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forfitud cristiana

els

atemptals socials

•
No estranyin els lectors la
persistencia. No solament els davantals de nostra revista,
planes de CI.TALUNYA SOCIAL háurien d'estar dedicades cada
es
a la qüestió
terrible de totes les que devoren nostre poble, i encara en fariem setmana
poc.
Ben
cert és que
qaest setmanari convindria que
es desdobles en quatre
o cinc revistes especialitzades: una
a
tractár deis atemptats so.dals i del problema sindicalista, altre per a
combatre el joc,
Per a Iluitar
contra la immoralitat i ses indústries, altre contra la blasfemia, etc.
et'
Pero,
raeul, per a multiPlicar la revista caldria que ens multipliquéssim els redactois!
la setmana passada la Iliçó del Génesi, i la doctrina del
dret natural cristiá,
eondemnar
la ombra d'excusa o pretexte amb que els verbs parlats i escrits
1.3
deis pistovulen tapar la culpa horrenda d'aquests i de les organitzacions que
sobre la base deis

to

tes los

:
ter
utfe

eera

ateruPtats
Peró

estan

fundades.

en

realitat no cal anar a cercar en ses fonts primáries la damnació;
tot-hom porta
al Cor i a la ment la llei natural, que
la llei divina formula i corrobora. La Ilei natural
la consciencia deis homes, i basta amb que cadascú la
escolti amb un cor nítid
a
que aparegui a dins de cadascú,
manifestant se amb tota la majestat de son imperi,
Panyada de la cort de tots els sentiments rectes i nobles de
Bastaria que a cada fet d'aquests, quan hom veu catire mortl'home.
assassinat un germá seu, es
h lés governar per la consciencia
escandalitzada
i pel cor sublevat, es deixés portar per
errer
instintiu a la sang vessada, per la indignació contra una iniquitat tant esgarrifosa, per
Passió fraternal envers la víctima i sos familiars.
Bastaría amb que controles i intervin
14
eXplossió sentimental amb la rectitut severíssima de la Llei de Déu, i es
trobaria així
ase'l en
actitud d....sperta i defensiva contra els atemptats i sos autors.
la Llei de Déu prohibeix d una manera categórica i reiterada,
1
la venjança

svada

pe-"°reja
ler

guée°r",

eads

Certament,

4tril

rePressálies.

Peró prohibeix també la collaboració amb eta

riger les cornplicitats directes
,,•

o

indirectes, gratuTtes

o

homicides,

pagades, Iliures

i condemna
o

forçoses.
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Có nplice
retracta de

si

i collaborador deis assassins és el testimoni que,
declaració acusatória, i és causa de ço que és tant

SOCIAL

veient-se amenaçab

injuriós

a

CS

la veritat 1la

justicia com la c )ndemna d'un innocent: l'absolució d'un culpable.
Cómplice i collaborador deis assassins é3 1 membre del Jurat que per amenaces, estant
un
acusat és cuipable realment, no obstant Ii dóna vere.
en sa conse. éncia persu idit de que
dicte d'absolució. Tot-hom sala que de I haver-se fet impunes els absassins rnercés a la coaeoló
els
si.temática damunt deis jur ts i deis testimonis, vé que han pres peu i s'han desenrotllat
atemptats en Una progressió tant esferdclora.
1 certament, tant jurats cona testirnonis presten jurament davant de l'imatge de la eterna
Veritat, que és Jesucrist, qui en sa Creu significa i comanda p r virtut del seu divinal exen1Ple'
la Veritat s'ha de sacrificar tot, indús la próp a persona.
i
Peró, qué és avui dia el juram.ent? Del manarnent que damna i mate, ix el fer lo n Va
el perjuri, no s'en recPrden ni tant sois els jutges i magistrats que el demanen. Medres vega'
al
des hem vis, en judicis orals de causes per aternptats, que el President de Sala apcIdava
fet
civisme de testimoni3 i jurats. Jarnai hem v.st que fessin recordar el sagrat del jurament
que

a

davant el Sant Crist.
do fe.
El triomf d ils aternptats SCi la és el triornf de la por. Peró la por ve de la manca
Qui té fe, perd la por. I el dornini actu l de la Siar i de les orgtniczacions monstruoses que
de la
damunt la Star s'aguanten és el senyal i alhora la conseqüéricia de la pé,dua general
fe cristiana.

fer
La por, és el sentiment de l'home que es troha abiindonat a sí mateix i havent de
front a enemics terribles. Peró com que la fe dona a l'horne un ca ntre fora de sí

mbt"l'('

l'home en Déu, qui té fe, es troba ajudat per Wal en totesdes circumstáncies, Per
aixó la fe é3 la fortitud de l'home.
L'home que té fe, no ce 1 tix divant dt les amenaces, i vet-aquí tot el secret do la sglue
del problema. L'home qu té U-, sap conservar íntegra la seva actitud de justa
l'al
de les iniquitats, sense donar-se a ésser có npl.ce i col.laborador deis mateixos que les
i

centra

condernn'i9

comeses.

fin:5

ferm les possihles conseqüencies de manteuir
a la fi una acusació personal, quin els jwats resisteixin a tota costa les amenac -s i
Justicia antb l'absolueio d'un criininul, quan els treball'd
sac ificar-se ab ins que f iltar a I
triornf
i
al
més s'estirnin una fericl
pit que dur 'a la butxic t el ca n t que signiCic el
obr
pistolers dainunt Ilur dignitat de persones Iliure3, Ilavurs la- obra deis aternatats, la
d'iniquitat, s'enderrocarit per si sola.
el
ira°
P0 o aquesta fortiru 1 es inútil que els homes la cerquin en si mateixos; no la trob
itat
d'I'n
els móvils secta 1 tris 1 dcivi3rn 3, del p tiiriarisn t, etc.. i m rayr-1
els tóaies
la
de
zoológica
meram mt
com la deis qui no saben invocar abres Motivicions-que
les

Qaan els testimonis afrontin amb

cor

prefor:
419
cle3

fraistia

és,Co

loi t, i encara en sos capícols mes c rn ita. La Lartitud de la fe, és tota espiritual, i
fe matelxa, donum Dei.
irn 53,
Psa.
cree que seria la d'aquell
La millor oraci5 per a les presen's llares de
eta
el qu tl, com en tants abres, proclamava David qu In segura l'assisténcia divina
en
a son

costat.

Quarziam aiieni insurrexerint aclversum
proposuerunt Deum ante con.snectum suum.
sena

me, et

<Puix gent estrany a s'é3 aixecal t cpritra meu
pensar en el Senyor que en defensas (1).

(1)

Trad. de

l'Eucologi (1915

.

fortes qucesierunt
enernics

animan' mecr'''.

e

t

potents valen llevarme l'esP

Ort

erit;
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a QUE PASSA
ESPANYA
En

ENDINS

nen

Beren,guer

ha posat la- proa a En Bur
guete i ha demostrat que totes les promeses
d'a
quest i tots els scus plans, no
tener cap eficti
eia ni •cap
resultat. Entre els dos cabdills afri
Caes hi ha hag-ut com un
conat dc renyina, peró
hem. Lngut seny
i no ha passat avant.
Ara s'está imp'antant alló del protectorat,
mes
el Raissuni
encara no es
dóna per convençut,
111 el
Krim tampoc.
.

En quan a la rcdcmpció deis pobres
presoners,
sernbla el conte de la buena pipa. Es l'episodi
Inés deplorable de la carnpanya, dcsprés
del d'An
nual,

Peró
fa,

tot el que passa al Morroc, és, si fa o no
Un complet desgovern amb una
continua de rnilions i una desfeta d'ho

COr11 a:xo

Pluja
ate;

prestigis...

Els

que

vénen d'allí tornen esg-arrifats de!
Un d'ells deja que la pau, per
la que
Iota l'Espanya sospira, está a mans d'En
Que tanqui la ca'xa del Tresor! Meotres nt
hagi milions, hi haurá guerra...
L'intent de conjuminar una eoncentració con
servadora para ir tirando ha fracassat sorollo
sairlent• En Maura ho ha desbaratat tot
des
ele les
colunmes d'un d:ari. norteny.
tornat a blasmar deis partits histórics, i
sols
eonfia per a salvar la 'tac:6 en un govern
gent capaç i honrada que vulgui governar

(Illeallí

passa.

13ergar1in.
•

deW

'ret

el que diu En Maura d'aquests partits
ho
saP tothom. No són partits,
sinó particics... Per
la
heme que Iti és de boa fe n'hi ha mil que
sols van

a la seva... Ara mateix el Ministre de
acaba de posar de manifcst un de tan
que constituei en la trama ecofli
dade,,
a'aquests partits. Unes pesque'ries arrenPer 7o.000 pessetes
}aa
b,_n obra del Ministre anyals, merces a aquesproduiran en (mh anys
-7e //
de pcsseles.
APlauit
1c-in coralment aquest rasgo d'honrade
de bona adrninistració.
1\10 tot han
d'ésser censures.
Ni tot,
tampoc,
noves
tristes.
1.,es festes
del tercer centenari de la volta al
111611

ir()rnent
tíssl
„

nfgocis

"1ua

que

1111) unes

va

donar Elcano

naus que

per

primera vegada

semblen sois bones
a pescár sardires,
han estat serioses.
lii part les gratis poténcies, i donant lloc
a
que es fes
justicia a les virtuts de riostra rana,
tan
avui en día!
Rri
recó d'Espanya aquestes virtuts tor

ininses

ara

ens

a

florir, i

en

a'tres

motu i la florida ióra

regions

la saba

es

complerta si aquests

re

par

tits ho pernictessin.
El Tractat de Comerç amb Anglaterra gairebé
arranjat, ha somcgut al Prneipat d'Astúries i
a
tots els pobles interessats en la producc:ó hu
llera, amenaçacla de mort pels incomprensibles
aventatges donats al carbó anglés sobre el car
bó nac.onal en d:t Tractat. L'actitud dais protes
tataris, és verament imposant. I com que la raó
els sobra per tots cantons... Que fará el Govern ?
Una de les altres coses falagueres que hem
de constatar en aquesta crónica és l'avenç de
l'esper:t missional, tan acomodat a la vir:or de
la nostra fe i
les tradicions més nobles de la
nostra nac:ó. El Congrés Missional que es reuneix
a Pamp'ona en
donará una mostra palesa.

ESPANYA, ENFORA
Els turcs ja són amos' d'Esmirna.
Ang-:aterra ha sofert, tan com la mateixa Grl
ci.a, una forta sotrag-ada. La dels grecs és de les
que formen época i enfonzc.n
pra,rrys un pobIe,
per fort que s:gui.
Mes els turcs no obtindran de llur victória els

fru:ts que tal vo'ta esperen. L'En'ente aconcl:cio
nará les conseqüencies per tal d'evitar la des
feta de la' mateixa.
Arglaterra ja ha ind'cat 'que ella no es rnotira
de Constantinoble. Allí on posa la seva grapa
d'accr, 'a Gran Bretanya, jarnai la treu: Espa
nya,

Xipre, Egipte...

Els Dardanels tarnpoc vol deiyar-los,
i cap
allí van les seves quasi omnipotents esquadres.
Prança, vencedora d'Anglaterra per medi de
les armes turques, tampoc en treurá cap profit
de la victória.
Peró Anglaterra, si bé a Europa, al cap I a la
fi, sortirá guanyant d'aqutst afer perque asse
gurará el seu esta'ge en els llocs esmentats, no
aisí en altres parts del seu d:latat imperi Bila
bé coneix la importáncia que en el món musul
má tindran les repercussions d'aquesta enfon
zada deis seus protegits, els grecs, i també és
fa cárrec que pel cantó de Rúss'a leS conseqüen
cies d'aquesta desfeta poden ésser molt greus. Els
soviets han felicitat xardorosament als turcs pels
seus triomfs.
A Atenes el pánic fa sort:r de pollaguera a
tots &s polítics i el reí no sap a qui acudir per
a salvar d 1 terrl'e naufragi la desballestada
nau
de l'Estat. En Venizelos, entre tant, es p'rena
ra per assaltar el poder.
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La conferencia del Dret Internacional del Pla
ta, reunida a Montevideo, ha cstat un éxit, pero
prácticament no será res. Avui no hi ha mes dret
que la força.
Ai déls caiguts!
I no ho diem pels caiguts d'Europa. Ve
tan a Austria, con- a IIongria, com a la mateixa
Alcmanya, respiren un xic.
Ja tindrem ocasió de parlar-ne.
Ara l'interés d'Europa s'ha desplaçat cap a
Orient, on l'eterna i antonomástica Qüestió toro a
a estar que crema.

Pobra Grecia!

El

nou

Estatut de Palestina és

un cau

de

raons

i de confiictes.
Anglaterra obra allí amb dos o tres joes de
cartes, com acostuma fer-ho. Mes la Santa Seu
vetlla pels interessos católics i pels drets deis
palestinians, atropellats per anglesos i jueus.
El Japó ha començat l'evacuc:ó de la Siberia.
A Polonia el Cos de Correus ha imitat al
d'Espanya declarant-.5'e en vaga. Aqueixos Cuer

pos!
El plebiscit de l'Alta Siléssia respecte a l'u
nió de la mateixa a Prússia ha estat declarada
favor deis alemanys: 514,000 vots
50,000 en contra.

en

en

J.

pro per

410

La

Confer'encía d'Asseguranco

Socials

la redil& catalana

En el próxim mes de novembre es reunirá a
Barcelona una Conferencia d'Assegurances so
cials. Sens dubte que la mateixa constituirá un
esdeveniment; la válua de molts dels- elements
que hi pendran part, la historia amb qué comp
ta en terres de Catalunya el segur de malaltia,
Eobretot; i la tasca portada a cap per la benemé
rita "Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es
talvis" amb l'home que l'ha creada, l'ha feta
i l'ha aixécada a categoria de potencia económico
social, són fermança de que els treballs que •en
la Conferencia es realitzin han de tenir una
efectivitat ben aviat.
I convé molt que així sigui, ja que en materia
social s'ha divagat molt a Espanya, i potser ja
és hora de que la nostra gent, i especialment
les nostres classes obreres comencin a tocar els
fruits d'aquesta infusió de justicia social en nos
tra vida económica.
I. els que d'anys i anys venim treballant en
aquest ordre de coses, ens hem pogut convencer
per experiencia que, en l'ordre economic,
ció del segur social en les seves múltiples formes
(especialment en les cinc que constitueixen el
tipus elássic del mateix) és la única institució
ferma, eficaç, i sintética de moltres altres ins
titucions ; i que fins en l'ordre moral, és la del
segur una de les institucions que amb més sen
zillesa i facilitat donen hábits d'ordre i de re
gularlo en tota cosa de la vida social.
Per aixó s'ens apareix com importantíssima la

•¦•

Conferencia d'Assegurances de Malaltia,
desa i Maternitat.

Aquesta importancia

ve

encara

augmentada

5

Cata.unyl

compte que *a Barcelona, i, a
iii
existeix una tradició d'assegurances
leressantissima i qual valor d'actualitat éS evi.
dent. El Comité Executiu de la Conferencia (Sec.
ció Catalana) ho recull en un manifest 001
publicat, i din que les de que va a tractar la C011'
ferencia son unes modalitats de l'assegurança
cial molt difoses especialment a Catalunya. oler'
ces a l'espera de solidaritat social i d'auxili
!es
tu que de temps existeix en aquesta regib, ips
quals tenen llurs manifestacions exteriors en
es

té

en

tiencera,

—

nombroses agrupacions mútues de socors
tituides per obrers i patrons informats en nobleg
i generosos sentiments d'equitat i justicia.
Qui no coneix aquesta bella florida, que ja

segles enrera ha produit ..en nostra terral
aquest teixit de germandats, confraries,

ue,

ass°c;i1;

cions de bcneficescia mútua, etc.? No hi ha trob!
s'en
no hi ha contrada de Catalunya on no
d'esis*
segles
alguna d'elles. De vegades, compten
nostre
tencia; i el bon sentit de realitat del
ble, el nostre esperit catalá de sana
Jes ha sapigut fer conviure amb tots els
le,del poble i les ha anat adaptant a totes les
r essitats i exigencies del moment.
Constitueix, per tant, una forta temptacio Per
de Pres:
a una entitat com l'Institut Nacional

democrádar

monten°
•'

sió el recollir tot aquest fruit del

sentit so°

•
¦

CATALUNYA SOCIÁL

5

d'un poble, donar-li una certa unitat,
adaptar-lo
les normes científiques
que avui estableix l'ac
tuariat de segurs, i generalitzar-lo
mitjançant
una
legislació sábia i prudent. I més quan totes
les corrents
de l'época, en matéria social, em
'PenYen a seguir pels mateisos camins.
Un esperit de justicia que
vernants de tots els pa:isos és alena en els go
propulsor d'una
Srie
a

de mesures que tendeixen a evitar
l'exces
de les classes socials, aguditzada
durant aquests darrers ternps, i entre elles es
aquelles que amparen l'obrer en la
la maternitat, la invalidesa i la vellesa.
espanyol ha implantat ja el retir per a
la
vellesa, i pretén ara legalitzar les restants assegorances socials, la necessitat de les quals és
Palesada pels esforços que isoladarnent han fet
segueixen fent en aquest sentit umbrosos pa
trQns conscients de Ilur benéfic exemple,
i molts
Milers d'obrers que,
dins de la modestia de llurs
i guiats per un sa criteri previsor,
per a socorrer's mútuament, din el do-

siva distanciació

distingeixien
111Waltia,
L'Estat

Delss'bilitats

es'iunent
agrupen

abans

esinentat.

Ia Catalunya

ileeessitat

el camí és fressat. Sols hi ha
.zle que la Conferéncia sápiga

estendrel El contrari,

equivaldria a una
tasca Pertorbadora i
estroncadora d'aquest corrent
esPontani que tan gloriós és a Catalunya.
Deró !llame qui en aquestcs

terres és ánima
aquest home extraordari (encara que dient
saPiguem que hm de ferir la seva modéstia)
qui el inaneig
de's mlions no ha fet perdre
e'
t sentit
social, ans al contrari, l'hi ha augmen'ese augmenta cada nou d'a que passa, D. Erani Barret, és fermanca de que la
treurá tot el sug de la realitat so
de
com ho demostra el fet de la
etkia
a les
mutualitats,
montepius, associacions
tc)
classe d'aquest ram, i a tots els bornes
ele
mateixes, per a que les conclusions de la
erencia puguin ésser en benefici d'aquestes
belles i útil s manifestacions de previsió

:

eat

Mr'ra,gas
ferlrica
Catalunya,

talitigues,
‘c31)111ar,
gant

CO

una.

fi

canalitzar-les convenientment mitjan

legislació adequada.
Aquí neeessitem,
el ram
el

en
de malaltia, tecni
i esfendre'l als rams d'invalidesa
Part ja
aquí també conegut) i maternitat,
t Part del de
vellesa ja implantat. Peró necessisobretot aprofitar lo ja e -istent i l'espera
que ho
informa i que ho ha fet néixer i
xer ben

jar

segur;

se:1,

er'Isi.al
va

la

e"1 la esponfán'ament.
Conferenc'a cid mes de novembre
a aixó,
no dubtem de l'exit de
en la práctica, per
a qual exit fem
Den

eleaminacla

fervorosos.

JOSEP

M. GICH

JORDI SOREL
Ha mort fa pocs dies a Boulogne-sur-Seine,
prop de París, el més gran heressiarca social
contemporani: el filósof de la violacia i del sin
d:calisme. El seu nom, la magnitud del qual ani
rá creixent com Inés passaran dies, será colla
cat entre els de Proudhon, son mestre, i Caries
Marx de qui ell es sabia, i és en realitat, continua
dor doctrinal, per a venerar-lo els revoluciona
ris, per a blarmar-lo els bornes de cor recte.
Quan en 1912 uns amics cm dei aren la Re
flexions sur la violencé, com a obra que engen
drava seriases meditacions. res en váreig enten
dre. Peró quan, en 5959, l'any apoteósic de les
vagues generals i de l'hegemonia del sindicat
Unic
vaig tornar a lleg:r-lo, ah!, allavors el vaig en
tendre prou, un cop rev:ng-ut de la sacsejada
que dóna ádhuc al més preparat en contra, aquell
llibre que forma, amb el Qiú és la propicio i amb'
El Capital, la incendiária trilog:o de la revolució
actual.
Avui dia, rellegint-lo, per quarta o quinta vol
ta, gosaríem a dir que veiem ciar el Sorel, de
la qual cosa no ens creuran pas el sorelians, que
no deixen de ponderar a tall de valors misterio
ses la obscuritat, el farciment erud:t,
la manca
de claretat, metode i sistema de Ilur mestre, ca
racterístiques que ell mateix redoneixia i ádlnic
vinclicava, i per les quals no será mai dl un
inspirador directe deis proletaris, peró sí dels
seus
menadors.
Peró vet'aquí que com més ciar el veiem més
difícil s'ens fará
Perque, com tot
heressiarca, duu ell a la boca trossos de veritats,
que són veritats justes i oportunes i són les
veritats del dia i les mateixes que prediquem
aquí, pero amalgamades amb un enfarfec in
gent d'errors, de vanitats i d'ignoráncies. Fa
aixó més 1151,-,t'ma en quan Georges Sorel no era
un antireligiós fanátic: al contrari, era
un
borne tocant al catol:cisme, fins a l'e.,:trem que
molts católics francesas, especialment els nacio
nálistes de l'Action Prançaise, l'han festejat bé

pas

prou.

La construcció ideológica de Sorel és aproai
madament aquesla: la soc'etat está en decadln
cia per la mollesa, la degradació i la covardia
que arruinen. la civilització. Quin element pot
tornar a la societat la perduda enerda? La vio
léncia. Quina violencia, i com actuará? Tota
vegacla que són Iluny les guerres epiques (tot
aixó s'havia escrit anys abans de 1914) sols la
lluita de classes, la guerra social por galvanitzar
la societat. Ara bé, la burges:a está embrutida

CATALUNYA
diu ell —, el socialisme parlamentan i és im
potent i inepte per a exc:tar aquesta Iluita de
classes, car no cerca sino collaborar amb l'Es
tat i fa obra reformista, és a d r, pacifista
soc:al.
Manera d'aprofunclir la divisió de classes i de
fer-les topar l'una contra l'altre: és la funció
del s:nd:calisme. El sind:cal:sme és l'instrument
de la guerra soc.al, de Lantagonisme de clas
ses, que portara a la socie'at el vigor i la, g-,Ió
ria de les guerres históriques. De quina faisó
exercirá aquesta Ilu:ta? Amb las vagues, i so
bretot movent-se baix l'acc ó mág:ca del "mite
de la vaga general." Mite, segons Sorcl, és una
construcció arb:trária de la ment, que comunica
impuls irres:st:ble a Fernpc•nta de cada indivi
du i de la collecfv:tat. La vaga i espec:alment
la vaga general, són les formes típ:ques de la
violencia prolctária, que segons (bu Sorcl, ha
de salvar el món degenerat. I si la burgesia es
defensa, millor. Sorel vol que el capitalisme llui
ti i es res:steixi, surti de l'ensopiment humani
lista. Alaba dl els paisos i Ls époicies on els
Inrgeros lynchen els mal factors (p. 270 i 271 op.
cit.), on la vendetta i la venrança pr:vada fan
l'ofici de justicia pública. Com més brutal ši
gui la topada, més bé la soc etat recobrará la
salut. La violencia obrera será l'epopeia del món
actual, comparable a les epope'es de la Gréc:a.
Com es veu, tot aixó porta molt IlunY de la
moral crist'ana,-i- deis p;incipis de justicia i d'hu
.man:tat. Sorel pred:ca socialmcnt la teoria de
la guerra per la guerra, i ha sig-ut comparada molt
exactament aqucsta doctrina amb l'od osa del pi
litarisme pangermanista de Von Bernhardi (Lan
dau Aldanov : Lenine, p. roa) (t) No el preocu
pa altre valor que l'heroisme, i aixó descobreix
la seva posició central de crIcttanti, de contem
piador esta:e dc l'espectacle bell:cós, rnantingut
ell persona'ment apart de la baralla. Tant és així
que no para mai de fer remarcar el valor Iris
tóric d'aquella act:tud violenta del proletariat,
de recordar que ell "considera totes les coses
des del punt de vis'a históric". Es a dir, que
la seva actitud és la d'un ,interés artístic, desvin
culat de la justíc:a i de l'amor fraternal pels
contendents.
Tan cert és el sentlt d'aquest judici que, a
dos amics d'ell i de.ixebles ,(católics ambdós) s'els
escapa comparar-lo, l'un (G. Valois, a D'un sil'
de a l'atare, p. 136), al naturalista J. H. Fabre
apassionat per les lluites i amors deis insecte's
que estudlava, l'altre (René Johannet, a ltinerai
a "un aficionado" (en
res d'intellectuels, p. 215)
texte)
que
b-n
sentat a una "de
castellá en el
lantera de gradas" encoratgés ami) ses exclama
cions "a toros i a toreros", amb l'esperança d'un
—

-

bell
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cmbat i d'una gran victória. Pocs

compli

ments i de dret al cor."

Com he dt, no sois la violencia sindical l'en
gresca: tarnbé l'ofensiva deis burgesos. Si acccP
ta les formes primáries de la Ilei de Lyncli i la
"vendetta", no cal dir que -entren de pie dins les
reaccions• sorelianes el lock-out, el sornetent, el
fasc:sme ital:á i el sihdicat 'hure. Aquest Uli
tim especiahnent. Sembla encoratjar ell la lltiV
ta entre obrers, (les del moment que recorda alab
goig les rivalitats, ádbuc sagnants i fratric:des
del vell Companyonatge francés, precursor legít:1n
del pistolcrisme barceloní.
Els títo's deis principals capítols del seu libre
mestre son un .significatiu programa: Duila de
classes i violencia. La decadenc.'a bitrgesa i la vi0lencia. E:1s prejudicis contra la videncia. La
moraidat de la vio hacia. La moral deis prodac
tors (contra la moral "bzugesa"). Apologia tig
la violencia. Vet'aquí un texte ben típie.
"El perill que amenaça l'esdevenidor del Mbri
pot evitar-se si el proletar:at s'agafa amb nbs-.
tinació a les idecs revoluciorá.ries, d- 'panera
que realitzi, tant com sigui possible, la conceP
ció de Marx. Tot pot sser salvat si per la vir"
léncia, pervé a reconsoLdar 1z divisió de clas
ses i a retornar a la burgesia quelcorn de sa
ea. La violencia prole.tária, exercida com
manifestació pura i simple del sentiment de
iinn
ta de classes, anareix ai 'í corn
ha i molt heroica, está al servei deis
primord'als de la clv lització; tal vol'a l'"
el metode més apropiat per a obtenir
materials immed:ats, pero pot sa -ar el mon
barbárie." (Refllexions, p. 530) (2).
de
Cínica paradoxa, perillosa aventura, ais° ,e
la violencta per sa'var de la badiar:e. Ceri.
en molts llocs sembla -Sol-el predicar una
ca especial, scnse sang, ami) noblesa, amb
ra..., una violencia que no fos violencia.
eh l mateix es carrega voluntariament amb la
ponsabTtat del contingut máxim del cotice
quan declara, al final-del-Trbre i en
1°2
l'epileg Apologia de la vio'encia, afegit en ,n1e5
que ja sap gue els obrers donen a les Pa° en
deis revolucionaris "el sentit exacte que
en
el llenguatge sens entretenir-se a interPr- el
confirrnat
cions simbóliques." Dit alx6, i
el
contexte, cau damunt de Georges Sorel
que
violencla
de totes les apl:cacions de la
fan i es faran en nom del proletariat.

interessas

e:
aventatge,"
•

Ines`ii;

Pers..

rete

començall:
teellta.

Peo
Pes

Impossible allargar més,

mancant

espai

teTtPtíst.
ín'

i
Acabem avui l'esment de que Sorel está
del
fábrica
de
de Rcnan, de qui és la marca
(11^'
dilettantisme 11;storicista: de Bergson.
Sore'
cultivat
fia de l'intuició del qual, ha

tt

ser,

a.

coin
doctrina del socialisme i de la vaga

:ATALUNYA

SOCIAL

7

Meló proletária; j de William James, essent to
a la
filosofia de. la violéncia genuinament prag
natista. Vet'aqui com una filosofía especulativa
errada és la baie de tantíssimes cl.:sgrácics
socials!
Sobre tot, influí, i desastrosament, sobre el tem
)erarnent de Georges Sorel, el d'Ernest Renan,
qui deu la mala információ sobre el cristia
i el catolicismo, la seva desorientació reli
Boi esperant el día que trobi Sorel, ver

lislne

le encara
de refutació
tots que li

'cristiana, el seu Freppel,
hagi faltat la Iltun que
veritat (Pie ell
ocr

lePlorern

'oda ensenyar-li la

anava

eallt, la vcritat que Sorel "volia dir", i no
crtava.
La
violOncia que eonvé al món .degradat per la
tnnn
--"esa i l'egoisme sensual, la violéncia que pot
j
'la de
salvar la societat ensopida i dcsmoralit
zad
en

duna part l'ascesis cristiana, la violan
Ca sense
la qual el Regne de Déu (vins part;///r)
es
guanya, i d'altre, part l'energia, la santa
el-Ilesa de l'autoritat cristiana pública (3). La
zrieia del sacr:fici que cadascú ha cl'cxercir cont ra
Si
matei
i contra dcl mal, del Mal abolla
és el vici, el crim i el pecat, amb justa insis
q,ue
b
Sí: el molí es perd per manca d'aquesta

La Crónica negra
Un respectable comerciant de Barcelona, aca
de comunicar-me que un corresponsal seu
d'un poble de Mallorca •que era bona persona i
compl:a bé en ses relac.ons nmcantils, havent
després començat a dedicar-se al joc, 110 11,a perdut
tot, ço que e:a d'a
ço que era deis .aitres,
entre lo val hi han béns del meu comunicant,
qui m'lla mostrat una lletra de canvi girada per
ell a cárrec del referit, 11'1-el-ornada sense :pagar.
L':ndividu en qüestió ha fugit del .seu país cap
l'Afr ca. dcixant desate: os compromisos per
importants quantitats. Ha abanclonat la seVa mu
ller, de:xant-la en la situacíó que és de supo
ba

sar.

es

11;6

—

ene a,
no es

d'aque.Aa energia, d'aquesta

salvará sinó entregant-se

tera

a

fortitud.
la única ma

de

violéncia' permesa per Aquel] que era
l'Unic que podia dir: "Jo no he vingut
"sar la pan
sinó l'espasa" (Maten, X. 34).

a

R. RUCABADO
anclau Aldamrr, eserlpfor rus
r inspira' •-¦ Lenine

"

anç`30rvi

,Uli5

ér;lques

re

o!.

bo:xevles,

enernle deis
la teoria ne la violencia

les Rellexions

són ses més conewides obres
+ea nwo,,ti..n
marx,sm,,Les bu, qon du
th,orie du pr
(Contenint
l'A ven rso ja i,e de
ynduats) Intro
modvrne. Cal e mentar el fa,c el? e talá
de
5,,rel. per Ende Jardt (pub ic.,e¦O

'Veth,"dtlX d'un
SS

letarrqt

•

treballs

's

do,? [econo
fife, Georges
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dan i Barcelona Nueva (tito] canviat fa
pel de Unión Mercantil) que Mena una
campanya contra e's abu. os del joc a la ciutat
nostra, en trce les noves seguí:1ns:
D..a 13 Agost. (Aquesta noticia, per referir-se
a la provínc:a de
Tarragona sembla en contra
dice ó amb ço que déiem la setmana anterior. Fem
constar
que la impresió de que a la "pro
vínc.a" no es ji.n_za la clevem a una persona que
recorregué- la ca,iital, Reus i el Pr:orat i ruco
lb impressions dialtres comarques. No sabem si
Tortosa és una excepció. Ncsaltres reproduim la
noticia a bcnefici d'inventari).
P_ :es immediacions de Col] Reds (sic) ha sigut
traba', amb el crani• atravessat, el cadáver de
don _Unís Marqués Escardó, persona rnot esti
mada a Tortosa. I afegeix textualment el corres
ponsal d'ainell diari:
"D. Lluís Ma-qués era un d'aquests bornes que
tot quan tenia de bondat era superat per aquesta
fcblesa i ca:-éncia de voluntat, que davant d'un
tapet verd l'ent; ea a as a:vcns del martín
galeig de l'atzar." Trobant-se en "situació de
ruina económica i davant de compromisos comer
cials no fácils de solveinar Thome... ha donat fi
a sa existénc'a d'una manera
trágica."
El corresponsal a seguit d'aixó es queixa amar
gament de la to12ráncia de 1 s autoritats, rnés
culpables per tractar-se de conveniéncies de políti
ca local.
D:a 19 Agost. El corresponsal de Málaga es
crin que ha desaparescut el caixer de l'Associa
ció de Mestres, després d'haver fet efectiu un xec
de 25,000 pessetes, suposant-se. que el descobert
remonta fins a unes 4o,000 pessetes. S'lla sabut
que aquest caixer és molt aficionat al joe. i que
viu d'una manera irregular. Va. surtir de Má1aa,
dient que s'en anava a Cádiç, peró es.suposa que
Del

pocs d'es

•

nuezzala

*

a
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es

dirigeix

a

D:a 25

Múrc:a).

Barcelona. El corresponsal protes

joc,
Agost.
A

la

que hi ha a Espanya en
com en cap altre país del món.
Una nova de Lorca (provincia de
terrassa

s'és desenrotllat

un

estat víctima

subjecte

un

del

*

*

qual ha
Joan Guillem
tingut una dis

anomenat

•

El benvolg-ut confrare Diario de Gerona, que
des d'un principi s'ha posat al costat de la causa
de la moral, pronunciant-se no sois contra el joc
sinó també contra el pacte amb el joc i contra
l'esmerç'dit "benéfic i social" deis d:ners del de
licte, publica un bon articic, en l'edició del 2 Setem
bre titulat 7'emas veraniegos. Los sinsabores del
juego, signat V.
Es queixa de l'increment el% jocs prohibits a
les res'cléncies d'estiu i bainearis, i del dany
moral i material que s'está causant a la gent del
país i als forasters; d'uns i d'altres molts n'hi
ha que hi deixen tot quan porten. Es refereix
principalment a un lloc d'estiueig situal a les Gui
lleries, on l'articul sta ha tingut ocasió d'obser
var-ho personalment, i ell mateix té la paraula:
"En els poes eliies que romanguerem allí, presen
arem varis casos d'estiuejants que havien de
suspendre de sobte la temporada, privar-se de
les salutíferes aigües que hi prenien, i entor
nar-'en cap a casa amb les but-aques escurades.
"Un d'aquest casos ens commog,ué de debó. Es
tractava d'un senyor d'edat, septuagenari, borne
de carrera i d'aspecte pacífic i respectable. amb
cl qual compartírem taula i sostre. El desventu
rat va comencar a jugar i en pocs dios perdé
t•ts els diners que portava ; tal vegada el pro
ducte d'una anyada de treball professional, i va
havcr de marxar impensaxlament sois amb qua
tre duros a la butxaca, cap a l'altre extrem de
Catalunya, on eh l habita.
"Veritable llástima ens va causar aquell pobre
home, víctima d'una desordenada passió, que de
tal manera perturbá el temps dedicat a descans
i curació fís:ca, i rebaixant-se així davant dels
qui eren amics seus i cotnpanys.
"Tots els seus plans quedaren frustras en breus
rnoments, i un bon dematí va veurc's precisat a
pendre prematurament l'auto que porta a la te
rra
plana i calurosa.
"Amb quina ombrívela mirada, amb quin som
rís pess:mista devia el pobre contemplar l'es
•

s'ofereix al viat
les
et
sol
que.
l'hora

vertiginosament

sinuositats de la carretera a
que neix daura els c:malts del Montseny í esquirl
sa els Veis de boira que
s'estiragassen per les
fondalades! Tota la Natura somriu a l'adveni"
ment del non dia, i el viatger en desgracia, en"
caisonat en l'auto, plora de deseSperació, s'amaga
avergonyit en sa fugida, gairebé expulsat de la

cercle "L'Ideal",

pulmó.

que

ger mentres el vehicle descén

succés sagnant del

Garcia. Sembla que aquest havia
cussió violenta en la sala de joc de d:t cercle, amb
un tal Bartomeu García, i que sortínt
ambdós a
la terrassa, aquest escometé al primer, clavant-li
una ganivetada al costat dret, que li
atravessá un

.

pléndit, imponent quadre

llibertinatge

ta contra el
ma éria de

deis qui es queden a la vila Inlinta
nyenca gaudint les delícies de l'estiuejar.”
Es queixa llavors l'escriptor de "la
!,,
excessiva d'un vici tan antisocial i demoledoi
acaba expressant son pessimisme sobre la !II
tilitat de les campanyes.
"I el més trist i descoratjador per al
es que
malgrat l'estar sempre tornant sobre el
mateix, d:vulgant els drames i tragédies del j00'
caus ar
no será escoltat en les esferes on podria
algun efecte. Amb alguns mlers de duros de CO
tó cada mes (subratllo jo) les orelles queden tapades, i e's ulls tancats per a no res sentir ni
res veure."
1taUnicament hi ha que
i sens dubte aixi tasea
teix ho pensará el qtti signa V. —, la
del periodista recte és 'la de dir la veritat i a're
esmar
rectitut, tant si escolten com si n°
colten.

companyia

tolera,

periodista,

—

laí.-

FULIS DE DIETARI
11
Tothom liauria de preguntar-se cn anar it
adi
el
guantes llágrimes ha fet vessar durant

t

,

-

*

*

*

d'esPeritS

La dignitat de la riquesa, és un do
selcctes. Hi ha molts rics que mereixerien

esser

pobres.
*

Si el Divi Mestre
era

desccndent,

en

*

*

nasqué

fill d'un

treballa-dor

canvi, de regia estirp.
*

*

*

not.

El comunisme el comparo a un bassal de es
En el seu si solament hi poden convitn:e una
cuques. I si alguna flor hi pot sortir, ser"'
„

flor de mort.
*

*

*

1-Tomes, prediquen menys als altres la
i

comenceu a

°lit at

exercitar-la vosaltres.
*

*

*

bWtfla:
La redempció deis obrers és una frase
ja és altra cosa la regeneració deis ,obrers.

JistimE
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NOTA DE LA SETMANA

Oh

Córn vols que marxi? Portes la cartera provada i Vassalten el tren.
—

uln

Tu

no

de tercera».

deus tenir por; ,,afortunadamente todos los coches asaltados
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La crisí
de respiritualísme
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tístic i vestuari sumptuós. El diable vestil
de frac i azul) guants Untes, no és tan rePmg
nant. Les nasires clames no assist,ran a
cabaret infecte, pero invites del/es no senti
especia
ran cap repugnancia d'assistir a un
cle inmoral si és ben pre..entat i la sala C.
confortable. Una artista que canti obcenita
entre cortinatbes de seda, 1w molestara
sensibilitat de cortes damos que s'avergonyirien de sentir aquella Itateixa artista
:
tncoguita sala poc elegant. No és ai.ró una
gruencia? Donen zínicament importancialesa
les co.res externes i no us capteniu de
internes que són les que veritablement ea
tenen.rhi ha dones que protesten i
(firmen]
non quan al,qtí els din
una paraula
en com. i sontrinen quan
el mateix concelile
és dit amb, elegancia. Amb habilitat, hhl
fingida gentilesa, poden pervertir el son es
perit i dir-los-hi les mateixes coses que 11°
tolerarien si fossin dites grollerament. Al!
quina manera de seiztit cornil! No veuen les
nafres i la purulencia del pecat quan aquest
s'embolcalla amb manten de por pro.
La lletjor la veiein encara en la incluffiel
tarja de les d mies. Avui gairebe és l'in Pos
sible esguardar serenanint el ros/re d'una do-

rts
•

La derrota deis grecs és una derrota sim
bólica. Es la heijor que ha vencut la gracia.
zrn .a.ii,c,ds mamelas és la
repre
sentació de la incultura i de la lletgesa i Gre
cia represenia la te. &a i la g Moja. Volea
dir que' tot el que passa al món no es altra
•
cosa que una hilito aferrissada entre agites
tes diles torees? LI ilion de la bel/esa, el inón
de la gracia, és so/mes bárbarament al món
de Id itetgesa. IL irein sino lotes les coses.
Quina és t‘vui la literatura nzés estesa? Les
nowhes erótiques que agiten les passions en
el nostrc pu; les obres anzarades de sensua
litat i de iascivia que omplen el nostre cor
d impares cabejances, són les mes llegides.
Les obres p res, les que nodreixen el nos/re
inteNecte i desvetllen sentiments
són gairebe Medites. La poesia és la menia
d'uns quants esperits se/cc/es. Parlar avid de
poesia s pallar duna cosa que fa riure. El
pce a és un honze estrafalari que perd el
ten, ps escrivint versos. I es que la lletjor més
(tfrosa ha ofebdt el sentiment de bel/esa. Com
volea que estimi la poesia una societat im
vitral i inaterialitzada?
Lis espectacles estan tambe corromputs.
Si y len q e el pú.'dic ompli les sales d'es
pectacles, Li hen de donar menges fortes i
picants. L'art escénic esta prostitnit.
viu satisfet quan es nion en un ambient
favo; able yte des.enrotIli les seve.s própies
inclinacions. El peis vin satisfet dins de l'ai
gua i l'ocell en els aires. Els hornos que han
perdut la sensibilitat i no tenen sinó oberts
els ulls materials i únicantent senten l'escalf
del fang .que embolcalla el seu cos, és natu
ral que es delectin assistint a les represen
taciens d'obres obscenes. Si en el nostre es
perit iii baques una mica de claror i en el
no.stre•cor un pnlcint d'espiritualitat, es po
drien representar aquestes obres que ens fan
volar arran de ferro? Segurament que no.
Ara toles anue,tes- coses són possibles per
que la 1-e"esa és sotmesa a la Iletjor. Aviat
s'obriran les portes deis nostre.s teatros i en
alorns d'ells s'hi rePresentaran revistes im
morals i Hordes. Aquestes obres seran re
presentades magníficament amb decorat ar

r

na.

Es

inlítil

que

volguen

espirit1/ali1z1r-16;

de seguida veuren (;zie és feta de cariz Pe
cadora. Antb una gran impudicia lis inostra
el pit nn i els bracos mis i la
de la cariz de les carnes. Es el triomf de 11
Iletgesa! Es la de; rota de le:perit i de
gracia. Ah! dones irreflexives que ano' ri
1111
nión encenent pa.ssions, mostrant
sHt
ditat del vostre pit! Hen oblidat que
cristianes: Hen oblidat que el cristiartiO
A a
us ha redimit de l'esclaz,atge de la carn.
es/en més aprop del paganismo, que del cris
tianisme. Voluntarianient heit Iligat el
tre cos (-a Inb eadenes. Crist les va tren—'
aquer-tes cadenes, perb la vostra irreflexívA les
ha tei.rides novament. N'o 1171"iii
és pos
del pit que ens heu de mostrar, sinó lo
del vostre ecperit. A una don.-..zella molt
bra que (maya a ra-ar-se amb un .1.1"
varen preguntar-li ironicament les amigue
Tu qué hi portes al matrimoni?
castedat
jo hi porto, va dir
donzella
Ah! si toles les donzelles tinguessin
mateix concepte d'aquest perfuni
que s'anomena castedat! Ah! Si no fassin
irreflexiz es no anirien quasi nues Pels

transpareuM

hl,ai

-7nsr

(vi

rrers!

Vejen com és verilat que en lotes les
ses s'hi ven el predomini de la lletjor?

CIrs

kTALUNYA

SOCIAL

11

—

e

Per estimar la bellesa hem de portar Ilum

el nostre

esperit. Posen davant l'objectin
llanterna els colors més vins i 1/am

tna
vas que si
da,rera

hi posen un Ilum
tent no els veureu reflexats damunt la
2. Si dintre
no hi porten Ilum, és inútil
e esguarden
la bel/esa, car no podrá refle
l'esperit. Fem., dones, triomfar la grá
fem triomfar la be//esa, omplint la
stra (Mima de llum. No veieu que la cara
'
fa terrejar i resperit ens fa volar arran
cel? No veieu que un hnme sense es/'e
es ben poca cosa? Desfem-nos deis ni
1ns del materialisme, que es la Iletjor
'ollim-nos en el santuari de l'esperit, que
no

la gracia.

J. CIVERA I SORMANI
41*

La naialifai
S'égons

a

França

e5tadistiques publicades darrerament,
itat a França diso.inueix d'una manera
les

nata
:cei-ab

cula que amb un any ha sode més de 8o mi naixernants.
rublava que a França después de la guerra,
L'a a
produir una exaiLac.ó esp.r.tual, pero
soltadament no ha estat així. No hi ha dubte
Praoça és una nac ó que ha donat al món
ves c.P2 gran ingtni i duna gran polénc:a in
peró no ha tIngut en compte que la Re
ai eca el niv(ll ntoral de l'itonte i li des
'a sentiments
nobilíssims. El matrimoni quan
és en
ma:tament, i ro té per fina:itat la per
de la fam 1:a cristiana, és un edifici que
:onstrueix:sense base falsa i una untó que no té
nexe espiritual que la fazi forta.
i la dona cristians s'uneixen per attor i
Per ca:)rici. La pa:sió i el des.g són passat
's1 volub'es i
l'amor és etern;
rcts sabern els mals que la poligamia origina
PolYes musulmans.
pobles que
han vol
:, donar facilitattenen fama d'avençats
as bornes i a les dones, per'
Puguin desfer-se del jou suau del matri'i: i no
han sabut veure que ferien mortal
lit la
famíra. A Noruega qué. és on hi ha
rnés exagerat el qual equipara gai
' la
dona a l'horne, el divorci está extés d'una
l'ra considerable i
adhuc els més exaltats
"ei 'en que
cada dia va accentuant-se Inés
1,

una

ca

e.

d.srainue.6

,fernintsme

decaeléne:a d'aquel]
t

no perclin el

esforços
trines que

poble.
temps els

nostres

avençats

introduir a casa nostra unes
la realitat ens demostra eloqüent
't que
porten a la decacléncia o a la ruina.
per

La moral cristiana ens fa-á forts i ens fará
Que vegin e's 'tomes representatius de

grans.

França en qu
patria. No

estat de decaléncia es troba la
és pi-id:cara doctrines d:s.;olvents
defensant la lascivia com aconseguiran aixe
car el nivel] moral del pobla,
s:nó incorporant
a la
vida de familia e!s principis immutables de
la doctrina cr:st:ana.
n.

seva

••

La derrofa dél comunisme
a finlándía
,•

Encara hi- ha ihlusos que creuen que el comu
nisme ha de convertir la terra en un paradis.
Si els parleu de l'exemple de Rússia, us d'rán que
aquel! poble és el far que illumina la humanttat,
i que' totes les coses rnonstruoses que es cooten stin
invene'.ons de la premsa burgesa. El poble creu
fácilment l'error i la mentida ieno vol creure
la veritat. ll:gueu-li que un sacerdot ha comés un
acte hero:c i no ho voldrá c:cure,. peró si li d:eu
que com un ogro s'lla rnenjat tras cr:atures i
ha fet tota mena de mal vestats us creurá a nils
cines. Les coses més inversemblants s'obren camí
i la .veritat troba arreu obstacles. Qué té, dones,
d'estrany que encara hi hagi illusos que tinguin
fe en el triomf del comunisrne i e7perin el seu
aclveniment com el d'un mes ;ies redemptor ? Afor
tunadament no tots els obrers tenen una bena als
ulls. En les elecc:ons celebrades darreramtnt a Fin
landia s'Ita posat de manifest el fracas del comu
nisme. Els cand lis comun'stes varen fer a Fin
landia una gran propaganda i semblava que ana
ven a pbten:r un gran triomf.
Peró els obrers han vist que allá on &s co.munistes han imposat 11Ur dictadura, han provo
cat un gran desordre i que el govern ha introduit
moltes mIllores que no vo1en conced:r al poble
els bolxevistes russos. La majoria deis obrers
filandesos son ag-rícols, i els comunistes cre:en
que pred:cant el repartiment de les terres podrien
fá.cilment ens:bornar-los. Peró afortunadament no
ha estat així. Sobre 200 llocs els comunistes n'han
obtingut 27. Ja vejen quina gran derrota. Ara
el partit comunista de Finlandia no podrá dir
que representa les masses obreres. Els obrers han
derrotat els seus homes. Si no haguessin fet elec
cions hauria continuat l'equivoc. A l'enemic és
millor presentar-li batalla.
Si no hi 'hagués tanta indiferéncia entre nosal
tres i en els monteras de perill sabessim lluitar
her6icament, no existirien tantes ficclons.
ha
gent que crida i gestcula, perqué nosaltres c011ern.
Allá on les idees dissolvents trcben una forta resis
tencia són fácilment vençudes..
-

-
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més

Els !libres
Preguem
donem

aIs

autors

aompte

aquesta

seecie,

de
que

I als editors

que

Ilurs

ens

en

als

lectors,

als

quals

vivament la re

nous

l'aparicIó

de

plaent

comanem.

remetin

vulguIn

lue

llibres

en

un

exemplar.

La Acción do la Comisión mixta del trabalo
en el comercio de Barcelona,
Revindicario
-

Perspectivas, Orientacions

nes,

Explicacirns
Frassinetti,

de l'ET arge.'i al pcble, per Josep
Prev.
voluta:. 1.
Traducció ca
-

Llorenç Riber,

talana de Mossén
tre

en

Gai Saber.

-

-

Prev.
Mes
Foment de Pietat Catalana.

—Carver Duran i has,

L,a millor

nota

11.

-

bibliográfica,

el

-

1922.

próleg:

No
hi trobareu qa'stions estraayes i difícils, en aquest
llibre, ni maneras altissonants; sinó aquel' aire
de fer, espontani, repcsai i persuassiu ensems,
d'un Pastor que parla a les ánimeá intentant no
més el bé d'elks, desitjós solament
les, de nodrir-les ami) sants pensaments, de po
sar-les en guarda deis eng-anys (1,1 mon, de con
fortar-les amb l'adqui.sició de la perfecció. I
sempre trobareu en lcs seves planes trets de
ver..tab'e eloqüencia, quan ti escau de parlar de
l'amor de Déu o d'envestir contra els escándols
o
d'infondre el temor saludable deis cástigs di
vios.

Les

son generalment brims,
potser massa breus i tot, empero sempre molt
sucoses.
I trobem que aixó encara les fa Inés
oportunes avui dia en que els Pastors de les"
ánimes han de procurar ésser breus en les seves'
instrucc'ons per a no donar pretext als menys
devots de cansar-se d'escortar la paraule de Déu,
i poder oferir als qui tenen poc temps ocasió
se;ves

e

plicacions

d'aprofitar-s'en.
Sigui per la brevetat, sigui parqué l'autor no
en
dei.xá• un igual nombre per a totes les Do
ml,niques, -al íer el 11 bre,
estimat oportú
posar
totes elles, so'a l'Evangeli del ent, les
dues, tres o quatre expEcacions que s'hi refe
•

en

rixin,

'lapartant-se

de l'ús

en

dústria"

en

Eugenio

Subirana.

cclona

5922.

-

Barcelona

més

comú de posar
només una expllcació per dotn'nica, i aixo ate
nent a que sembla que aquest ordre ha de resul
tar més
parqué facil:ta al lector l'esco
Iliment d'aquella que li semblará més oportuna.

Es d'esperar que l'assldu treball posat en la
convenient p-epa-ac'ó del manuscrit i la deli
géncia amoro::•a amb qué s'ba feta la seva im
press:ó, c:ntr.buiran a que aquesta obra sitt molt

Conferencia

-

catalan por Don Pablo Griera y no,
Vocal de dicha Comisión, en el "Centre Abl°nomista de Dependents d'I Comerç i de la
dada

-

18 de abril de 5922.
-

-

Imprenta de

Puertaferrisct,

14

-

Aquest opuscle és, com resa la portada, la i
pessó castellana de la conferéncia donada
catalá pel senyor Griera sobre ;l'actuado de
Comissió Mixta del treball en el comen; de B;
celona. Resulta paracloxic que aital conferéa
no s'hagi
estampat en la llengua en qué
pronunciada, tant més, quan un deis temes trl
tats fou relatlu a l'orlentaci& nacionalista '
problema social, qüestió vitalíssima a jul de/ (I(
te conferenciant per afectar a l'Anima i a11°51
dret
deu

a la vida; car cada país,
arraniar él 'seu problema

cada
soclal

nacional'

se
a la
i d'acord amb les seves própies neces
tats, conveniéncies i experiéncies.
manera

Com

fullet divulgador de l'obra de la COfh

a

sió mixta del
tament

Treball,

interessant la

tan
seva

desconeguda,
lectura.

es

L'orienta'

social excellent.
*

* *

Compte

rendu de la neuviénze assembléc 0111
e
rale du Comité de l'Association Internalilffia
pour la pro tecticn légaie— des travaillcurs,
nue a Genéve le 17 et 18 octobre, 5925,
blié par le Bureau de l'Arsociation Interoail`
nale pour la protect:on légale des travailleurs

Berger Levrault, Editeurs
Strasbourg, 1922.
-

-

Nancy

"París
6

raport de l'Assemblea celebrada a
nebra pel Comité de l'Associació
per la protecc:ó legal de les rnasses ()breve' e
quals activitats s'encaminen a crear a l'hora rle
una consciéncla collectiva d'humanisme, una
lida.ritat estreta entre tots els palsos en favor
les classes humils.

Es

un

Internacioll

sdc
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?'ad

ha perdut el respecte. La Epoca li torna
les pe
res a quarto, encara que de la
veritat histórica,
a voltes se .n'allunya.

"ola

No li faltava

—Entre

la gent de teatre s'ha ficat la marfil
la
sindicalista.
Entre el Sindicat d'Actors, i la
societat
d'Etnpressaris,
i la d'Autors, hi ha un
ba 111111
de. raons, (Esputes i coPs de punys...
¦otétics, que fa feredat.
per
titi en arreglar-ho, els autors dissidents cons
un altra entitat...
dissident.
cuatro y pa;ió la abuela."
-orn aixi.) del
teatre ha anat tan a menys„ el
Púl
ho pren a broma i s'en va
al cine, on, ara
Per ara,
no hi
ha més que robatoris, assassi
Mat
s, adulteris,
prostitució i demés obres dolentes.

,Rrantos
'

queixa

161ies

es

es

colleg,a

que

Espanya

ca

preocupen poc de la qüestio escolar,

que

qüestio

cabrial

a

les nacions

en

aria

milions d'aquesta
tisole). constitueix una

pan

classe social (aquí a Es
classe social l'analfabe

que )onein-lio

per cert. Mes ara preguntem, per
a fer altra
esto
Qué es millor, un
de 11.000,000
ll
de persones que no shiguen
ir, O tina
legió de ir,000.000 de Ilegidors
Dre

.1

A Lerraix
descobert
lio i dosccntes mil pessctes.

Poca
van

cosa,

dir,

per que

si els milions

ha ins1nuat la idea que es faci, com es
Cuba, una revisió de fortunes allí i...

ara

a

Espanya.
"Es

una

—Qui,
a

a

desfalc d'un »ci

tomballons...

a

Algú
fa

anem

un

idea que.

se

las trae."

rnitjans del seg,le passat podia pre
l'ofici "d'arrenca queixals" arribara
convertir-se en ciénc1a ami) un nOm tan pom
a

que

pós
el d'Odontologia i congregaría als
odon
tólegs principals del món
Madrid per a fer
un Corigrés
de tantes canzpanilles com el que.
a

presidí el Rei i acaba de clausurar-se?

Aquí

sí que

podem repetir

alló de que les

gosem

ciencias adelantan que

dolents?

Déu mercés, ja podern contemplar
fa justicia als mateixos llegisladors.
Tenim dos diputats ernpresonats.

A

ivertdAova York passen

totes les

coses

grosses i

111

zuotIlarY

Sladden i el seu espós passejaven amb
quan s'els cizorregué fer petar un dsarr 1t.1
i,
dit i fet. Es paren, baixen a un bar,
j
Vencenen un "pitillo" cada u.
fou `n'e aixo el policia Killyon i cridar-los l'alto,
es
d'un moment. I veient que la Mary no
la
per entesa, va i
pren el cigarret de
°ea. l'aquí,
die allí, fou Tro:a. El erina va
Posa
a la Delega, i com la Ilei no disepes p res respecte a les dones
fumadores, és
'erar que
la "causa" arribi a les altes es
on es
meneguen les

de%
b°rIava

dentinciat

feres
'

n'Id ha

hatE'll

Castilla!

veure

deis anafalbets, i declara molt seriós
que la
d'o! generac:ó anterior ens va deixar un llegat

més al ministeri Sánchez-Ber

--Diuen els d:aris (nosaltres no diem res),
que al Merme els milions. d'Espanya van a tom
ballons. Tothorn se fa r:c en poc ternps i... ancha

contemporá

ra4 que li
sobra.

res

g,amín-Pin1és-Montejo!

a

els

un

13

e

¦-

per

ha
a
paria. La Sibila
114 5rnat a dir lo tornat
de sernpre, amb un casteanlai enrevessat .que
ningú no entén Es una
de Calderón,
Góngora i Quevedo quan
Inés conceptuosos
i... 'elevats.
tits
está rnolt pessirnista, i diu deis parpe
tot quan mereixen
i un poC... tnenys.
r° la
rriada s'ha tornat responedora i li

h.Maura
1,st6ries,

barbaridad.
com

es

La investidura, la célebre investidura de di
putat que tants crirns ha revestit d'inocéncia i
ha •et quedar impunits, no els ha valgut per
res.

El jutge ha cregut que les predicacions anti
militaristes constitueixen un crin, i ha ficat a la
présó als crirninals.
A

Ca,
A

EsPanYa?
barret !

Erança,

i els pressumptes autors es diuen
Cachin i Vaillant-Couturier.
Con si diguéssim els dos asos del
socialisme
extremista francés.

menys!

Mattra

estaj'Ila
ntiell

es una

'

—En Pestana diuen que está tima agrait als
serveis acuradíssims, cordials, de les Germanes
de la Caritat qué el tenen a la seva cura.
Insultar a la religió, befar-la, combatre-la, i
trobar al si de la mateixa, a l'hora crítica
de
la vida per a Iluitar amb la mort i
vencer-la, a
les santes dones que es consagren als
malalts
deixant-ho tot: 'familia, béns, andes, plaers....

quina eloqüent Iliçó!

-
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ESPANYA

—L'Escola. d'Alts F,studis Comercials acaba de

publicar el programa per al
que s'inaugurará el. próxim da

de 1922-1923,
d'octubre.
En aquest programa es diu que l'objectiu de
l'Escola es donar al nostre jovent estud:ós cs
elements per a perfeccionar els ensenyaments co
mercials.
La direcció de l'Eseola i tot el Claustre. de
sitjosos, d'acomodar-se en el possible a les he
cessitats deis alumnes, conviden tots els qui tin
guin la intenció ele matricular-se a exposar per
escrit les observacions que creguin pertinents.
en
la se,guretat que seran tingudes en compte.
curs

2

,

—L1cyda
des per la
panya

i les

comarques limítrofes afecta
=titulen amb braó la cam
aquésta terrible plaga. El Govern
esforç per a que no manquin di

l'agosta

contra

deuda fer

un

ners.

—La Confederació Patronal Espanyola ha fet

pública

no'a centestant a una altra puldi
l'Institut I¦ac onal de Prev:sió, en la
contrarresten les raons alLgades per

Fer

qual

es

Creu la Confeder'ació que l'Institut ha exclós
del beiadament.i amb el propósit d'evitar la in
tervenzio de conegud( s organitzac'ons en un deis
temes mes subjectius do la vida soc:al, cercant
l'ajuda d'urs organisites sccials que no tenen
res
que veure amb 'la qüestió social, a cntitats
constitujd s per a tal objecte, i que poguessin
donar la sensació de conéixer i reseldre un tan
Important problema com el retir obrer.
Altrament, rra grat la prtnja cbse2ntralitzado
les suposades facilitats atorgades als ele
ra i d
ments patrouals, no ha pcsat, l'Institut Nac'o
nal ele Previsió, en !n'actea cap mitjá per a rec
tificar la scva conducta absorb"mt i d'isolament
a l'esgua-d: de legitimes represen'acions d..ls ele
•

ments

11

—Queda oberta a l'Escola d'Art i Oficis i Be'
Iles Arts de Barcelona (Casa Llotja, pis cg,on)
i a les seves sucursals, la matrícula ord Mária
del curs 11,. 1922.
Bis que per causa motivada no hag-uess: n
gut rra'ricu'ar-se en el dit termini podran efer
tuar-ho, si així ho ac:-eclilen, mitjançanl rna
trícula e trao-ellnária
durant el mes 'oetu
be següent; transcgrregut aquest.termini, n( s'ad
enva
metrá matrícula oficial per a cap dc's
ments d'aquesta escoa, llevat de nova CO( voca''
tória.
La matrícula és gratuita, sigui el que
el nombre d'assignatures que aspirin a curs
soll'c'tants; nn obatant, remetran els timbr'
bi's que corresponguin al resguárd de la
trícula.

d'ensenyallient:

—Les entitats professionals
Unió ele Professors Particula-s del Districte
Universltari de Barcelona, Defensa del P-°fes'
pro
sorat Particular ele Ba-celona, Gremi de
e
fessors Particulars de Catalunva
Mest'res 'ritula-s privats de Catalunya, han
dat, per a l'adm'ssió d'alumnes cn Ilurs
men's que l'antic: sistema de quwes mcnstlals
trimestrals quedi susbituit pel de matrícula anual'
ri

e!":1)1i

una

caea

aquest.

•

tAL
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patronals.

—La Universitat Industrial ele Barcelona ha
publ:cat el cartell anunci del curs de 1922-1923,
que ts força intere sant i fa fer una gran idea
c'.els meltls irrs cnsenyaTerts que es donen en
aqucst centre, un deis m•Ilors
sa classe.
Les scilicituds ele matrícula hauran d'ésser
dirig•d :s al scn or presldcnt ('el Pa ronat de
Industr'al. La .inscripció podrá fer-se
tots es clics feiners d'aerest rn-s de -e embre fins
al 28 inclusiu a la Secretaria General.

s'

ESTRAN oL0
/9

Cong-rés d'Educació Moral Ve
Gineb-a, s'ha ressentit del sea
5r
rácter eeléctic, incompatible amb tota obra
ría, esp-c'alment anal) aguesta ele l'educaci?
—El

t'ngut

tercer

Ilcc

a

ral. Trel:alls notables (alguns), 'discursos Ple1/5
reswt
de "ciéncia", bons desitjos; mes sense

práctics...
—L'Assoc'acló de miner's i les

?OS

organitza

C011-

s'han pronunc:at ca
tra l'augment dlores del treball, extensió P'
Stinnes
ta en el projecte del senyor Hugo
a
garantitzar el 11:urament de les repara'

sindicals

crAlernanya

,

ferroviaris francesos renunciaren
jornada de vuit llores ..p.erqué perjudicav
mes de 400 milions a les 'Empreses, dificl
la seva v:da.

eViS'
Per
a

13

—Bis

e 13
Roma l'assemblea QIiihi
Católica italiana, amb Missa 1C

inaugurat

Joventnt
nló

a

general.

—I-Ta mort l'exministre francés Marcel
bat, socialista 'd'acció, temporalment far1)6s'

terly

péti

lhiagi perdonat.
camP
Montevideo es fa una forta
esPeindecents,
contva els espectacles públics
jovenets.
cialment pels que afecten als
—A

'
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Obra de gran interés:

Los Tribunales
EL

PARA NINOS

TRIBUNAL

Y SU

tyr ara
EN

ninos

BARCELONA

ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE

---

DE FUNCIONAMIENTO
PER.

Ratreori Allbó í Martí
President de dit Tribunal

amb

un

próleg de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a nens

PREU: 10 Pessetes
_

EL

PRODUCTE ES DESTINA A

INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

1

D E LA COMPANY1A THASATLANTICA
Liniade

Cubg,

Méxie.—Servei mensual, sort'nt de Bilbiro el 17,

116nel 20 i (le Ceranva el 21, Per a Hibina i Veracruz. Sortides
ábana el 20 de cada mes per a Coru ya, Gijnmi i Sa tal,der.

de Santander el 19. de
de Vera ruz el 16 i de

de

de Ituenns-Aires.—Servei mensual sortint de Bar( elona el 4, de Málaga el 5
el 7, per a Salita Creu de Tener,fe, Morit,vid o i Buenos-Aires; emprenent el
atie ckt tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevidr o ( I 3.
vi Unja de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, scr iat de Barcelona el 25,•de
el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, H (barra i V( racruz.
et` In de
Veracruz el 27 i de Habana el 39 de cada mes, amb es( a a a New-York.
Liniu de Venezuela Colombia. Serv(1 mensual, sortini de Barc In na (1 10, de Va
' el
11, de Málaga el 13 i d Cádiz el 15 de cada mes, per a .,(->S Palmes, SInt Cr. u
n
flife, Santa Creu'de la Palma, Puert (-Rico i H (Paa.
a d
Sortide
Colón el 12 per a
"anilla, Curasao, Puerto-Cabello, La G mira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i B rcelor a.
de Fernando Pffil—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
dcant el 4 i de Cádiz el 7, Per a Les Pal res. santa Creu de Terrera-fe, Sama Cri ti de la
de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, ferd les escales
k-etnarias i d la Peninsula indicar-les en el viltg.e u'anada.
A més duls
Compfin la Trasatlá-tica té rstr blerts els especials dels
indicats serveis,
po
del M-diterr.(ni a New-York, dels ports del Cal tábric a New-York la Unja ce BarFilipines, les sortides de les. quals no són fbces i s'anunciaran oportunament a cada

vi' Cádiz

R:1111lcia

de'ci

&ajen,

deiPart

ceirots

viate''.a

la 11(111'sts
sei

vanors admeten
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Calle Arelis, u." 7, pral. (Travesía dc Plazas Sta. Ana y Nueva)
CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, D.F. COMERCIO
•Reforeta de letra.—Ortografía.—Correspondencia
de escritorin.—Itieconografía.—Calculo mercantil y Teneduría de Libros por partida
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsct.--E1 Título de Tenedor la
Libros, previos exámenes por Orltos y profesores mercantilés.—Clases especiales Paor
P
serinritas.—Practical of Sclool Languages (Lenguas vivas) por profesores extranjeros Y s.
métodos modernos puramente prácticos.-Taquiguafía.—Geografía comercial.--Lenguáf°n°

do.?de

1

IMMOMM113.01.1¦11EUISirt

FRANQUEO CONCERTADO

1

•

>luri;77-10
(1

AtAll/A A. O.—o

0°57;9

