preus de cost Inés re
—E1 govern italiá ha aprovat les condicions
duits, sense necessitat d'apenar a l'augment d'ho
del treball adoptades per la 3.° secció, de la
res de treball ni a la reducció de
jornals. Com
Conferéncia Internacional del Treball de Gine
a conseqüencia d'aquesta
reorganització haurá
bra.
ESPANYA
—A l'históric Saló de Cent de la Casa Co
munal de Barcelona tingué lloc l'acte de repar
titnent de premis a la Virtut per la Societat
Económica d'Amics del País.
Entre els premis, nombrosíssims i valuosos
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Obra de gran interés:

Los Tribunales
EL TRIBUNAL

-

ninos

NINOS EN BARCELONA

PARA

ACTUACIÓN

Y SU

para

EN EL PRIMER SEMESTRE

'

DE FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Albó í Martí
Presideni
amb

de dit Tribunal

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la llei de Tribunals per

a

nehs

PREU: 10 Pessetes
EL
-

PRODUCTE ES

DESTINA A INS'I'ITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA
-•••••.+3

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
Línia de Cuba Il/léxic.--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.
Unía de Buenos-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

Gijón

viatje

de tornada des de Buenos-Aires el día 2 i de Montevideo el 3.

Unja de New-York, Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Línia de Venezuela Colombia.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lbcia 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.
Unía de Fernando Pó0.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Ketorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
de Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
la Companyia dona allojament molt cómode tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
o
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CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PR ÁCTIC, DE COMERÇ
Reforma de lletra.—Ortografia.—Correspondéncia

comercial.—Documentació.—Práctiques
d'escriptori.—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 especials per a senyo
retes.—Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers
i per
métodes moderns purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia
comercial,—Llenguáfons
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