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5, BARCELONA ",="irig

Barcelona

realment esverats davant

l'espectacle de la immoralitat que com una oncuict
Barcelona. Poques vegades, d'uns quants anys ençá, haviem notat
barcelanins el creixement canstant, i sobretot la manifestació crua i
ta
descarnada d'aques
florida d'iniquitat en la qual s'agerinanen tots els pecats capitals.
El joc campeja cínicament. Uns quants
centenars de sales, des del círcol aristocra
al tuguri més
abjecte, 'passant pel concert de moda i pel lloc d'espectacle
'un
indecorós, es
envaits de gran tctules verdes on triomfen la ruleta,
el bacarrat i els caballitos. Oh, i
"e és pitjor és la
facilitat enorme en que tot el públic, tot vicouint, es
troba en dits
dones nontés cal obrir la porta del carrer o aixecar la
cortina que ele separa

iMmensa

s'esten

per tot

e,1

cl'espectaele

del restaurant.
Els quiascos fan desviar la mirada amb ele
llibrets i follets exposats,
'neració hi

del saló

o

defensada.
diduem res deis espectacles. El vaudeville triomfa
es

on

tota

dege

arreu amb tota mena de desLes nuditats més indecoroses son
exhibicles en escenaris, i davant de púels quals hi abunden les clames
distingidesf fins quan una esquadra

er
i,gcniViments.

eles
92'9,
8

kit

en

oferim

ec,

tot

seguit

Potser, de trovar-se

una

d'ctquestes representacians als hostes,

en un poble deca,clent!
pot ~tinuar. Es zwecís que les aigiies
tornin
9-201 que
aquesta normctlitat sigui llei de nostra vida
ciutadana.

No; aixó
Es

2:leix,

no

impossible

a

la

per

seva

estrangera
es facin

qué

n,ornuditat, si

pensar en el restabliment de l'ordre social si
el ordre moral no es resel possible, conjuntament i
a la vegacla. El fons de tota
qiiestió social és sem"%ral; i si aquesta no triomfa és en va pensar en el
triamf
de
fordre material. La
P°t suplir, per
un moment i en apariencia, aquella
normalitat moral; Per), no ens
aquella no pot donar només que garanties
passatgeres.
I mentre
el joc, els espectaeles, les publicacians
segueixin enverinant
e'ttat, Barcelana
de. la
contindrá el ferment deis trasbalcos periódies, fins a l'extrem
(19Ue8'8 el
.,cliésser
nostre pa de cada clict.

r,e

fe'içct

en
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
En el moment d'escriure aquestes ratlles
ens trobem en la vigilia de l'inauguració de
la nova legislatura en les Corts a,ctuals. Els

dies que resten de la present setmana sem
bla que les Cambres els emplearan en relee
ció de Mesa, al Congrés, i de Comissions en
ambdues Cambres. Després, en la setmana
propera, començará el veritable trángol, ja
que no és de creure que amb els temes de
discusió (Aranzels, Pressupost i Transports)
que el Govern sotmetrá ala Cossos legisla
tius, no exterioritzin aquests un gran apas
sionament vers unes o altres solueions.
En els projectes tributaris del Ministeri
es diu que hi ha solucions veritablement de
cidides i radicals. Potser si, ja quo d'uns
quants anys ençá les solucions progressives
queden a Espanya encarregades als conser
vadors. Peró no perdem de vista que el mi
nistre de Finances és un tempera,ment molt
equilibrat, coneixedor perfecte de la ~ira
moderna en rnatéria d'impostos, i sobretot
amb visió clara de les fonts de riquesa i de
la producció nacionals per a no desarticular
d'aquestes les reformes tributáries. El sixn
plisrne no será, sens dUbte, la característica
cl'aquests projectes, com ho fou un dia dels
projectes fracasa,ts del cap de l'esquerra Ili
beral. També s'afirma que en el Pressupost
s'hi conté la base de la reforma de les hi
sendes locals, sobretot de les Diputacions. Ja
fóra hora!
Els aranzels, seran discutits? Es evident
que sí; el que no s'espera és que de la dis
cussió en surti ni una modificació, ja que
és de creure que la mateixa es recluirá a em
prar la mitja dotzena de tópics deis bladers
castellans.
I del projecte de transports tan sois es
coneix el futur Consell ferroviari.
La setrnana que ve s'afi-rma que será d'ur
na gran importáncia al M,arroc. Les opera
cions potser ‘començaran amb una decisió
que tal vegada sigui el principi del fi de la
carnpanya. Prou ho desitja el poble, i prou.
loe necesita l'hisenda de rEstat, ja que no
pot abocar m'és milions! Esperem a.mb con
fia.nça réxit, ja que la llarga i enrasa, prepa
ració així ho fan esperar.
1 entre la preparació de materials per a

la Conferéncia de Génova, que s'ajorna, i
propostes de la Cornissió de Códics per a se
lucionar el del Banc de Barcelona, i una vi
sita del senyor Francos Rodríguez a nostal
ciutat, i una protesta deis elements jurídic
de Catalunya contra el nou Reglament de
Notariat, tanquem aquestes ratlies, tot i
perant amb emoció la propera setmana qu"
sembla será pródiga en esdeveniments.

ESPANYA

ENFORI

L'assumpte de la setrnana és la conferén
cia dePoincaré i Lloyd George a Boulogne
sur-Mer, per tal de preparar sense entre
bancs la Conferencia de Génova,, ja célebr
abans de celebrar-se. Segons les noticies ofj
cials el dos prohoms de l'Entente estiguereu
tres horas re,units, posant-se d'acord en totes
les qüestions que han de tractar-se a Génc
va, com,ençant per la prórroga de la data erl
que ha de reunir-se de nou l'areópag inter
nacional.
Molt malannent deu estar el malalt quan
tantes consultes necessita. Aquesta últiru
diuen ha estat de profit. Ha triomfat
criteri francés. Poincaré actuará de metg
d
de c.apçalera. Totes les medicines seran
s'el
la farmacopea francesa, i en francés
criuran les receptes. En cas de morir el 512
lalt, morirá també en francés.
Qui és el maIalt?
El malalt, millor dit, la malalta, és EUrc
pa. Tots els metges que l'han visitada,
ceptuant els metges francesos, han discrePs
d'aquests, no en el pronóstic, sinó en el diag
nóstic.
Entre els discrepants hi ha tot el (Pre't
medicat anglés... menys el president, LloY'

George,

que a Boulogne, segons
Hayas, ha coincidit en tot amb el

criteri

d

Poincaré.
Solament fa sospitar de la plenitud i ef
dei
cácia d'aquesta coincidIncia la prujja
diaris oficials francesas i anglesos, en illet
car a tot el món l'éxit complert de la di',
e'
Conferéncia. Peró les paraules mateixes
1'
traieixen. Parlant sincerament dirern que
tantes.'
ConferIncia de I3oulogne As una de
Per de prompte s'anúncia una Conferluei'
de técnics aliats a Londres. Pobra mallit49
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poclran fer-me callar, per molt que em
contrarii: la declaració aquesta: que, no Ca
tá.lu,nya, reivindicada de sobres per l'actitut
admirable i el gran i exemplar triomf de
Tarragona, pero sí Barcelona sembla Mani
festar-se éticament per sota de Madrid en
no

Posició general de
la qüestió del joc

aqueSta

IV

L'anunci

de que el Govern prepara la re
del joc, no és pas als jugadors
qui ha alarmat, sinó als enemics
del vici.
,Aquest efecte, reflexat en les protestes
i en
indignació deis periódica seriosos de di
verses opinions politiquea, és la proba més
eloqüent del sentit que tothom endevina que
t'!.ndrá
aquesta reglamentació: no la repres
lió del
delicte, sinó la seva llibertat oficial
rnent reconeguda; no la previsió i
prevenció
ses conseqüéne,ies, sinó el
quedar eonsoli
u„,acla la causa permanent de tants desastres.
-14s
natural el pánie. Per a privar el joc no

glarnentació

l'ha d'estudiar
u4sta

cap

nova

disposició legal:

amb l'aplicació de les Beis i codis vi
que bé prou raclicals son i prou els
kgents,
"a
retret, en son minuciós articulat, la
Prelnsa aquestos dies. Des del moment que
OrePara quelcom de nou,
ilest terme conciliador de i que s'empra
-enYal que eo que es preparareglctmentació,
no será sinó
11/1
atenuant
de codis i de
es a dir, el
contrari de go que la
dolorosa realitat, que
raja sang i
rniséria, amb tota urgéncia exi
geix,
f

concreta

qüestió.

Allí diaria hi han bons per

Ilern

escrit prou coses fins ara i des de ja
anys i mig aquí i en llocs
diferente,
n.tra el
Joe contra son increment i sos ma
res, contra sa toleráncia
contra
inversió en beneficéncia depagada.,
la compra del
clandestí, contra Laconsagració pú'lea d'.aquest
vilís,sirn régim en la etapa
del C,omité dit d'Obra Benéfica,
a)geial, contra la, consolidació ciutadana i la

rulls

l?%ristitutiva

diem-ne dretista d'aquest

gros

moral per la monstruosa participa
uels assils
religiosos i altres entitats ca
1, per fi, contra la reglamentació
Dropiament dit. Hem escrit per ara
coses, de la nostra personal cullita i re
1
Pedem passar revista a go que diuen
nes
honrades de caients ideológica ben
en aquestes
hores de !perfil definitiu
Ta
mera], del pobles hispánica.
ine de
comencar fent una confessió que
veres. Tota la gran preveneió, to-

sentir i me
sa ealitat
i
per sa incansable perseveráncia, sobretot
«La Acción», i també «El Siglo Futuro», i
corporacions capaces de publicar manifestos,
com
l'Associació de Banquers, en se.ntit de
condolguda denúncia i queixa, i el «Centro
de Defensa Social» en sentit de vigorós ra
nar

ca.mpanyes

exemplars

a

per

dicalisme (1). Sobressurt, d'u,na

manera

es

pléndida, «La Acción», que si bé en principi,
com aquí diguerem, semblava
acceptar la te
si reglamentista, ara es pronúncia contra la

reglamentació d'una manera absoluta. Porta
aquelles planes la paraula un escriptor
que signa amb el pseudónim «El duque de
G...», el qual cada dia, ja fa dos mesas, om
ple amb treballs propis o amb col-laboració
importantíssima i ultradocumentada una see
ció contra el joe, que s'ha fet famosa. Hi des
punten, en especial, el magistrat D. Dimas
Camarero, aportador de nombrosa experién
cia personal, i defensor de que: guau, no
es vol que es jugui, no es j,mga, i
el dipu
tat senyor Crespo de Lara, recercador de
textes copiosos del máxim interés, antics i
moderna, coincidente sos autora, expressa,en

ment triats en les més diverses i ádhuc
nyanes époques i tendéncies en reprobar
aquest mal i el que es permeti. També ara

l'«Heralclo de Madrid» publica una serie d'im
presiona del senyor Anton del Olmet sobre
el$ horrors del joc.
Consti ben alt que no ho die en desmérit
de la nostra terna. La gesta victoriosa de Ta
rragona amb la elaboració de doctrina sobre
la irn.moralitat del cobrar diners del joc les
associacions religioses, és prou important per
a que
Catalunya quedi en lloc brillantíssim
en el present debat. 'Tampoc
CATALUNYA SO

rou

jr80,

eh

anadversió justificadísima

nie_eentralisme
u

gran i doble

amor a

que contra

sentir, t,ot el
riostra Barcelona,

sento i he de

(1) D'aquest document del Centre de Defensa
Social de Madrid eixit el mes de Gener, es el para
graf segiient: Debades combatirá el Govern tetes
les altres plagues morals que, con l'anarquisme,
la pornografia i eLs atemptats contra la vida i la
própietat deis ciutadans sotscaven els fonaments
de la soeietat, si no combat previament la plaga
del joe, que és el cap i la xifra de tetes les al
tres.»
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ciir deixa de representar alguna cosa com a
manifestació conservadora del seny i la mo
ral de nostra mea; pero consti que nostra re
vista es trova divorciada de la opinió gene
ral deis barcelonins en aquesta rnatéria, el
sentir deis quals, é,s trist de dir, el reflexa
inés aviat la llista mensual de cent cinquanta
.entitats, que son ben bé--i amb ben pagues
excepcions—el tot Barcelona cristiá i aristo
crátic, que cobra, ja fa divuit o dinou mesas,
diners del joe. El con,sol que com a catalans
teni,m, et contemplar aquestos ciutadans de
Madrid, que formen al sea lloc d'honor, es
considerar que tot justament «La Acción»,
que principalment gula la propaganda mora
litzadora en sentit rigurosament antirregla
mentista, és un diari benévol envers les co
l'«A B C», nostre
ses de Catalunya, i que
contrari ,enipedernit, és el partid,ari de regla
mentar el joc considerant-lo «una industria
lícita com qualsévol altre»,
Passe,m dones als retalls. El magistrat D.
Dimas Camarero, el que explicá com va a,ca
bar el jugar a una capital de provincia on
actua de jutge, incautant-se dé les ruletes i
segellant les taules de joe deis casinos, es
pronúncia, com és natural, contra la regla
mentació, els projectes del qual son, diu:
«fer el joe als jugaclors», en un article sor
tit a «La Acción», del 21 de Febrer, que és
simplement magnífic, i caldria reproduir-lo
sencer.
«Perqué es va a reglamentar el joc
i no l'estafa i el furt?, Quin delicte ocasiona
més danys i quin delinqüent és més perillós
i temible? El jugador d'ofiei, que amb en
ganys i astúcia, cobrant un interés usurari
es queda impunement els diners de tots els
«punts» o el miserable padregot que per ne
cessitat sotstreu dotze pessetes d'una butxaca
exposant sa llibertat i a,chs sa vida? Arnb
quin dret els tribunals de Justicia castiga
ran el que s'apoderi d'un gec o d'unes botines
rnentres saben que a les cases de joc es des
pulla, a tot el que hi entra?... Com és possible
que es toleri el joc i es castiguin ,els crims
que en naixen?... Si es reglamenta, el delicte
del joc, s'hauran de reglamentar també, al
menys, tots els delictes que en provenen;
convertir de mica en mica el Codi penal en
un «Aranzel de delinqüents», amb ses tari
fes, capituls,,autoritzacions i permisos, i do
nar ala Tribunal.; de Justicia la inissió de re
caudaclors i agents executius de la nova i
Ilamant contribueió del joc. Oh, ansiada,
promesa i necessária reforma del, Codi penal
[fa trenta anys anunciada]... I per a major
esearni es retreu COM, a fonament la benefi

c&ncia pública (subratllo jo):

es van a

obrir

le

cases

de joc,

que

no

son

més

que

fabriques de fer pobres, de proclupció de
miséria,

per a evitar ctquesta. Quina Pa
radoxa més dolorosal... Amb lo qual, al cali
de Pocs anYs, EsP0,92Ya sera un immens
una extensa casa de beneficéncia amb una
taula de joc, an no quedara per a jugar-shi
més que la vida.»
Al mateix número del diari maurí surt ull
deis aplecs,de textes enfiláts pel senyor Cres
po de Lara. Aquest va titulat: «Els anticli
nástics i el 'joc»; i du com a lema aquIstos
dos retalls que son sobre tot el primer, d'un
contingut terrible, i ambdós d'una eloqiiéncia
i d'una oportunitat formidables. Van en cur
siva en el texte:
«El primer eror que es cometé a Melilla,
es el de que
amb les qüotes del joe s'etta
canstnint un temple catalic, la capella cas
trense.» Indalecio Prieto, al Congrés (2).
«Tine perfecte dret a dubtar de la mara
litat deis governadors que con senten el J'O
en les seres províneies.» Santa Cruz, Diputat
radical.
Escolti ara la gent religiosa de Barce
lona que pacta amb el jac aquestes sentln
cies d'esquerrans de marca:
«Soc enemic del joc, de sa toleráncia i de
3
sa reglamentació. La toleráncia dona lloe
reglamentaelé,
privilegis i intermediaris, la
equival al rnateix.» (Morayta.) «Si la regla
mentació fos per a evitar el «pego» [cert fratl
de les cases de joc] la trampa, el «salt», 5
fulleria, la «ventatja», tot aix6 estaria 1Tot
lament; peró s'explicaria, com s'expliquen les
anomenades garanties d'higiene imposacles
es
les infelásses dones de vida lliure. Pera no
de
regla
d'aixa
(subrattlo
jo)
sinó
tracta
mentar-1,o com a font d'ingressos... Pot la Ilei
autoritzar amb sa organització que es dediqui la gent a guanyar diners mitjantçant el

(2) El
playa, al

dia

20,

el senyor

Crespo; de

Laxa

,"cl"

fragmenrque segueix'

mateix lloc, el
del catedrátic í senador 'liberal D. Tomas WIMS
tre: «El joc és el, cranc social més tremend que
pot un poble sofrir: el joc •ha prostituit els cos'
jacIi
tums; el joc ha deshon.rat el.s hornos; el
acabat per

falsejar

la

disciplina,

per

a

Perc"te

Exércit. I jo die: Es difícil a EsPat"rs
conseguir extirpar el joe, perb a t'ostra z°115
r al'
marroquina,, 1.4a sota una má, autoritaria
111
hi
que
litar, des del moment que es juga és
Dones
bé:
el consentiment de que es jugui.
a 1
tres no s'extirpi el joc, estarern sempre
yora d'un .Annual.»
nostre
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sistema

de péndresels els

uns

deis altres?»

(Giner de los Ríos.) I ara ve d'en Pi i Mar
gall, l'il-lustre catalá, la digna austeritat del

,

qua' ha d'ésser
reconeguda fins pels qui no
Podem seguir-Jo en idees, el qui amb els fe
derals era partidari d'abolir fins la Loteria,
aquosta frase lapidária, que se.mbla d'un ju
risconsult roma i traspúa el seny severíssim
,de, nostra rala: «LA LLEI, ABANS QUE
,s1T,
,,,u HA DE SdVIBLAR MORAL, PER TAL

SERVEIXI DE FRE A LA PLEBS.»

El dia 16 havia escrit allí mateix «El Du
que de G.»
aquestes paraules «Perqué hi ha
Problema a Madrid? Dimen que per la bene
ficIncia. Deixem córrer d'una vegada bra
mes (camelos: textual) d'aquest calibre. Qué
es
recauda del joc per a beneficeneia? Dos
centes mil pessetes,
segons els balanlos mcn
94 de l'Associació Matritense de Caritat,
unic certificat oficial de que disposem. Es
Pot consentir
:per dos doscevtes mil pessetes,
i Per
res, que la capital d'Espanya visqui en
l'abjecció, en la vergonya que significa el
Vj

desenfrenat? No.»
Sol», en son editorial del 24, ataca serlosament al Ministre de la Governació, sota
,

PresidIncia del qua].
terjoses
reunions per

a

«Es

«es

celebren les mis

reglamentar

el

joc».

treure del joc fans
i desseguida, encari"Yats amb la labor caritativa s'augmenten
cada cha les qüotes secretes, ,produint-se in
eonscientment l'extensió del. mal i el refina
Ment en les operacions
extractives deis tahuls
finalment—sembla que es vol arrivar a
aquJe5t
intenta convertir
I' en unaextrem—l'Estat
indú,stria legal amb la patent de
lliberals... Debades un perio
dist Professions
com Olmet, molt erudit en históries de
M'ocluida pel joc descriu els quotidians
../°11.°1's. A nostres autoritats sois interessen

„Per

cornenea per

a

Beneficéncia,

a

h`u'lla

,`j'S Pobres Ja fets, definitivament fets,

78 Pobres

no

s'estan fent.» (SubratIlat
Demana que s'acabin els conciliábuls
jue comenci la repressió. «Un ministre no
Portar a l'assumpte un criteri igual al
governador comp/acent—per rnolt goque hagi estat---ni pretendrer fer
e
la Primera ctutoritat policiaca d'Espanya
un
inspector
i consentidor.»
1«El Siglo contaminat
Futuro», el dia 22, escriu: «No
invocavse
en moral la realitat d'un vici
a
justificar sa reglamentació i lucrar-se
uum ses profits. Aix,5 será uina immoralitat i
que

(71
ci'ernador

aP„..er,

ain): indignitat. I amb
!ni-Z(1e
principi, totes
rnent

arreglament

a

Sr. Gobernador...
o_ernador...
Permetins que licridém l'atenció sobre la
volada que va prenent la pornografia en
nostra ciutat.
Abans aquesta nafra social es mostrava
embolcallada amb veis que la feien- menys

provocativa.
Avui dia s'exhibeix núa, in puribus...
En els quioscos es mostren aquests dies
cers gráfics que fan mal d'ulls, escandalosa
men

provocatius. Que

les miséries serien

no

ho veuen els seus

agents, senyor Governador?
Perqué no podem creure que la toleráncia
de la maldad es porti fins l'extrem de orde
facin els ulls grossos devant d'a
queixes coses abominables.
I com les contemplen els petits i... els
nar que

es

grans!
Senyor Governador: pel que vosté més es
timi, pels imperatius de la seva recta con
cilncia, més enc,ara que per legals prescrip
cions, lliuri a Barcelona d'aquest allau de
brutícia, que la corromp i deshonora!
1•11111111111•1111111.11•111111•1•1111~11~!

AIREMIM

OBRA NOVA

R. Rucabado

En Baimes y el problema
de l'associació obrera
Conferencia donada

tan

reglamentables i explotables. Una
realitat tristíssima
és el crim, i seria absur
.•

de reglamentar, per exemple, els atemptats.»
Ai, «Siglo Futuro», quin punt has tocat!
Reglamentar els atemptats? Aquest ahsurde,
hi ha una ciutat d'Espanya quo el coneix
el viu. Una ciutat especialitzada en atemp
tats a trets de pistola, els quals en sos ea
rrers, d'un temps engá es classifiquon en de
lictuosos i en... reglamentaris. No é,s estrany
que es visqui en régim práctic de reglamen
tació del joc a la ciatat en és vigent i sobi
rá el régim práctic de reglamentació de l'as
sassinat.
R. RUCABADO.

Fascicle de 60 pagines.
Deposit

Llibreria

Verdaguer.

a

Vich

1

pesseta

R. del Centre 5, Barcelona
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El

papelló

peró poden

la

endegades,
fer-se
declarado'
útilseuinct.
Estava punt de fer-li
van

a

una,

aquell precís moment, observa una
tcáella de ,pésol que penjava ben a la vara
d'ella, amb una flor seca al capdavall.--Qut
és aquesta?—pregunta.—La meya germana,
respon,gué el Pésol d'olor.--Tanmateix? tálea
voldir que vos probablentent arribaren a sent
blar-vos-li, ben aviat, clama el Papalló, ei
presa la volada.
Els xuelamels penjaven damunt el dos;
tenien posats de grane dames, pera amb cick
res llargues i pell esgroguissada. No respa
nien al seu gust. Peró, qui responia al sen
gust? Ah! demaneu-li a ell.
La Primavera va pasear, va pasear
i la tardar anava passant també; les flors
eren encara abillcales de colors brillants, pera
si! la fresca flaire de la jovenesa era esvai
da. La fragancia l'atreia en gran manera'
n°
encara que ell ja no era jove, tam,poc;
se'n trobava gens entre les Dalles i les mal"
ves de jardí.
Aixl, dones, el Papalló es decanta a la Fa"
rigola boscana.
—Amb prau febles floreix, peró és una
flor, ea com ha, i tota fragancia: cada fallo'
la n'és plena. Em casaré amb ella.
Comença, dones, de festejar-hi.
Per() la Fari gola boseana estava értiga
callada, i al capclavall digué:
—Amistat, sí, per() res més! Sóc vello,
vos sou vell. Podem vinre perfectament
per l'altre, pera no pas casar-nos! No Os
convertim en babaus, a nostra eclat tardoa!
Aixi, és que el Papalló no va haver
flor. Havia perdut massa temps en l'eseor
coll, i aquella darrera no podía ésser. El -Fa"
palló esdevingué un vell conco, con?, diu
quan, en

Papalló cercava unza promesa, i, natu
ralment, desitjava d'escollir-ne una de ben
El

gentil

flors. Eh les examinava, tan
quietament i discretament segueles damunt
llurs tiges, com seu general ment una noia
entre les

quan no esta emparaulada; peró n'hi /mía
tantes pertriar, que la cosa era per trencar
s'hi el cap. Al Papalló no li lidia d'afrontar

dificzdtats; aixl és que, en la seva perplexi
tat, yola cap a la Margarida. Sabia que ella
podia dir l'averctny, i que tot sovint ho feia;
perqué ele enamorats n'arrencaven Pulla da
rrera tulia. i amb cada una d'elles hont feia

pregunta referent a la persona amada:
—Es veritable amor?—De tot cor?—Amor
que defalleix?—Amor enfredorida?—Gens
d'amor?--o altres preguntes semblants. Ca
dascú demana en son llenguatge; així, dones,
no estira les Tulles, sinó que les besa totes,
l'una, darrera l'altra, amb l'esperança d'a
conseguir una bona resposta.
Dolça Margariela, digué, sózz, la ,més sa
via contare de totes les flors i saben la ma
nera de predir els esdeveniments. Digueu
me, em cal abastar aqttesta o bé aquella? o
quina abastaré? Quan lto sapiga, volaré de
dret envers la galant minyona, i començaré
de fer-li postures.
Peró Margarida poc li volia tornar respos
ta; l'havia cremat que- ell u diguiés comare.
Ehl pregunta una se gana vegada, i una terce
ra, pera no pogué arrencar-li una parauk;
de manera que clefugi el mal de cap de de
manar-li res ,més, i fugí enlla
sense.
més aldarull, cap a son afer matrimonial.
Era al ,començament de la primavera, i hi
havia un batalló d'Allasses blanquee i Sa
frans. Tenen un posat molt joliu, digné el
Papalló; son unes caretes enciseres, pera em
semblen mctssa jovenetes. Eh, com molts de
joves, prefería noies un poc madures. Així,
dones, yola cap a les Anemones, peró eren
inassa vergonyose.s per a ell; les Violetes eren
massa apassioncules; les Tulipas eren massa
amigues de l'ostentació; les fonquilles eren
mesa plebees i les flore del tell eren massa
petites i tenir una parentela que no s'aca
baya mal; les flors de pam,era eren, en bona
fe, tan baniques de mirar com les !loses, pe
ra avui hi eren i denta no hi .eren, al grat
del vent. No valdría la pena d'entrar al nwt
trimoni pertan curta estona, creía ell. El Pé
sol d'olor era la flor que li picúa més; era ro
sada i blanca, pura i delicada, i pertanyia a
aquella mena de flojee notables que sempre
una

1

,

gent.

Vingueren les darreries de la tardor, 2 120
hi havia altra cosa que plugetes menudo °
aigua a gavadcds; el vent bufaya tot fredullW
damunt ele vells salzers, fine que les fuaes
s'esgarrifaren i cruixiren les Wanques. N°
era pas cosa plaent ele volar pel món amb
vestit d'istiu; aquell és el temps, segarts cc°
ten, que convé mé.s l'amor casca Perb el Pa'
palló no volá més pel nión. Havia anat a rcta"
re casualment dins una casa, un hi havia fae
a l'estufa: sí, veritable calor d'istiu. Podía
viure, peró viure no és prou, deia ell; hOiS
fa.
necessita claror de sol, llibertat i una florel yola, contra els vidres de la finestra,
fou cbsereat i admirat, i clavat amb una cuzw
Po
ha en Una caixa de curiositats. Alba no
dien fer res per al seu taranrta.
les
—Ara estic plantat en una tija, coln
••••

-
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flors, digné el Papalló.—No és pas
agmdívola, tanmateix. Gairebé és

molt
ésser
casat, de tan subjecte que hm es troba.—I
féu per manera de consolar-se amb aquesta
cosa

com

reflexió.
Es

un

massa

De bou principi, s'instituí en l'Església
dejuni preparatori de la festa de Pascua,
que durava uns dies. En el segle IV aquesta
Preparaeió ja comptava uns quaranta dies,
en memória deis temps que Jesús dejuná en
Ufl

desert. Descomptant,

ficades

entre la gent humana.

JOAN ClaSTIA ANDERSEN.

pobre conhort.l—exclamaren les

Quaresma

el

plantes que hi havia als testos de la cambra.
—Pera una planta en un test, és cosa ben
difícil de ore ure, penset el Papalló; estan

oracions i cants de peniténcia. Al comenea
ment de la Quaresma, anaven a rebre la im
posició de la cendra que els senyalava com
pecadors, i en el dia del Dijous Sant, antici

pació de la Pascua, si est,aven deguda,ment
disposats, eren reconciliats amb Déu i l'Es

les sis setmanes,
dies de peniténcia,
restaven a Roma trenta-sis dies de dejuni.
Aquest nombre el justificava Sant Gregori:
"plicat que era com el delme de penitIncia
que de tots el dies de l'any s'oferia a Déu.
Peró anticipant el dejuni de quatre dies, en
el dimecres
abans de la primera dominica,
S'obtingueren just els quaranta dies que
aulh son exemple
predicá Nostre Senyor.
Quan en el segle IV queda establerta la
santa Quarentena, ella servia als eatecúmens
de Preparació
próxima per a rebre el Bap
tisme en la nit de Pascua. Cada dia anaven
al
temple a completar la llur instrucció re
"giusa, que s'els donava per medi de comentaris deis Llibres sagrats, i a participar deis
cants i les oracions que precedien l'ofertori
de la missa: i
durant aqueltes setmanes era
ex.alninada diferentes vegades la Unir sufi
ellueia en les veritats de fe i en J práctica
de les
virtuts mol als. Molts textes de la Li
tIrgia actual es refereixen encara a l'estat

I per a tots els cristians era la Quaresma
temps de recolliment i de penitIncia. Eren
prohibits els festins, els jocs i els espectacles
públics; sospesos els procesos criminals, i tots
els qui estaven en condicions havien de de
junar. Els fidels acompanyaven els catecú
mens i els penitents en llurs pregáries, i
amb aquestes práctiques de devoció renova
ven cadaany les disposicions a,mb que havien
rebut el Baptisme i demanaven perdó de
Ilurs pecats propis.
Després la Quaresma ha sofert moltes
transformacions, peró ha conservat sempre
sos carácters essencials. Es encara la estació
litúrgica d'aspecte més interessant, de major
riquiesa de fórmules de pietat, i la institució
eclesiástica més efical per a renovar la vida

e8Derit deis qui
lisrue,

de santi,ficació.
Diu Sant Ainbrós: «Qui vulgu,i assolir la
glória de l'Evangeli i recollir el fruit de la
resurrecció, no pot ésser transgressor del
místic dejuni, que Moisós en la 110 i el Crist
en son Evangeli, amb l'autoritat deis dos Tes
taments, han designat com el fidel combat
de la virtut».

els

diumenges

Era tan bé

que

el

no

es

en

son

preparaven per al

temps

en

que

es

Bap

,pecadors

renovaven la llar formació cristiana. Sem
blants als catecúmens, per haver !perdut la
haptism,al, assistien al temple quan el
"isbe

o

els sacerdots donaven les lturs ins
i prenien part en les

trUccions dactrinals,

espiritual deis cristians. ha dit sábiament
bisbe, que ha d'ésser com rhivern de Vá
nima, el temps en que de nostra vida ha de
podar-se tot lo que és perjudicial o inútil i
ha de assaonar-se amb l'oració i la paraula
divina per a llevar després abundosos fruits
un
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va, sense saber fixament a quina adjudicar
les responsabilitats que de l'incompliment

lldesz
El contraste col-lectiu

felz
i

l'evoluciti social

poden,

moment donat, derivar.
de particular que aixb succeeixi.
Creiem, per?), que el defecte es trova en una
confu,sió molt simple: la de equiparar lo col
lectiu
a conjunt de voluntats
amb k col-lectiu, com ?podriem dir-ne carpo
en

No té

ratin?

Contracte col-lectiu suposa subje-ctes col

lectius. I
L'estudi de la naturalesa tebrica del con
tracte col-lectiu de treball havia donat Roe,
ja abans de la guerra, a una literatura co
piosa i abundant. Es tractava en la mateixa
d'esbrinar l'esséricia,- el iligam contractual
del contracte
i de determinar-ne,
per tant, les responsa,bilitats deis qui en el
mateix intervenen. I com que l'empresa és
difícil, ja que des del món individual, (e:n
que es mouen obrers i patrons contractats)
fins el món col-lectiu en que es Planteja e]
contracte com cosa nava, com nexe fins ara
desconegut, hi va una distáncia que pertany
al terreny social millar que al jurídie, les
doctrines han nascut a dotzenes, i l'ingeni i
la sobtilitat llatines (especialment a Fran
ca) han tingut,Illoc per esplaiar-se abundosa
ment i fins fer enfosquir un problema que
de bones a primeres resultava dar.
Un primer grup d'autors sosté que l'obli
gació deis individuus es fonamenta en un ac
te de voluntat individual, anterior o poste
rior (en forma d'adhesió) al conveni. Així,
el contracte e,ol-lectiu no podrá ésser més
que un conjunt de contractes individuals. I
la naturalesa jurídIca no hauria canviat en
res. Perqu1, aleshores, una nova
denomina
ció?
Un segon grup (al cap, l'erudit Mr. Salei
lles) s'esforca en distingir i armonitzar els
criteris del contracte estricte amb les condi
cions del treball derivades deis regla,ments
del treball de fábrica i de earácter individual
el primer; de carácter col-lectiu el segón. Pe
ró allunyant-nos una mica de la, brillantor
de Mr. Saleilles, i separant-nos de l'atracció
que sobre els esperits equilibrats acostumen
a exercir les doctrines
ecléctiques, veurem
ben aviat que el nexe contractual apareix
reduit a lo estibictarrient individua], com en
el cas anterior.
I la jurisprudIncia i les disposicions de
l'administració, i fina les pagues Uds que
existeixen, coin la francesa del 7 d'Abril de
1919, van caient en les•mateixes vacil-lacions
i fluetuant d'un a l'altre c,ostat; i van pas
sant de la voluntat individual a la col-lecti

un

res

mentre

la responsabilitat

recaure sobre aquests,
no existirá per manca

no

pugui

el contracte col-lectiu
de subjectes contrae

tants.
El dia en que els sindicats obrers i patro
nals existeixin com a corporacions fixes, més
o menys permanents, amb la solvencia social
i económica corresponent, amb possibilitat
de carregar amb les responsabilitats de les
infraccions del iligam col-lectiu, aquest dia
el contracte col-lectiu podrá nomenar-se ai
xí.. i encara tindrem un contracte que rebrá
el nom de les entitats contractants, sense
que canviá realment, la seva substáncia ju
rídica.
Mentre aixb no arrivi, limitem-nos a par
lar de contractes individuals arreglats a les
condicions d'una regiamentació general del
treb,all en un determinat ram de l'activitat
humana (digui-s regla de dret objectiva
permanent, com vol Mr. Lleó Duguit, en el
seu Traité de Droit constitutionnel). Aixb
que ,equival a enllalar una Ilei col-lectiva
normativa arnb la llibertat dé sotmetre-s'hi
o no segons es vulgui o no treballar en Un
ram determ,inat.
Pl.ró haurá canviat per aixb el inexe indi

vidual?
Potser la diferéncia• entre el contracte in
ens do'
nana, la soluoió a la qiiestió doctrinal.
Perb d'ara al dia en que ets sindicats de
dalt i de baix puguin tenir aquella perjons
litat, aquella permanIncia, i aquella genera
litat entre les voluntats individuals;- que per
meti fixar responsabilitats, i, per pant, el
veritable contracte corporatiu (o concordat,,
com vol Mi-. Rouast) temps ha de transcó

dividual, el col-lectiu i el corporatiu,

rrer.

I, qui ens assegura que si s'ha d'arriW
fi,ns allá, la foro, evident d'una, de les partl
contractants, la més nombrosa, la més fácil
de disciplinar, no declarará inútil el contrae,te col-lectiu o corporatiu per a substituir-lo
per un nou pas en el carní de les reformes
socials obtingudes per evolució?
J. M.

GICH.
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EL PROGRES DE L'ESPORT

--Oye gachó: es que pretendes quitarme el público? No [ves
er fubol no es una fiesta nacional?
—Vol dir que amb la festa de vostés no hi: tenen moltrque

que

veure els moros!
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Esguardant el
Le,

consequencie,

mon
La fam

del cc...ni,.

El tifus

L'any 1920

registraren més de tres mi
lions de casos de tifus exantemátics i més
d'un milió de casos de tifus recurrents.
L'any 1921, quan l'epidémia tendia a min
var, es registraren 495.119 deis primers i
670.158 deis segons, durant el primer semes
es

tre.

A la tardor la terrible malaltia encara
en
els districtes en .els quals la
mona
gent es
de fam. Els fugitius morien
pel camí. Els hospitals no:poden atendre
un nombre tant considerable de m,alalts, i la
situació esdevenia rápiclament crítica.
Els presoners han contribuit poderosament
a la propagació de la malaltia, havent estat
alguns d'ells concentrats lluny deis poblats.
Els homes que fugint de la fam han dema
nat un libe a l'Armada, roja han estat els
agents transrnissors del tifus.
La situació és molt greu. Si la Rússia cen
tral i la Rússia meridional s'Ira salvat del
contagi si no prenen mides ipreventives l'en
fermetat s'estendrá a tota la Rússia.
El Comité de Higiene i el Consell deis Co
missaris del poble, está treballant per a atu
rar
la epidémia. Han estat, presos els se
güents acords: la suspensió immediata de la
circul,ació de viatgers del distriete de la
Volga; l'atur eventual deis moviments de

persistia

tropes

els districtes afamats i l'isolament
del malabts.
Han acordat també trametre un gran nom
bre de trens sanitaris amb material de des
infeceió i personal necessari.
L'epidémia !u) és encara, general, per?) aug
menta

en

considerableinent.

Com es veu, la situació de Rússia es tris
tíssima. Implantant el comunisrne volien con
vertir la terra en un paradís, i la. fam i les
enfermetats infeccioses converteixen la po
bre Rússia en un immens cementiri.

de les darreres lletres adresladeS
al Russian Famine Relief Fund de Londres,
que signa el Dr. Farrar, s'hi fan aquestes
manifestacions:
Un deis aspectes rnés desconsoladors de la
fam és el nombre d'orfes i d'infants abando
nats per Ilurs pares, que van errants Pels
carrers de Rússia. Tenen el rostre pál-lid
l'esguard tristíssirn. He vist a Marlstladt,
FIC011-14,v que conteni lit per cent trlf.tntl,
En 24 hores en moriren 42 i els seus Uits fe"
ren de seguida ocupats per altres infants que
també esperaven resignadament la mort.
Mes del 50 per eent d'aquests infants moren
En

una

malgrat l'auxili de la ciéneia.
He visitat els pobles deis encontorns d€ Sa
tots ells he trovat homes el(3rn a
erats que havent acabat les provisions s'ama
gaven dins de llurs cases esperant resignada'
ment la mort.
Bonzoulonk té uns 35,000 habitants i la43
dia en moren aproximadament un centeflar
inara, i

en

Aquesta ciutat dintre d'un
despoblada. En

any será

gairebé

principal be

un deis carrers
trobat el cad,aver d'una dona trossejat peig
gossos. M. Copeman, de la «Societat deis
Amics», ens ha dit que quasi sempre en sor"
tir de casa troba homes morts de farn a la
porta. La gent té por del gossos famolenes
i es conten ja casos de canibalisme.
No troba paraules per descriure l'especta"
ele horrible de la fam. Hi ha regions vastls
simes que no reben provissions».
ent
Els amerieans nodreixen quotidianan
tra
800.000 infants. Actualment traçten de
metre queviures per 620,000 persones. Re5-

d'homes per nodrir, i aix?'
unicament será possible si tots els pobles eu
ropeus ele trameten queviures.
El pobres russos si no son auxiliats ori'
ten molts milions

de fam.
EElebolxevistes aviat aconseguirán l'abs'o lut
,-41L
domini de Rusia. Per-6 quan haurán verv
res"
i triomfat en aquel" .poble inmens no hi
tará ni un sol home.
ran
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La

pedagogía

11

de

les obres humus
}Ji ha certa pedagogia moderna,
en la seva
deis clássics princlpis monis, que
es obsessiona,da
per les gestes extraordiná
rie4, con), exemples típics, estimulants de la
voluntat, de Lamió. Educar per l'acció. fou
el crit
d'aquesta
La máxima, in
tenshat d'acció espedagogia.
compresa en la vida deis
bornes célebres. La lectura de les biografies

distantació

d'aquets
no

,

será el novíssim codi escolar.
voldria blasmar de la lectura deis

nornes célebres pels infanta, com estimulants
ue
racció i desvetlladors
tal vegacla se n'ha abusat,dei voca,cions. Peró
segueix recoma
hant-se amb massa exclussiva preferéncia.
Pot
un adjutori virtuós.
Sr
pot
No
exigir-se
en
norma única, general i incondicional&
La vida deis homes
extraordinaris, real
Inent pot estimular la voluntat,
i alentar a
les
Droves dures. Peró també sovint la yo
iautat és prou obtussa de natura
que resis
teix el més agut
estimulant. La conciéncia
Moral que
l'insufla de nobles anhels, i la rne
na
a

l'acció arriscada,

per tal de estabilit
li cal abans l'altre conciéncia, psieo
'gica. I quan aquesta en l'infant no es des
vtlia, aquella altre tampoc se estabilitzará,
sind es
amb l'acció humil, disciplinada i re
petida. Per aquesta classe d'infants, que son
Inajor part, la lectura de la biografia dels

lar-so,

e's

il-lustres,

inútil.

com

procediment didáctic,

Oi rnés: els
qui posseeixen una premin'en
eia
defectiva
de l'imaginació sobres la voluni la
intel-ligencia, les heroieitats deis ho"les

en

il-lustres

j'Aestc"rben

el
ein Denso

(4"

els exalten

la voluntat

en

l'imaginació, ador

una sopor

recte de

raonar
que per

morbosa

i

l'intel-ligéncia.

aquestes imaginacions,

vivacitat ardent, és més recomanable l'a
.?ntura imaginaria
i imaginada, sense clars
°')Icurs realistes, ni relleus
de verosimilitut,

re

no Das

la gesta extraordinária realitzaofereix el risc de pertorbar la
i en l'altre, l'imaginació febril; exci
oot trobar-hi un sedant al pendre for
%

,a; Aquesta

t"%tuntat

croblectivació.

Després
vida d'aix,

idtsiüns,

deis
o

rrdenacla,

no

grans

és or tot el que Iluu, en
homes. "-Tomes d'enceses

d'intel-ligéncia profonda, pelé

la vida llur apar amb els seus
i taques negres. Al Costat de
extraordináries
gestes o de les meravello
Se
obres, contrasten més abultats els llurs

obscurs

detectes i tu,rpituds. I l'infant innocent i con
cupiscent, no és estrany que s'etntusiasmi, i
en la seva imaginació es gravin més el detec
tes i pecats, que no pas les virtults i gestes
nobles. I acabat de tot, encara la lectura de
les biografies deis homes célebres no resolt
el problema capitalíssim central de l'educa
ció moral de l'infant: que no és tant desvet
llar voluntats coro ordenar-les, disciplinar-les,
metoditzar-les, per dir-ho així.
Tot el que s'ha exagerat refiekcia pedago
gica dela biografia deis homes
s'ha
negligit l'exercici de les huoils virtuts cris
tianes i humanes, que formen tesáncia de
l'humanisme, i la substancia de la moral de
la vida humana. Pocs hem naseut per homes
extraordinaris; per?) sia que tots sem siguts
ereatsper ésser hons homes. I l'ésser home bo
i útil per queleom sempre i cada dia, costa
més que no pas el realitzar una gesta extra
ordinária.
I la pedagogía deu ésser per a la elevaLió
de la majoria del homes,, i no per a una cas
ta selecta d'homes. La vida tanmateix no és
l'aventura extraordinária quotidiana, o la
gesta heroica de cada dia i la trova.% mera
vellosa o el sacrifici dolorós. Sinó l'acompli
ment ordenat i repetit de l'acció modesta i
l'obra humil, amb conciencia d',eternitat.
Aquesta, vida així rnonetona, ordenada, se
guiclarnent exigeix una fermesa de volu,ntat
heroica„ un domeny de les concupisekncies

tremenda, una intel-ligencia aguda, una con
tinua supe ració del propi ésser, dolorosa. La
vida hurnil i modesta; repetint-se, no es re
peteix sempre díigual manera, i cada repeti
ció desigual ofereix proWemes nous, que
exigeixen la aplieació atenta de rintel-ligén
cia per donar en la solució i la fermesa resol
ta de la voluntat per a,complir-la.
Perqul els homes, en incomptable majo
ria, som així, el més apropiat ámbit
cació moral, que no avençará anai
és la familia. La familia., reliquiari que ser
va enllá deis esgles, sobretot en les que no
es desarrelen sovint, l'esplet de virtuts hu
i cristianes que constitueixen les mi
llors humanitats, perque son la síntesi de to
tes aquestes,
La vida intrínseca de la familia, la seva
vívida organicitat i organització, rnenen l'ho
me, el coaccionen, l'obliguen a l'obediéneia,
al treball continuat d'un cap de rany a l'al
tie, i per decenes i deeene.s d'anys, a l'amor
als seas i a la continencia. per a desavinen
ea de temperament entre els selle mateixos:
a l'ordre i a la disciplina, i fina al dobr,
aquest immens valor humá, que no hi podrá
manes
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educar jamai l'escola: i a l'educ,ació de la
nerviositat pels misteris de la vida, que tam
poc, com cal, jamai cap escola podrá abastar.
Quina prova per a l'esperit el gemec dolo
rós de l'avi o la mare en el lit d'agonia,, i
les vetlles solitáries. I quina claror més pura
l'infant nadó que el pare, tremolós encar de
l'infantament, mostra als altres fills. I tot
aqu.est de de virtuts humanes que eleva la
familia en l'home, i que ofereixen la més re
sistent armadura per a les antes de la vida,
son les millors humanitats.
Tot aixó he confirma el fet, repetit en
l'história que molts d'aquests homes, que en
diuen extraordinaris, se son formats i deuen
tetes les seves valors morals que els han fet
il-lustres, a la intensa educació familiar (I).
I tampoc és excepcional el retrobar molts
d'aquests bornes, devots de la vida quieta fa
miliar. En Prat de la Riba, entre mig del
trá,ngul de la vida política, n'era un d'exem
piar. I quan eh ens clietava el máxim herois
me en l'acompliment de l'obra de cada dia i
de cada moment, qui sap si,més que el ipolí
tic o el jurisconsult parlava el verb assenyat
i experimentat d'un bon cap de famílies.
Després de tot, el Primer Ped,agoc i el
Primer Humanista, el Crist, ens ho ensenyA,
amb l'exemple i arnb la .paraula. Dintre de la
casa humil del Fuster de Nazareth es pre
pará per a la seva divina' obra, la més efi
caç i pedagógica que tetes les deis hom,es ex
traordinaris plegades. F deixant de cantó els
seus prodigis i miracles, opm Déu, com He
me, es dedicá a les obres humils i ,modestes.
I els consells i practiques evangéliques que
ens llegA, per alliconament de tots, con,sti
tueixen el &die de la peda,gogia de les obres
humus. Humi1s, peró quin obira,ment d'hu
manisme es necessita, per acomplir-les!
Entrenem, dones, els infants en la prácti
ca de les obres humils, de cada di,a, i moment,
sense discontinuitat, i ço será el més eficaç
entrenament per a Facompliment de les al
tres de tetes les altres.
ANGEL GRAU.

La lliy6, de R ussia
El poble rus está donant un espectacle
tristíssim. La mort vela sinistrament da
munt d'agua poble dissortat, i arrabassa la
(1) El lector curiós trobará dades interes
santíssirnes d'aixo en l'obra de Henry Bordeaux:
«Les Pierres du foyer».---Plon-Nourrit, París.
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vida deis que no son responsables de les fe
llies deis bornes que exerceixen una tirania
intolerable. Els a,mics deis boixevistes viuen
tranquilamnet i en canvi el poble, l'eternA
víctima de les ambicio•s deis llames, mor de
fam. El comunisme ha fracassat i no obstant
encara existerxen il-lusos que canten les se
ves excel-lencies. Si Russia no rebés socors
deis pobIes generosos que s'apiaden de la
seva sort, avui ja no existiria. Quines doctri
nes, dones, son aquestes que per a que el pe
ble pugui menjar es necessari allargar la lila
a les na,cions riques demanant uina almoina.
Es que eis bolxevistes han de viure sempre
de caritat,, arruinant la industria, el comer1
i la agricultura de Russia?
Be está que la gent generosa afavoreixi
els pobres fa.nnolencs que res tenen que veure
amb els d,efensors del comunisme! Per?) els
diners no slia.n de donar per .a mantenir
Ja dictadura bolxevista, sinó per a socorrer el
poble i donar-los'hi forces per a que .pugniu
desfer-se del jou ignominiós que els endoga
la. No comprenem com s'atreveixen a dema
nar cliners per socorrer els famolencs i fer
a la vegada l'a,pologia del comunisme.
Nosaltres que som cristians no admetlill
de ningú lliçons de burnanitat. Sabem, que
tenimel deu,re d'ajudar els desgraciats i de
donar menjar als que tenen farn. Per?) fosal'
tres som enemics de les ti,ranies i de les die
tadures inju,stes. El poble ha de viure Iliure
ment i no ha d'estar su,peditat a uns bornes
que son els responsables de la ruina de Rus'
sia i que han comes crims execrables per 3
consolidar unes doctrines antinaturals i anti
humanes.
Amb sentimentalisme no es solucionen elg
conflictes. Cal donar pa als famolencs, per
cal tarnbé dir ben ,alt que els pobles que
volen reconeixer la inlluacia benefactora de'
cristianisme caminen cap a la ruina i que le9
doctrines antinaturals han d'esser combatu
des perque son el flagela deis poble,s.
Els comunistes volien convertiria terrá eu
un paradis i l'han convertit en un inferu.
Creien que l'hom,e només allargant la 10
abastaria la fruita deis arbres, i ara es mor
horri
de fam i es sotmls a les tortures mes
bles.
Foragiteu de Russia aquests homes ,eixutg
de cor i d'Anima enviIida que u.s deixen roe
rir de fam, i el,s camps seran de nou
reeu,ats i les l'Abrigues trepidaran i el
tornará a ésser el propulsor de la vostra ri
quesa col-lectiva.

treball,
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Insistint

La tribuna de «Acció

En vostre davantal Demanant misal tro
xl que
clesfeu molt poc cristianament la me
va resposta.
Jo no responc a vostre búscat altre casa,
ni 11 pregunto si compleix son deure, sinó
lue li die: si el teu treball val lo que no et
lonen, altre te'l comprará pel lo que val.
I torneu amb l'amo injust,
sense declarar
lbans si lo injust és que la Comissió Mixta
)bligui a l'amo a donar un sou impossible,
regint-se no per la capaeitat del dependent,

linó
II

per

l'eclat d'aquest.

eu una

definició de lo que vol dir sau
que no ignorava, pené torno a pregun
ar: aquest sau mínim és equitatiu, és just?
Feu a més una confesió, que ni jo, ni mos

,ornPanys de classe

vos

agrairem mai prou
condetnnació de

que al meu entendre és la

‹actuat en aquest sentit per la Comissió
declarant injust l'acord de la Comis

11°

al senyalar per totes les cases i per tota
comerços el mateix sou mínim, al
—No parktven?, ben cert, pel patrons
`110elesto8, i per aquests patrons que ningú
le'n cuida ni'ls escolta, és per qui vaig a
"esDondre. Feu-se cárrec que a Barcelona
lquests patrons modestos son a mils i en
1°1re article, més que no pas dependents.
I encara
hi ha un altre cás del que vol
ria
Iparlessiu i en demanessiu consell.
'es portes de les botig,ues totes de Bar
(excepció de les de -comestibles i de
Perfu,meries, que també. és anide de
Primera neeessitat per la Comissió Mixta),
de tancar-se a les set de la tarda. En
'aqUieSt hora, hora de plegar la majoria de
llers, als patrons modestos, que necessiten
del comprador per viure, han
'e
plegar,
i
en canvi el dependent (com no
en,
negareu que son a cents que ho fan).
anar a dur els llibres d'altre casa o al
res feines per l'istil,
aixe> és, treballar unes
'51"es que es neguen al amo, i cosa per l'istil
passsa ben desearadament els diumenges, que
les pasteleries irnportants tenen depeneints que durant la setmana ho
son de ca
SeS els
amos de les quals han de fer per for
e
descans dominical, deixant de vendre
!le-s mitges, unes lligacames, cotó de suretz,, que alguna
treballadora no pot com
fins que ha cobrat la setmanada, quin
ningú negará que és més necessari
q e el
menjar tonel
altre problema a consultar que
DS

-nena de

d°1)°rtunitat
t/1:1

tdcle's

survei

Velts-aquí
proPosa

FILS-I-VETES.

«El Dant

com

a

Popular»

ciatadá del

aióa»

Davant duna selecta concurrencia, i amb
assisténcia de representacions de diverses
entitats culturals i de totes les associacions
italianes establertes a la riostra capital, va
donar a l'Acció Popular una interessant con
ferIncia sobre el tenia que encapçala aques
tes línies el conegut crític literari i exquisit
escriptor En Manuel de Mentoliu, de l'Insti
tut d'Estudis Catalans.
Abans de cornençar, l'entitat musical Unió
d'Anties Escolans de Montserrat va donar un
remarcable concert de «trio».
Va ocupar la presidencia el conferenciant,
acompanyat del senyor censal general d'Itá
lia i el President de l'Associació Dant Ali
ghieri; En Juli Vila, de l'entitat organitza
dora, feu la presentació i l'elogi de l'i-lustre
coriferenciant.
En Montoliu, amb frase acurada i justa,
prenent peu en un cant de la Divina Come
dia, i valent-se de passatges dels tractats doc
trinals del Dant, va estudiar les idees i els
sentiments polítics d'aquest. Floréncia i l'Im
peri Romá foren els des ideals polítics del
gran

poeta.

a La paria el va concentrar en La
ciutat nadiva. L'Imperi Romá fou l'i
deal en qué ehl es va manifestar internacio
nal i cosmopolita.
Italia no tenia per a ell el valor de pátria
propiament dita; la veia corn l'hereva indis

L'amor

seva

cutible de de

l'Imperi Romá. Per ell fou la

llengua italiana la principal i potser rúnica
nota de la unitat d'Itália.
El Dant fou patriota pel cor i el senti
ment; el seu cosmopolitisme, en canvi, fou
de una natura cerebral, especulativa i ute
pica.
Home de partit abans que tot, el seu amor
a Floréncia l'expressá principalment en sen
timents d'odi contra els seus enemics poli
tics.
Per

demostrar aquesta faisó de sentir la
va
il-lustrar amb
oportuns comentaris un deis cants de l'In
fern dantesc.
La conclusió fou que Dant era patriota i
cosmopolita alhora, per?) una i altra cosa d'u
na faisó rnolt distinta de l'actual sentit que
es dóna a aquestes paraules.
L'a,dmirable conferencia d'En Manuel de
Montoliu, eruditament i exquisidament lite
rária, fou celebrada amb fervorosos aplaudi
ments en acabar.
a

pátria, el conferenciant
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_D'aci
Ja s'ha

ninaugurat les sessions de Corts i

tan bon encert que l'aconteixement ha esde

vingut el primer dia de Quaresina, el dime
de cendra, i aixó ens fa esperanear una
etapa plena d'austeritats oratóries i dejunis
parlamentaris, car estem en temps de peni
téncia. Per rnés que tal volta, com sempre,
també Ii toqui fer-la a aquest ser aanorfe,
axnbigu i paradoxal que s'en diu el Pais.
eres

*

*

*

No hi ha dubte que el Carnestoltes es una
festa d'alta cultura ciutadana. A Madrid, el
pas,sat diumenge, van detenir eis guardies
seixanta persones perque esvalotaven d'una
manera ultraista.
*

*

*

A Bilbao hi ha hagut una colissió entre
sindicalistes í policia; a Madrid, un crim deis
anomenats socials; a Barcelona s'escriuen els
peródics deis sindicats de provincia en ter
mes
subversius, grollers, anarquitzants i
massa Iliures...
!El Sindicat Unic es al calaix!
*

De totes

maneres

*

tranquilitzem-nos,

per

parla de sindicació forçosa.
todo qte a Madrid encara no coneixen, peró
que a provincias ja está desacreditat, malgrat
encara anunciar-se al Pla de Palau, a Sant
que

es

Antani i

a

la

Boqueria.
*

*

*

La policía va d,etenir a la Casa del Poble
de Madrid uns individus que es dedicaven a
cotitzar. Els atrapats varen declarar que re
captaven ,socors peis famolencs russos.
Com que es ,tracta d'internacionalistes, que
siguin russos o xinos no ens ha de preocupar;
elcert es que reca,ptaven quote,s pels famo

lenes, pot ser indígenes,
larnent de roba.
*

a

F,Is

angles,sos han abandonat la

nostra ciu

tat.

Ja era hora, i perdonin el xisto els lectorS
i els anolesos racials.

*

Per cert que aquest any ha perdut la festa
un gran tras de la seva visualitat,
degut a/
retraiment del noble, malgrat els esforgos
fets i facilitats donades per les autoritats
municipals que han cregut que en aquests
dies la primera població d'Europa es Vené
cia, on es mou xibarri, hi ha una il-lu,minació
defectuosa i es cobra l'arbitri d'inquilinat.
*

sitar el Tribunal per nens, obra meritíssitra
de prevenció social, que el Sr. Franco Rodrí
guez va alabar en justicia.
Li recornanem al ministre que no oblidi
que els nens es fan homes i que no hi ha
dret a que uns ciutadans esmercin la seva
ciéncia i ádhuc salut en salvar la. infantesa
després els joves trobin la corrupció que el
envolta.
Qué en treurien d'aquesta gran obra, sí en
sortir de la prevenció social, havien d'entras
els nois a la prevenció gubarnativa?

que

inclús

vant ma

* *

El ministre de Gracia i Justicia ha estat
Barcelona i entre altres institucions va vi

NOTICIARI
nois, la ipresidéncia del
respectable amio,
cel-lentíssim don Ramon Albó, verdader fun
dador d'a,quest simpa-tic i regenerador orga.
El Tribunal per

qual exerceix

a

el nostre

nisme jurídic-social, pot dir-se que el'dilluns
últim rebé la seva consagració pública en
l'acte que vingué a presidir el ministre de
Gracia i Justicia, en unió dei senyor Bisbe
d'aquesta diócesi, figurant també en la Pre
sidéncia la senyora Marquesa de, Alhucernas,
el promotor a Espanya deis Tribunals per a

nois, senyor Montero Villegas, el senyor Aibá
i /9s demés autoritats de la capital. La con

curréncia fou tan nornbrosa corn selecta.
El discurs del senyor Albó, demés
documentada história de la institució, va
ésser una bella apologia deis Tribunals Pe"
a nois, avalorada per un discret discurs de:
senyor Montero Villegas a el del Ministre, se'
nyor Francos Rodríguez, que tancá, digne'
ment Ja sessió.
—En la Memória del treballs catastral'
ara publicada pel ministre de Finances, cons
ta que s'han portat a cap en 1.352 pohleS,
conseguint-se un augment de riqu,esa imPonl"
ble de més de 160 milions, que produeixen.
un augment tributan i de més de 15,000 rol"
lions de pessetes.
—El Rector de l'Universitat, en comPli
ment de la R. 0. de 26 de Gener últim, UIt
rea deis Alcaldes una relació del núlner°
deis estabiiments industria] s i fabiiis que
tinguin establertes escoles per als obrera oil'
pleats en els mateixos.
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FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
CENTRO
MENTE

Refor
p... 111a

DE

ENSENANZA,

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL

COMERCIO

de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por
Partida doble, aplicados a toda clase de empresas inc'usas la Banca y Bólsa
"El Título de
Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
ereantiles. Clases especiales para setkritas.—Practical of School Languages
enguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.—Taquigrafía.—Geograga comercial. Lenguáfonos.
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JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA BARCELONA BRUSELLES
-

-

ELS MES IMPORTANTS
: : DE CATALUNYA : :

QUE

ELS
:

MES,

VENEN

!MES BARATO

:

: :

CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATERIA, JOIERIA, ETZ.

PR1EJUPIIx

COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA

Méllee.--Serviolo mensual Saliendo de Bilbao
21, para Habana 7 Veracruz. Salidas de Veracruz el
Gijón y Santander.

Línea de Cuba
Coruna el
Tulla.

Linea de Buenas

de Tenerife, Montevideo

Aires

de Montevideo el 3.

el

28

30 de

Sana el

Málaga.

cada

y

Cádiz

el

de cada

Cádiz

7.

para

Palmas.

Regreso
de

Regreso

el viaje

202'0.

Gijón el
mes.

para Ct"

al

1'

131040.

en

saliendo

Habana

de

Barcelona el

26. el)
Ilgy

Valencia el

25. de

Veracruz. Regreso de Veracruz el 27

7

y

de la

New-York.
saliendo de

mensual

Las Palmas.
para

Barcelona el 10. el 11

Santa Cruz

Sabanilla.

de

Curasao,

13 tie

de Valencia. el

Tenerife. Santa Cruz
Puerto Cabello.

de la

Psinaie;

La Guarra.

mensual
Santa

saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicane

Cruz

de Fernando Póo

de
el 2.

Tenerife.

Santa Cruz de la Palma

haciendo las

escalas

de

Canarias

y

el

2. haciendo las escalas de Canarias

de

y

la Península.

el

puertos de la CO
de la

y

Pea1n0l111.

ida.

Fernando Póo

de

mensual

New-Yori.

mes. para

Pdo.—Servicio
Las

indicadas

en

19. de
de cada

Barcelona.

y

accidental de Africa.

le de

y

Habana. Salidas de Colón el 12

y

Canarias.

Línea de Fernando
de

para

escala

mes con

de Cádiz el 16

Puerto Rico
Rico,

de Cadiz el 30.

Venezuela-Colombia.--Servicio

Línea de

Habana el 20

•

y

y

de

Barcelona el 4. de Malaya el 5 y de Cádiz
Aires, emprendiendo el viaje de regr,u, desde

Buenos

New-York, Cuba, Mélleo.—Servicio

Línea de

Malaga

y

Alres.—Servicio mensual saliendo de

•ara Santa Cruz
el día 2

el 17. de Santander el
16

indicadas

el Visr

en

ida.

Linea Brasil-Plata.—Saliendo de Bilbao,

Santander.

Gijón.

Coruna

Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
Canarias. Vigo. Coruna, Gijón. Santander y Bilbao.
Buenos

Vigo

Y

Aires

para

para

Río Janeiro,

Montevideo.

Montev1“—.,
Jall.it

Sanos. Río

PU.;

Ademas da tos indicados servicios. la Companía Trasatiantica tiene establecidos los especiales de los
Mediterr&neo a New-York. puertos Cantabrico a New-York 7 la Línea de Barcelona a FiliPinas'e
ras salidas no son fijas y se anunciarán oporunamente en cada viaje.
tes del

listos vaporad admiten

ale.rga

alejamiento muy
tienen telegrafía

cómodo

de. servidos

Masas

Dor

y

en

las condimiones más favorables

trato esmerado,

sin hilos. También

se

come

admite

ha acreditado

carga

y

se

en

CornParli,115

ta
a cadenas
dilatado servicio. Todos los

Pasajeros.

y

su

expiden »mudes

para

todos los

puertos del

regulares.
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