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L‘'ofemplaf

contra En Pedand

De

les protestes que l'agressió contra el capitost de la
cAe°a11 hatotesmotivat,
podem afirmar que cap té tant fonament

Confederació Nacional del

la nostra. Des de que
aixequéssirn amb tota
Per a protes1 ar-ne, fos qui !os l'agredit, fos qui !os l'agressor. Alguns
de
companys que
abans de néixer nostra revista s'havien ja especialitzat en l'escriure sobre aquesta
matéria, venen posant ja fa sis anys la firma sota d'articles clamant contra aquestos
atropells,
mots tant vius Ilavors que es produ'ien baix la dictadura d'uns
ents, corn ara que es produeixen baix la dictadura d'uns altres.
48
davantals deis quatre números anteriors, fora de l'últim, han estat altrcs tantes necro
en°;." Plurals dedicades a les víctimcs deis atemptats comesos a Barcelona de
dos mesos
a
1
mida que anaven caient. Una en mancava consignar: l'Esteve Fortuny Riera, (q. e. p.
d.),
rnort a trets al carrer del Pacífic, de Sant Martí, el dia 15 d'Agost. Tant aquest
alb."-stnat, cern l'atemptat pel qual l'Angel Pestana ha quedat ferit, a Manresa, com tots els
ob centenars que s'han comés, sense cap excepció, els condemnem amb tót nostre cor
com

SOCIAL existeix,

-"a

no

ha passat crim social

que

no ens

doln'elt

exeort),s'a
"i

4sse-,rej'

Fota

nostra

eapiri:agressió
tesp

'Int com

(iniceasabilitat
que

paraula.

del dia 25 a la ciutat del Cardoner, té un significat que tal volta ningú podrá
el ferit mateix. Solament ell, en el fons de sa consciéncia, pot apreciar la
irnmensa que
toca en sa qualitat de capdill el més eminent del Sindicat
de <Solidaridad Obrera», de generalíssim, per tant, d'aquella organització

;cl'be,director

Pe

volsase doctrinal i material tenia la violéncia, predicada a dojo i practicada a
cor-quéfau
Ningú com En Pestana mateix pot aplicar-se la 'ligó, si recorda que ehl
gesá
del di2
proclamar el dret a l'agressió contra esquirols, segons resulta d'aquel]
lo2,—„e'Va a la Casa del Pueblo de Madrid el dia 4 d'Octubre de 1919, quan deja,parágraf
en pie

aiet-oí-k" son predo mini sindical: «Luego nosotros
lado i' "eles practicado siempre la acción directa. Se

el orden de la solución de los conha creído y se ha propalado con marroles.
que la acción directa es exclusivamente salir a la calle a dar palos a los esquiqueridos companeros; ESA NO ES MAS QUE UNA DE LAS FASES DE LA
A a`
N
«,spae. DIRECTA. La acción directa es también otra». (Ressenya taquigráfica publicada
'la
Nueva» del dia 5; reprodu'ida també al !libre El Sindicalismo, per E. G. Solano,
'

lerés,
AluCe,,o,
1s

en

SOCiAb

CATALUN YA
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sindicats no
pág. 55). Gravíssima declaració si es té en compte, primer: que els
anomenaven esquirol
segon:
que
i
tons, com es sabut, sino pisto/es automatiques
de la dictadura.
tan i a la sindicació i a tot aquell qui no secundava els designis

usaven as:
reir ?te'
a tot

de

Barcelona des de 1917 a juuY
Els 213 morts i els 426 ferits en atemptats socials a
Esclavitud Moderna, Bareelcro,
llibre
La
1921, segons la estadística d'En Miguel Sastre (al
comcsos a
1921); les víctimes deis 344 atemptats amb dispar d'arma de foc
Forré (al recent
des de 1917 a 1`r de Maig últim, segons la estadística d'En josep M.
després, ela.r en
han
caigut
tots
els
que
el
Los Atentados Sociales en Espana, Madrid, 1922), i
és encara més urgent qul
al Cel demanant alguna cosa que és encara més important, que
carnicGria
cástig i la reparació. Clamen per que s'acabi d'una vegada aquesta espaventosa
humana.
i de pena. Es precís que quí
Peró no n'hi ha pas prou d'exelainar-se en crits d'horror
a hl.°
manera de fer cauro
estimi la pau, treballi de debe) per a desarmar els cervells, única
á la
dret
el
ja
recordar
no
les armes de les mans. La feina més imperiosa en aquest sentit, é3
rjég'
de
dávant
vida, com a dret eixit deis homes, sinó el deure religiós de tots els homes
vessat la 51
recordar
que
a qui hagi
humana;
i
respectar
la
vida
deure rigurós i extricte de
que valguin.
sindicato
d'altri, li será passat terribilíssirn judici, i que a la fae de Déu no hi han

Barcaosolre

1.1

QUE

ESPANYA ENDINS

.

En Sánchez Guerra esmená sa conducta, i,
animat per les protestes de totes les torees vi
vaguistes
ves de la nació contra la temeritat deis
del Cos de Correus, es recordá del lloc que ocupa
i va tenir un g'est de governant. "Nunca es tarde
cuando llega," diuen els castellans, i així va re
sultar en aquest cas el gest del President del
Consell desfent el Cos de Correns. I els va
guistes "volvieron en sí" i demanaren perdó. Per
molts d'ells sí que resultará car el procediment;
i és de desitjar que els qui cometeren actes cri
minals de sabotage. siguin degudamet castfgats.
Per la massa gregária deis vaguistes, oblit i mi
sericórdia. No salden el que feien...•
El non Cos•de Correns DO den incerrer en les
Cos dissolt, mes cal que el
faltes gravíssimes
Govern s'esmeni també i cuidi de fer-li justicia
i tregui ami) má de ferro les escandaloses co
rrupteles que denuncia en el consabut Memorial
d'agravis del dissolt Cos de Correus.
Quan semblava que minvaven els atemptats
personaIs entre obrers, vetaquí que En Pestafia
als
es =Itera a Manresa, on aná per a predicar
sindicalistes de la seva colla. ja en parlem en
També parlem en artiele a part, por
que el cas s'ho mereix, del tractat hispano•angles
que posa, no en perill, sino en desteta, una de
les riqueses espanyoles més digna de protecció
per moltes i vitals raons: la riquesa hullera.
La nova més important del (ha és la dbxxissió
de l'Alt Comissari del Marroe, general Bitrguete.
Ja varem advertir que es sentia molt guerrero.
El Govern li ha parat .els peus, i ha obrat

P

.s.
ete

governa. Les promeses d'En lItirgi
al
sentit
pacífic de la seva actuació
respecte
4,01
bre el prompte repatriament de tropes,
el
succeit
sobraven", han resultat tallides. Ha
contrari. Es un fracás. despampanant.
bé. Així

es

El moViment popular pacifista, a tot E,,sPat el
te la forca d'un aleament moral_ Cal que oc.
tingui en compte el Govern i no jugui ad)
s'(
La tramesa de més tropes al Marroc que
fent ara, és una imprudencia temerária.
cal també que es sanegi alió, sense di' les
«

millor ço Tic

perqué d'altra manera será
els caqadors d'ocells quan
el

ram.

no

piquen: Plegv

CIII

Als bons entenedors...

En Melquiades ha

tornat

a

parlar
paidor

a

Gijó

massa

d'un bou apat. Ami) el
la
.veuen clares les coses. Sobremetafísiques.
va
din unes guantes un xic
Melquiades vol aContentar a tothom, i Id°
imposSible. No ha estát pas més encertat aP,
la
lar de la reforma de la egnstitució. De
esquerrans,
que
diuen
els
tií.) clerical,
pressa (le
ens fa sospitar que tenen molta
amos del poder els ésquerrans. Pero el Pai'

prés
es

quera

gira

la

cara

per

a

En Siincliez Guerra .diu

pronictat

escoltar-los.
que

11.1

per ara 11° liii

Piniés 0(1

Cor:

I
batirá crisi„ mes lo cert és <lúe lii
rc11
•LI"
paper més brut ha fet en la vaga de
•Universitats cc'
i En Montejo a qui totes les
ren,
són dos ministres a l'aigua.
deis 10'
un
Cerralbo,
le
Marqués
de
mort
el
Ha

de

representatius
cíviques

tradlci•onal,

de l'Espanya
i privarles. Descansi

•virtuts

mes

CO

•
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ENFORA

El Cap deis
feixistes italians, Mussolini, sembla
que fa un
poc ci mussol. Envalentonat pels éxits
de la
seva gent contra socialistes
i cornunistes,
imposar-se al rei i a l'exércit i desempenyar

101

paper de dictador. Molta
empenta tenien els
feixistes„ pero no per a erigir-se
en amos i se
nYers de tota
Itália. Les simpaties amb qué es
veja. per

.molts ?iements socials Ilur enérgica ac
contra els desmandaments (ni impedits ni
castigars pels governs),
ex
treins, podrien ara canviardeis partits Inés
radicalment. Que no
mussoi En Mussolini.
A
Frant:t. han posat un poc de seny els seus
aolues direedus
en
ço que es refereix als pagaPer de prompte s'han sospés
es
olidos de coacció, tals com l'expulsió d'ale
nla"Ys a Alsácia i
embarg deis seus béns. Ara
?tltres, és a dir la Comissió de Reparacions
elS
busquen a Paris els medis d'arri
bar a un
acord. La Ilástima és que els periodistes
els
patrioters, capitanejats per
Hayas,
egueixen atiant els odis per tal l'Agéncia
de
fer
impossible
pan
nioral d'EuroPa.
tilació

El Congrés católic de Munic

(Baviera)

encara

pc:rmet tancar aquesta lleu crónica amb
una
nava esperançadora
pels interessos católics de
l'Europa central i la pau del món, que sois
els
católics propugnen.
J.
ens

—

La

Propaganda Cal-151km és la més aidua
qtle imposa sacrifiois

1, per lo tant, l

Inés grans

faei.el
,

11511t5 d'Alemanya.
alemanys,

;

;-'s'ria,
l•

que és

de les creacions Inés arbi
de l'Entente, va demanar
als seus mateixos destructors,
•que no sac1'11 treure-se-la del
davant, no sense escruidels
que provoca la seva crisi
vital.
sigui la solució, ni d'Europa! La Ilógica,
el gran
ministre de la justicia de péu,
de treure les conseqüéncies dé toles

,,t-u.'es

i-aritat
'dr.se
c'cgons

una

(Ilsbaratades

te-nearregará
rj

barrabassades
Algunes d'elles ja

corneses

quatre

anys

enre-

las pateix el món enter.

qüestions obreros tot'nen a presentar un
Als Estats 'Units les. vagues mi
transports, (forçosa aquesta) compro

e

dolent.
-c11

altra

volta la vida económica de la nació.

ran(zaha fracassat una
ki*U v10-1. del Havre,
"
obre,.frat1'11

vaga general pro
que ha degenerat
sagnant rebelió. A Anglaterra els
's
Per
Parats costen milions de
lliures a l'Estat
,!s tal de
conservar l'ordre. Són molt práctics

'augieSos.

A

qt,a, 1.ft't'Ida

d(Q,8 al
Itie`
a

els partidaris d'En Valera
han assascap de
l'exércit i del g,overn, Collins,
era una

esperança

.,1;raciada

ofr,,;10

acaben aquí

progrés

de

les males noves. Guatemala
que ha causat ja moltes
El vapor de
Xile, Hala, ha naufragat
16o
pasatjers. França
nivist
co
s'enfonclels seus més
poderosos navilis de gue
rtlia

lortllt
ay'illes.
a hl

per la pan i el

nació.

l

revolució

M'iraní

a

1' Mica

El Marroc és la preocupació

d'F,spanya. A ell
afluir-hi continuament les rivades que
exbaureixen les arques de l'Erari palie i la sang
del poble; no pas per fecondar-hi cap llevor, no,
silió per a vessar-se en les terres
eixorques i
sompre .sedejantes del desert.
van

a

Els Governs d'Espanya, no obstant, inclinant
se a la fatalitat a que Huir
.própia conducta els
colmena, sense cap orientació ni cap ideologia,
sense valor per exclamar el ja n'hi
ha prou, ni
sabiduria per recopéixer el nefite equivocat, van
mamenint ci trágic statu quo creat des de l'enru
nament de la Comandáncia General de Melilla.
I el poble espanyol, mansuet i agónic,
tolera
tot aquest estat de coses pensant que
hi han
mals inevitables.
Peró cal reaccionar i dir a l'opinió que
és
precís que es liquidi aquest -desastre i impoSar
als mandataris seus un plan concret d'arran
jameift d'aquesta ruinosa av entura.
Es trist, i arranca Ilágrimes al cor, pensar que.
cap parta polític d'Espanya s'ha
atrevit a si
tuar-se enfront de la táctica deis governs i de
la scva africana política. Recordem que quan el
desastre, l'ona patriotera ho envolcallá tot ele tal
manera que upa unanimitat política lligá als més
oposats partils, que naturalment estaven en com
plert divorci de la veritable opinió.
Eins quan durará aquest estat de coses no ho
sabem, lo que sabern cert és que si el poble no
vol aquesta llenen de terra árida que- se'n din
Protectorat d'Espanya al Marroc, no votará cap
diputat que abans no s'obligui a fer imperar en
el parlament el criteri, salvador, per algunts dit
derrotista (pot ésser que tinguin raó) de l'abandó
immediat del Marroc, on Espanya 11Q hi pot tro
bar ni cap aventatge polític, ni económic.
B. Liumr

•
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Elements de ludid
No pot

oportant,
problema

la documentació que anem
provatdria de la gravetat imonensa del
del joc a Barcelona, el testimoni del més
mancar

en

illustre deis dramaturgs catalans, l'Angel Guime
ra, qui reflexa d'una manera realíssima Vestal
inoici deis dies prcsents a la Ciutat nosira, en
9
.son drama sorollós Alta Banca,estrenat el dia
producció
hi
aquesta
desembre
de
1921.
En
de
viu amb ale intensíssim la Barcelona d'aquestes
anyades de guerra i post-guerra, assenyalades
per la febre d'or que arrossega en vil seguici
totes les febres de la corrztpció. Anyades, que
l'escenari del gran
encara duren, en les quals, en
món barceloní
que és el mateix del drama
unes ntateixes figures i uns mateixos noms
sanen al voltani deis grans negocis bancaris i deis
grans escandols del joc, uns mateixos personat
ges actuen en les tragédies deis bancs que nau
fraguen i en les craniques clandestines deis vi
cis i de la immoralitat. La Barcelona de 192°•1921 que presencia la signatura del pacte anzb
el Joe, la fallida forMidable del Pane de Bar
celona i l'obertura dels espectacles carnals oferts
en revista als principals palaus de l'Orgia i la
Timba, esta retratada en aquesta pela teatral,
de la qual n'extractem alguns fragments que es
refereixen especialment a la qiiestió tant deba
tuda en aquestes planes. E,ls pessimismes i les
exageracions en que, segons ham diu, incurrim
quan censurem el regisme actual d'immorctlitat
protegida, en aqüesta obra de l'Angel Guimera
hi són confirntats i grafiats plasticament.
Retreiem aquest testimoni en ple escandol d'una
nova producció escénica dedicada a revista de la
grandesa de Barcelona en aquestos dies que la
innzoralitat, el joc i els atem.ptats la senyore
gen; quan el, dring deis diners i el girar de
la ruleta se sent des deis carrers i ram
bles harmo-nitzant-sc. amb el petar de brow
nings i stars i el soroll del cattre deis morts i
.ferits, idíklica simfonia que dóna a certa gent la
illusió de viure al país de més bon regent de la
terra. De debó, guan sentim als qui fomenten,
consenten o lloen, les iniquitats que s'han ensc
nyorit de Barcelona, adulara a nosrta metrapoli
precisarnent per lo que té de vituperable, per
la grandor i quantitat de sos vicis, ens vé
al record aquella imprecació del Dant quan co
mença el Cant XXVI de l'Infern, saludant a,mb
sarcasme a sa patria ambiciosa i envilida:
—

---

Godi, Fiorenza, poi

che se' sí

grande

Che per mare e per terra batti
E per lo Inferno ji tito nome si spande!

paraules

que
ha traduit:

Florencia, alegra't!,

i Caffis

Verdaguer

el nos/re

ta

car

gldria

clirg

és tanta,

que bats les aleS sobre mars i terres
dins l'Infern i tot, ton nom ressona.

Alfa131-mca
(Fragnzents)
A.cte I, Escena III

(1)

Juanito
del gerent del Banc, jugador i crápula)
ci--n1;
Necessito diners. Ahir vaig perdre mil
cents duros.

(Fill

Gabriel

(Gerent del Banc, digne pare del
.Als "Caçadors", eh?

seu

Juanito
Si ja ho' saps que hi
lace."

vaig!

Com tu al

Gabriel

vaig cada nit; peró
donya Isabel, que s'hi

Hi
per

no

jugo. Jo

lti

entreté.

Juanito

I,

a

demés, necessito cinc

celas duros

Per

cabalar-me.
Gabriel
puc
donar
aixet que
No ello

detnanes«

cm

Juanito

Jo no ru'lli tinc .de ficar en si jugues. Ben
són. Ni en si nornés vas al "Palace" per
Isabel. Lo que hi ha de cert és que haig
que el fill
pagar, i tu dirás si está gaire bé
gerent del "Banc de Monte Cruces" degui arines
Ea rnisEiiria del joc.

dan):1-

Escena V
Gabriel
Gens no 'lamia de
fin). Gens!

(La

se"
jugar (referint-se al

Isabel
heroina del

Per6 si Barcelona está
(1)

drama.)

perduda,

Com es veur,
b, dobla el valor que
testItuord social, el fet d'anomenar-s'Ill
eufemismet:, els lloes de perdieló 1114'5

té

que

aquest

afl

re-

asila cle

,1
-r-

soso

pels seus nornsr'celonl'
eoneguts de 134
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-

:lamentat

joc,

el

ditien,

que

i cada

mes

ACTE II

se'n

treuen seixanta mil duros per la Beneficéncia.
liguen els rics i juguen els pobres. Quin
eandol ! Slatiria de protestar contra el joc.

Escena V.

es

Gabriel

Massa

raó que té. Peró nosaltres

no

podem

Protestar.
(rient)

Isabel

Es

clar,

podem protestar,

no

nosaltres. Ni

vos

ni Jo, don Gabriel.

Juanito

Mary, la seva germana.)
Te (emano, Mary, que no en facis cap ms
d'aquest senyoret de la bona societat, que en
diuen, perqué encara que et faci la gara-gara,
és un perdut com jo mateix.
(Parlant

amb

Mary

Gabriel

Ja

voste ho sap. Tinc per escusa el joc: peró
111
porta a n'aquella sala és vosté. Vosté
saP que els diners no els poso directament,
Ue Pel
Banc no em convé de cap manera que
e
prri la ve u de que jugo.

?
Juanito

Sal) que ets la filla del gerent del Banc, i és
més perdut que jo. Perque jo sóc jugador, pero
ell juga i beu. De vegades massa.

(rient)

Isafrel

0°11es,

Vols

tothom ho sap.

Juanito

'
•

•
•
•

•

•
...

.

.

•

•

Encara
Gabriel
Si no fos per
asa
joc!

voste,

vés si hi anaria

a

aquella

us

aconsegueix

ta

dona,

em

falten diners

papá, per veure
meu
tranquilament amb aques
que jo vull, i ara mai

diré més. El

si

casar-se

dona lo

me

pel joc. Eh

que sembla mentida?

Isabel

Per

ACTE III

moltes dones a aquella casa,
de Vida
alegre,
com voste ja sap, que a la ma
Ir
Part prou que les coneix.
? ni

van

Escena I

•
•

•
.
.

.

•
•

•

5e totes maneres,
fóra millor que

•

•

•

•

•

•

•

Mary

Gabriel

li sembla, donya Isabel,
lii anéssim tant al Prin
Alió és una casa de joc, no m'ho ne
per la llei, per aixó.

P,11?•••
11'
Autoritzada

no

no

Isabel

No

Antonieta

Gabriel
no convé que m'hi
vegin, com ja
perque pot córrer la veu de que jugo..

bé.

he (lit,

Isabel

,I.t sóc jo,jugai adirectarnent. Qui juga directa.;
mi no
sap greu que es
11/Phi distrec: vel-i-aquí. Lo que hi ha,
.(Ine quan
no

és11)1ga•

...

sté,
•

els

diners

meus

acabará mai.

•
.

•

•
.

•

•

•

•

Cont
és

una

pot presumir, el desertIlal del drama
catetstrofe múltiple. Els acreedors inva
es

deizen la Banca de "Monte Cruces" i troben la
caixa buida; En Juanito i donya Isabel fugen
a París, el gerent es suicida. Naturalment, que
el drama d'En Guintera no és una obra moralis

Gabriel

Isabel:

no els

•

tots els meus diners
voste ; i si guanyo els hi tor

(rient...)

.

bcIlYa

perdut

a

si Perdo...

1

.

Més de lo que voste es pensa, senyoreta Ma
d'ells són de cases riques. Els seus
pares i els seus avis l'havien honrada molt aques
ta terra, i encara en ses famílies hi ha persones
molt dignes. Peró ells, a n'ells tant s'els n'hi en
dóna del bon nom de la casa.
ry. Molts

en

al. emtnanllevohe

110 .'

el meu germá és un desgraciat.
Ja ho
L'han deixat créixer com els arbres de la Ram
bla, i tindrá una mala fi, pobret, amb la mena
de gent que es tracta. Voste no els coneix prou
als amics ('En Juanito.

11 pego pas.

bncs,

s

sé, pero

•

•

són tots de

ta; el retreiem aquí com a document que' sin
tetitza una realitat desgraciadantent ben actual
viva.
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Les vagues de IiinCiOn:i
El tractadista francés de dret públic, IVI. Ber

thélemy,

llibrc Le droit de grbve, diu
duna manera categórica: "La vaga Oía introduit
en
els nostres costums. Els fets que durant un
temps han constituit delictc, s'han incorporat als
nostres usos. Per fecunds que siguin els atemp
tats a la llibertat del treball, les vagues s'ens
ofereixen avui com ma.nifestacions periódiques i
normals d'una llibertat legal. Així ocorria en
altres ternps, en l'época feudal, amb les guerres
privades, considerades com una forma regular
de procediment."
Es un mal la vaga? Indubtablement és un mal
peró un mal molt difícil d'evitar.
Es un dret la vaga ? IIeu's aquí un punt a
discutir encara després de tant com sobre el
mateix
dit i s'ha escrit.
hagué un moment en que, fins a les esco
les católiques, el dret de, vaga es considerá un
dret poc menys que indiscutible. Pon en el mo
ment romántic d'aquell obrerisme agut en el
que tot semblava poc radical, i excessivament
moderat. Peró avui podem mirar les coses ami)
els ulls de l'experiencia, de la rea,litat d'uns
quants anys d'actuació del dret de vaga, i po
dem obirar ja totes les malifetes del mateix,
tots els cataclismes a que cris ha conduit, i tota
l'immensitat de -la commoció social que en un
moment donat por arribar a produir; i, en con
seqüencia hi .cab anar a una revisió del criteri
preguntant-nos novament : el de vaga, la ces
sació collectiva en el treball, en el
d'una fundó social, en la paralització d'una part
de la vida de la societat, constitueix un dret?
El tema val la pena d'ésser meditat. La va
ga és quelcom més que l'acte de deixar el tre
ball uns quants obrers; és,. pot ésser, la inter
rupció de la vida social, pot ésser la paralitza
ció d'una funció importantíssima de la collectivi
tat que amenaci la vida sencera de la mateixa:
I allavors, en nom de qué pot negar-se a vint
mil o a Cent mil homes el que com a dret s'ha
reconegnt en favor de vint o de cent treba
lladors ?
No „volem, per avui, aprofundir en el tema,
l'aspecte objectiu del qual no pot passar des
en

el

seu

desempény

apercebut.
Peró, si al parlar de la vaga corrent i ordi
aria ens vénen aquests dubtes, quin concepte
no hem de
formar de la vaga en els serveis
públics ?
*

*

*

k

Lleó Duguit, l'escriptor de dret Palie
més personal de la Franga d'avui, din categóri
cament : "Segueixo pensant que els funciowris
públics no poden anar a la vaga i que els ge
vernants no es surten del seu paPer d'interven'
Ció i de vigiláncia quan usen la forea de coacei°'
per a impedir les vagues de funcionaris,
quins siguin, i quan deiXen cessants als dire
Inri."
si aquestes són paraules d'un horno ene
llega la subjectivitat al Poder, i, pei tant, el
nos
Poder matei.x, quin concepte hem de forn-ar
nitres de la vaga de funcionaris, nosall:res eis
que sostenim la realitat i la subjectiv.i,at
POder derivat immediatament del poble,
mediatament i en últim teme, de Déu?
a
En la sessió de la Cambra deis DIputats,
els
Fraga, el 13 de marg de 1908, quan encavt
estralls socials de les vagues no eren cenegl rt5
i lamentats com lío són avui, en el seu ee
junt, polítics com Mr. Barthou i Mr. GeerP eS
Clemenceau anatematitzaren la vaga de
públics en termes certament molt energies

justos.
no

pot ésser d'altra

manera.

La vaga

'1°

pot justificar-se (si d'alguna manera pot Pi5.
ficar-se) més que considerant. la relació entre
patró i obrer, entre amo i treballador, des 011
Te'
punt d'obir individual, d'interés privat, de
ac11's
lació contractual d'home a home. En quan
era
ta 'relació esdevé pública, en quan es
1
de primordial interés l'aspecte social de la
teixa, la ruptura de dita relació apareix ja U
é5
cosa perillosa, per
a la
societat, i .allavers(in bquan, reflexionant-hi, comencen a entrar els
•

a la llegitimitat de la vaga.
:+b-na
si aixó és així, consideri's quan
re
ha de considerar-se sempre la. vaga en la

tes

respecte

.

C0
asa

l'organ'H

l'Esiat o amb
ció de dret públic del qui aquel! depén.
„tot
Precisament aquella consideració, aquel'
d'obir social, ,públic, que ens por fer apar'ki
com
iFlegítima, com injusta, la vaga corren a
ordinária, és aquí l'únic punt d'obir que
de tenir en compte, és aquí l'únic contingut
la relació entre el funcionari i lorganisme '111
blic corresponent. F,s vol, per tant, Inés
le
ment demostrada lamancade dret Per
eri el
els funcionaris puguin plantejar la vaga
pre el funcionan i amb

;:. 1.-Ite
o,

respectiu servei ?
El propi Duguit
men

din que "els
certament una classe social

funcionaris
distinta';

fe°0'
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cara que la relació entre l'Estat i ells és molt
Semblant (i potser idéntica) en certs aspectes (corn
el del
sou, per exemple) amb la relació d'amos

obrers,

no

pot deixar-se de banda l'element
l'elernent
"funció pública' de la qual
els
funcionaris participen i de la qual no en

"Poder',

poden jamai prescindir.

L'F,stat

ha d'actuar d'element regulador del
la conumitat social. I l'Estat es manifes
es
mou, actua mitjançant els seus funcionadones, participen d'aquella funció
reguladora del dret, que l'Estat exerceix i no
jarnai usar medis que als simples cinta
els són reconeguts amb moltes
limitacions
Potser amb mes recança.

dret

en

Aquests,

PicKlen
:1'11n'

*

*

*

P.otser

s'ens dirá: doncs contra l'injusticia,
reeurs té el funcionan?
frell's aquí. el problema. A propósit del ma
ClA
podem dir, ara com ara, alló de
"L'únic medi de combatre útil
Ineni les
vagues'
de funcionaris és combatre la
-1,18a de les mateixes...
Es precís
diu des
fer que les vagues de
funcionaris rehin

trr

Berthelerny

•

sPries

;114irt impossibles

treient tot motiu o tota excues treurá aquest mo
ass
a tots els agents de
serveis pú
els dos béns
que ells estimen més que tots
alires la seguretat i la
justicia."

Per

S

a

les mateixes. I

JOSEP

M. GICH

4:1*

171°1
1,11-1 ande: Tu també
a

'1A

l'obra

et

pots solidara
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En Vendrell, l'home emotiu i espiritual

tonomásia,

per

an

vol petjar les taules del teatre. Quan
m'ho van din no ho volia creure. Com és pos
sible que un artista tan pur, que cantant la Pas
sió de l3ach, ha sabut emocionar-nos tan prego
nament, vulgui cantar davant d'un públic de
teatre?
Amic Vendrell, jo que us vull bé i us admiro,
us haig de
dir sincerament que heu errat el
camí. No és el mateix cantar cançons de Beet
hoven, de Schubert, que obretes Iíriques escri
tes lleugerament. El públic de concert vol emo
cions pures i el de teatre demana i exigeix es
pectacles enlluernants.
Certament que també assisteixen persones
cultes al teatre, peró en general són inferiors
al palie de concert. El públic que us aplaudeix
no us demanará pas que dignen bé i que la vos
tra ven sigui amarada d'enlodó, sinó que voldrá
que dongueu aguts que l'entusiasmin. Un Lázaro
tindrá sempre més aplaudiments que vos, que
valen Inés. La gent de teatre vol que el tenor
que canta es posi vermell i es descordi el coll
de la camisa i que quan ha sostingut Ilargament
un agut, apugi la nota. I vos que sou tan pur,
com voleu fer aquestes coses? Com és possible
que un home tan emotiu es presenti davant del
públic amb una barba poStissa o bé amb una es
pasa a la má? El teatre fide catalá mereix totes
les nostres simpaties, peró creiem que faria un.
gran bé prescindint de vos. Bé trobaran tenors
compenetrats amb la vida convencional del tea
tre. Voleu que la gent us admiri i
aplaudeixi ?
Aneu a córrer món que prou mérits teniu per
fer-ho. La 'lengua catalana té una dolçor insos
pitada en els nostres llavis i, per tant, aneu
terres enllá fent conéixer les nostres
cançons.
Vós, amic Vendell, hauríeu d'ésser el rapsoda
del nostre poble, l'artista pur i emotiu que anés
pel món clesvetllant entusiasmes i simpaties. Vos
que teniu una espiritualitat tan aguda i
una veu
tan dolça i manyaga, heu de fugir
deis escena
ris. Creieu-rne, el teatre no s'ha fet per
vós.
Quan el conegueu de prop i hagueu palpat la
realitat, us penedireu d'haver deixat les fonts
pures de l'art musical per a anar a beure les
aigües térboles del teatre. Si us sacrifiquen per
patriotisme, no ho feu pas. Catalunya será més
honrada, tenint un artista pur i emotiu, que no
pas un tenor més de teatre. L'art escénic és una
sirena que sedueix els artistes. Tapeu-vos les
oides amb cera com Ulisses i féu-vos lligar
com ell a la proa del vaixell.
Siguen fort i naveguen mars enlla on el cei
és blau i les aigües són pures.
J. C.
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no es
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espiga

Solefai
Enlla

de l'horitzó blavegen les inunianyes be
ondulades. S'han fos les estrelles en la
gran planura del cel i es va adarint lentamient.
núvols lassos esdevenen refulgents i diríeu
que a dintre hi porten un grapat d'estrelles o
béUn raig de sol. La Ilum és dolça, ntanyaga.
1%ls arbres són verds com si acabessin de florir
l'herba és humida.
Si las traben en aquella hora tan
solemne al
cim, d'una muntanya, us semblara
que esguarden
la terra per
prinzera vegada i que totes les coses
que veieu
acaben de naixer acaronades per la
urn tricanfant.
Lis arb res es/'onerosos que es
lenen
són Ilurs branques sota la blavor del ce!, no
POS els que veilreu el dia abans. Ara són
humits de rou i tenen una verdor tan tendra
que dirleu que les tulles
són xopes d'aigua i
dC llion.

Ilament

Caminen

enlluernats 1 la pau deis camins us
endins. Senyor! perqué
diuen soloat d'aquest silenci i d'aquest allunyament de
lC s coses
mundanes! Jo nilhe trobat sol en mig
dC /a
ciutat turbulenta i agitada, pera mai he
•Ientit la punyida de la soletat en la quietud con
3oladora de les valls profundes. Ai, deis que no
1'14 COM se as mou Paninta dintre del pit!
deis que us trobeu sois en la pau augusta
de les
"ni

cor

muntanyes!
caminoi i

,SeguiuUn
1.

endinseu bosc endins.
llur brancall i el
b05c s'ompla de remors. En les pedres s'hi ar
r0Pc1 la inolsa color de maragd,ca i les falgueres
yoreg en els camins. Lis ocells canten amb un
d'ales. De sobie sentiu en. el gran
del bosc la vibració sonora d'uns esquc
ncs. Aviat trobeu una vaca enorme que us
mira anal) els ulls intntbbils i amb un posat de
selby i de repós. Cantina lentament, sense pres
a, brandant la llarga cua. Seguitt caminant i la

agiten

us

suaument

frissament

l'erelor

de l'herba

v.,em°rejar

»simas litsca

;rolla
ron!,

us

diu que ben tost sentireu
Sota d'uns arbres al

fontanella.

una

cristallina d'una font
Pura de la muntanya. Veure brollar

és

senapre'

una

cosa

suggestiva

acosteu els llavis sedents i la
guaU revifa i els regalims us

2van.
ilneu cantinant

I-441.

7:

"

"a

)ua4t

o

una

i

que
una

1 misterio
frescor de
cauen

pit

la vessailt hi vejen una
és una arca
qual es serven els records de ?nones gene
els batees de moiteS vides, De lluny
us ha Ilucat el gas i fa gratis
lladrues,
hi arriben la masovera, roja de galtes,
C/ la
porta. La casa és colrada con una

No és

en

casa qualsevol,

i té

una

gran

portalada.

A la

verntellegen els penjolls de blat de

finestra

i al
davant hi ha un paller daurat que porta encara
din 1r l'escalfar de les migdiades d'estin. La
m'asevera us dóna acolliment i us ofereix una
Ilesca de pa brui olorós i un glop de vi sango
nent. Qyan les ombres arriben el base fa basarda.
Penetreu a la cambra, posen els baldons a les
finestres i us colgueu en un llit enorme. En
aquest 1111, pelasen, !ti deuen haver mort els pa:
res
i els avis de la masovera i potser ella hi
va
naixer. Hett's aquí un Ilit que sap misteris
de la inort 1 de la vida. Al defora hi regna un
gran silenci. A mil ja nit el gos fa grans Ila
tirites i as arrupiu al llit amb una mica de temor.
De bon molí la Ilum traspua per les escletxes
de la finestra i us lleven amb una gran alegria
al cor. Obriu la finestra de bat a bat i velen
una gran estesa de camps plens de verdor i unes
muntanyes molt altes que es retallen sota del cel.
La llum és pura. Passa un vol d'ocells xiscle
jant 1 es dispersen ca 1 enlló sota del sol bri
llador.
Us acomiadeu de la masovera i seguiu el vos
tre cana& Lis cantinois són altra vegada ama
rats de Huna i l'herba és flanja i humida.
Caminant trobeu una petita ermita.
Al davant hi ha un Crist, cvntb els braços
oberts, damunt d'unes pedres. Darrera del Crist
s'hi apleguen les abelles brunzidores 1 la niel
11 regalima pit avall. Oh! quina visió! Un Crist
regalimant mel! Es veritablement el Déu fet
borne, el Déu de l'amor, el Déu de la vida!
Oh! lesucrist dolcíssim, jo t'he esguardat amb
els ulls !gens encara de la verdor deis prats 1
he vist com el pantejava el pit i com xarbotava
La sang de les teves ferides...
L'ermita és petita, pera plena d'encís i d'emo
ció. La 114.~ de -Déu que brilla en Inig de tal
lar, fa olor de farig ola i rontaní i porta el man
tel! resplandcnt, i els cabells daurats, cont una
garba de blat u can en ondulants danzunt les es
patlles. Abandonen la capella amb el cor pie de
nzelan,qia.-Us allunycu i si giren el cap enrcra
veureu cona us envio, entre la verdor deis' pins,
un raig de daror. Oh! l'encis de les capelletes
humils que floreixen al cim de les muntanyes
Oh! cona hi reposa dolçament l'esperit!
Ouan arribeu a la vostra llar, el vostre cor és
pie de pan i l'esperit pie de llum i d'emocions!
..Us hcu trobat sois? No; estáveu amb Déu 1
amb la vostrg anima. kett viscut perqué el pit
estava aquietat. Quan és tempestejat per les pos
us allunyeu de la companyia de Déu i !la
vars sí que esleU Sol,. No en digueu, dones, so

ietat d'aquesia pan aconhortadora.
joia, alegria, perquk Jesús sojorna

ntoresc

Digueu-né
en

els

corl

lo
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que no senten freturiz d'impures cobejances. Quan
la pan ragua en nostre cor, Déu és amb nosal
tres i estant amb Déu, estem amb la Llum i estem
amb la Vida. Si ens acostumem a viure anzb la
companyia de Jesús que regalima mel com aquell
Crist de l'ermita solitaria, el nostre esperit s'om
plirá de llum i la carn esdevindrá cárrega
J. UVERA I SORMANI
*11

Lis fraclais

comer

cials

Oportunament ens feern ressó
aquestes
planes, de la protesta general deis industrials de
Catalunya amb motiu del tractat comercial amb
França,
el que's sacrificá un nombre conside
rable de partides de l'aranzel de ,duanes qué
en

Havem de fer notar nosaltres, en aquest cas,
fet sig-níficatiu. La nostra protesta no fou tan
radical, ni els nostres municipis arribaren a ame"
naçar amb les dimisions llur, i la nostra actitud
motiva el sulfurament d'un sector de la vida l'a"
cional que veja una incornpatibilitat entre la in
dustria i l'agricultura.
Suposant que aixo Los cert, (cosa que nosaltres
no sois neguem si no que al
contrari les .nreieul
dos coses Complementáries), ?corn és que aquests
sectors que s'alçaren en irada contra-protesta, 11°
.donen avui senyals de vida, •essent las condicials
iguais en el plet d'Astúries, arnb referencia al
carbó, com bo és a Catalunya en la industr a
textil?
Z.
un

en

afectaven directament
pais.

a

la industria del nostre

La protesta de Catalunya, fou unánime, devant
d'un govern que posava als pcus d'un país es
tranger la vida d'un nombre considerable d'in

(lústrico, y en conseqüencia posava en perill
també, el treball continuat de la gran rnassa

La moral de

Pe-Inundad

Amb pena i dolor constatem cada dia la 11"'
inicua amb que la lascivia envaeix tota
societat corrornpent i degradant paulatinament el
cos social, sense que
aparentment ningú es dori
compte de les males arts emprades per l'astácia
nera

diabólica.

obrera textil de Catalunya.
nern de donar al crit d'a.lerta contra aquesta
Volt cosa molt fácil per al govern, desviar els xacra purulenta
que senyoreja en els anuncis
efectes de la nostra protesta, intentant justificar
Avui, un, demá un altre, apareixen en nostra
se, davant una mal entesa defensa dels interesos
prenisa anuncis completament pornográfics {cut
agrícoles aribant també a crear un atublent d'hos
la reclame de tal o qual producte. I
així es dona
tilitat a la nostra industria, atribuint-li un en
el contrasentit de que en les nostres llars cristianes
derreriment notable en l'utillatge, poca prepara
en leo quals es té una
veritable cura en boico:
ció técnica en els bornes directors, i demes; coin
tejar tota publicació dolenta, clandestinament I
a
causa
de la necessitat d'un aranzel, que no
amparada pels prestigio de rnantes serioses_r
fes possible l'invasió de manufactures exótiques
blica.cions són posats a la vista deis infants, noies
en contra de la producció del país.
i joves, gravats impúdics que més admetrien un
Emperó ha passat temps,• i avui es traba una xisto escandalós que
l'anunci d'un producte.
important regló d'Espanya, amb las mateixes con
Es precís acabar aixó, és necessari reaccionar
dicions que ens irobárem nosaltres tetnps enrera.
contra la immoralitat que cada
día assetja troves
,Arrib motiu del tractat comercial anglo-espanyol, posicions, enc que
sigui donant-se de baixa de les
s'autoritzá l'entrada a Espanya d'un nombre im
publicacions
portantíssirn de tones de carbó angles, en contra tener) atril) elperiódiques que tan pocs mirauleqr9
públic, .ami) tal d'omplir les seve
de la producció nacional, i tan-tost
acabat
arques.
una vaga •formidable, que acabá
amb el rebaixa
L'antinciant que per tal de fer un negoci
ment del preu dels jornals, per tal d'abaratir la
cridar l'atenció del públic no mira en corroruPre
producció, el govern, sens 'tenir en compte el el cos social, mereix,
demés de la més severa
cálcul do„,rnercat, i de preu, que hauran fet segu
censura i pública
difamació,
el cástig de que cal)
rament els minaires asturians, per a la solució,
persona honrada compri ni per atzar els se°
de tant trastorn social, autoritza aquesta entra
productes.
da de carbó estranger havent ja començat un
Es altament urgent que la gent s'adoni del
malestar general a les regions mineres que s'ha
mal que s'está apoderant de la societat, i que
traduit a hores d'ara amb una protesta general
reaccioni contra d'ell, sinó vol veure caure 4:1"
asturiana amenaçant amb la dimissió de tots els
munt dels setts caps, els cástigs de Déu n'es
municipio afectats si el govcrn no rectifica el horribles.
tractat comercial amb Angleterra.
CAI.APZI¦L

JAUDJFI
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La seimani2 social
castras.burg
.

nostres germans de

França

hi tenen la má
de les Setmanes So
eialst que constitueixen, fins avui día, els més
fecunds estudis de les qüestions socials.
A aqt est fi busquen
els ternes de més actuali
tat els
que més poden interessar a Prança pri
Ineraineut (que per aixó són francesos), i a la
i a tot el món, després. I aqueixos
ternes el s reparteixen als homes que més als do
tilluent
o de
el progrés més ciar talent i de zel més viu per
social, i d'aquesta manera cada polencia es un focus de llum en la qiiestió que te
i, totes plegades, formen una comLluminosissima que m'Inicua de claretat
arca,rs
socials estudiats.
Adem es, es te bona cura de que cada ponent
S'acolitenti amb dibuixar cl punt corresponent,
en la regió
deis principis; ans bé procuren tots
be les
conclusions que es votin tinguin práctica
aPlicació
Les se a la vida social i les entengui tot hom.
tener ssions sense deixar d'ésser solemnials,
ient d'intimitat propi d'un cercle d'estudi s,
qüestions, més aviat que discutir-se,
[.
D'aquestes sessions se'n treu tot el
stle' tota la substáncia possible.

inestre

l'organització

en

Doctrinbs sobre la força i corltra la idea
"abstracta" del .dret.
História del moviment católic social francés.
Confiictes de les forces morals i les forges
materials a través dels segles.
La falta d'una veritable nodo del Dret en les
relacions Socials i en les internacionals.
Doctrines de Sant Tomás i de Lleó XIII so
bre l'estilitzaçió per l'Estat de totes les ener
gies particulars per a posar-les al servei del bé
camú.

Esforços

eristiandat,

encornanada
binació

eaLes

l'estudiei

es

tnan

compren l'éxit

1

pel punt,

tan

Inan n,es

urthoit, Dauset, Lerolle,

ettles.

n

Eoucaud,

-

Leon, VaCretinon,

s

s

•

_

etmanes Socials

representació

I4

Saint

Souriac,

associant-sli el poble ferventment.
nota de les qüestions estudiades
Idea del carácter social d'agrien formós
beneit pel Sant Pare efusivament.

1.7111
sticeés,
°tIará, Ilengera
d

Le

Pinón,

Lornbre de setmaners arribá a 1.200.
aetes públics, començant per la missa epis
a
nab que s'inaugurá la S. S. E., foren molt

e°Pal

Pr°gressos
última

i l'Església.
nacional i la de

professions.

del moviment católico-social des de
S. S.

Servei
Ref°rtna
;

públics.
deis serveis de l'Estat.
deis

us

Sobre

—

*11

com

ça molta
cura,
gran diócesi, i assistint-hi altres Prelats
le tan fort prestigi social com Max Eur-

la

individualista.
Vicissittais de l'organització sindical obrera i
cstudi de la Confederació francesa de treballa
dors cristians.
Encara es probable que ens dcixem algun tema
deis tractats en la S. S. E., perque amb aquest
fandango de Correus, falten moltes informacions
sobre aquesta magna reunió de católics socials
francesos; mes ja n'hi ha prou mab els temes
extractats per a fer-se cárrec del que deiem.
La S. S. E. ha sigut un grandiós alard de la
ciencia i la potencia socials deis nostres bons
germans de l'altra banda del Pirineu. Siguin
per ells les nostres més sinceres i entusiastes fe
licitacions. S'ho mereixen tot.
S.

nostres germans de
presidint-la el senyor bisbe

aquella

consumidors

e*

les doctrines
individuali$tes.

vida

l'organització professional.

regim

de les Set

esplendid

,b)cials franceses.
aquesta
d'Estrasburg,
1)el tetnn
.b
hi han poSat els.
ran

per

Evolució de la missió económica de l'Estat.
Treballs de patrons i obrers per acabar arnb el

deis

fa crísí del comunísme
Els cornunistes Inés caracteritzats reconeixen
disgregació del partit. Els més Miles volen
armar-se fins les dents per a
imposar-se a les
potencies europees, peró els que encara tenen una
mica de seny són enemics de la guerra i de
manen que es treballi per a la reconstitució eco
nómica de Rússia. Tots els que fins ara han
ocupat el poder, s'han vist impotents per a nor
malitzar la vida d'aquell poble dissortat. Com
volen que Rússia se,gueixi camins de prosperi
tat, si la terra és xopa de sang innocent i en
les presons ressonen els planys deis que enyoren
la llibertat perduda ? El govern deis soviets apa
rentment sembla fort, perque el poble és amor
dassat i no pot manifestar-se lliurement. S'ha
de tenir en compte que no és permesa la publi
cació de diaris hostils al régim imperant i que
no
és reconegut el dret d'associació. Es aquesta
la llibertat que els comunistes espanyols velen
la

implantar a Espanya?
Trotski, en una reunió celebrada

a

Moscott,
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ha dit que elS que
ésser amordassats.

critiquen

el govern mereixen

Aquestes paraules provocaren un gran tumult,
la qual cosa vol dir que són innombrables els
que no estan d'acord ami) Pactuáció deis go
vernants. Trotski és un sol que camina cap a
la posta. Aquest jueu sanguinari que ha fet ves
sar tanta sang, aviat expiará els seus crims. El
paper Trotski ha sofert una baixa considerable.
Els comunistes, adlnic els més exaltats demanen
la reconstitució económica de Rússia i per acon
seguir aquesta aspirad& és necessari que hi ha

S

gi més bornes al camp i a les fabriques Ve
les casernes. La guerra aorta la destrucció la

ruina. Tots els poders tirans i despótics a la
curta o a la llarga són vençuts. El comunistne
passará i els fets de Rússia seran esmentats ainb
horror. El crim no ha servit mai de base Per
consolidar una forma de govern. Les mallS CO:
munistes són xopes de sang i a la terra 110
haurá prou aigua per a fer-les esdevenir biahl
ques. Heu alcat un mur per a contenir la
del poble, peró aquest vencerá perqué és
fort que vosaltres.

política de Madrid i encara de la Polltil
espanyola, es fragua allí en el Café Stlis, ue.

FORCES NOVES

tória

de Sevilla.
Deis clubs i deis camps d'esports no
tira cap moviment nacional, ni cap
carrer

1,

,

Sp orlisme

Les rnodes, el cine i l'esportisme, són els tres
déus de l'actual societat. Tenen una força avas
salladora gairebé iressistible.
Les modes han derruit aquelles antigues for
taleses que setnblaven inclerrocables: la deca
déncia, el decórum, el bon sentit, la vergonya...
El cine deixa desertes les esglésies i les llars.
En ell s'eduquen les novelles géneres sense sen
tit moral, sense sentit comú...
Els esports... Parlem-ne deis esports.

en

ideal'trascendent,
pero
café"
esbojarrat
l'esport,
aquest
entre

un

"cul de

preferim

de

Ce'

a

voltes.

te111131111

Els esports fortaleixen els cossos i
els esperits, fent-ne un ús moderat; mes
deis jocs i la glorificació de la força ensoPei%e"
les facultais superiors de l'home i el
Cal anar-hi ami) compte.
e°5
La ponderació entre les gimnástiques del
i les de l'esperit s'imposa, so pena de desnata'

bestialitzel

•

•

El segle XIX fou el scgle deis cafés. El se
XX será el segle des esports. En pocs anys

gle

ha posat en, renou i s'emporta com un allau to
ta la joventut; ha desterrat la vida de cafés i
va posant
en crisi el espectáculo nacional.
Aquesta de matar els braus pacíficament és
una obra excellent. La mort deis cafés no
és pas
cap mala obra. La gent que visqueren la vida
de cafe, absorbent, com ara el cine, durant la
segona Meitat del passat scgle, encara Penyoren.
Recordem que els cafés arribaren a constituir
unes
segones Ilars, i famílies en corporació hi
passazen les nits escoltant a pianistes com En
Granados i concerts notabilíssims.
Recorden aquel! Café de Pelayo, on s'infanta
gran part (i la /1-tés forta) del renaixement ca
tala, i aquell café de la Rambla en qué predi
cava d'estudiant,
dia i nit, el qui fou després
famosíssim jesuita, el P. Fité, de dolça memó
ria. Recorden que els cafés eren els círcols po
Rtics de més empenta i que bona part de la his

ralització

o

d'emporquiment.

ills
salvar de tan greus Per 1,
l'esportisme acaba de donar-la als gimnastes
gues el fort Pius XI, gran alpinista ell
temps de sa nobilíssima jovenesa.
Al rebre-los en el Palau del Vaticá
torn els braus joves flammants del
els
coeslovac de gimnastes católics
i els alentá. El títol de católics i el de
enclouen tot un programa, els digué el
Sant. Católics, o sigui, ciutadants d'anima
en el
més alt i noble sentit de' la paraula.
nastes, o sigui, bornes forts i vigorosos en P
nitud de forces.
El Papa encomaná que l'exhuberáncia de
força
ça física anés sempre custodiada per la
santetat de la vida cristiana.
Vet'aquí un excellent i autoritzat
pels oves deportistes católics.
La

norma

per

a

Abeis

def,tre

fellet'es
gilnl'avs;r-e

f°1;

prOgrai°
A.
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!libres
1'1 eguern

als

autors

nem

compte
tiesta seeeid,

II

de
que

paria Debe...!

doctun mitos
Pueblo

que

nous
vulguin

que

Ilurs Ilibres

en

1 aIs editors que

l'aparleló
ens cu

de

remetin

exemplar.

un

Colección de datos, cifras y
prueban el deber que tiene el
y singularmente los sacerdotes
--

espanol
de preocuparse por la suerte

seculares

Misions

Barcelona,

—

Templarios,

—

-

D;1 1

de las

Instituto Misional para
12-1922.

P.

Caralt quals campanyes "pro
'iuns s6n
1>a
abastamentoconegudes de tothom,
”

mis-

.1

ue

aca-

publicar el Ilibre que encapsala aquesta

Dibliográfica, per

propulsar,

a

en

nostra

pa

una creuada evangélica que
porti pels con
."5 (le
tot el alón la doctrina cristiana.
tal
tala OIra fi ha adaptat a la llengua castellana,

exquisidament suggestiva del P. Paolo
missioner insigne que la escrigué ainb el
seu espera apostólic es
manifesta ami)
'en"
leva ilconfundible, en les pagines degudes a la
)

1 orna

aPareix

de

Per

'11Posat

humil com correcta. En elles
enter el varó de Déu, l'home ca

tan
cos

les Inés

gratis empreses, que en el seu
sofreix per no haver pogut fer
dina que, agotades les seves energies
la seva ánima es consum en desitjos i

retir
Tóin

;

fisgles,
que

.

Inquietud traspira pels

ri)a

seus

escrits.

tremp privilegiat, ens sembla, diu el
tntre
haver-lo vist Ilusitar any darrera any,
;tes vicissituds inherents

la part de la
sort, fixes sem
seus anhels en els sublims ideals de Déu,
Jesacrist,
la Iglésia Católica i la evangelització
Pag

l)Tre

els

del

Coin

a

Seny-or

que li

tocá

en

objectede tots els seus afanys.
l'obra va destinada a fomentar el
5:1tPrinli Litdemissional a Espanya, el P. Caralt, ha
l'obra del P. Manna alguns trossos
que

'n

fejrieciri
l'ha addicionat
:n

en altres extrems, que
Inés viu per a els lectors als
destinat; aixi el llibre
estan to clocuments que proven elpresenta dades,
deure en que
ot
els sacerdots, ádhuc els no religiosos,
'uPar-se per la sort de les Missions,
b
una raó fondíssima que
deu excitar el
ei
de tots els católics: és el fervor,
génere veritablement admirable; que
tal% dtibte Tegua entre toles les sectes protes
etriPleats un treball enorme els católics

bals

xifrts it

prets

apol

un

interés

en disseminar la seva
heretgia. De tal manera que
el Rvdin. P. Wladimir Ledochowski, deia diri
gint-se als seus fills espirituals de Nord-América
que "ens semblen els heretges més diligents en
escampar els seus error, que nosaltres en propa
gar aquella fe vertadera quae vincit mundwrn."
Tots els que grá.cies a Déu, sentim i pensem.
en católic, deia el canonge Vilaseca en el
discurs
pronunciat en la Assamblea Constituient de la
Unió Missional del Clero d'aquesta Diócesi, ce
lebrada el dia 30 de Novembre de 1921, sabem que
la assistencia de l'Esperit Sant sobre la Església
i el sen cap visible, no es redueix a les solemnes
difinicions ex catedra, sinó .també al Magisteri or
dinari i cotidiá de la. Església. D'aikó se n'ha de
decluir que quan el Papa aprecia els fets en deter
rninat sentit i es dirigeix al poble cristiá, no ho
fa per impuls privat, sitió que la Providencia es
pecial de Déu el dirigeix i l'aconsella. Per con
següent, quan el Papa, en la seva carta magna
sobre les Missions s'ha dirigit a la Església Uni
versal i amb llágrimes als ulls ha apostrofat a
tots -els católics a que no deisin per más temps su
nzits en la idolatria a tants nzilions de germans
nosires redimits amb la preciosa sang de Jesucrist,
qui pot dubtar que el Papa és la veu de Déu que
dama?
Contra 300.000.000 de católics existeixen en el
món mil milions de pagans, als quals no ha arri
bat escara la Ilum del Gólgota ni ha fructificat
per a ells la sang de redempció no obstant haver
transcorregut des d'aquell divi misten i 1922 anys.
El P. Caralt, sense dubte, trobará en nostra
estimada Catalunya ánimes generoses que l'aju
din en aquest moviment missional, sobre tot si
assoleix escampar aquest Ilibre d'or de les .mis
sions, qual lectura té la gran valor de conmoure
el cor i moure la voluntat, no dubtant que seran
molts els que, a la faisó de l'exemple retret en
les págines de seu llibres, faran com Clodoveu,
que al assabentar-se de la doctrina cristiana i
ésser-li explicada la crucifixió del Senyor, diuen
que (ligué:
Per qué no hi era jo allí amb els
meus frailes?
Siguem-hi tots ara al costat del P. Caralt en
la obra que s'emprén, segurs que Déu ens ho
premiará amb escreix. Adquirint aqttest llibre,
que recomanem als nostres lectors, i allistant-nos
després en les files no dic ja de missioners, peró si
de coopera.dors del missioners, contribuirem d'una
manera efectiva en l'obra del
Salvador.
El 'libre bibliografiat, a més de l'interés del
seo text, ve enriquit amb
interessantíssims gra
vats, tipus i costums xinesques, i iHustrat ami)
una serie de cartes geográfico-estadístiques.
—
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No saben quin és rúltim mot de l'aviado ?
Dones volar sense motor ; jo cree que aques
ta troballa els hi ha suggerit les subsistencies,
que no porten cap máquina i volen pels núvols.
*

De

•

*

*

qualsevol

diari : "Fábrica que es tanca."
"Vallida del cornerciant X.". "Suicidi del cal
xer de
la important societat anónima Z."
Saben que vol dir generalment aixó ?
Que la blasfémia envaí la primera, la crápula
corsecá al segon i el joc deshonrá al tercer.

Nolicien
14.1¦116111.1411.11A317.1....

lc
—L'obrer propagandista católic,
ion perseguit pels socialistes i ,empre: onat
prec dels mateixos acusant-lo d'haver fet armes
conitra d'ells (servint-se els soeialistes al dir
sbn
aixo de l'equívoc de les armes morals com
tat ob
la propaganda, l'aedo social, etc.), ha
jecte per part deis seus companys de la Monta
nya (Santander), d'un homenatge d'afecti CII
Corrales
gran mitin que organitzaren
Los
visitar al Ministre
la calor del qual anaren
de Grácia i 'Justicia demanant-li la Ilibe -tat del
pobre i hereje company de causa. Es de
tí cía,
de grácia, la demanda.
a

e

en

a

a

sen

*

*

*

no

El general Burguete anuncia

en
una alocució
campanya contra Alhucemes, el res
cat deis prosoners, la imminent pacificado de les
zones de Tetuan i Larraix i la implantació del
non

rápida

proteetorat.

—La Federado de Sindicats Católid
Ball'.
coles de Villalon ha acordat establir u•
Agrícola i una Granja experimental.
Aquesta entitat fabrica diáriament íd. els
socis 3,500 pans de familia.
Coope
Tan' la Cooperativa farinera com la
rativa de Consum i la Caixa Rural, f roei
d'una vitalitat envejabre.
1'1
,—Estan fent-se els treballs preparatoris de
sens

Nosaltres, i molts

amics

nostres, creiem de
bona fe que lo que hi fa falta és l'anunci de la

repatriació.
Ja estem tips de veure per les cantonades les
fulles oficials que fan la comperencia a La Van
guardia, en quan als anuncis de defuncions.
*

*

*

El govern ianqui ha descobert un pla comu
nista per a corrompre. i destruir l'exércit,
cord amb els bolxevistes.
A liores d'ara ja estaran embarcats, o empre
sonats, eh; comunistes ianquis i no els veurá allí
mal més ningú.
A Ianquinlándia la justicia va a cárrec de la.
policía més que deis jutges.
El matel.,.: passa a Anglaterra. No ens plau
el sistema, peró dona la casualitat de que són
les dues nacions més ben governades del rném.

Conferéncia Nacional d'Assegurances de
ríes, Invalidesa i Maternita.t. Funciona t. na
II'
cina de Secretaria a Madrid i una altra a
celona. La Secció Catalana de la C orrlissl°
la
organitzadora es reuneix periodi camen• a
Cal
de PensionS.

ESTRA

*

*

Federado General de Sindicats d'obrers
d'Alemanya ha demanar al Canceller de l'Impe
La

ri qus probibeixi en absolut la fabricado de
productes alimenticis de luxe i d'importar vis,

tarongcs,

etc.

Atquells bons obrers,
len imposar la igualtat

lo que es ven, yo
del pa moreno i l'aren

per

—L'emigració anomenada "golondrina"
l'Argelia fraile esa,
províncies de Llevant
a

molt activa ara. Sol durar tres
els jortralers ami-) les butxaques

a

mesos,

éS,

tOrnall'

plenes.
retur,'
—El Partit Popular d'Eslováquia s'lla
talles
recom
.Zilina en Congrés per tal de

forces i estudiar
nacionalitat.

els

prolremes (Vaquen:

El CongTés començá, amb una missa
nlal a la que assistiren„ demés de tot el
eh; 556 delegats del Congrés.

pOi

Pari
—Llegim que
Franea, la Companyia
tola
Ci
Lyon-Mediterranée está fomentant per
se de medis
la riquesa agrícola, els pr'durch
(1"'
de la qual donen tant de tráfec als trens de
Companyia.
a

gada salada.
A D',spanya hi ha moltes comarques en que
ja fa segles que bi regna aquesta igualtat...

.

de les

•

*

“og.ft
1'1/4

:III ha pcnsat
nostres

el

cas

en

Cotnpanyles
de la

a.'

semblant alguna de ell
tán
ferrocarrileres que es
?

cosa
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de gran interkl's:

para

ny• unaAx'ts

s
EL

TRIBUNAL PARA NINOS

A/HIO

EN BARCELONA

Y SU

ACTUACIÓN EN EL PRIMER MAESTRE
----DE FUNCIONAMIENTO
---

PER

Ramon fitibó

Murgl

President de dit Trtbtanal

amb

un

próleg de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la liei de Tribunals per

a

nens

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA

A

INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

_

SERVEIS

DE LA COMPANYIA THASATLANTICA

Gii,Linia de Cuba Méxic.—Serveimensual, sortint de Bilbao el

17, de Santander el 19, de
i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de
Veracruz ei 10 i de
el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.

n'iLun el 20
halla

diYhja de Buenos-Aires.—Servei

mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
Santa Creu de Tencrlfe, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
"`Je de tornada des de Buenos-Aires el (ha 2 i de
Montevideo el 3.
de New-York, Cuba, Méxic.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Rreia el 20, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.
de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linla de Venezuela Colombia.- Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de
cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
Santa Creu de la Palma, Puerto•Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
,»11'1a, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Callarles, Cádiz i Barcelona.
opA'hilla de Fernando POo.----Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia
el 3,
el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa
Creu
de la
part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Páo el 2,
fent les escales
anarias i de la Pe.ninsula indicades en el viatge d'anada.
A rn deis
Ports
Indlcats ser
la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
celo
Mediterrani a New-York, deis ports del Cantabric a New-York i la Unja ce Bar
vi„'la a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran
oportunament a cada

vi'„.‘Iz

7, per

el

a

v,,Pnia

sai2,11.1,rife,

pa;lacant
de'tna1

111

•

vapors• admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
dona allojament .molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat

kry'!11Panyia

Tots els

vapors

porten telegrafia

sense

fils.

•

.1
,

z.„(ji„.1
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Calle Ardas, n.° 7, pral. (Travesía de Plazas Sta, Ana y Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
'Reforiiia de letra.—Orto,grafia.—Correspondencia
de escritorio.—Mecanografta.—Cálculo mercantil y Teneduría de Libros

por partida dobie:
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.--E1 Título de Tenedor
Libros, previos exámenes por péritos y profesores mercantiles.—Clases especiales
serloritas.—Practical of School Languages (Lenguas vivas) por profesores extranjeros Y

c't;

Parr
P°,..

métodos modernos

1

cornercial.--Lenguáfono'
puramente prácticos.-Taquigrafía.--Geografía

1711ANQ 1JEO CONCERTADO

1

*buen X.

-

»Irle

granado,

*O;

•'•

