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Els afemplats í el pretexte de <defensa>
La primera fase deis atemptats socials a
Barcelona, obeVa a la dita, que circulava entre
l'escarmentar els esquirols era necessari per a mantenir la disciplina
,„dieal,
sense la qual és impossible conseguir la unitat
d'acció deis obrera, indispensable
per a
obtenir el triomf en la lluita per les reivindicacions: minora de salan, reducció
C. p
d'horca,
Lz-ls atemptats eren, dones, segons aquesta
La segona fase deis aternptats socials ha teoria, un tnitjá de defensa obrera.
estat la renressália contra els primers. Elements
que
indignats amb tota la ráó i totá la justícia contra la barbárie
oPr essió
d'aquella disciplina i la
deis qui la imposaven, perderen justicia i raó quan
empraven el procediment igual
rsent barbre i opressiu, de
tats
respondre cop per cop, agressió per agressió, cometent els atemp
amb les mateixes circumstáncies agravants de
premeditació, alevosia, superioritat de
nc"L're,
fuga subsegüent, amenaga ais tranzents,
tt
hin
etc. Aquestos atemptats es vol que responampe a la
idea
idea de DEFENSA, i així s'els preté justificar
C
per part deis elements que els
orneten.
'Is

si'sindiealistes, de que

4.
L

,

,

,

de defensa justifica els segons atemptats, allavors aquest mateix
argument
'bisetifica l'argument
eta primera. Si la
de defensa
pot fer absoldre els primera, tarnpoc
possi
excusa

que

valgui

no

és

absoldre els segons.
pha
Pere, del Sindicat Verd, surt al pas d'en jaume, del Sindicat Blau, i el mata.
Diu que
per a defensar-se, car aquest últim l'havia amenagat de mort
si no es feia del
In
Blau. Peró si pregunteu an En Jaume o ala amics d'En Jaume,
perqu:•. amenaeava an
ere. perqué volia matar-lo, us diran que el
e"Ira el patró, i que obligant per la forga a Sindicat Blau representa la veritable defensa
Sgr.
En Jaume a ingressar-hi, no fa més que dejense, perqué tot el qui no es
del Sindicat Blau, és un esquirol, fa el joc dels amos, etcétera.
són avui dia les idees corrents en el món obrer.
la testa de molts treballadors s'han trastocat les nocions monis de tal
manera, que
set o vuit homes
armats agredeixen a un de sol, diuen que es per a defensor-se
1,,
I corn
d'aquest.
que el dret de defensa es per raó natural un dret
'nota
innat en l'home, la malicia,
la inhumanitat deis atemptats i assassinats
desapareix. Els partidaria de cada grup
consideren que el móvil d'aquests es la defensa, i així resulta que la meitat deis
queda justificat als ulls deis una, i l'altra meitat ala ulls deis altres. Abre, sí, quan
les
eauen del costat deis qui parlen,
allavors vénen les execracions, allavors és el caliO
d'actes salvatges i criminals, allavors és el clamar venjanga...
per a recomengar la

!En

siriciikgredit

pieat

quanuins

tl'agt.e'r)
aternies"rs,
vietin'tats
Ilear-n;es

per

a
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s'e/-le...Ir) no conec pArrincs més eloqiients i més !listes condemnant els asaasminata, que les
publicarles al nortaveu de l'Unic, quan callen els de l'Unic, i que les del portaveu del Llinr<
el s del Lliure.
el terrible error role enterboleix les consci?'.ncies, i fará perilongar indefinkb
ment aqueata manalant esneculació abusiva de l'idea de defensa. Per aixó caldria que le
autoritats doctrinals restablissin la veritable doctrina de la Ilegítima defensa i de les repro
sAlies.
msns concentes
signin ronfosna 1 que tan crudels errors sirnn predlents
Que
nonata pels sindicalistes de filia.ció anarquista, es comnrén. Els qui comencen negant a néu
blasfemant-lo en iota ocasió, necrao tota religió, tata llei, tota autoritat 1 total moral. els 01.
la vida humana la en nrineini no elm rnereix cap respecte, ja es compra que no s'han d'atur2
clavan,- de can norma ni nrecente. hurná ni sobrenatural.
Per?) que sindicalistes de filiació cat?lica. o nue encara no han abjurat públicament <
cristianisrne, facin aquestea gravissimes i rulnablea confusions, tan enormes i tan trágique'
aixó és una monstruositat, i éš neccaaari cine s'acabi.
Aqueo-os voldriern que escoltessin la ven de la Veritat lnexnrable, que reeorda que re
damunt de totes les conveniéneiea cornoratives i de tnts els interesaos sindicala. proletnri
! nbrer!slem,
ég un crim horrible í un necat esnaventós que dama venjança a Dét
Repetim que fem referéncia a honra pels qu'ab la partida Déu vol dir alguna cosa.
1a
El mateix Déu que va condemnar i maleir el primer assasí, Caín, vi condemnar en
mateixa ocasió Primera, la repressália i la venjanca. Pels que ho hagin oblidat retreurem
texte mateix del Génesi.
F.)iu lahvé Déu al primer agressor, al primitiu autor del més antic atemptat social cona 3
sobre la terra:
«-----Que has fet? la son g: de ton germn clama fort a mi de la terral Ara. dones,
ta mb la sanp- de Ion gfrma. Quan la
sies tu de la terra poi ha oherta so boca per rehre
trehallnriss
et
dar?,
ella
sa
virtut.
Vap-ant
i
errant
ferro
n,
serbs nel món.
.lahv—Massa
gros
és
el
rneu‘
que
rn'en aixequi. Vet-acuil. to
Caín
a
crim,
»I din
Menees asmi de damunt la fac de la terra, i in, de ta faç annagant-me, vagant 1 errant seré Pe
món, ! m'ecdevindrh ni fr-Nt• born oni em trobar;, mort me(1,4.
OIIT A CAIN MATARA, SET VOLTES PUNIT SERA.' (I
»I li diu
el
Aixó en unan a les Renressálies. Respecte a la Defensa, cal remembrar que tots
e
inapirats
tractadistea de dret natural, interpretadora de la llei natural i del mentit enrnú,
de.
cristians,
aquell
garantia
llerritmifat,
anomen11114
ein princinis
condicionen
dret a una
dé la forea per a renel.
Dret de Lleffitima Defensa. En virtut d'aqueo- .dret, és lícit
l'arrressió, peró per aixó es condició essencial, intrínseca, inexcusable, que l'agressió
actual, (11q a dir, que la defensa es produeixi en Pacte mateix de l'agressió, jarnai abans, pe
qué fa fóra una agresaió. ni després, perqué ia fora una venianca.
quan

callen

1,aquí

ve

lra

Segons

lama;

una

emboscada, jamai

una

parada, jamai

una

sorpresa,

iamai

'forme
noden &ser cnnqirlernts actes de defensa, sinó eme són precisament les
tr e
alevnsea
l'homicidi
voluntarí.
caracteril-zen la malignitat intrínseca de
m'inca i
cine
a
banda, la fugida subaegiient a tota e.ls rasos d'atemptats. és nota característica de la rn"le a
defen'
de forca moral deis autora. Ouan un borre recte és agredit. i usant deis ilegítima
fereix o mata al Sell aCrreCSOr. no té Per(1111 fugir. La força moral que l'asaisteix realea
a
fermesa 01 nnés, el rme en Ilegítima defensa fereix o mata a son atropellador. s'entr".Ii
eh l mateix a la justicia. Ren al contrari, els pistolera, fus_rint i amenacant per que
al 1
els detingui, confessen ells mateixos amb sa fuga, la covardia 1 la maldat inexcusable
escomeaa,

seu

delicte.

(1)

Gen. C. 4. Trad. Dr. Fred. Clasear.
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anunciants
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licagarAcc..çAiOr

C
SPANYA
va

un mot groller i
la darrera crónica. Nosreferint-mos al Ministre de, Go
paper en la vaga de Carrens va

eseriguérem,

Ver,

que el

‘rist• i
I

s.

rectifiquem

apareixer

no

seu

arar,

en

aparegué

corn

en

aquestes

Montejo.

volem carregar la culpa al linotipista
donats els perfils simplificats de la nostra peca)r1
ploma al escriure álamo currente, es com
D•1 ué
que llegís ço que va compondre. Dispensin.

d"e'

no

Continua la campanya deis pares i amics deis
soldats de quota per a veure si per fi s'aconse
gueix la seva repatriació.
El Govern, alarrnat deis vols i el carácter que
pren aquesta campanya, ha prohibit les manifes
tacions paliques de la mateixa. AqueSta mida
será contraproduent. Lo millar que pot fer i
den fer el Govern es posar fi a les disbauxes i
mortandats del Marroc i tornar tots els soldats a

efectes

de la dita vaga es fan sentir encara,
sab fins quan perduraran. Molts del va
i•stes
clusquedarán al carrer. La Iliçó ha sigut
tar„h, pero merescuda.. Eis perjudicis han sigut
-ue
L'8

inmensos.
Qahla bona ocasió aqtiesta per dcsfer totes les
vall•es
In! d'empleats i funcionaris, les militars al de
a

ealjs ja

cárrec•que,

ens fem

per

a

sernblant

nititats

d'aquesta política

els que han donat lloc
(sim
d'aquests organises co m a reacció
de
contra els afectes naturals
eorrupció política triornfant.
a

)1)1 indefensable),

II

In

argiiete,

l)

Dr,éara'a

nats

1

que dimití al

que el

Govern
els peus,
dei'xat -convencer i, des
viatge estomacal un poc divertit, ha tor
decidit a implantar el protectorat
veure

d'Iltailarroc
1.11.

tIva,

a

rnNia,

que en -diriem cívico-militar. Ara
cara que hi posarán els moros. Fins

la
del

laissuni,

que és una cara representa
ta molt de posar-la
a ta•••
torna de Prança .al sapiguer la corazona
i una volta arranjat aquest
negoci, pronuncIá 'un bell discurs en inau
el Congrés Internacional

f"lier'n

braar,t

Burguete,

510nt6ing.ic.
Presiclint-lo,
a

bot)

que es faci el foc,
ha vist la llurn pú
reservat que posa,
i no en
al descobert la torpesa deis
negociants
:l'afer dels Trac.tats de Comerç.
vanta cl'haver aconseguit crEspanya tot

el

lourl clocument
c'

braí:°15
'

aquest món, per fons

semPre

furn,

ara

1331.a' "5"ense donar compensacions
r°11
que he suposavern
"u

Mes
II

averde. :ber,amin
1;
.41.
a

tan

trempat,

a

aques

si- fas Un

,

,

:,quest
del

i En

Montejo, igualment.

I cuidado
de coprometre
m
la•
desfer al poc temps de sig

després

•

fent-li

casa

es

ha de fer-se abans foc nou en la política,
són els errors, i les dislauxes, i les ini-

PASSA
ímr-la, la a.utonomia universitaria, i de posar tan
mateix en berlina la serietat de l'Estat, li plouen
les protestes, caín una calamarsada. 1 res diguem
deis aplaucliments del Rei al elogiar-li un savi es
tranger en pie Congrés el R. D. sobre autonamia
universitaria. Está fet a prova de bomba En

ENDINS

de tot cal que

allit
que
L'es

"

seva.

ESPANYA ENFORA
-

Les conferencies de Paris referents als paga
ments. que havia de fer Alemanya en concepte
de reparacions, han donat la raó a França i un
hon respir a Alemanya, i tutti contenti.

Ara Poincaré, aprofitant la Nota de Balfour
sobre la liquidació general i definitiva deis (lentes
de la Guerra Gran, involucra amb molta habilitat
en aquesta proje.ctada liquidació
l'import de les
reparacions, per tal que es liquidin juntament
amb dits delates, cobrant,d'aquesta manera França
import indirectament peró efectiva. Ve
taquí un caire imprevist de l'arranjament d'una
qüestió que porta pertorbat el món i posa la pan

d'Europa continuatnent

en

perill.

.11n altre fet importantíssim teniem de registrar
avui, i és la desfeta de l'exércit grec pels turcs,
cap a l'Assia Menor, que els grecs tindran de
deixar a corre-cuita.
D'aquest fet la part més enverinada és la que
es referei7.i. a la política de l'Entente, més hen dit,
de França 1 d'Anglaterra, que, per mans de Tur
quia la primera, i de Grecia la. segona, cFrigeixen
les seves rivalitats i les consegüents disputes pro
mogudes per la respectiva política oriental.
La Ilulta entre França i Angleterra és a braç
partit i a mort. encara que p-e,cuirin dissimular
ho: Ni una ni altra poden cedir sense sacrificar
vitals interessos.
França ha cedit fins ara en tot lo possible, peró
no pot sacrificar res més en ares de la pan. Clau

dicaria—

•
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que obriria novament el piel de la co stitu*
ció de l'Europa. Un nou vesper.
ítucli
Mes com les coses cauen del cantó aon

I Erança és avui dia el paladí de la Europa
continental enfront d'Anglaterra, que la vol do
minar per a arrodonir la scva hegemonia aquí i
assegurar-se hé els camins de la India, que és la
seva principal entranya económica.

tria,

nen...

A

De moment, Anglaterra proposa un armistici
entre grecs i turcs per tal que la dcsfeta deis pri
mers
no es
converteixi en un anihilament del
podr militar de Grecia. Per ara guanya la par
tida França. Peró Anglaterra té moltes cartes a

una

Eslováquia s'inicia pel nou Partit 13 opulo
forta campanya nacionalista.

A Bulgária
golles els seus

jugar...
a

La Societat de les Nacions s'ha reunit altra
volta i tracta d'evitar la caiguda definitiva d'Aus

la

li busquen, val
veins enemics.

a

poi"

dir-ho, les

ndidat

Europa está que bull, i Mister Cox, exea
la presidencia de la república ianqui, a
fallida d'Europa!

.4

Les testes majors
Les festes
causen

majors

dolors

Quan els medís de comunicació eren pocs i
difícils i el viatjar empresa no comú i la gcnt
no tenien, com ara, la fallera de divertir-se sem
pre, les festes majors de nostra terra consti
tuien un aeonteixement anyal preuadíssim.
S'esperaven tot l'any amb daler i es deixaven
recança. Cada una d'elles marcava una fi
ta en la vida de les famílies que hi prenien
part.
En les

cases

getlre'

—

topo
011

Els nostres vellets les recorden ami) re
el
a més d'un al llegir aquestes ratlles 1
de
i
aquelles diades de serenor, de pau

bança,
pairals

la festa major reu
nia a la vora la llar, al redos de la tala pa
triarcal, tota la parentela, per nombrosa que
fos, i així com "per Nadal cada ovella al seu
corral", per la festa majar
que era com un
Nadal entre any —, s'hi arreplegaven moltes
fan-111'es a la llar en festa, perque tal-libé les
amigues hi eren invitades.
Gairebé a tot arreu la festa majar sol ésser
a la diada de la Mare de Déu
d'Agost o sia
de l'Assumpció de la Verge, que és com el Na
dal Xestiu a nostra terra.
En aquestes anyals reunions de la tribu, que
presidia el vellet de la casa, s'arreglaven mol
tes qüestions, es refeien i abribaven les amis
ta" es pactaven esdeveniments i, sobre tot, s'i
niciaven i concertaven els casoris. Aquesta era
una de les notes tipiques i socialment més
va
luoses de nostres antigues festes majors.
En elles predominaven les funcions religioses
de la parróquia, on anaven totes les famílies,
senceres, en corporació, i les reunions familiars
en cada casa, rica o pobra.
No hl faltava la ballaruga pel jovent, a pie
gratis

sol i amb completa barreja d'estaments.
pobles la presidia el venerable rector, 41
neixia una per una les consciencies deb
feligresos i sabia que eren incapaços de
a
Déu ni al próxim en res i molt menys
carnent i en halls tan honestos com la sl
i altres per l'estil.
A toc. d'oració, a sopar falta gent i a
perque l'ensentdemá hi ha matines.
Quin bé de Déu i de la Verge Ms
aquelles festes majors de la nostra ter°

Ii

ocOt
go"

espumaran els
* * *

t tin
Avui en dia en que el món va furrrla
terr°'
sol poble i es viatja per sobre i per sota
pel mar i pels aires, i viatja
tres i no res i per qualsevol capriei,
cisc's.
seus el
tes majors han perdut molts deis
carácter.
La gent ha canviat també de
°
homia no es coneix pas. Vegoisme, rnes
tata
dissimulat, forma com la substáncia de
''

,

1'(

de relacions, ádhuc les de familia.
está tip de tot.
s'
Res no ve de nou, ni res, per tant,
es 510
amb frisança. Tot ve de repás i en tal I di:
de
I
la própia conveniencia ans que el be
e' ses
de
les
Aquest estat i manera d'ésser
fes'
deis homes, es reflexa prou en les nostre5 d'
tes majors, qtte per fer-se atraients
i l'a
se

,sPe"

,

"

bol

cridancres, mundanes, escandaloses... 'd, ter
excepcions. A Déu merces en nostra ama o Call'
deixa sentir
ra
l'agre de l'antigor
nostre tfl"
ser

es

mes

quants d'estralls veiem

arreu en
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iOnals festes, produits

5

per

se"nal,

l'esperit escéptic,

Tarragona

mercantiler deis nous temps I
Ara les festes majors són, principalment,
munan, frívoles, escandaloses tahnent. Envelats,

bdaaew,

contra e/ joc

(indecentíssims), festejos barroers,
De la nit s'en fa dia, i del

ugarraos

th°(ks indecoroses..
dia ni
Encara es

va
rutináriament a la Missa
huir els vestits de ciutat que res no
xen... Peró lo principal és la ballaruga, la
f
Án
el joc, la disbauxa. Aquí mateix, dintre
u
casa, en l'ex-vila de Grácia, hem
P
„re
pogut
senciar la seva festa major, el programa
la qu
de

alajor,

her, es composá
'a
On kn tot arreu...

d'un sol article: ball a totvuit dies seguits...
aquelles mestresses de sa casa, capasCes
;
or tr governar un Estat, que per la festa made les caixes noguerals de núvia els
vesti
es
rics i majestuosos, que sois
ty,
pels carrers els dies Sants i en la diada
or ?
"

,

its decentíssims,

diques queaquelles noies, tan formoses
estrenaven el vestit bo la
fest'a omplien
poble

el

de

goig

pú

com

diada de
i d'encís?

tetes les aquelles corrues familiars que anaven
funcions religioses de les diades anyals
e°11
fossin l'ajuntament del poble, donant a
la

gent5i

cl'es

la sensació de la
Cflj ?

bondat,

del

pudor

i de

festes majors causen dolors" ara. Abans
ne.,
15 Das es cal regenerar-les, bons catalans. No

perit

deempresa

son

a

frares; encara que amb eshagi de treballar. No per a
lo que no deuen ésser, perqué
temps i segons sa naturalesa, i

de
s'hi

en

la

ša, festa
fani niajor és aixó:
har
cívica per
I

1)

Irnent.

Cal

no

es.

Par/
Per

gran festa
tothom i pel

una
a

jovent

oblidar-ho.

religiosa ha de
ement.
Respectar
rutin
le

constituir com
les tradicions,

anyal
peró fo
un

familiar
a

ha d'ésser un altre acontei
tota la parentela i els amics de

de les "'I cívica
1,
a

i profana un anyal lluiment
«les f itoritats i de la fadrinalla.
agim tots
d'aquestes novetats d'avui día
Ir cris
aParten
del sol i de la placa pública, del camp
del vent sanitosos i frescos.
e

Toril
n

del
-

als erais,
plans, verds i ben assoleiats.
bosc, embaumat i ombrívol.
la placa
endressada i vestida de fes111

In al
r0rn
,etn
a

jrn

Un estimat amic nostre, coneixedor d'aquelles
terrcs, que ha visitat suara les diferents comar

a

eera,

-

als ballets de
la terra, i fugim com
Per sernpre més,
deis balls moderns
Inés que excusa i
l'Oses
motiu per a marcir
aresques i colltorçar Iliris Manes...

)11.,

J. J. C.

í Sabadell

ques de la "provincia" de Tarragona, ens afir
ma que el joc hi ha desaparescut.
Es deu aquest
prodigi a l'energia del Governador senyor Zu
rita, qui 'milité la prohibició malgrat l'arrelament
del vici en molts pobles, famosos per sa inve
terada hibertat de jugar, amparada pel caci
quisme. El notable del cas és que aquell dign(
magistrat ha tingut de Iliurar fortes batalles con
tra els elements eaciquistes, que han
cercat, de
bades aquesta vegada, apoiarnent als despatxos
deis ministeris, peró la causa de la rectitud
ha
.pesat més que totes les pressions.
En considerant aquest triomf de la bona cau
sa, i comparar-lo amb
l'estat de la ciutat nos
tra hom no pot mcnys de fer-se la
següent re
fiexió : Els que clefensen el repartiment de di
ners del joc a les entitats
benéfiques, diuen que
tense aquests recursos els cstabliments caritatius
de Barcelona no podrien pas sostenir-se. Així
lb va dir públicament el doctor Carulla
refe
rint-se a l'Hospital Clínic (veure nostre article
"La derrota de la caritat cristiana a Barcelo
na"). Dones bé: si a la capital nostra ens hagués
tocat de Governador civil el scnyor
Zurita, di
gueu que ja haurien tancat les
portes a hores
d'ara tots els hospitals i asils per manca
de
cabdals! I el mateix hauria succeit si hagués
vingut a ocupar aquell cárrec el senyor Crespo
de Lara, de qui altres vegades hem
parlat en
aquestes planes, que s'ha distingit sempre per
seguint el joc, malgrat les indulgIncies minis
terials a les províncies que dl ha governat.
Qui
na sort, dones, per als
hospitals i asils de Bar
celona que no hagin estat governadors
de nos
tra "provincia" uns homes
integres i re/tes com
el senyor Zurita i el senyor
Crespo de Lara!
Es ciar que si el governador de Tarrag(
'aguanta ferm es perqué veu al costat seu una
opinió ciutadana recta, enérgica i vigilant, i
que
per tant, d'aquesta ()Olió o
consciéncia viva és
mérit, principal o parcial del triomf. Peró
aixó dernostra, com hem dit
tantes voltes, que
'opinió pública i per tant, els que la dirigeixen,
i aconsellen, o els qui d'una manera o
altre la
influeixen, és la responsable de la situació mo
ral d'una ciutat o d'un país. I de que es
jugui
ami) escándol tant greu a Barcelona
en
tenen
la culpa els mateixos que en tindrien
la glória
•
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si no es
fiuients.

jugués:

els elements directors
*

*

i in

*

Així matelx ho han entes el honorables ciu
tadans d aqueisa benemérita clutat de Sabadell,
que sauada a 20 qu.lómetres, a maja hora de tren
de la nie.,rópo,i, té la noble gosadia de resistir
les o.ladcs de corrupcló que la capital irradia,
i d. no volguer contamlar-se amb el mal exem
ple.
ot justament ci veinat.e ha estat causa
del que el joc: de Barcelona íes qualques estralls
entre alguno habastii,s d'aquella poli ac..o, princi
palmcut entre els joves, peró l'escarment i l'es
pectaele de les victaues ha obrat segons era
de raí') que obres: provocara una forta repro
Vació en la consciencia, i mantenint-la desperta
i viva. Així ha estat possible que durant el
Ilarg període de govern de l'alcalde senycir Pas
cual i Salichs el joc fos interdit en a.bsolut, nial
grat les templatives reiterades d'alguns irisen
sats. I així ha estat .possible que havent ocupat
el seient de l'alcaldia un altre digne ciutadá,
peró que tingué la feblesa momentánia de dei
xar-se sorpendre la bona
fe per gent sense es
crúptils que assoliren la reobertura de les polso
ses i arnades tirnbes, l'escándol dures ben poc.
Una valenta acció de la premsa honrada i de
les persones de seny i de cor aconseguí en no
gaires dies la terminació del joc i el restabli
ment de l'oi'dre moral.
A continuado estractem alguns documents re
lacionats amb la carnpanya sa.badellenca., que
fan honor als qui els han escrit, a la c!utat do
Sabadell, i a Catalunya. Perque Catalunya és
una nació honrada, i d'ella no en formen part
els qui no en són, baldament es diguin nacio
nalistes.
De la "Memória de la Junta de Protecci6 a
la Infáncia i extinció de la mendicitat" i "Metnó
ria de la Junta Municipal de Beneficencia -de
Sabadell." "Impremta Sallent, Sabadell, 1922.) co
pio el parágraf en el qual aquestes juntes fan cons
tar amb legítim orgull que no reben cap sub
venció procedent de mal origen. Subratllem nos
altres :
•

%"Dissortadarnent

l'acció no pot eixamplar-se
voldria per les raons més amunt es
mentades veient-se precisada a frenar els afanys
d'expansió per la manca de disponibilitat de mit
j-ans económics que li dilaterien l'horitzó fins
al punt de poguer realitzar Una obra completa
de beneficencia. ciutadana. Malgrat tot no ha
claudicat en els principis de la ética resistint
se a les templacions que desvetllen certs oferi
inents que, des d'un principi
per unaninzitat,
tant

com

que

han sigut dignament refusats per entend
val mes, inott Inés, la vida dins la
J'es
vabundor provinent del vici i de la cráPila.
llerda
subtilitals casuist.ques que menen a la
ética dels fets constunats no han imperl."
en
el si d'aquesta junta per entendre çae
diners tufejants de vici no poden
reali•
socorrer als pobres necessitats car la
en
tat
cris ha
recorclat sempre que é$
Yeri.
treçar amb mentides i ergotismes la dura
re

Penúlia

,

esnierçar-se

tat

de la Itei moral."

Es d'elemental justicia fer públid

l'agranne"1
del,

Sabadei

causa
de l'ordre moral a
multes altres persones, a l'honorable
Jlti.
cepresídent ele la fuma de Beneficencia, En der
it
me Vidal i Vinas, qui ha resistit ainb f
les escomeses i temptacions deis pirates de
D'un bell article del jove escriptor
Veo
dellenc in Francesc de P. Trabal a La
catalanes
Catalunya. Fulla : "Les terres
leo
28 de juliol darrer, tot ell concebut en
a l'el
defensades
teixes doctrines abundantment
tres planes, retallo dos parágrafa. 'lambe 5Ubrat'
Ilem nosaltres:

que la
entre

estc41..

"Devem fer sentir tot el pes de llar
sabilitat als directors de la ciutat, a le'
tats ele cultnra, als pares, i sobretot, a la
su, fent-los compendre com Ilur sile11C1'
bueix a deshonorar la ciutat i •a afcblir
rit necessari de pura ciutadania."
Y l'Ir
"1 és precís que ningú es deix-i alusloo cocir
I
la brillan/esa deis diners oferts per la
glig
céncia que Inés valdria que no existís ala!'
&ser fruit duna senzblant perversitat.
d'ala
Pensem que una Beneficencia a base
immoralitat deixa de sersho i que fóra
fárs
ble retornar-.1a d'on procedeix í
51 jet
realment l'única beneficencia
CCeIlC
de dedicar diners fruit del joc a la rielle"
es un retorn a una mena moderna
1...
.1..
gisme.
de fer Mal!'

ontri"

efer1'

aleshorei.
'aprovable.

d'alltroacf3.

Tanibé el setmanari "joventut"
'
l'A.cadémia Católica, joventut Católicaa
l'l::
t
gregació Mariana de Sabadell pren.
h
.ció, aportant-hi. el sanitos criteri deis
deixeblee
s d
l'inoblidable doctor Sardl ;lbs
vany. Voldríem copiar tot sencer el
re-o'9
ticle eixit el dia 3 del passat más d'ag°5
t clic,
no poden]
per marica d'er;pai. No
podem deixar d'insertar-ne un bou fragnle 'tblics
per procedir del portaveu duna
l
l'Academia, e°ns
--

paftells

.

Ilumtro

°I)staitit'

liestre
prestigiosa com
1"
son
fou
com
diem d Ie
l'esperit de qui
de
una
avui
per
dirigida
plorat consiliari, i
tan
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personalitats eclesiástiques Inés eminents de la
terra catalana, representa un vot de calitat, ad
mirablement tormulat, i de valor altissima en
el juclici aquí obert
contra el pacte amb el joc,

i contra la
inversió malament dita "benéfica i
social" dels diners de la ignominia. Subratt

lletn.

nosoares :

"l'oró l'enlluernament

han tingut un resultat espléndit. La Veu, el 5
d agost, en una nota de sabadell, signada F.
T. "La cl,gnitat de la ciutat, salvada", donava
compte de que l'alcalde "ha donat les ordres de
prolubicio deis jocs prohibas en totes les so
cietals que darrerament els havien implantat." Ai
xo mateix ho hem vist comprovat en la premsa
sabadellenca d'aquells dies. "Sabadell sha rei
vind.cat i ha estilagareat el núvol gris que
fina fent-la tornar tota fosca", diu F. T.. Quin dia
será aquel! que podrem dir aixo mateix de Bar
celona

del .diner fácil encega
altra g,ent que si bé no juga coblabora
activament i escleve cómplix i coautora mes o
conscient de tanta malvestat. Al davant
l'afer del joc una pila de persones represen
i daltra banda honorables, prenen una
R. R.
actitud de convivéncia, de tolerancia i fins de
tracte. El joc recoriegut e.hecrable en si, és no
obstant eonsiderat inevitable i es preté en cer
ta manera dignificar-lo, beneficiant-ne
La Propaganda Católica és la més ardua
deis seus
Pralts a obres socials i benéfiques i fins, oh ver
i, per lo tata, la que in.posa sacritiJis
huya! a obres cristianes i piadoses.
Mes grans
Aquesta teoría que ha creat i sosté el lamen
table Comité Benéfico-Social de Barcelona, no
ha
d'introduir-se en nostra ciutat. Cal viure aler
ta i no
deixar-la anclar.
Segurarnent
DE LA VIDA DEL TRLBALL
sempre existirá el vici del joc,
el mateix
que els altres vicis que atreuen els
boines a totes les degradacions, peró fer d'aixó
ibla excusa per a
legalitzar-los, per adinetre les
cas
cases de joc i de vici com
a institucions regu
gairebé com a establiments industrials, és
El procés de la producció -registra cada dia
posició diametralment °posada al
noves modalitats, topades lamentables, en l'ordre
4entit cristja que sdp la
persistencia del mal i práctic, i, en el teóric, plans nous, ihusions en
d'aixd en dedueix la nccessitat de la persitén ganyoses, visions fantástIques.
cia de
la !luí/a.
Mes, prácticament, aquest procés va senyalant
cap aventatge material pot examb fets els carnins duna ordenació que tendeix
el pacte amb el
a fer surar sobre les teoriés i els desigs
joc, que altrament fins eco
la equitat
és de resultats dubtosos. La benefi
i el dret.
c,ncia que viu del joc, ultra ésser una monstruo
Vegi's perqué ens expressem així:
perqué res es tan oposat a l'esperit de ca
Al poble de Menage prop de Mons (Bélgica)
ritat com el
vici del joc on hom cerca arrebaS
hi ha una fábrica de vidre. Els patrons i els obrers
sar els
héns deis altres, ha d'altar tard o d'hora
acordaren que aquests gauclirien d'un auginent de
la fallida,
car
jornal a condicio que sostinguessin la producció
segurament crea mes miseria
que Pot eixugar.
normal de la ina d'obra.
4.1 pacte amb el vici no el pot dignificar siVa poc tenaps els obrers exigiren un non aug
1
el que sigui el seu preu
ment de salaris, i com
ni l'utilització que
els lii los negat, els caps
preu d'ignominia es faci, peró en canlaboristes ordenaren als treballadors que sabote
vl
rebaixa lamentablernent la valor moral i el gessin la producció fins a recluir-la al 60% de la
que ha
normal.
els elements di
i dóna una trista idea del grau
En vista d'aixó els patrons„ prenent-ho com un
r
d'espi.i ualitat
de la collectivitat que s'lii ave. P.erqué
mancament al contracte, citaren devant del
sl
Tribu
e els
sofismes del pacte amb el joc són rnolt nal als 350 obrers autors. d'aquest abus.
en els empressaris i en els indus
El 'Pribunal ha fallat condemnant als obrers
del vici, son inadmisibles en
a
pagar,
per raó d'indemnitzacions, f5o.000
qualsevol per
frailes,
gna i absoluta ment inexplicables
suma que el périts certifiquen que
en
un
és el veritable
valor deis clanys soferts pels patrons en
aquest
mal afer.
belles propagancles i tan nobles actituds
Es un cas curiós i deis que porten cua...
S.
encara

a

Un

friferessard

lan,
Preci.vamentla

Absolutament

eL,Isar

nunlicament

c'.acluest
P..reStit9j

11.lgenrs

cl'acompanyar

-

to.niprensibles

srolals
,

—
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!Suplal de la Santa Creu!
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Barcelonins!
Ei vostre
hospital máxim, aquell que

us ve al
quan s'anomena eimplement
la 90 és, l'Hospital de la Santa Creu, tse allarga
us demana almoina.
El tnalalt, el pobre, és avui, barcelonins,
mateix. Ve a vosaltres, que un dia hi re
un desgraciat de la vostra coneixen
la, que hi
acompanyáveu al dispensan i una dona
a(101
o una criatura sofrint,
a
que hi anáveu
isitar aquell pobre amic que l'operaven, i que
casa!,, "Que bé que s'hi fa en aquesta santa
Ve a vosaltres i us diu: No puc més, aju-rae,

Pensament

CeMelláveu

;°rida
:

dibuix d'En Joan Llimona ja és
ttedpr.
lait. Una noia acompanya el seu
'

prou entepare ma
sor, amb ránima partida, li din que no
de la ilj
i el desgraciat s'en torna al recó
pui
seva, a sos Ilençols miserables, amb la
e nonia o
la verola a sobre, o amb el tumor
trenc a dintre. Encara, si només fos un!
r-er!,1l 'escena passa a
aay
centenars de vegades, cada
cada hivern
ues
sobretot, i cada any més vega
cada hivern més malalts al carrer. Que
--ar„
s'ea
s'eixampla, peró el seu hospital no

hiLa

.,

-

"

';e1nria

igualment.

hospital
S.

no és mai una obra acabada, ni té
En passant pel carrer, mirareu les pa
iat einc voltes centenáries, i el pati ombre
pitai tranquil, i penseu o dieu: Es aquí. No,
l'hos
earj atveritable és quelcom d'immaterial: és la
sekt universal i perpétua de la gent, caritat

rets,

Ake
és e ret
,

desperta

i viva. L,'edifici és sois el lloc
on aquesta caritat s'aplica.
L'hospital
i l'instrument deis ciutadans pía
aquests ciutadans es tornessin avars,
caritat s'estronqués, quedarien les parets,
els llits, per?) l'hospital ja no hi fóra.
generacions
segle XV, fundadores de

(1050 testitnoni
s;

qued

Learien

11103

de

bote", bastint-lola

Santa Creu, ja compliren

son

proporció de la ciutat d'alesrryissió de les generacions del segle
a
teion d'ésser el fer-lo
proporcionat a la Bar
del segle
XX: traslladar-lo a fora, en
'fer-lo més ample, sanitós i bell, al
lassoleiat
racer deis voltants. Aquesta es
Pak, de
a

ban?

-

l'Hospital

de la Santa Creu i Sant
el benemérit Pau Gil. Peró
que ja
vermellegen les torratxes i lluen les
02 deis
Dr ie
pritners pavellons, la veritat és que
ao
ete és
avui més utópic que mai, perqué
les
més remei que
el
renunciar a moltes coque ralentir tristement la cons
donats els preus fantástics deis mate

thea

tajelts

comença

dJia
tnIce 6,Pia,
•

.

rials i má d'obra constructiva. I així, ofegada,
atapeida de tants rnalalts la casa vella, impossi
ble de tirar endavant la nova, i ço que és pit
jor, cada día rnés estrets ele recursos per les
puges deis menjars i medicines, així es troba
avui, barcclonins, l'hospital primer de la vos+ra
metrópoli, aquel' monument de caritat cristiana
dins aquell altre monument d'arquitectura qua
trecentista, les primeres pedres del qual posava
amb gran pompa, l'any 1401, amb el magnífic
Consell de Cent i el Bisbe, amb el Rei de Si
cilia, i amb la Reina Maria, el senyor Rei En
Martí, últim de la dinastia catalana.
Per tant seu l'estimaven els barcelonins an
tany, l'Hospital de la Santa Creu, que cap tes
tament es feia sense la cláusula del Ilegat con
suetudinari d'almenys una unça, o mitja unça,
per ell. I avui, que a Barcelona bé hi ha
!imites
més unces que abans, avui que l'hospital també
moltíssimes més en necessita: vet aquí que en
recull, en proporció, moltíssimes menys.
Dirás, tal volta, lector ; diran molts: Oh,
jo ja he donat; jo ja he fet.
Que Déis t'en
sia grat, responc. Peró considereu que la cari
tat no en té mai prou, perqué la seva esséncia
tnateixa és la immensitat, la immensitat de Déu;
i d'altra banda, la humanitat és també immen
---

sament

miserable. Nosaltres mateixos, de qué
és d'almoina? De la pura meneé
si volgués, d'una revolada ens lle

vivim, si no
de Déu, qui,

varla vida i béns propis.
La Santa Creu, insuperable

signe d'aquestes

cabdals glóries barcelonines: la Catedral i l'Hos

pital,

n'es la més eloqüent ensenyança, de qué
la caritat és insaciable.
Peró tal volta direu:
Jo ja he donat per
asils, per altres cases benéfiques.
Molt ben
fet, peró recordeu-vos tots de la casa que és
model, exemple i precedent de tota altra ins
titució benéfica a Barcelona, del que podem ano
menar

Hospital Mestre. Recordeu-vos-en, també,
mereix, perqué els seus pobres son els

que bé ho

més pobres i fins podem dir que els seus malalts
són els més malalts. De totes les parts del món
hospitalitza gent mísera i derrotada. I altra
ment, no és acás l'Hospital de la Santa Creu
qui cura, a la Llatzeria d'Horta, els llebrosos,
ele malhaurats masells, deis quals ningú es re
corda, i en els quals ningú pot pensar cense
extremir-se d'horror ? Molta gent ni sap que .és
de Santa Creu el grandiós manicomi de Sarit
Andreu, ni coneix la magnitud i excellIncies

'deis dispensaris adjunts

a

l'Hospital,

ni

l'ad
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mirable i sovint perfecte servei de moltes instal
lacions auxihars i anexes, de rimas serveis que
perilien, si en aqut:sta hora critica els manca
suncient auxili.
Acas Si nagi lector,
qui sap ?
que ni a
l'hospital aquest ni a cap alLre tingui costura
d'atavorir. Amic, si aquest ets tu mateix, a tu
cerca aquest escrit. Si ell trobés el teu cor poc
proplci a l'almoina, i• el tes decantar a la ca
ritat, quina alegría! Si la teva estrella fos una
dádiva a l'Hospital de la Santa Creu, be fóra
gran la sort d aquest paper 1
Començava cridant els barcelonins, i acabo cri
dant a tothom. Als catalans, als espanyols, als
estrangers de totes les terres. Tal volta no hi
ha nació al món, que l'Hospital de Santa Creu
no hagi assistit un fill seu. Tal volta no Si ha
cap 'lengua al món civilitzat, les paraules de
dolor de la qual no slagin oit sota les gran
dioses voltes d'aquest hospital principal de la
nostra urbe cosmopolita. La Sana Creu, que
cobreix l'hospital, cobreix l'humanitat sencera.
Lector, borne, sigu:s 'cron siguis i parlis com
—

'

vol morir-se

avi

A la ,Wdli10
Haría del din

—

parlis, ajuda'ns.
I que la Santa Creu cobreixi la teva ánima
de cristia generós i amic dels pobres tos- ger
MallS.

en

L'avi és

La prerasa- de nostra capital va insertar fa
pocs dies una gasetilla en la qual ?'Administra
ció de ?'Hospital de la Santa Creu pregava a
les persones que li escriuen demanant-ti olguna

dada o informació, que inclueixin amb la lletra
el segcll per a la resposta, per a no agravar
atilb aquesta despesa, no per licu, despreciable,
les carregues de la benemérita institució.
Aquesta discreta allusió q la situació agobia
da del secular esta bliment ha inspirat un Un ar
ticle del senyor Angel Ruiz i Pablo a La Van
guardia del dia 24 d'agost, excitant una vegada
més la caritat deis barcelonins per a que ajudin
al seu Hospital principal que passa necessitat.
Aixa ha niogitt a CATAWNYA SOCIAL, per a fer
chor a la cric/a, a rcproduir aquí el dibuix i
l'escrit que al ntateix objecte respectivament fe
renbnostres amies En Joan Llimona i En Mi
men 1?ucabado. Tant de bo que les
paraules de
?'un i les eloqiients figures de l'altre moguin
el cor d'aqueas de nostres lectors que puguin,
a allargar la Itzá antb una dádiva, pelita o gros
sa, per a la obra de caritat cristiana i al mateix
temps citstadana, que ha d'ésser la primera de
toles en l'ordre de l'estimació deis fills de nos

Barcelona.
N. de la R.

un

venerable

la

.evo

xiprer

Ong

que
carnpanar,

ficns

15.

filástica

e

inb
ciencia i virior a prova (19 centúries, a esr
na dreta a la masía de la berralada ajas
vat i

grandariós

com

un

a

da al bell cor de la Garrotxa.
be
Zis .vells vallen que creixés ben al t
)irade5,
dret; que les seves gerdors fossin 01
com
a n'ostra d'hospitalitat, pels vianantS'
captaires o peregrins, ja de lluny,
bejar eis pujols 1 turcns que circtundk n, CO
denes d'uns rosaris, la rodaba; que el s
rons
i caderneres nascuts en mig d( 1 ti1P1'
ada
ramatge rothen el cim-bori
en san]
xisclets i retilaments, anunciant art en
robas,
questralment que a rombra de l'arbre
hi reman una casa senyorívola i cr stia0'
ig pel.5
temple de patriarcals virtuts, aixeplu
cl"
estranys, rebost pels pobres, morada de
,

visme, caritat i compassió,.
Si els

R. RUCABADO

tre

IMPRESSIONS

amos

generació,

de la

masia,,generació Jarreelde

encornenaven a l'avi la t? sca
convidar a tot passatger que s'escollia
per aquells contorns, .a que prengués epo-'
da acceptant ser 'toste de la casa, el ,éu
la caritat i de l'amor corresponia a has talnen'
cenvertint vares voltes l'avi en salvalJor
más.
Un estiu deis rnés enverinats i xaf ogos°5
poemát ca
a mitja baralla aferrissida i
(re dos núvols ernbruixats, un ilainp
en 0:
amb mala puntería hauria escardissat
trossos al mas, a no heitre'n esmer t
forçut, el qual equánim, constant 1í so
el seu paper atalaiador de sempre, va xtic5f
per a que descarregués, darnunt ses es: Jatile5'
pC
la fletxa foguejant i electritzada. A
Per:.
fumercles de sofre i sentors de resir a ravi,
fumaven la llaga, no pas mortal, (11 s estr,
Un altre dia, qttan la paissa del nia
ribell
va
abrandada, el xiprer feia d'escar seri°'
d'escala des d'on podía ruixar-se Pia
sarnent la cabanya encesa.
Tots aquests miracles i altres eren s
el
sos pchs vells als seus néts, i aquests
os 3"
trarne
taven als seus per a que fossin
raoils
que liavien de venir després. Per aitals
l'avi va devindre en la pairal casa ccirri
institució, com una mena de clivinitat dora'
que en país selvatge Sauna tingitit
eió del totem.

Passu3r

de,

e";
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Sota el benéfic ombratge del xiprer els
eaPs de la casa que rnés la milloraven, ru

niiaven llurs plans, i

a través de l'avi puja
els precs, pensaments i desitjos niats en
els cors pietosos de l'atrio, així coni pel ma
teix 1.);tiiatge devallava del cel la serenor,
la
llum, la g-rácia que fecundava les bones ta
leies d'aquella gent treballadora, creient i

ven

Optimista.

L'avi ja havia tingut d'entristir-se qual
que vegada davant les
tarambanades d'al
gun heteuet esbcjarrat; que feien trontollar
elS ciments de la pairal, peri.) amb els
anys
tots retornaven a la sega dreturera. El ver
ticalisme tnatemátic i atrevit, feia alcar la
testa i mirar al cel si algun havia deixat
entebiar la fe que li ensenyaven els passats.
La permanencia del fullatge, del colorit, de
requilibri tan a l'hivern com a l'estiu en
eornenaven, a mida d'anys, afició a la masia,
a l'hereu
que l'havia perdut temptat per al
guna mala espuma de ciutat.
Sempre i en tots sentits l'arbre centenari
era l'exernple viu contra el qual res
podien
els xiiis-xius de la tentació, vinguts de la
terra baixa.

*

*

*

Pero

ara l'avi está trist, l'avi está malalt,
vol morir-se. Malgrat les migranyes
ila,vides en anteriors generacions,
malgrat els
eixuts, nevades, tempestats i llampegueja
nie.nts, mai l'avi havia sentit una fiblada tan
corsecadora c•om en Flicra present.

n°
te

Resta fondarnent entnigranyat, perqué ja

és solament l'hereu que li porta desafec
des de rnolt temps i sense esperanca de

P,euediinent, capescalfat per les sirenes de
'a
Plana; tal-libé el benjami de la quitxalla,
el
patufet de la gerrnandat ha

tingut el des
les barbes de l'avi
tina temporada a ciutat :
greies a Déu que podré sortir d'aquest
'Secó de món."
L'avi, seta qual ombra i inspiració la cria
tureta havia sentit contar
les rondalles
que niés Ii
plavien, no podia pair tanta in
gratitud per part de qui ell molt estima.
tnalagraits
botzina el po
bre avi
ami) un desconsol que fa pena —.
J°
que amb fidelitat
constáncia gairebé
he vist relliscar .segles i vehuríes aquí palplantat, sense cap compensació, amatent a la comanda dels pa.ssats de
wri f¦es un empar i una guia pels que anes
.inguent; jo que he soportat tantes in

vergonyiment de dir
a„mb motiu d'anar

"I\ralagraits,

le,°1ógiques,

a

7.72,617151/21.7.01r.-.,91[1.211

clemeneies per arribat viu fins al teu segle,
no sóc res per tu, colometa desorientada
i• íluixa de cap."
ami) Falcada nieva passessis 24 llores
de silenci i meditació contemplant el cel, la
terra i els hoines, com faig jo, ja canviaries
de parer. Aquí un recó de món! Es el recó
rnés gran, rnés teu, més bell que trobara.s.
Aquí son te•us els reccrds plantats edat mit
jana endintre, teus l'avui i el derna; teu el
sol en quals entranyes jo i demés arbres hi
pouern sucs substanciosos; teus els vents per
nosaltres enabaum'ats de fiáires. Vés a ciutat
i te dosificaran l'aire, t'embotellaran l'aigua,
te barraran el mar, fenterboliran la llum.
Aquí tot és gran, ample, pródig: la llum,
l'aire, la terra, la serenor."
"Vols Inés sociabilitat, més humanisme?
Tampoc ho trcbarás; t'oferiran ficcions,
carnavalades, apariencies d'amistat i amor,
pero d'animes al natural, transparents, eixint
che la font, no en tractarás pas més que aquí.
.despertaran tots els instints, et desfer
n'aran les passions, pero no en podrás
sa
tis fer una sense ferir-te l'anima."
"En hoc sentirás les pures emocions, els

ja

regustaments espirituals que pot oferir-te
nestre cel estrellat si saps llegir-lo i escol

tar-lo. No has sentit en el silenci d'una nit
serena aquella divina harmonía fonda i
eter
nal deis astres que sentia Pitágores? No?
Es que no tens l'esperit prou educat com
tenia el grec; apren a escoltar. No has sa
but Ilegir en la fixesa de l'estrella polar, en
el dibuix enigmátic de la Cassiopea, en la
sardana
sirnfonica i accmpassada de les
constellacions totes, en la brillantor i regu
lar irregularitat de les planetes,
estrofes de
mil pc.)emes, reinor de mil sospirs,
testimo
nis de mil idilhis com hi llegeixo
jo ca
da nit? No? Apren, apren a
llegir."

"El mateix te dina de nostres
paisatges,
de nostres fonts, de n.ostres
rnatinades, de
nostres costurns. Ets orb i sord i masell."
L'avi calla, seconcentra l'atenció i acaba
arnb la segiient sentencia, tal volta recolli
da d'algun passat de la casa: "Mentres els
bornes gratis i xics frueixen regustant els
artificialismes espirituals d'un jcc de paran
les, de l'anecclota xistosa, de la reunió tea
tralesca. i cerimoniosa, de la farándula, del
ball, de la pintura creada, de la música limi
tadíssinia de l'instrumentatge i demés falor
fíes inventades per la societat, i no sápi
giren fruir infinitament al costat de les su
blims creacions de Déu, l'educació artísti
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homes, té els media

l'Església católica, que
temps, de les coses, i del%
necssaris i a tot abastanult

per

món d'odia i rancúnies en

espiritual

de la hutnanitat encara estará
les beceroles.
I com l'avi ja ho ha fet tot o ho ha dit
tot definitivament vol morir-se.
Hivernada enllá la Unja vertical s'havia
tornat horizontal.
ca

en

vegi's

I

solament

com

está per damunt dels

a

cara

convertir

nedant

en

un

sang,

en

immensa i

una

patriar

cal familia.

JOAN D'HOSTOLES

Aixo prou

alguns

fa

*0

ho saben els

homes

anys dicten la llei als

desfan la historia present, el

que

pobles

des de
i fan

fracás deis

quals

l'empresa d'arranjar la nova hurnanitat
colpidor i completíssim en tots els ordres de
vida social i de la internacional política.
en

Els camins de la

pau

parlat

Ens referim
i al
A

davant del

aquestes colurtmes.
la Setmana Social d'Estrasburg

Deis dos n'hem
a

en

Congrés Católic alemany de Munic.
Estrasburg els católics-socials de Eranga

feren fervents vots per
tiana reconcilii

qué

a

faci reposar el món

en

una nova

pau cris

póbles de la terra i
tranquilitat i l'ordre,

tots els

a

la

que aixó és la pau.

d'Alemanya dirigiren

A Munic, els catolics
als seús germans de Franga

un

cristiá i coral mis

i cal remarcar-los bé.

Munic,

més noble que l'acte de
per ésser primer i per condemnar implít
encara

citament la fam de
de

Versalles,

naturalment

el

qual

venjanga

que és el Tractat

tots els francesos

justicia
francesos,

d'estricta

com

Aquesta acció deis
patriotes com són,
gis.

católics

estimaren,
al

fer-se.

vera

a

la pau i

Franga

a

pau

com

seu

va.

pobles són més forts que els seus
homes dirigents quan aquests van errats, i uua
llei biológica indestructible rebutja go que s'opo
si a la seva gestado i al, seu espandiment.
I els dos pobles que avui dia .posen el tr1611
en renou,
i el divideixen, i el contaminen d'o
dis i el mantenen
foc, ara sembla que s'ado
nen
del mal que fan i que es .fan, i, per inedi
Mes

els

deis

seus

les

mans

assenyats, s'allargueu
fronteres i Per

fills més selectes i
per ,damunt

de les

passions i deis malentesos que els
portab a la intranquilitat angoixosa i, a

sobre de les
han

l'exhauriment definitiu.
els únics camins cle la pan Per 14
que tot el món adelerat suspira.
Veu's

aquí

A. Z.

ACABA DE
en

i

PER

LA MORAL DE CATALUNYA

CONTRA

es

pobles
dmanen perdó i
de dos

JOG

PACTE AME3 EL
per R.

Magnificent espectacle, aquest

EL

I EL

tornar al món.

mortalment enernistats que
volen agermanar-se I

SORTIR

re

la concordia deis

dirigir-se a ells amb
bragos oberts i el cor badat per tal d'esta
blir junts les bases de la vera pau, que s'ols
l'esperit de Crist sincerament acollit i practi

1s_

i, sobre tot, el

idees, els seus compromisos,
orgull. Per aixó va el in&

i

els

pot

seves

mereix els més calurosos elo

Ells han donat ara el camí de

cat

les

tan ardents

çalentment Iban proclamat i l'han emprés.
Molt bé han fet els católics alemanys
collir la invitació
seus gerwans de

pedeixen

en

satge de germanor, d'oblit i d'amistat.
Els doc actes són nobilíssims i significatius
El primer és

aquests bornes no volcn acotar el caP
representant de Crist. Els ho ilTi

Mes

Dos fels esperan çadors

la

RUCABADO

de 212 págines
demanar-se a l'Administrad()

Volum
Pot

JOG

Preu:
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Díari d' un esfluejani
LES CLASSES SOCIALS
A Vilaflorida a cada moment sentireu brandar
les carnpanes. Un mati les campanes voleiaven

amb

un

aires

so

trist que entristia ránima. Tots els

plens de
succeit?, vaig pensar

sonoritat. Qué deu haver
amb una mica de temença.
Potser ha mort el Sant Pare? Encuriosit, vaig
Preguntar a una dona perqué les campanes feien
tanta fressa i ploraven melangiosament. No ho
saben?, va respondre'm estranyada. Es que s'ha
nrort el senyor Josep. 1 qui és el senyor Josep?
Era tal volta un heme d'extraordinari mérit o
bé un varó pie de seny i le virtut ?
El senyor Josep, féu la dona, era un botiguer
rnolt ric, fabricant, representant de les tres clas
Ses de
vapor i cabo del sometent.
Ah! ara ja comprenc per qué hi ha al poble
tanta consternació.
L'endetná va morir un heme pobre i les cam
Panes no varen voleiar. Per qué s'ha de moure
tanta fressa per un home que ha mort pobre?
presenciar el seu enterrament. Anava sol
eernentiri. Déu rneu! vaig pensar, no hi ha
gut ni mi sol veí que per
caritat hagi volgut
aquest pobre home. Escoltant el so
de les
ea/imanes sabreu fácilment si el que ha
'non tenia cédula de primera
classe o bé si era
Poble diable. Amb els bateigs succeeix el ma
teix. Si l'infant que bategen és una d'aquelles
eriatures que vénen al món amb un pa sota
voleien les empanes fins que el camvaner cau exhaurit a terra. En canvi si és
un
1101 Pobret
es trenca la cerda i no es poden fer
No creieu pas que exagero. Es un fet
'Ol°rós que he observat mantes vegades.
Corn volem que s'estimin pobres i rics, si hi ha
establertes aquestes injustes diferéncies ?
que l'home que té diners vulgui ésser
enterrat amb caixa de cedre perqué en pa
sar Pels
carrers la gent cregui que era un homérit, per?) no m'explico que les camemmudeixin quan passa davant del teml'e el
cadáver
home pobre.
Entre la gent d'un
de la colónia també s'observen
diferéncies. Hi ha un grupet de gent
que fa excursions i es diverteix hones
hi ha també un petit nucli de fabricants
e
Parla tot el dia de negocis ádhuc davant
bella posta de sol i uns quants nobles inunstr'als
q
ler,
pateixen deliri de grandeses i parna
engua que encara els filólegs no han
eren

\raig

acornpanyar

„Paixella,
riv°11iar.

Cotnprenc

-

„"ie
'',anes

sabestes
benzilla

,:ruenr;

cr,

;tila.

llue

11)gut esbrinar

a

quina familia pertany. Les

lles deis fabricants van molt agençades i es riuen
de tot. (Juan el rector esplica l'Evangeli, fan
la maja rialleta amb un aire de superioritat. Bis
nobles industrials fan veure que no l'entenen,
i aixó que molts d'ells van néixer en una rebo
tiga de manyá o de fuster, i la gent senzilla que
és la més entenimentada, escolta devotament.
A Vilaflorida, hi actua una companyia molt
fluixa i no obstant el teatre es veu molt concu
rregut. Moltes de les famílies que hi assisteixen
no acostumen a anar
al teatre de nit, peró com
que la gent podria suposar que la seva abséncia
es deu a la manca de cabals o a un desig poc
elegant d'estalvi, fan el sacrifici d'assistir-hi to
tes les nits.
S'ha de donar la sensació que es gasten molts
diners i que al teatre s'hi diverteixen extraordi
náriament encara que no puguin obrir els ulls
de, són.
A Vilaflorida les festes benéfiques són molt
productives. No és que la gent de la colónia si.
gui molt generosa i amiga de socórrer les ne
cessitats deis pobres. El motiu d'aquesta gene
rositat és la vanitat. A Barcelona, passaran per
davant d'una taula petitória i deixaran caure
damunt de la safata una moneda de deu céntims
i en recolliran una de cinc per tal de poder so
córrer a un altre necessitat. Peró a Vilaflorida
tot se sap i aix5 no pot fer-se. En penetrar
la sala, veureu que el senyor amb els dits en.
joiats es tren la cartera atapeída de bitllets i
en deixa caure un ben desplegat, gairebé plan
xat, per a que tothom shiga que és de cent

pessetes.
Darrera seu hi va la senyora i les filies amb
bé de Déu de joiells que enlluernen, i passen
satisfetes com si haguessin redima tots els po
bres de la humanitat.
Un heme que sigui una mica psicóleg no s'es
tranya de veure constantment enlaire les armes
de combat. Com és possible que tots els pobles
visquin harmónicament, si veiem que un grupet
representatiu de tetes les classes socials no pot
conviure germanívolament L'home és l'enemic
de l'home. Els més astuts s'encimbellen i els
que tenen consciéncia van pujant lentament el
calvari de la vida.
Per?) si al món no hi haguéssin aquests bo
rnes que pensen amb l'estómac i donen un valot
material a tetes les coses, de qué riuríem? Ells
van darrera els diners, i amb or no es compra
la felicitat. Tots podem ésser feliços tenint
nima ben asserenarla i el cor pie de pan. Voleu
diners! Queden-vos-els. A mi donen-me Un cel
ben blau, un prat ben verd i una font que canti
un

sota

la volta olorosa deis arbres.
IGNOT
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partit popular eslovac, que ha aortit
empenta semblant a la del seu germá
demana en el seu Manifest-programa la
constaució de l'fitat Iliure d'Eslováquia. "Contra
el arte de pedir, hay la virtud de negar' diuen
El

amb

en

non

una

terres de Castella.

Diuen, i ho practiquen.
També tenim a Espanya qui demana quelcom
semblant, i, ara per ara...
Cal
homes
nació.
.

dernanar; mes cal preparar socialment als
perqué sia respectada sa lliure determi

L'Entente n'és
tico-social.

mostra

*

*

d'aqueixa

doctrina

polí

*

La vaga del Cos de Correus, i bé acabada,
"aún colea."
Colea en la desorganització de molts serveis.
Colea en les cues que espontániament sorgeixen
en algunes oficines.
Colea en el retrás que sofreixen el imprea
sos i 5.dlattc la mateixa correspondencia.
Colea en els efectes deis sabotages perpetrats
en limites oficiales.

Quedern en qué aqueixes vagues no
re
petiran més, senycirs empleats (no funcionaris),
es

del Cós de Carretas.

El país, que ja comeneá en alguns pobles a
emprende-les contra els vaguistes, no perrnetr4
un altre atropen com
aquest.

ESPANYA
Santa
Coi-actas de bestiar de llana
Colonia de Queralt„ vila famosa pels. seus ram
blers, per la seva riquesa, i per les graos fires
segon

a

de bestiar que de fa molts anys s'hi celebren.
Aquest segon concurs ha sigut un éxit posi
tiu sobre l'anterior, perque ha duplicat el nom
bre de bestiar presentat i ha demostrat clara
litem la millora obtinguda per les races deis

país

segarrenc.

encara llarg cami
a recórrer.
—La Secció Permanent d'Educació j Instruc
ció de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular
de la Dona, recorda a• les alumnes que ja han
assistit a les classes i tenen sollicaut presenta
da per a l'ingrés a les del vinent curs, que el
dilluns comenearen a expedir-se les matricules
per l'ordre establert.
--Els empleats de banca de Bilbao, projecten
construir un grup de cases económiques per a
ells, acollint-se als beneficis de ht Llei de Ca
ses Barates. Constará de vint-i-vuit edificis aillb
un total
de 400 pisos. El més car .no
més que 24 duros mensuals.
publieat una R. O. fi xant les base
per al nomenament del representant de les cor
poracions agrícoles en el Banc d'Espanya.

Palta

pagará

.ESTRANCillg

•

.

*

suscriptor ens pregunta qué hi fan al Ma
rso,000 soldats, 40 o so avions, els vaixells
de guerra, els Milions que hi plouen, el canons que
hi liare
Aixo deu preguntar-ho al queneral Burguete,
pobrets de nosaltres.
Un

rroc

*

S'arunlia una crisi a dia fixo, com les
de braus, v. g. Diuen que la crisi

vales

corre
es

ce

lebrara a mitjans d'octubre, com si fos una co
média de nou.
I es més vella que l'anar a peu.
Diuen que ol Ministeri s'apedassará i que En
Cierva i tal volta En. Maura dará els peclassos.
Nosaltres també hi dirern la nostra:
Qué hi diu a aixó el Comte de Rornanones?

organitZ

---La Ilancomunitat de Catalunya

un

Cort .Suprema deis Estats Unas ha acor
dat que les entitats ohreres que prornoguin va
gues puguin ésser perseguides judicialment en
el cas que les vagues decretatles per les allu
clides entitats causin perjudicis a la

—La

propietat'

--A Suecia ha triomfat l'anomenada
ca, relativa a la orohibició d'importar,
i• consumir begmles alcohóliq-ftes.

—El

govern

??)'

rus, veient que el

Llei Sa"
fabricar

régirn

co'

munista és la destrucció i consunció de la rl
quiesa pública i privada, ha obert els ulls
manis i está oferint tota classe de medis i faci
litats per la reimplantació del regim capitalista.
Mes, qui s'e.n refia d'aquell govern?

Congrél/

—Entre les conclusions votades pel
de Munic n'hi ha una contra el divorci.
--A Erario ha fracassat ridícolarnent la va
obreres
ga general decretada per les entitats
g°del
l'energia
extremistes coral
protesta de
vaga
vern francés en la repressió de la sagnant
t

del Hayre.
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Obra

de gran interés:

Tri males para

os

EL TRIBUNAL
Y SU

DE

NINOS EN BARCELONA

PARA

ACTUACIÓN

in

EN EL PRIMER SEMESTRE

FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Albó k Martí
President de dit Tribunal
amb

Avelí

un

préleg

Montero

de

Rios i

•

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a

nen.s

PREU: 10 Pessetes
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ES DESTINA A INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

uramcza...,IsurarJarmaxiesastar..-

DI LA COMPANYIA TRASATLANTICA

Glitiala
de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de
Santander el 19, de
el
aria

20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides
de Veracruz el 16 i de
e1,20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
de Buenos-Alres.--Servei mensual sortint de Barcelona
el 4, de Málaga el 5 i

vieti,,lz

el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires;
emprenent el
tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
de
Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Retolicia el 26,New-York,
de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz,
i.rn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.

lbei, 1,1 de Venezuela Colombia.--

Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
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
a, Curasao,
Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
de Fernando Póo.--Servei mensual, sortint de Barcelona
el 2, de Valéncia el 3,
Pall;;Int 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 Póo el 2, fent les escales
1 de la Peninsula
indicades en el viatge d'aliada.
Ports S dels indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
Nkditerrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
viatga llipines, les sortides de les .quals no són fixes i s'anunciaran
oportunarnent a cada

11,

de

de

Málaga

Arias

eelonel
'a

Aal,„

Cot,';'sts

vapors admeten cárrega

lerverPanyia dona
Tots els

allojament

vapors porten

en les condicions més favorables• passatgers, als quals
molt cómode i tracte esrnerat, com té acreditat en son dilatat

telegrafia

sense

fils.
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Academia Cots
FUNDADA EN

1E179

Calle Archs, n.° 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. Ana y

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
ticas
letra.--Ortografía.—Correspondencia comercial.—Documentación.
de
de escritorio.—Mocanografla.—Cálculo mercantil y Teneduría de Libros por partida (Al°,
Reforma de

aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—E1 Título de Terl,e`fn'aro
especia le" or
Libros, previos exámenes por péritos y profesores mercantiles.—Clasesextranjeros
senorltas.—Practical of School Languages (Lenguas vivas) por profesores
métodos modernos puramente

prácticos.-Taquigrafía.--Geografía,
YriPos

IFRANQUEO

CONCERTADO

1

