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Paraules í feís

Els par/lis

nous

de dreía

el ,Amb una bona voluntat
que només poden sentir els
S
esperits amarats d'ideals enlairats,
j "nles del catolicisme
social espanyol van llençant programes
i
i més programes, crides
per a formar estats d'opinió
favorables a la creació d'un partit de dretes, fort
Pntent, ja es tracti d'una agrupació
única, ja d'una mena de denominador comú
Partit s Ja existents 1
entre els

inanifestos,

,

•

,

.

:

ese..Aquests,

sznanitzats.

-

tot interés creat, es resisteixen. Temen
Iluita n'ésdevé d'aquí entre els nous i els per la seva vida própia, migra&
vells, entre els que senten tota la
d/ la vida nova, de les
necessitats novelles, de la plasmació dels nous
en
ideals, i els que
,eno,.. conservar l'edifici ja mig enrunat, esberlat pels
quatre costats, i sense força per a
v4r-se, de la própia capelleta.
El resultat de
In
la Iluita no pot oferir
pels renovadors no és, potser, la mésdubtes. Peró entenem que l'arma portada a la
adeqüada ni de la que se'n poden esperar més
eaer„ies. Ens referim a l'arma del
do un programa costa poe de programa.
conjuminar. I si el camp d'especulació és tant ample i
com el del que s'anomena
fructífer
a
catolicisme-social,
1

re

,

com

"Sd• 1 una

v:or
,.

efiat,ei'(a

p;trinalment
que

el programa surti pie i brillant.
pübl.Peró,
desacreditats els programes
I,
estan tant
tant poca

n'espera

deis

només cal

en

espigolar Ileugerament

aquesta•terra de política verbalista!

I

mateixos!
bona voluntat deis iniciadors
és manifesta; la capacitat,
Ión eerit, indubtable. Peró,
provada; la seva elevació
realitats
és
el que el poble voldria; fets, fets, fets! I
jg
linPossibles baix la base de l'estat d'opinió
aquests no
católica d'Espanya i la élite que la
dirigeix

d'es

La

cosa

i programes.
Una Universitat
eulthuna
católica;
i

.

uns grans rotatius
católics, uns cicles de conferéncies d'alta
veru,".'n de popularització de l'ideal
social nostre. Heus-aquí el que portaria al
-1(tent de l'eficácia en l'empresa que
poble el conde ,""eatió de procediment, al fi i al ara només veu en programes i proclames.
cap; de saber si s'ha de començar pel
einar pels fets. Peró, guantes i guantes
programa o s'ha
són les empreses que es
de
malogren per

tiiiejt?nl.
10

procedimenti
políti a Espanya,
els homes pensadors
ca
verbalista!
iS

una

i el

poble (en aquest punt d'acord) la temen
tant la

,
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
parlar de crisi.
rz torna

Tal volta aquest
a
sortiran del Ministeri els ministres política
arrelats a Galicia i Astúries.
El tractat amb Anglaterra, que el Govern té el
sompromis de signar en será la causa. Anglater
d'ésser sa
ra mana. Els carbons espanyols han
mes

crificats.
Pobres asturians i pobres gallees!
Aquí estem per a servir als francesos i als

británics.
L'Alt Comissari del Marroc ve altra vegada a
veure'ns, peró amb tata la cerimónia que el seu
alt cárrec comporta. Ve a consultar l'implantació
del protectorat, segons diuen, peró també altres
problemes importants...
Per fi el clam del poble sembla que ha arribat
als altres sectors polítics, demés del nacionalista.
Ja era hora. Els representants del país no poden
callar fins que l'afer del Marroc es liquidi, per
qué, si no, liquidará a Espanya. Només cal veure
els homes i els milions.
com se fonen allí
Larache
ve a ésser quelcom semblant
L'Afer de
Panamet francés. Peró a
aquell
famosíssim
a
Franea es va fer justicia. Aquí farem expedients.
No sabem fer altra

En Lerroux-

es

cosa.

vanta cl'haver

conquistat

molt

bones notes en els exámens de la carrera d'advo
cat, de que acaba de llicenciar se.
Els interins i suplents de cátedra que ,varen
passar-/o, estarien a la seva altura. Tants a tants.
De totes maneres han fet un bé immens a la seva
Universitat els examinadors d'En Lerroux: l'han
fet famosa.
Qui en sabia res, abans, de la Universitat
de la Llacuna?

En Montejo combina

viatge per tal de

un

fer-se obirador el dia de
Peró li va fallar el tren.

l'inauguració
res,

peró

de

no

curs.

altres

A Madrid no li va passar
universitats el varen xiular l'invitaren a anar
se'n a l'altre món, ja que no vol fer dimissió del
cárree de ministre que desempenya en aquest.
Is/ncara és ministre en Montejo!
El passat Pressupost s'ha liquidat amb un dé
icit de 1,101 milions .de pessetes.
Poqueta cosa. El Govern tampoc es preocupa
d'aixó. Mil cent i un ntilió de pessctes? Bah!
El Raissuni siha sotmes, peró en Krim...
Es un os de mal rosegar. De totes maneres els
en

Piniés? 5?
Silvela ha saltat. I per qué no En
Correos.
dos co-reus en aquest mal afer de
ESPANYA ENFORA
'41
cobrir, amb pocs dies, de el
Bósfor,
xells de guerra els Dardanels i el
Constant
viá una nuvolada d'aus militars sobre
el te
noble, i Kenia], que es va atrevir a invadir
mitja-111
ritori neutral, s'entorná enrera amb la lliurat
ego anglés ha
na entre carnes. El quos
vergonya.
Els turcs tw
Europa d'una nava

Anglaterra

va

ni un pam...
discutiran
a Mudánia els
Ara
condicío
rnés tard, a un altre 11óc, les
la pau
de la mateixa.
la einl
I mentrestant als turcs se'ls rovellará
Cs.
haurá
i
tarra, i els grecs es refaran un xic,
l'eterna qi?e
viat d'aspecte el problema d'Orient,
crisis
tan gr°
aquestes
História.
I
en
tió de la
guanyar dies. El tetnPs
ses i greus el cas és
diplomácia.
encara el primer factor de la

posseiran

preliminars

.

merces
Anglaterra sortirá, d'aquest plet,

a

In
decissió i al patriotisme 'deis seus Os,
el uní de les Indies assegurat.
man C11
li
La fita dels Dardanels era la que treu d'alt
afermar. Ja quasi ho está Qui l'en
aquest
-El paper de Franea i d'Itália en
111
rernolc
afer no és- pas gaire airós. Van a
elce‘
niobren amb Inés bona vOluntat que amh
seva

-

especiahnent França.

deselD,Pel

Peró el més trist paper és el que
la Societat de les Nacions avui en dia.
que serveix si no és per evitar
com
el present?
Ni l'ha previngut, ni l'ha resolt.
si la
Ja ens podríem donar per satisfets evités,
i
austriaca
N. solucionés la crisi vital
l'absurda dist1
posant justicia, els conflictes que
per
e
bució dels nous F,stats confeccionats
sovint.
tente al cor d'F,uropa pr-omou tot
es va 0, 15
visió del Tractat de Versalles, que
Tractats
soroll, i l'anullació deis
sense
vilb
tná
deis aconteixements, o per no serconse ti
per
per
obren nous carnins a la vera pau
ció de la qual tothom sospira.
de
Tot aixó distreu l'atenció de la gran
11rítima francesa i de la crisi de la
trascendencia, conl la
Reparacions, fets d'evident
favorable
bé ho és l'actitut deis Soviets,
evolució del
causa turca, i la rápida

ret„
rápidament

Lafe

vaga:

Cornissi,,,i

corrlu.ns

rus

cap

a un

capitalls'
régirn vergonyantment

aires d'Africa són de pau. Déu la faci bona.
En
El desgavell de Correus, encara persisteix.

•
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La
klai,

descomposidó

d'uns

anys

PlnYa PaSSat per
3e133,

i mai

ilutiferent
klai
fc'

la

de !'Es/al espanyol

aqueS la banda,

en

havia ES
els pre
s'havia mostrat més

anoments tan greus

l'opinió pública

ha estat el clam que aquest desfalç, que aquesta
manif estació purulent de ?la gangrena del c os
de l'Estat ha produit en l'opinió pública? No
?'itera
pogut notar entloc.
I ai.rb que succeeix en aquest ordre de coses,
Izo veicm també en les clemés esferes d'acció de
l'Estat. Ara, per exeniple, en Lerroux ha M'in
gut un gran de Llicenciat a la ..S'ecció Universi
taria de Les Palmes ,Canaries. En una convo
cataria d'examens, ha aprovat
amb magni
fiques qualificacions toles les assignatures de
la carrera de Dret. Un advocat més, que
impor
ta en una terra on
"l'abogadisme" és una de
les pitjors plagues? Pera no és aixd el
motiu
del plany; sinó les facilitats
dignem-ne faci
litats
que en un centre que hauria de tenir la
serietat de le:t ciencia traben els qui tenen un xic
de preponderancia política.
El cas, segons es din, és d'un. a irregularitat ma
nifesta i'ben públic, ja que el propi Lerroux
antb una debilitat potser una mica senil s'ha en
carregat de predicar-ho
tot el món; i a des
grat d'aixd, guantes són les universitats, guantes
les facultats de Dret que s'hagin sentit ferides
en el seu amor professional i hagin
protestat amb
indignació d'un fet semblant?
1 no diga," res de la política de
personalis
mes
que en elles esferes es desenrotlta i que
causa horror a tot esperit selecte. En
aquest pre
cís ir:amera es vé parlant d,'una crisi ministerial
soase més finalitat ni objecte que la
de conten
tar a un o dos senyors, que desitgen la cate
gorja
d'ex-ministres. I aixa en moments greus per a
E,spanya 1 per al món sencer
Dones, amb tot, l'opinió calla, llegeix els dia

com

davant d'aquesta gravetat.

descomposició

de la constitució orgáni
ihavia mostrat anzb mejor inten
que ara, i mai l'opinió hi havia
passat per
amb tant poca preoeupació 'per tot el quk

(I'Espanya

3aut

la
4-notnt

rOdeja.

1

Potser ja tradicional alta deis "mcols d'Es
PauYa".
Pera en el ntoment present aquests mals
3(ín
f ectius, i son forla greus.
Potser
e

Podre croad aplicar-se definitittament allo

en

Silvela de que "Espanya no té pols."
N6'; l'opinió no vibra ja per a res. Els acontei

'inents
I:"A t01,
mPla

—

precipiten, s'encalcen uns als altres; i
cls mirem amb l'indiferencia de qui con
es

111

---

coses d'altri i que 'a ell

per a res han
No havíem viscut una epoca d'una
debilitat general i d'un'a més grosso re
xació-de tot sentit social.
ti Una sola cosa fa ovni commoure l'opinió:
la
quesa, l'aranzel, el canvi, etc. L'esperit,
te
al
seu
vtat, queda
arreconat; i tot sentiment noble i
los
local enlairat
esdevenen quixotismes, crits ro
lad t
-at•es d'uns quants
hontes isolats.
1 els

d'afectar-lo.
piaier

1

..,

'

símptomes són. veritablement fatals. Ara,

Per

exemple,
•k.,t

del Marroc, és poc menys
que
talla éS un mal negoci
3
sen.,_.,
per a .E'spanya; de que alió ha
-e; ue que ni sang ni pessetes té prou
per llençar en aquella terra; de
que les
den
en

l'opinió

ala.:

l'afer
de

_

d'acabar,
h:sh

bro'rfnYa
'res
r; ,

en ésser
almenys en gran part
re4"tes; etc. Tothom cau d'orella din el ma4,1‘4 algun Periodista ho llença des del seu roun que
dél,.`;
cure polític ho afirma
ven
ris, s'assabenta,cle tots aquests desastres, i
'zi. Perd
espera
l'opinió
(ta
que imposi aixd que sent, i
amb
h°
pele sent profundament, on és7 que s'ha fet?, llal a basefatalisme mamut/rala que vingui el d,esen
d'un cataclisme.
5,°1 1'3 manifesta?
que mai havem notat Patonia que ara
la; 't'ara es Parla d'un 'desfalc de setanta vui- es Repetim
nota en el cos social d'Espanya. Ens deja l'al
utitions
»Yac. "'El de pessetes en l'Administració del tre dia
ande: Oh, si aixd hagués passat en el
Sol" 1 "La Acción", de Madrid, n'
nal 1
segle XIX, tan calumniat I; cada guinze dies hau
rez, donat detalls
'eles,.
e,sgarrifosos pel cinisme que riem tingut una revolució, cada setmana un pro
aixd, aquest desfalc, vé en els pre
eiS,
nunciament I potser tenia raó.
dies
go°3
en que
els pares dels soldats de "quo4,4 Paguen un plaç
de la
atei.ra menire els
Per aixa ens fan tanta gracia alguns rotatius
iMis>llert
il:
comí)
ja el servei que la llei els deis que com "La Epoca" i alguns escriptors
d'o
pre°4.a.,
c'ís segueixen incorporats a files; i en el fiel com el senyor Salaverría, que
ocupar-se
os
"nomen: en que al poble se ll carreguen
de lots aguests mas se'ls acut un sol remei:' que
ark vinticinc per cent
les contribucions indus
i ia
deixi de parlar-se de "derrotisme."
territorial, etc. I a desgrat erais& poi,:
J. M. G.

Pa
tei

---

---

a

en

un
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El bon

cinernatógrat

La pellicola pontificia
una pellícola que per sí sola redimeix
pecats.
al cinematógraf. En presenciant
cte tots
aplaudint-la, i en prO
la, en admirant-la,
pagant-la 'ami) entusiasme, no hem de rectificar

Hern vist
sos

en

res

de go que hern dit i escrit

en

quatorze anys

contra mi art que al seu .inventor mateix, mon
sieur Lumiére, va arrencar, fa poc temps la con

fessió de que semblava inventat per al mal. Ara
comencem a descobrir el m'al pel qual podrá dir
se un
dia que el cinernatógraf ha sigut inventat
per al bé.
Pa dos anys„ a Roma va fundar-se, a l'ombra
del Vadea, una entitat per la producció i divul
guió del bon cinernatógraf, Es l'Istituto Cine
matogr'afico Morale Educativo San Marcó, al'
davant del qual hi ha entre altres eminents
personalitats roritanes el director deis Museus
pontificis i el Cardenal Granito Pignatelli di Bel
monte. L'obra fou beneida i encoratjadfa per
S. S. Benet XV; i començá pel lloguer de films
triatS i revislts, i aná dessegttida a la elaboració
d'obres concebudes en maridatje de l'art i de la
moral cristiana. De preferencia, grans films
d'assumpte religiós i especialment vides de, sarit's,
per l'istil de les conegudíssimes Christus„ Fa
biola i Jerusalént /libertada, que portaren tanta
gent a nostre Palau de la Música Catalana.
Peró decididament aq.uest no era, no podía ésser
el camí del bon cinematógraf, per més que fos el
cinematógraf ben intencionat. En diferents.,llocs el
que aixó escriu s'ha declarat en Contra ele les
pelleoles de ficció (r), de tota mena de draines„
comédies o tragédies cinematográfiques, adlitte les
d'assumpte religiós més dreturer. Ni el Christus,
ni la Fabiola„ ni el Frote Sole, no son més que pa
rodies, Sovint infelicíssimes, de quelc6m molt sa
gr-at, i tal com l'infrascrit, judicat ho tenen, en
privat i en públic, autoritats eminents d'aquí i de
la rnateixa Itália.
Ara, ara, acabem de trobar el veritable cinema
tógraf bo, moral i religiós. I molt més que aixó,
apologétic i apostólic. Més encara: el cinernató
graf catalic per excelléncia. El que pot unir el ca
rácter internacional, mundial, d'aquest art novíssim
amb la catolicitat de la Santa Esglesia Romana.
LIstituto Cinentatografico Moi;ale Educativo (dit
per abreviació lemE) San Maco, ha encertat per
fi la justa via, elaborant i fent circular pel món
senter la pelficola "LaJ.Roma deis Papes".
Mal eran en la venturosa ocasió aquesta pot
recordar-se aquella frase de la Sagrada Escrip
tura: "Déu no necessita les mentides deis homes."

Per a propagar, per mitjá del ,cine, la verOt
mea
cristiana, no es neeessiten les ficcions, les
ar
tides, de les reconstruccions Inés o menys 11
Salas.
tistiques de la vida de JesúS o els
film f,a Roma deis Papes és tot ell tret del
tural. I el seu efecte damunt l.'espectador
la
es
cer, es formidable. 1 es comprén: Roma,
ciutat real i veritable, la glória de
e'
hl és més triomfal i palpable 'que en lloc;
reaPapa, és son cap visible. Dones aquestes tan t
litats tan plástiques i tan positives'
impregrwdes de sobrenaturalism e, tra aren'
iaain
s
ten el sobrenatural en la manera en que
fidelment transportades.
ques.
I.,a virtut d'aquest film és tot. justarnent o
glie
ta: transportar Roma per tot el rnón. Ver
de san
imatges anirnades del Pontífex i sa Cort„
Cris
de
la
Palau meravellós, de la Suma Basílica
tota
sagrada
la
Urb
tiandat í totes les altres de
irape
la ciutát sencera, la Roma papal i la Roma de"
rial, Factual i la 'histórica.; no paS amb actors,
acialcoracions 1 comparseríeS, no amb ficcions i a
llatjes, sinó les coses i les persones matekes (lae
.l, sl"
ami) sos ulls pouveure el viatjer o el pereg.
dal0
guin escampades urbi et orbi, i porta es c
dels pobles del món-, especialment els fidels, es deis
peró també davant de la universal multitue
catolicitat.
bornes, en manifestaci6 genuMa de

l'Isiglesia,

Prie, rs";;;

,

,

,

ral

si la visiO a
pool'
de Roma fa sentir la divinitat de la Roma
al
fical, una visió mecánica fará sentir també 3, ovo
clivinitat d'una manera tant més
d a'.
més aproximat sigui el resultat M ecánic.. Dr
de
P
que aquest resultat és condicionat pel gran
g res técnic, pero ja és avui força
cliesgra'
.Ningú.que bagi, vist aquest film
inottl (1t,i'
ment és molt poca gent a Barcelona, pel
°e
intensa
direm Inés avall— oblidará la etnoció
contemplar la figura alta, blanca, jovial,
P°'
i expressiva de Plus XI, prés per l'operador a
scli°
el
quíssima distámcia, mentre pronunciava el '' ;
inaugural del Congrés rucarístic, les frases
ecnants de la qual peea oratória van essent
tades a la pantalla, alternativarrient am' 15 sias'
del Pontífex pronunciant-les i l'efecte d'ellrri5 se'';
en e
me .delirant que cada parágraf produia
de Wtes
vinguts
setantst
mil
congresistes
xatita o
s°1 de
les parts,del món, aplegats sota un magn16c Nilv
maig al pati del Belvedere del Palau Vaticál adovs
a
gú oblidará que 'els ulls de rnoltíssinas esPecl
II', ola.
la
assistint,
per
mitjá
de
es mullaren en
més sig taissl
una de les cerimónies históriques de
la
l'Esglesia:
ció en el transcurs secular de
del
'ansió
de comunió infantil celebrada en
Congrés, al Colosseunt; 'al fa.mós Anfiteatre at 11
mártirs clava
que mullh la sang de tantíssírns

El

raonarnent és ben

simple:

,

rtesla
aproximad:
.,•,.

--.

!lela',

4°1.55
Proi
visió.

-

Pef"Itific"stisd"
rioi.
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ebs brutal i els emperadors
sobirans del món
stncer. Quina escena! Dotzenes de milers de nois
aojes, acompaiay-ats de clergues, professors, mon
a; atapeits per les'restes de la santificada arena
ínIls estreps i arcades de la portentosa ruina, i
trem:g d'ells obrint-se pas els sacerdots que de
ade,-ia en gradería van distribuint, també en un
iIÍjm esclat matutinal, el Cos de Jesucrist.
antrast sublim d'innocéncia i records de martiri,
glória actual de Crist triornfant presenciada
mateixos murs i pedres augustes que presidi
la persectició i l'heroisme! I que una escena
bagin pogut contemplar-la nostres ulls, al
'ves d'un enginyós artefacte, sense moure nos
:S

Peus

n14,

deis

carrers

de Barcelona!

Oh, progrés

servent de Déu!

episodis, per ésser .els de major
ránima, peró la pellícola sencera, el
de la qual dura bé dues hores, és
tota ella brooa
d'escenes culminants. Ho són la visió d'aque
an multituds apinyades al davant de Sant Pere,
s'°ses en saber-se la malaltía del Papa Be
ne
aquets dos

eil'1"einta
Pa

en

,

;

v„

"v, silencioses en coneixer la mort, apretantwesprés per a visitar l'august cadáver, en gra
'°11s diverses de
durant la Cek1e
b):4'ció del Cónclavi, l'expectativa
escrutant inquietes els resul
tat ' de
la sfuntata, victorioses en saber-se la elecció
crel
ilou
Papa, esclatants d'una joia que feu retru
ny r
Su

,1

siriacs, coptes; frares i religiosos de mil ordres,

as

sociacions católiques de les principlals nacions
voleiant cents dé banderes, i tot aquesta munió
fervorosa. vista exir de Sant Joan del Laterá, fer
el torn del Colisseu, passar sota de l'are de Cons
tanti, aplegar-se enfront de Santa Maria la Major,
desfilar a la Via Cavour, i ésser a diferents in
drets benekla amb el Santíssim... Si el Papa, com
digué una vegada el mateix Cardenal Ratti és
en certa manera un complement de
l'Eucaristía,
l'aplegar a una mateixa sessió cinematográfica el
trionii del non Succesor de Pene, i el triomf de
Jesús Sagrarnentat en l'históric Congrés de Roma,
no és una Higo estupenda i realíssima de les més
fonamentals veritats de l'Església, personificada
en son
Cap Invisible i en son Cap visible?
L'enfilan de totes aquestes escenes, totes au-léntiques (2), repeteixo, apareix organitzat al vol
tant d'un texte, que ve a ésser una veritable con
feréncia q sermó apologétic, ço que li (lema més
valor encara. La eficácia i utilitat de propaganda
religiosa que té, és evidentísima.
que aixó
Extensíssims.
Un instrument d'informació religiosa, d'irradia
ció romana, d'intercomunicació entre els católics
de l'univers. No pas, que consti, per a sustituir
rés, sitió per a augmentar amb un ressort pode
rós i novíssim la relació de Roma amb el món ca
tólic, també per a la vida de relació, per a l'edu
ca.ció, per al mutual encoratjament. Un cinema
tógraf internacional que escampés per tot el
món, menat per mane pies i alhora inteHigents,
les romeries de Lourdes, les cerimónies de Terna
Santa, les peregrinacions deis principals santua
ris nacionals, els aconteixements i festivitats deis
pobles católics de la terra, no ajudaria, per ven:
tura, ara que tant es sent l'afany de l'internacio
nalisme, al foment de la tant desitjada fraternitat
entre les nacions cristianes ?
Esperern-ho. Mentrestant
cessada la causa
que ha fet arreconar al teatre Goya, amb preus
molt pujats i propaganda escassa, una peHíco
la que essent i tractant de la matéria que més
pot interessar al gran públic católic barceloní reu
nía les condicions d'ésser autbnticia i autoritzada
fem vots perque d'una manera o altra reaparexi
en lloc més apte de Barcelona i que tothom pugui
fruir i aprofitar la óptima i edificant Iliçó d'aquest
oportunissim i admirable film.

Horitzons

slescobreix?

el món sencer, al
moment históric d'aparéixer
baleó,
cinquanta
anys no obert a la tiara pa
Pal
rostre sobirá del cardenal Aquiles Ratti, tot
Jnst
Proclarnat pontífex Pius XI, ufanes altra volta
en
el dia de la coronació, la benedicció so
níssima que davallava d'aquella balconada on es
onej-ar al vent l'immens clamase amb l'escut
,C l'altre
Pius, del Plus IX sofridor i perseguit!
les innumerables vistes interiors del
pontificals i cardenalicies per
patis, i per les Loggic raffaelesques,
del Cónclavi, de la coronad& del
Eucarístic, marxes i evolucions de la
ruja Noble, la Guardia
Palatina, la Guardia
cop d'ull d'efecte indescriptible a l'interior
la'a
Basílica de Sant Pere; vol en aeroplá pel
eún "nt de la vaticana població i al
entorn de la
de Miguel Angel; visió de les grane basí
1i%
k 1s de la
Ciutat Eterna, dels monuments de la
nota grácil i severa ensems de Ro-a
!el levada: la neu blanquejant l'Are de' Titus i
del Colisseu; i tantes altres notes
mrs 'Inentals de carácter arqueológic, históric o
R. RUCABADO
que esmalten la cinta. Per fi, la
processó
°sa
Nos del Congrés Eucarístic, (Portat per cert,
pél mateix cardenal Granito, consiliari
(1) Conferéncla El Cfneinatógraf en la Cultura i en ela
tector de la editorial cinematográfica) amb Costa"
1920, pág.
t;n8
on alternen
(2) Unicef, perb discreta. excepcló, és una escena ~posta
al
costat deis dignataris lla
"is
patriarques deis ritus orientals: armenis, de Sant Pere bene)int els prirners crIstians, interpolada a segult
de la primera
Un

!tnirebent

\,jnificents,

corredors
1,,)re )aratiusi
LsAres
,

Imperial;

—

glor5tIal

Pr1.4110,

hénedicció pontifical

de Plus X.
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Quan

La munianya
Ess Francesc té el costum d'allunyar-se
de la ciutat, per a donar-se a fondes medi
tacions. La quietud deis cainins i la pan de
les muntanyes, omplen de repas i de sua
vitat la seva anima. Quan a ?'hora que el
sol es pon, travessa el bosc ombriu i solitari,
el seu esperit somiador és pié de melangía.
Oh! l'encís d'aquella hora que les munta
nyes s'adormen sota la llum morent del sol,
1 el cel esdevé peálid i transparent com un
eristall, i els ocells lassos de tant volar ama
guen el cap sota ?'ala i canten els grills sota
el parpalleig de les priméres estrelles. En
•aquella hora de misteni que l'hame es recull
en
el santuari del seu esperit, i arriba de
Iluny la vibració d'una campana i el cant
d'un camperol qui retorna a la llar, els que

sensibilitat,

senten

una

—Mare, no us estranyeu que els »tés atre
siguin aparentment els més felicos.

vits

La

mare

Pard

d'En Enancase emmudí„

gula amb el pensament condemnant la
signada del seu fill.

se

En Francesc tenia ?'ánima
caritat que no pensava sinó

re.

tan encesa d'

en

el

minora

pobres i deis humils. Era mes
telligent que alguns deis seus amics, Per'
con que aquests teníen més atreviment
més audacia., el deixaven enrera i es befaveo
de la seva bona fe. Els intellectuals no creief
ment deis

ell. Cam pot tenir talent un jove ta4
humil? Si hagués estat un. honte inflat,
•nitós, que hagués sabia parlar amb desPre'
e°
ci deis seus companys„ haurien cregut
sen
els
dl. Pera En Francesc, respectava
companys i mai parlava dels pro pis
es
Passava hores i hores en la seva cambra d
puresa
tndi, llegint i escrivint amb una gran
sa.
Mal havia sentit la fiblada de l'orgull
buz qué cosa era vanitat.
Els anys passaven i En Enancase segui‘
tan pobre 1 ignorat com sempre. La se'v:1
Ll
mare s'havia, fet venda. Un dio En
1111
mare
arriba a casa pensatiu, i la seva
la tristesa en els seus ulls.
—Conec que has tingut un
d°
li va dir„ esguardant-lo amb una grati,
en

doleor inefa

ble. L'home se sent alliberat del pes feixuc
de la carn, i voldría tenir ales per a rabe
jar-se en aquella claror tan suau 1 manyaga
que hi ha damunt de la muntanya per on
s'ha estimbat el sol.
En Francesc retorna a la ciutat amb el
cor pur i l'anima asserenada.
Es generas,. magnanim i no obstant nin
gú es recorda d'ell. No sap qué cosa es am
bidé.
La seva mare prou li
fill »ten: no
veus que els teus amics segueixen el camí
de la prosperitat i tú ets pobret! Per qué no
fas com ells? No veus que no treballen sino
quan veuen la possibilitat d'obtenir una cosa
material?
—Es cert, mare. Pera qué voleu que faci,
ti soc així? Si el »ten esperit cm senyala el
camí dreturer, cam puc seguir-ne un altre?
No saben, »tare, que no m'interessen les co
ses del. »ton? Tots aquests que volen arri
bar sense mMt al cint de la gloria, cauran.
Deixeu-me caminar a poc a poc, trepitjant
terra ferina.
—Pera, no es trist, fill meu, qtie tú tre
ballis antb tan coratje i que no s'adonin de
tú? Es que unicament ten" el dret de clavar
la dent al fruit desitjat, els que tenen anda
da per arrapar-se a la soca de l'arbre i en
filar-se amunt i arrabasar-lo amb violéncia
'de la bronca?

consideri
no té conciMcia
mitjans per assolir les selle+

home

ambicions. Jo, certes coses, no les puc fer
Tard o. d'hora els que obren malament só
castigats. No us dei,z-eu seduir per l'hit fa
venta
cil dels que no tenen conciMcia. Es
que no tinc res, pera hi ha tanta pau en e
meu con que soc felic malgrat la meya P(''
breva.

meravellosa

temen

un

tots ds

1Writs

desertgaltri

cesa.

--Sí,

mare.

He demanat

un

favor

'amic i no ha volgut fer-me'l. Tants
que jo li he fet!
—Ho veus, fill meu..,.Has pasat la
tut

a #

fav°°''

jove.i$:

110114'
sacrificant-te pels pobres, pels tothffil

has fet bones obres; has estimat a
has estat generas, magnanim i ara niogi ,.cj
recorda de tú.'Els teus amics s'han fet
i alguns d'ells avuí son homes de
Tú, en canvi„ no has sabia treure cap Pr° éj
practic de la vida. El ten, amic Ranión, t6
resPec,
un malvat, i no obstant tothom el
soClal
posició
perqué té tina brillant
teva,
n'has tret d'haver estat bo, si la
.ha servit per enfondir més la teva Pobre
ha
No veus„ fill meu, que al mon no hi
q16
egoísta
tan
ritat! No saps que l'home es
la
se
Si esta assedegat i troba una font
seva encara que els seus qermans es,fli°

Preslil
9,i

bols`t:u

.
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de sed! Tú has obrat sempre de bona fe,
ea'ab el cor a la ma, i els teus companys abans
d'obrar han escollit el camí més rápid per
aconseguir les ven tatges materials que am
bicionaven. Mai el mon ha estat tan corrom

No hi ',savia ni un sol home que volgués por
tar la crea. El comí era planer, ampla, asso
lellat. Pujaven la muntanya sense fer cap
sacrifici. Coy qué vols, cor qué desitges. En
els aires vibraven rialles sonores i crits de

Put com ara.
--No ho creieu,

alegría.
Els homes, pailid. i dema,crcas, arribaren

mare.

La illusio

es

una

,

al cmm de la muntanya, que era el terme de
la vida, al mateix temps que arribaren els
aPagat i ara les veiem tal com son. No
es el mon
que no sabien qué cosa era dolor. Els feli
él que ha canviat: som nosaltres.
cos
varen riure's deis dissortats, peró heu's
En Francesc sortí de casa una mica preo
caPat. Les paraules de la mare ressonaven aquí que de sobte la creu feixuga que porta
dintre seu cont una acusació. Mai havia dub ven els homes resignats, es convertí en unes
ales immenses i els cels es varen obrir i es
Perá a,quell dia sentía una mica de pene
feren enllá el sol i les estrelles, per tal que
dirnent d'haver estat tan generós.
"Els meus amics—pensava—no han sa poguesin entrar a la glbria els que havien sa
b,la correspondre a la meya generositat. Si but sofrir i despreciar els plaers de la vida.
hagués fet com ells, avuí pot ser seria En canvi els que havien anat darrera del
ViC tindria un prestigi. Per qué jo, Senyor, plaer volien moure's i no podien. 1 es que
que us estimo i us he servil' sempre, haig portaven dantunt de les espatlles el pes deis
de veure'm pobre i oblidat i en canvi els que pecats. Anaven calera i rodolaven muntanya
avall fins arribar a un avene pie de llot i de
es recorden de Vos viuen feliços i se
sutzures. Els hornes que no havien volgut
gueixen camins de prosperitatr
se sumergien en el llot i s'enfonsaves
.sofrir
S'e'n aná, com de costura., bosc endins, i
ageure's darnunt d'un prat molt verd. Li en les entranyes de la terra, on mai Inés veu
entra una son molt dolca i va cloure els ulls rien la llum. Els bons, els resignats, els hu
5°111 Si es sentís transportat a un altre mon. mils, havien penetrat al cel com un vol de
santnia. Va. veure una muntanya molt alta, colomes blanques.
En Prancesc obrí els ulls a la Hura. Un
cim de la qual era frec a frec de la bla
vor l'inmaculada del cel. Arriba una corma ocell dalt d'una brancd cantava.
—Senyor!
exclamá— quina visió més
demacrats; pauids, perá amb els
3nts molt resplendents. Portaven a col? una meravellosa. Cóm us agraeixo que hagueu
,crett enorme. Segulen un comí poc afressat transportat el meu esperit a la regió deis
Ple d'arestes. Els peus els sangnaven.
somnis! Ara cm sento més fort i tinc més
Pujar la montanya i s'arrapaven a les. coratge per sofrir. No hem vingut a la terra
Després d'haver pufat, quejen i s'es- per anar darrera del plaer, sino pera servir
l
,,u'nÇaven la carn. 1 agalant ben torta la vos i estimar-vos! Donen-me, Senyor, una
creu tornaven resignadament a entpendre la creu ben gran, imntensa, per a seguir el canií
ciscensió. A mig camí tenien fam i allarga del sofriment i del dolor.
En Francesc abandoná el bosc. Passá en
el brac per tal d'abastar el fruit deis ar
!es, les branques s'estenien cel amunt, per rnig de l'arbreda plena de remors i de cants.
'ent-se en la immensitat. Els que tenien sed El cel era immensament blau. Les fonts re
els llavis a la frescor de
i morejaven. Amb una gran dolcesa exclamá:—Senyor: en mig de dolor soc felic per
f°nts
s'estroncaven,
anib una resignació heroica
que
us porto dins de l'Anima. Aquesta es la
feien el comí amb la creu a con.
4 l'Otra
veritable
felicitat.
banda de muntanya hl havia un
c.(4nti molt amapie.. Rosers innúmers el vareJ. CIVERA I ,S'ORMAN1
eren tan tes les roses olue esclataven
n
"urs branques que tota la mnuntanya era
verfamada. Pel comí ampie hi passava una
.4

lion

que daura, totes les

coses.

Aquesta llum

d,,hornes

—

redres.

len

laProPayen

lentada
2en
(

les
Per tal

estaven cansats

se

branques deis arbres 'es viudad'ombrejar-los. Si tenien fant,

trobaven !taita sucosa i vellutada i si
llavis eren assedegats l'aigua brollade les penyes
i s'escolava muntanya avall.
seus

a

immensa. Quan

Aquell
sea

que sap declarar la limitació del

coneixement, és el que més prop
n'está de la

plenitud.
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CONTRA LA IMMORALITAT

UNA

ONADA DE Llar

En tots els qlioscos s'hi exhibeix un llibre
altament pornográfic i desmoralitzador. Llegint 'el
suman i que figura en els cartells anunciadors de
l'esmentada obra es veu clarament que no té
altra finalitat que ernbrutir la joventut i fer tron
tollar els fonaments de la familia cristiana
Es defensa el malthusianisme i s'espliquen els
procediments per a no tenir fills. Tot el llibre re
galima sensualitat. El mal que pot fer és immens
i no obstant no sabem que el governador els hagi
fet recollir deis quioscos. Per aquestes coses hi
ha una gran llibertat. Si el mal que fa aqueix
'libre en l'ordre moral el fes en l'ordre polític,
l'autor a hores d'ara ja estaria empresonat.
Pa uns quants dies que en un teatre d'aquesta
ciutat s'hi varen projectar unes pellícules cultu
ras. E,Is cartells que figuraven a la porta del tea
tre no podien ésser més Cuggestius. Es tractava
de veure operar unes guantes dones en l'estat que
(leuden meréixer mes respecte..Aquestes pellícu
les projectades davant d'un públic estudiós, o én
un congrés de cirurgia, no farien cap mal, peró
en un teatre al qual hi assisteix un públic hetero
geni, fan més mal que bé. No es tractava pas de
fer ciéncia, sinó d'atraure uns quants milers de
joves que deixeslin unes pessetes a la taquilla.
La redacció deis cartells demostrava d'una mane
ra
ben palesa, que no es .demanava pas l'assis
téncla deis metges, sinó de la gent lasciva. Aqugs
tes projeccions no varen ésser prohibides. En
canvi en el mateix teatre es prohibí la repre
sentació d'una obra política, que en l'ordre mo
ral no oferia cap perill.
Quan el César el ultratjat can damunt del bias
fem el pes feixuc de l'espasa vindicadora, i quan
Déu és ofés resten impunes les ofenses i les
-

blasfémies.
Cada setmana eren tramesos al Marroc uns
milers d'exemplars d'una publicació declaradament
pornográfica, que en lloc de donar als soldats
ardidesa els enervava. El que podia aturar aques
ta onada de brutícia, no va fer res per aturar-la.
Barcelona avui fa fetor de carn corrompuda.
Es representen revistes imrnorals i llordes arrib
assisténcia deis que deurien prohibir-les i a cada
carrer hi ha una timba. El joc i tota mena de
vicis no havien estat mai tan arrelats com ara.
Es juga declaradament, amb les portes ben ober
tes. Les nostres autoritats no temen sínó els
conflictes d'ordre públic. Que la gent 'es corse
qui per dintre í que la immoralitat vagi lenta

ment matant
no

es

l'esperit,

fáci soroll i

que

El eas és que
aparentment,la ciutat don"
tant els fa.

gui la sensació de repós i de quietud.
A.ixó no pot continuar. Una estridéncia pot
ser
donada per un home de ideals, peró la Un
moralitat és sempre la negació de la noblesa. La
moralitat és com la higiene: hem de defensar-la
tots. 'Un poble immoral no será mai un grall

poble.
Cal que aquests senyors que diuen que viviul
el millor deis mons i que a Barcelona no
passa res perqué darnunt 'deis caps sindicalistes
hi plana una espasa, que s'adonin que es1e11'
voltats de corrupció. El mal nostre és que
vibren els esperits i que estem tan tnaterialitzats
que unicament ens espanten els problemes que
afecten a la nostra vida material. No espero.'
que hi hagi pan, mestre els pits siguin tempeste'
jats per fortes. passions. La pan ens ha de venir
de dintre.
Nosaltres volem que se soluclonin harmó
ment els problemes socials i que sigui desarmada
la má deis pistolers, peró volem tatnbé assegu
rar
la vida de l'esperit aturant l'onada de 11c1t
que, s'extén per tota la terra. Cal combatre els
apassionaments que no deixen veure les coses
clares. A cadascú el que sigui seu. Lloem les
bones qualitats i combatem els defectes.
el pedestal pels ídols i als }temes judiquem-los se
renament,' sense prejudicis de cap mena. Les de"
en

fenses sistemátiques poques vegades són iustes.
Cal empendre una creuada contra la immora"
litat i anomenar les coses pel seu veritable 1101.
Nosaltres no volem ofegar-nos, El nostre Pil
ens
demana aire pur i els nostres ulls llutn del
cel.
Que cadascú s'aplegui a 1entorn de la bandera
que simbolitza els seus ideals, peró
tots per a combatre la immoralitat. No ens
a
gueu ara ami)Iluites polítiques ni us pose°
dels
defensar certes actuacions posant-vos davant
ulls els vidres deis convencionalismes per a
e's
les coses de la color que vosaltres voleo, no;
mora"
partidisrnes a un coStat, i la defensa de la
litat a un altre.
A fnosaltres no ens interessen les lluites
11°
tiques. Si trobem equivocada una actuació,
'hem de dir amb tota sinceritat, car estem disr
sats, ara i sempre, a defensar la veritat i la .ius"
tícia.

ajuntem-11°5
veurie
P°11-

J. e.
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Pero

Decididament a Barcelona
té importáncia.

no

no

Ini passa

res.

••

or.

Tot aixó fa mala olor,

lo
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ELS MALS DEL JOC
El Bísbe de Barcelona

a

sos

fidels

diocesans

(Continuad())
Funestes

conseqUencies

del

joe

"Axís en el viei del joc es troba
sols del canvi repentí de fortuna i posició sotia' o de la sobtada ruina de imites cases, que per
centúries havien conservát la seva hisenda resistint l'acció de caresties, guerres i altres calamitats
públiques i privades, aixís també [es troba en el
vici del joc l'explicació] de les dissensions, injúries, imprecacions, perjúris, blasfémies, infidelitats conjugals i altres escenes escandaloses de que
són teatre moltes famílies, i de no pocs furts,
prevaricacions, robatoris, assesinats, desafiaments
i suicidis que augmenten llastimosament la estadística criminal, més crelcuda i nombrosa cada
dia. Altre deis deplorables efectes del joc es la
deméncia, com ho nota San Cipria, ho ensenyen
els autors d'higiene, i ho demostra una experiéncia trista i freqüent. Vadquisivitat del joc és una
avaricia boja, ja que l'avar apeteix eis diners per
retenir-los, i el jugador els vol per a exposarlos a les contingéncies de l'atzar: la scva vida
habitual en cataus i timbes amb una :atmósfera
viciada i asfixiant, la vibració virulenta de les
passions, les baralles i rencúnies, i la fúria de la
desesperació, que no és pas temperada per les
emocions indefinibles que diu hom sentir iSrop
del tapet verd de la tanta de joc, aquesta vida
trista i agitada pel remordiment a la conciéncia
la melangia al cor, amb incessant inquietud per
ses ganáncies i aflicció per ses pérdues, sense pau
de dies i sense Són de nits, amb un peu al mili
d'un establiment penitencian i i tal volta amb una
rná al manee d'un punyal o al gallet. d'un revólver
per a acabar amb l'homicidi o el suicidi o amb
ambdós crims alhora, aquesta vida ha de produir més o menys aviat un desequilibri a les facultats intellectuals, que acabi en vesania o veritable bogeria. "L'amagrir-se, les ingurgitac4ons
viscerals, els aneurismes, la melangia, l'infámia,
la rnistria, la bogeria, l'estafa, el robatari, l'asses
sinat i el suicidi solen ésser les conseqüéncies
no

d'aquesta passió tenag (el joc) comparada en tota
veritat, a un abim sense fons i sense vores." aixó
Ilegim als Elements d'higiene privada de Mon
tan (t); i el mateix higienista en sos elements
d'higiene 'pública diu: "de deb6 fora curibs un
llibre que compendiés tots els atacs de bogeria als
quals ha clonat tnarge entre- els homes la passió

joc (2)." A Bélgica, en les ciutats de la (1Ual'
pels exempIes perniciosos de la gent ociosa, de
les classes opulentes i elevades s'és desenrodlada
molt desde fa alguns anys la oassió del joe, sól
del

innumerables les victime1 que aquesta febre
treballai,
aquesta sed de guanyar diners sens
aquesta fam d'enriquir-se tentant la fortuna, Pr°dueix adhuc en els rengle& populais i els mes
feriors de la societat. Són allí freqüentíssinis
actes de desesperació, els suicidis i els cassos
bogeria, motivats per aquest deplorable vid. Tal
sois a la ciutat de Brusselies es registraren a res
tadística de l'any 1897 fins a sis individus Pe'
día atacats de bogeria i tancats a un
essent la majoria infortunats que havent-se
cionat al joc i a la Loteria, i no havent-los afs"
vorit la sort, perderen els diners, la salut i el
Si s'examinen els .motius determinants del suicia'
1)/es trova, diu Levy en el sen tractat d,higiene
blica i privada (3) citant a Palret i a Bierre
Boismont, que la passió del joc figura
dament en un quarantatres, i les Pérdues de fortana, les quals són en molts cassos
del joc, per un vintiun; guarismes espantosos
haurien d'inspirar saludable horror a aquest
nest vici."

man1c0nii9

aproxitnar

conseqUrici,e1

Un mal molt antic
"No obstant,
i porta amb eh l

com

que l'home sempre ha

pc'rt°..1

tot arreu les passions fent °len son cor, no és d'estranyar que la del inc
trobi en els pobles antics i moderns, ifins
paisos selvatges, segons ha refereixen historiador
poctes, viatgers. Els gerwanics, escriu
jugaven a si mateixos en una posta del daus ces'
prés d'haver-ho perdut tot, i els huns, segons tes;
timo/1i de Sant Ambrós, després d'haver-se PO,
les seves tant preuades armes, es jugaven la
a

voltes es suicidaven encara que no ho
que havia guanyat. I no hi ha necessitat de
tualitzar aquí les manifestacions i
d'aqueixa passió en nostres dies, en els Vals
el joc per desgracia una malaltia universal,
notorie'
estar a la vista de tots o ésser de pública
trisa
tat. Conegudes, peró, per una constant i
a

Ptin,"exces%

dtaquel.c

periéncia, les desastroses eonseqüéncies
deplorable vici, han vingut també de molt
reprimint-lo el llegisladors deis pobles
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de l'estricte deure que té l'autoritat pú
refrenar les males passions deis seus
sense deixar-los anar la brida. El veiem
Perseguit pels lacedemonis a la llur república, cas
tigat ami) pena de mort al Jap6, i expressament
Prohibit per Mahoma al seu Corán. Respecte de
la >Cilla, no podém
resistir al desig de transcriure
tIguns deis notables conceptes continguts a i'edic
te
sobre'l particular per un del seus em
Peradors: Joung-Tcheng: "El mes funest de tots
els vicis es el del joc: no hi han homes pitjors
que els jugadors: ells es tindrien horror, si es
Peguessin coneixer a si mateixos; el joc de pas
satImPs o distracció passa a ésser un estudi con
'ar, un treball assidu, una professió; el cor d'un
Jugador no coneix els afectes suaus i tranquils
que encisen la existencia, el bé i el mal son per
ell una especie d'atzar ; tot en ell és efecte de
zasualitat; l'un descuida els interessos públics
en ses matas; l'altre es disgusta de la
Pr-ofessió que exerceix i que podria mantenir co
thos'-ament a ehl i a
sa familia: el tutor compro
ttle la
fortuna de l'orfe; i en una paraula, els
Jugados es jugarien a sí mateixos, puix que es
prohibeixo el joc; el qui no m'obeixi no
leix a la Providencia per a la qual no hi han
a la Providencia que ens din: treballa
e;Pera, perqué els meus dotas són per als labo
rio
'Qs; castigaré als qui jug-uin encara que siguin
ets
rileus fills." A Pranga els jocs d'atzar han si
Ut
de vares disposicions sumament rigo
ros
A Bélgica el codi, suprimitS ja fa temps
eis Joes
:
de Spa, anteriors als de .Mónac, prohibeix
Pena, encara que tal volta ami) tnassa lenitat,
els de sorts i atzar
en general; i encara al Senat
a'ha discutit una proposició de Ilei per a reprimir
Rey
eratnent les cases de joc, les apostes motiva
ttes
Per les carreres de cavalls, i les que s'efec
vue 1 a
la Borsa sota les apariencies d'operacions
a t
Irme. A Portugal, segons ho publica la prem
ga
Periódica de l'any penúltim, 180, dos bel
"es membres d'un sindicat, soHicitaren al Presi
(lellt del Consell de Ministres
Sr. Castro, la con
Ces
del monopoli del joc a una estació balnea
ria
ia Próxima -a Lisboa durant seixanta auys amb
entre altres, d'abonar anualment el
cinc'condició,
licat al Govern portugués a Lisboa dos milions
frailes or, a bestreta, i la de prohibir !'entrada
eta
sales de joc, als naturals de Portugal, havent
Pagar rnmpresa per cada una de les infraccions
„
luesta prohibició la multa de. deu mil francs.
rer
°,e1 govern portugués, arnb criteri rnolt enlaidigne del més gran elogi, rebutjá la prodeis belgues. El mateix esperit de repro 's'u
r1
del joc i de sos cataus, va informar les
de Catalunya penant sens'e remissió
sois als
jugadors de daus i d'alguns jocs de

bli2a, de
glibjectes,

dePositats
,

easaalitats,
,

,

„.

deeis
POS'.
,

,

cartes, sinó tambe a les autoritats que tal joc
permetessin, i tnotivant la prohibició en la ruina de
moltes cases i en les blasfémies, perjuris, bara
lles, qüestions i molts altres intollerables danys
ocasionats pel riel del joc (.4)"

cabara)
•-

•

(1)

Pan l t.', cap. de les passions.
(2) Secc. 5.'. Cap. 4, núm. 72.
(3) Part 2.4. Cap. 5t., rt. 382.
(4)
9, ít. 16.

**

Lis abusos del Marroc
1-li ha molta gent que quan Ilegeix go que
hem dit mantes vegades respecte els abusos que
es cometen al Marroc i les disbauxes que allí es
fan, pensen que exagerem, o bé s'ho prenen cona
tópics periodístics, sense.realitat,
Per aixó cal justificar-nos.
Un escriptor autoritzat que ha viscut tnolts
.anys allí i coneix els problemes marroquins i el
que allí fa i desa l'adminístració espanyola,
escriu ara en les columnes del diari més espanyo
lista de Madrid, partidari com
escriptor
de conquistar tot el Marroc, com si bi haguessin
raons i rnitjans per a fer-ho.
Ultimament ha donat compte en un interes
sant article de l'homenatge tributat als generals
Girona i Jordana, omplint-los de ditirámbics elo
gis, per a presentar seguidament el revers de
la medalla actual del Marroc, constituida per les
reformes que allí es porten a cap, que no re
formen res ni estalvien un centim, sinó tot
contrari.
Aixó omplena d'amargor i pessirnistne al cro
nista madrileny i el fa escriure planys com els
següents, que transcrivim tal com foren escrits
i deixarem sense comentad, perque ja se'l por
ten:

"De donde se deduce qtte la reorganización
iniciada deja mucho que desear, según opinión
general de cuantos en aquellas tierras siguea
contemplando absortos el derroche que se hace
del dinero de Zspafía y la inmoralidad que reina
allí en todos los órdenes.
"Y perdonen los lectores que el grato sabor
que el homenaje a dos generales de nuestro
Ejército, ciudadanos sin tacha, les dejara, lo ha
yamos borrado con este final lamentable, Son el
anverso y el reverso de la actuación de Espana
en
aquel -ingrato país, sangría suelta para la
Patria y cementerio de nuestras energías y de
nuestras riquezas. Con este sistema liberal 'y es
tos hombres que nos gobiernan, no hay salvación
.

Posible."
S. DE E.
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de controlar si els obrers -favorescuts no treba
llen per manca de treball,
EJ govern es capté d'estudiar els medís Per
a
evitar la vaga forçosa.

Esguarclani el món
ALEMA N

A

Contederació general deis sindicas
l'acabament de l'any 1921, la Confederació
general deis sindicats alemanys, comptava amb 49
sindicats afiliats. Durant l'any s'han separat 4
sindrcats. El Sindicat d'empleats i el deis artistes
I,a

(Arbeiter Zeitung, Viene)

.

A

s'han passat a la Federad() de sindicats d'em
pleats; el sindicat de cuiners
una amb el
sindicat de cambrers i d'empleats d'hotel. En
canvi la Confederad() compta amb una ,nova en
titat : l'Associació professional de Bombers.
El total de membres de totes les organitzacions
sindicals afilrades' a la Confeckració general de
sindicats alemanys pujava:
a l'acabament de 1920: a 8.032.57
a l'acabament de 1921: a 7.751.959.
Malgrat l'ayer aumentat el nombre d'obrers ad
Iteras, hi ha una minva, per haver-se separat
el sindicat d'empleats.
Les quantitats recaptades pugen a 1.249.248.347
mares i les despeses a 904.371.573 mares. Actual
ment la Confederado té en caixa 508.676.060
warcs. En aquesta suma no hi son compresos éls
capitals que figuren en les caixes de l'Associació

d'obrers agrícoles.
La Confederació general ha esmerçat per

AUSTRALIA
Conreu de terres
El govern de Commonwealth ha pres l'acord
d'oferir terres per al seu conreu als antics com
batents que actualment es troben sense treba11.
Sha consignat una quantitat per a construir
ca.rreteres i camins veinals i millorar els que

ja existeixen.
(Daity 1--Ierald)
ESTATS UNITS

Vagues i lock-outs esdevínguts l'any 1921
Segons una estadística que acaba de publicar
l'oficina de Estatiístiques del Treball deis r,stats
Units (U. S. Bureau of Labor Statistics), el non'
bre de vagues' de l'any 1921, ha estat inferior
al deis cinc -anys darrers.
La vaga mes important de l'any 1921 ha es
tat la que declararen els marins, en la qual pren»
gueren part 140 mil obrers.

Les estaclístiques

•

a

els obrers rnalalts i els que per diverses
han vagar: 165.131.144 mares.
En obres de cultura beneficioses per als seus
membres ha
esmerçat : 71.870.508 mares i
135.367.794 per propaganda i per a sostenir ,els
secretariats.
(Korrespondenzblatt des Allegemeines
socorrer
canses

Deutschen Gewerkschaftsbundes.)
POLONIA

Conferbacies d'higiene
S'han organitzat conferéncies gratttites sobre
ternes d'higiene general, de biologia, sobre les
mides preventives que s'han 'de pendre contra
les infecdons de tota mena. Aquestes Conferén
cies són donades per metges especialitzats i illius
trades amb films instructius.

E/3 obrers

sonsa

augment

in11)01:"

Labor

Reviese)

BELGICA,
L'esportació
El 18 d'octubre de 1921 es publica un
Decret autoritzant la .venda deis productes be'.

tema

gues

El govern ha proposat al parlament que se
gueixin rebent socors els obrers sense feina
que havien perdut llurs drets per haver
el temps que se'ls havia concedit.

un

(Monthly

(Roboinik)
AUSTRIA

acusen

de vagues durant el mes de maig de cana
any. Aquest terminen es deu a que els contractes
collectius acaben el 30 d'abril.
Nombre aproximat de vagues i lock-outs que
s'han prodult en el transcurs deis tres darrers
anys:
1919, 3,452 vagues, 125 lock-outs.
1920, 3,193, v., 6x, 1.
1921, 2,164 v., 103, 1.
L'any 1919 vagaren 3.992,585 obrers i
1921, 998,905.
ha
En 1919 la .durada total de les vagues
2,215
estat de 60,715 dies i la deis lock-outs de
dies.
En 1920 de 47,508 dies r1376.
P,11 1921 de 56,105 1:Des i 4,064.
tant

expirat

Les comissions de cada districte tindran

cura

en

eis

paisos

de moneda

depreciada. Par:

rerament el reí ha signat un Decret
al govern per a que faciliti també la

ció deis
elevat.

productes belgues

autoritzan`
introduc:

als mercats de

(Moniteur

ca51v1

belgue.)

'
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El problema
de filáblidtió
o; neo;

1

a

L'a i.1ormalita.1

case;.

en

-

legislativa. Que
-

imula?

,,'

l R. D. soltre liayitc;s.
és aiA,la de l'ofer
1:única solució.

-

volta algun lector haurá arribat a creure•
que el problema de l'habitacio ja era resolt a
Barcelona o al menys que nosaltres ja havíem
trobat pis, davant del sobtat
mutisme que va
seguir a les primeres notes publicades en aquest
st:tmanari en les quals prometlem parlar de l'as
flpte fins que es :les l'Exposició d'Indústries
o
sigui, 'una bona .estoneta.
Ne, amable lector ; res d'aixó. Jo vine de fora
(NI tenia una casa per mi tot sol) i en
arribar
ciutat trobo motiu per reanusar la tasca i
lisistir 'en el tema.
V-31- aquést temps, molt properarnent, acaba la
vig?ncia, del Reial Decret sobt..e Iloguers i els
.cornericen a inquietar-se i a :fer ges
lierls per una prórroga d'aquell.
Mol necessária la trobem, sempre que es pro
euri a base de l'experiencia adaptar les ,disposicieus legals a la realitat, peró és tristíssim el
:,,I•mpre en peri•ode d'anormalitat.

•

‘‹lectriques

Ilegaters

"-La Con federació Nacional Católica Agrária

demanar

a
les seves Federacions diocesanes
noms del polítics que combatien arnb llur
la seva candidatura per a la elecció
(le
conseller del Banc d'Espanya, "perqué no trac
tant'Se de persones ni de particulars, sinó de cor
Pclacions i ideals, els que gáudeixen d'una reine:se.ntació de .carácter afí a dcterminades tendén
eles, n.o poden combatre-les sense exposar-se a
que el sen comportament el tinguin en compte els
eontribueiXen a triomfs polítics que .no po
ésser deslligáts de certes ltealtats i compro

Innfluencia

`11

Comissió organitzadora de la Conferen-,
Nacional sol>re Assegurances socials, de Bar
en

'

Vei

la

última

reunió,

ha dedicat aten
de l'assegurança de
íntimament relacionada amb el con
preparat a la Conferencia de Wáshington,
seva

l'aspecte internacional

el Reial Decret
una

va

ésser dictat

en

temps

'major afluencia d'estrangers, j'unt

amb el creixement /de la població i• la manca de
cases, Lela abusiva la posició deis amos.
en tant temps encara el Poder ha
d'immis
cuir-se en l'administració casolana?
Si sempre ha d'eMprar mides coercitives a l'úl
tim no ens faran efecté: Será un entrenament;
com si en;; dessin cops de puny ; els primers ens
faran papa, peró al centenar la ens dedicarem a
la boxa.
Existeix en Feconomia una llei que creo que
Se'n din de l'oferta i la demanda, que está força
ben trobada. I, els nostres governánts i directors
sense saber-ho!
Si hi ha més demanadissa que oferiments és
natural que el que posseeix el desitjat s'ho fa
valer i en tren un 1111 de la cara, peró 'en cas
eontrari. com que n'hi ha, per tothom, l'objecte
va a millor''preu que les corones austriaques.
dones, 'per qué en comptes de martinga
lejar ami) articles i 'capítols legislatitís, no es
fan cases
es prohibeix l'enderrocament de les
e:':istents ?
"Es ciar que aixó costa. més,. pero també és
--

•

Inés práctic.

Jura

a

VIT,A

la proteceio de la dona, i ami) les dis
acordades a Espanya per a

posicions legislatives
la seva a.plicació..
ESPANYA

,

que

relatiu

Noticiad
e:s

Perque

•

La comissió, identifieada amb les manifesta
cions del ministre del Treball, .ha acordat reco
manar a les ponencies, que tinguin en compte -en
llurs proposicions, la forma de facilitar l'aplica
ció de l'esmentat conveni internacional, i deis
preccptes legislatius de nostre país, atenent a la
neeessitat expresada pel Govern, de qué s'in•
formi principalment sobre aquest important as
pecte del problema.

—La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es
talvi ha inaugurat a Lleyda,'amb molt d'éxit, una
fillola le l'institut de la Dona que Treballa.
—Continua oberta

tots els dies, de den a doG
la matrícula per als estudis d'Infermera-An
xiliar de Medecina de la Mancomunitat de Cata
Itifiya a la. secretaria de la dita Escola, Urgell,
núm. 187, tercera (Universitat Industrial).
Als beneficis altament humanitaris que reporta
aquesta institució, tan generalitzada als paisos
cultes, s'hi ajunten els resultats económies ob
tinguts, puix ultra les collocacions 'fixes oficials
ze,

e

-
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(se-nades per les ex-alumnes de l'esmentada V,sco
la, als Dispensaris, Laboratoris, Secció d'Higiene
i Sanitat de la Diputad& Ajuntament i IA:an
sornunitat, es presenten cada día demandes per
serveis particulars„ altanien, satisfactóries.
—L'Associació de ferroviaris d'Almeria
per

a

acor

obligatória

lo jornada de vuit bores
tota classe de serveis.

ta declarar

proyietaris negligenta que són causa dé
emigratori que va despoblant vária,
d'aquella república.
---Al Perú s'han declarat en vaga els ferrovía
ris. El confiicte s'ha agreujat, pero les autoritatt
han prohibit en absolut tota classe de reunious
i estan disposades
tot per tal de servar els ioir
teressos primordials del país.
tra els

rnoviment
comarques

a

•

--El Sinclicat Católie de Miners espanyols, de
Villaseeá, (Lleó), es ven obligat a plantejar la
vaga perqué no s'atenen degudament les seves
peticions.
—El foc ha destruit
sa

a

Ecija (Sevilla)

la Ca

del Poble.

--L'Ajuntament de Saragossa ha decidit la
construcció de cases barates buscant recursos allí
on
els irobi. Ben fet.
----La Federado Agrícola Católica de la Rioja
.forintilá fa poc váries peticions importants, ele

--ta preinsa francesa
disminuint la natalitat

queixa

es

0,0

de que

comptes de créixer
segons felen esperar les mides preses a l'efecto
A aquest pas es calcula
mil ánimes per any per

en

baixa de duesuntes
dintre de pocs anr.

una
a

deis socialistes belgues está, preocu
pat pels vols que pren la Joventut Católica OP
dit país i els plans que va desenrotllant.
Aquí, no cal que es preocupin de res...
---Una bona nova. Van a rearmar-se les exP°'
tacions de blat rus, que tanta falta ha fet anuo°
anys

a

tota

Europa.

vant-les als poders públics. Una d'elles era la
constitució del Ministeri d'A.gricultura. El mi
nistre de Foment ha contestat,acceptant-les totes.
Tindrem, per tant u nou Ministeri, pero alzri
cultura...

senadors italians pertanyents al partit
que el P. P. I, no s'unei)(1
amb els socialistes.

de Jaen ha. empres una forta
campanya contra la blasfemia. I.,',nhorabona.

pels diocesans,

governador

•

--A
nat al
R. D.
ler el

Madrid l'Associació de llogaters ha dema
govern la prórroga indefinida del famós
sobre inquilinatge. Es lo menys que pot
govern.

Popular exigeixen

—L'Episcopat holandés, ajudat

---A Méxic es treballa en una obra social molt
la protecció de la dona desvalguda,
amb el bou fi d'evitar moltes caigudes i adressar

Aquella república

ne

es va

del

Socialisme,

—Així com a Espanya, per regla general es
bona la collita de vi, a Franga no. Tampoc ha
estat bona allí la collita de gra. El déficit resul
ta de consideració.
—A Bolivia s'han dictat

enérgiques

fundar

una

magnánimaille°I
Universitat

reconstruint

feixistes italians, després de desfoga:
males Passions amb violencies de tot"
pe
tnena, de les quals no s'han lliurat ni les
sones i coses sagrades, .volen constituir un Paf
tit polític i assaltar el poder.
seves

regenerant...

de que hem parlat
rnztntes vegades, té ara a Itália colpidores mani
festacions. A Turí els obrers socialistes metallúr
gics de 36,000 han baixat a 8,000.
La sevá premsa porta una existencia angoixosa,
a estil de la de França, on els meneurs han tin
gut que apellar a mides vexatóries per a que
els sew„s seguidors cotitzin d'una manera extraor
dinária.
—La crisi

a

—A Russia el govern pertnet ara l'exercici del
comerç. A poc a poc els Soviets van
tot l'edifici econórnic burgés que varen ensorral
en ocupar el poder.

les
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Obra de gran

interés:

Los Tribunales para ninos
EL TRIBUNAL
Y SU

PARA NINOS EN BARCELONA
EN EL PRIMER SEMESTRE
DE FUNCIONAMIENTO
-PER

ACTUACIÓN

—

Ramon Albó í Martí
Pnsident de dit Tribunal

amb

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i Villegas
Autor de la Dei de Tribunals per

a nens

PREU: 110 Pessetes
-

_

EL PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA
INFANCIA
-

SERVEIS
Linia

Çr"•¦¦.r.'l

DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
Méxic.---Serveimensual, sortint

de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
nabana el 20 de cada mes per, a Corunya, Gijon i Santander.
Linia.de 14uenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
": Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires;
emprenent el
/1atie de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
1, Unja de New-York, Cuba,
Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
lalIncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.
iletorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a
New-York.
L. hila de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
cia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les
Palmes, Santa Crett
Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
abanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
Unia de Fernando Póo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
Alacant 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
Lanadas i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
na a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament
a cada
de Cuba

jón el 20 i de Corunya el 21, per

a

Tenerife,

chani,ma
oorA

telots

/iatge.

la eA quests vapors admeten cárrega

en les condicions més favorables i passatgers, als quals
dona allojament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
es vapors porten telegrafia sense fils.,

ornpanyia
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REHU.SÄRI. OTELLAS MAL TAPADAS

ts
FUNDADA EN

1979

Carrer deis Ares, n.' 7, pral. (Travessia de Pina Sta. Ana

a

Plaça

Nova)

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRÁCTIC, DE COMERÇ

lletra.—Ortografia.--Correspondéncia
d'escriptori.—Mecanografict.—Cálcul mercantil i Teneduría
RefoIma de

de Ubres per-partida do de
tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.—El Títol de Tenedor
Ubres, previs exámens per perits i professors mercantíls.—Classes especials per a se.11Y er
retes.—Practical of Schoel Languages (Llengiies vives) per professors estrangers
métodes moderns purament práctics.—Taquigrafia..—Geografia comercial.—Llengulif°11

aplicats

a

IFRANQUEO

CONCERTADO
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