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A propósít de dues assembkes'

El fel viu í el verbalísme
En dates qúasi coincidents s'han celebrat o s'estan celebrant a Madrid dues assemblees:
la deis mauristes i la del futur partit de política social. Exarninant un i altre teman i deis
programes respectius, es nota desseguida la probabilitat d'arribar a solucions semblants; i
segurament quan les conclusions es publiquin, ambdues assemblees es donaran les mans en
matéria doctrinal i potser en procediments i tot.
Aleshores, hom es pregunta, a quin motiu es deu la divisió? Per quina raó la separació
dos congressos, la discusió de temes semblants, un doble esforç per a obtenir un mateix
resultat?
Heu's aquí l'etern problema de les dretes espanyoles. Grups i més grups, política de
capelleta, el fraccionament com a base d'actuació.
I aquest mal, que ja fa anys que dura, no obeeix més que a una causa ben senzilla:
l'abséncia de la realitat en els mdlviments de certs partits de dreta. El doctrinarisme ho
envaeix tot; i posades les qüestions en aquest pla, les solucions són tantes com esperits una
mica cultivats es captenen de cercar-les.
Ara, per exemple, ambdues assemblees s'ocuparan del regionalisme a Espanya; perer no
s'ocuparan del problema de Catalunya, ni del de Vascónia, que són fets vius i sobre els quals
Poden operar ja directament l'estudi i l'experimentació. Estudiaran els dits congresos
solucions al problema de l'ensenyament en el aspecte técnic, i no es recordaran de l'estudi
deis resultats i experiéncies de les nombroses escoles técniques de la Mancomunitat de
Catalunya. Entraran a discutir els afers de comunicacions i s'oblidaran de la telefonia de les
Diputacions vasques. Parlaran de qüestions agráries i restaran fora de discussió els latifundis
d'Andalusia, els fisos gallees, la rabassa catalana.
!L'horror al fet viu; la substitució d'aquest pel doctrinarisme i la conclusió genérica! I així
es com es poden celebrar dues assemblees sobre idéntics temes, arribar a conclusions poc
menys que idéntiques, i, amb tot, mirar-se front a front i no poder arribar a fondre's.
La vida tendeix a l'harmonia. Per aix6 el fet viu uneix i el verbalisme separa i fa més
fondes les diferéncies.
en

15 céntims
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
El tlamant Ministeri, que ha succeit al
Ministeri que dura l'espai d'un dia, está
Estat,
forrnat així : Alhucemas, president;
sim
un,
nom
Alba; Finances, Pedregal (es
Al
;
Guerra,
Almodóvar
bólic); Governació,
Gasset;
Foment,
Salvatella;
calá; Instrucció,
Tre
Marina, Silvela; Grácia, Romariones;
aquest
simbólic
ball,. Chapaprieta (lambe es

cognom).

d'emanar per
La concentració hagué de
'donar
to al Ga
Romanones
per
a
dó a En
disbarats
binet i garanties de que no fará
máxima
la
de cap mena. En Romanones és
altures...
confianea per les
Miriisteri
Per ara sembla que al flamant
antuvi
ja han
bon
poder.
De
gran
el
li ve
qüestió
En
la
comeneat les elaudicacions.
sap
d'alcaldes
vacilia,
no
del nomenament
nomenar-los
s'inclina
a
pero
qué fer,
el tinglado
de R. O. perqué ha- de preparar
doctrina
i altra
electoral i... una cosa és la
cosa

la

Fins

política.

ara

no

se

sap que els reformistes,

Melquiades
ni tan sois el heterodoxo d'En
slagin esquineat les democrátiques amen
canes al veure tan palesa claudicació.
Aixó, demés d'un símptoma, té el' caient
reformista!
d'una norma. Adéu programa
Mentrestant aquí fem política, al Ma,rroc
apallissant. Es el que deuen pensar :
ens van.
una cosa compensa l'altra.
En Pedregal diu que anem tan bé, que
mentre
hi ha diners al Tresor. 1 com que
hi hagi diners hi haurá guerra... pobres
soldats afrieans!
Peró el fiamant Ministre de la Guerra
preté reorganitzar l'exércit. Déu el faci bo!
ja fati prou si aconsegueix conservar-lo.

Chapaprieta

vol

parlar

poc i obrar molt.

Com a programa...
encara.
Deis altyes ministres poc sabem
Dit-ten que en tants pocs dies... Peró com
elš Ministeris solen durar tan poc temps,
debuten.
cada dia és -un any. Veurem cóm
mala
fet
no
ho
ha
Governació
El de la
res
Manifestació
pro
permetre
la
Va
ment.
l'Ateneu
de
ponsabilitats, organitzada per
tan
ciéncia,
ni
sap
fer
Madrid, que com no
sois, d'un temps eneá, inflar heretgies (cosa
dedica
a qué és molt aticiong l'Atenett), es
fer política.

ESPANYA ENFORA
A Lausana els aliats han presentat lleial
ment un frota únic a turcs i russos, i me
cés a aquesta lleialtat van reeixint en algt n
deis di fícils plets que per tot arreu els surten
al pas. Anglaterra, que va atiar als gre7s
contra els tures per tal que li treguessin
les castanyes del foc, ara fa com aquell que
recorda. Pobres grecs! Sempre ha
no s'en
fet de mal jugar amb els grans... Grécia
pagará els plats trencats per Anglaterra a
l'Orient.
Altrament la Conferéncia de Lausana s'lla
suspés ami) motitt de los properes. Pasqües.
Vetaqui unes Pasqües oportunes, perqué el
cert és que en els problemes greus nim 1:1

--

s'entenia

Lausana. Els--representants

a

turcs

a un acerd
cedien algun cop, peró es
deis
desmilitarització
-de
la
en
la .qüestio

negaven

•Cat,itulacions,

en la le
fan pressió
perqué els turcs no cedeixin ni poc ni molt,
i encara es queixen de que atluixen mass a.
També han estat falagueres per a la.Con
preparatória de la le
.'eréncia de Londres
Ilrusselles
les Pasqües properes. La preni
patriotisme que la ho
sa francesa, ami) un
s'esforea
en
demostrar que les
molt,
nora
poténcies aliades estan d'acord .en la qüesli(')
de les reparacions, i aixó no és pas exac
Anglaterra, secundada per Itália, ha pos at
el veto a la ocupació de les terres del
i les mines de carbó d'Alemanya, i ac(11sellen a Franea que no solament no l'atto
pelli, sitió que ajudi al seu ressorgiment, ccsa
que si /per una par.t. convé a tots els cre

Estrets,
Ja,

en

policía...

la de les

delegats

russos

--

—

ditors d'Alemanya (Franea en primer llw),
l1",5
li fa naturalment poca grácia a aquesta.
cal]
a
Franca
problema que no té per
un
bona solució.

1:única saludó la tenen a má els Est: tS
Units. Si ells accedeixen a eo cine li dentar
els seus ,ex-aliats (perdonar els deutes a tots

ells), ells rebaixarien

a

Alemanya

una

qilalv

dente.
els
I quin dubte hi ha que tard o d'hora aht
si us 121
Rstats Units tindran de fer-ho
Í 11per forea,
a menys que vulguin que
,econón
ropa es converteixi en un caos
polític que arrossegaria, atnb la seva
titat consemblant del

seu

—

—

na,

al món

sencer,
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El
No

entusiasmarnos-hi,

sabriem pas

govern

nou
amb

Govern que presideix el Sr. García Pfieto. I

En

el

res.

posem que la opinió catalana, ni da de dreta ii
la d'esquerra, tampoc espera d'aquest Govern
res de bó.-- Són els seus horns,
els mateixos de
sempre; les seves doctrines, les de sempre; els
seus

procedirnents,

En quant

programa i

que els de
a

com el Comte
de Romano
fes salvetats per entrar en el Gabinet
diem aixo perqué el suposem molt escru

sitió per
que totes

quals ningú

es

la successió deis actuals! No els
aquests llames redimas deis pecats

cerca

I no diguem res sobre els procediments.
No es
perem, certfament, ,que d'un govern en
el que hi
figuren máxims electorers, acostumats a fer mou
re el manubri de
governació, en surtin procedi
ments de renovació. Al contrari:
ens temem

compromisos con
aquelles faramalles
de la propietat pri

un

de l'Alba sobre les limitacions
vada, de l'Alvarez sobre la reforma Constitucio.
nal i la qüestió religiosa i article ir de la C'ons
titució, es convertiran en bambolles de sabó de
les

homes de govern,

prou coneguts.

son

considerem a
de sempre.-

el fet de

no

(i no
pulós en doctrina,
trets) ja ens indica

a

o

semiire.

doctrines,

Tots

de grup

algun elernent

que
nes

a

es•erem

quant

no hem de dir
Uns, visionaris i al
tres, excessivament realistes; altile.s, amb
una
grisor que esvera. Si totjust aixo ha començat,
ja hi ha qui parla de si tal
qual ministre-cap

su

revifament deis mals de semPre, una nova ma
nifestado de les nafres de la nostra corrupció po
lítica. I si aixo no ens interessa a, nosaltres, per

qué polítics no

recordará.

en

som, si que lío lamentem de

del

punt de vista de l'educació del poble.
<O*

El

senyor conde

de

Val/florida
Quan passava pel carr.er el

florida,

.tots els

Por. Els-

seus

havien mai tastat la
dolvor d'un somrís. Parlava a poc a poc i
la seva veu era tan forta que espaordia.
Quan anant a cavar amb la noblesá traves
saven els boscos ombrívols que rodegen
l'allflorida, els pastors s'amagaven per no
veure'l i els camperols qui tornaven del tre
ball s'aturaven al caire del carní fins que en
havia passat. Es que era un home dolent el
comte de Vallflorida? No certament. Pera
tenia un posat tan seriós i era tan alt que
la gent senzilla el temia.
La seva filla es bonica com un pom de
roses ki poble l'anomena Flordeneu. Té els
ls brillants, i les galtes
fines i sonrosades
com la pell d'una fr uita delicada i els llavis
vermells com un penjoll de cireres. La rialla
canta en els seus llavis i la llum
joguineja
en els
seus ulls. Diríeu quan ella parla
que
seus

llavis

comte de Vall

vassalls tremolaven de

no

remoreja

una

font

o

be que

dringa

una cam

paneta de cristall.
Flordeneu viu reclosa dins del castell. El
seu pare, el comte de
Vallflorida, no vol que
ningú la vegi. Es tan gentil la nieva fila,
exclama,. quan alg Ii retreu la seva seve
ritat, que si es fes ,massa obiradara aviat

vidrien
pendre-me-la.
a

Flordeneu conta les seves penes al senyor
Bellpuig, vell professor de música. Aquest
l'estima com.si fos la seva fina. Jo jyrou vol
dria, li din, que el

ten senyor pare, el conde
donés llibertat per sortir
com les altres donzelles de la
noblesa. Pera
ja saps, estimada Flordeneu, que cada dio

de

Vallflorida,

te

mostra més sever i que jo, malgrat l'afec
te que em té, no Pide demanar-li
cleméncia,
es

perqué els meus planys no serien escoltats.
—No saben, estimat professor, corn
plauria correr per aqueixes muntanyes cm
tan
altes. Cada matí, quan obro la finestra i veig

tanta llum al cel i els camps tan verdS i
sento
cantar els ocells, voldria abandonar aquest

llóbreg com una presó i arrencar
fins arribar al cim de la muntanva
més alta. Soc jove i tinc desigs
crestendre
les ales. De quJ em serveixen les riqueses del

castell

correr
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me n

pare, el

comto de

felic! Oh!, eón;

us

Uallfloricla,

si

soc

no

envejo dones senzilles del

feinegeu

sota del cel inundat de
llum i sou lliures con els, ocells que canten
per fer más lleugers els vostres treballs.

canzp que

—Jo faré tot el que pugui par complau
re't. Avui vindrti un estol de donzelles a po
d'alegria.
sar en el ten cor una mica
Mentre estaven conversant arribaren les
donzelles amigues i Flordeneu va rebre-les
amb una gran efusió. Anem al jardí, digué„
totes es posaren a correr con', un vol d'o
cells. El jaral del coínte de Vallflorida era
niagnific. Els ro.sers s'entertolligaven per la
s'enfilaven
soca dels arbres i els llessamins
paret aínunt i abocant-se 'per damunt deis
murs quan el vent sorollava les branques
queja sobre els camins una ruixada de flors.
Al bell mig del jardí hi havia un petit llac
transparent i ciar C O In.un cristall. Un cigne,
blanc com la neu„ lliscava magestuosamen,t
damunt de l'aigua.
Flordeneu collí un pom de roses i les. va
repartir entre les seves coMpanyes. Com que
totes

eren

alegres

es

posaren

a

pels

correr

camins perfuntats del jardí„ i les seves ria
lles fresques i sonores vibraven en els aires
corn

un

cant...

profe,ssor esguardava enternit la
estimada
Flordeneu. Feict poc que co
seva
rrien pel !ardí quan arriba al castell el
comte de Vallflorida. Qué són aquests cfitsf;
El vell

preguntO severament. La vostra filia, digué
-el professor, és al jardí amb unes amigues.
El

comte

finestra i va veure la
jugava i reía alegrement. Di

s'aboca

a

filia com
geu-li que vingui
seva

la

de

seguida,

que vull

Flordeneu es presentá davant del
amb una gran tremolor. Son vos

ven

seu

qui

pare
em

crideu?, digné porugament.
—Sí; no saps que vull que siguis més se
nasa? No saps que no t'escau riure i bro
»tejar com una donzella poc entenimenta

dag,
alegre, senyor.
amb una mica de temen
ca digué: Es que el senyor comte de Valle
florida, a qui jo tant estimo, no ha estat mai,
jove? Es natural que em reptes si jo, que
.soc un pobre vell, cm
posés a córrer pel
jardí i collís poms de roses. Perd que té
d'estrany que una donzella rigui'i joguine
gi? El mal nostre, senyor comte, és que no
ens recordem que també havem tingut quin
za
Per a contpendre els joves ens hem
mert

El vell

con

és

professor

de treurs del dantunt el pes leixtte deis any.,,
i tornar-nos infauts. Ara no comprenem
moltes coses perqul ens han abandonat les
iliusions. Els joves viiten a món de la fan
tasia i nosaltres al món de la realitat. Es en
debades que esgrimim les nostres armes con
tra la joventut, perqué serem venots.
—No oil convenceu— exclama 'el senyor
Comte.—J o sempre he estat un home de
seny.
que avui—digué Flordenen—us
nzostreu, ele; ent amb nosaltres escoltant
antb paciencia els nostres planys, voldria

parlar-vos. Aquest castell, pare meu, cm can
danzunt com una liosa de plom. Per qué

aquest casal? Jo voldria enru-,
les mural/es que, l'envolten per estar més
en contacte amb la gent del poble. Els mo
bles són vells. Tot fa olor de velluria. Da
renovem

no

nar

.munt d'aquestes mutes jo
de

roses u

qué !u

hi,posaria pomells

!aria mes grans les finestres per

dolls la llum del cel.
el comte.—Ets
visqui tot
una donzelia plcbea. Mentre jo
seguirá de la mateixa manera.
—Peró no ven, senyor comte—esclama
iímidament el vell professor—que el món,
camina? Pobres de nasa/tres si rus aturem.
Shan, de respectar les tradicions, peró no
les coses velles i caduques. El món cada día
es va renovant.
amb la vostra espasa ni
amb la vostra llanca jwdreu evitar que el
món es renovi.
--tv o

El

a

.s-egueixis----digné

comte

de

Vallflorida s'allunyd

contra

riat. El vell professor va estrenyer les Mans
de Flordeneu i li
din:
—No temis, jo 910 t'abandonaré mai.
Al cap de pocs dies el senyor comte havia
d'abandonar la ciutat cridat pel reí,. Abans
d'empendre el viatge rricla el vell professor
i Ii va din: Son un bon home, perd no m'ins.piren gaire confianla. Estimen massa la
nieva filla. He pregat al marqués de Roques
altes, que és seriós i ha guanyat cent bata
lles, que vingui a sajornar al meu cctstell

jo sigue fora.
Florden,eu quan ho

mentre

va saber va tenir un
gran desconhort. Arribd el día de la par
tenca i el senyor comte s'altunyd de la ciutat
amb la .seva escorta.
El marqués de Roquesaltes prengué pos
sessió del castell. Flordeneu se l'imaginava
vell i sorrut i era !ove i galant. Tinc ordre,
gentil donzella, digné el marqués, de no dei
xar-vos sortir del castelt. El vostre pare es
un gran carie rneu i per res del món deixart'

•
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de complir la• seva paraula. Flordeneu no
s'atreví a descloure els llavis davant d'aquell
jove desconegut. Anaven escolant-se els dies
i.gairebé no es dejen res.
Una nit Flordeneu ana a la seva cambra
d'estudi i posa les seves rnans petites damunt
la blancor inmaculada del teclat d'un, clavi
ambal. Un raig de Huna penotrava per la
finestra i aclaria lleugerament la cambra.
Del !ardí arribava el perfum de les flors
que es colltorcaven sota lapablida claror de
la Huna en el silenci de la nit. .Plardeneu
es posa a cantar una campó pura i delicada.
Al !ardí canta un rossinyol i el cigne va fer
una extrernitud amb les ales.
Acudiren a la cambra el vell pro fessor
i el jove marquk. No s'atreviren a desclou
re els llavis. La veu clara de Plordeneu els
havia colpit. Aviat s'adoná de la seva pre
shcia i deixá de cantar. Per giQ no seguiur,
digné el marquk amb una gran dolcesa.
Carn pot plaure la música a un horne que
voluntáriament ha,volout ésser rescarceller
d'una doncella que no Ii ha fet cafi mal?

El

vell"Professor

va

somriure.

Creieu,

ex

clama el marauk, que he vingut a so/ornar
en aquest castell per fey-vos sofrir?
—Així ha cretina la ,donzella, més infla
rent. Si es ver itat que na eni voleu cap mal,
deixen-rne sortir del rastel Dema vull pu
jar al cim d'aquella muntanya, digné des de
la finestra estant.

,---Procuré complaure-us.
L'enderna el vell pro fessor, Plordenen i el
rnarquel's eixfren per una porta pelita del
castell i amaren a la rnuntanya. El sol bri
'lava intensament i daurava totes les coses.
T,a, terna es mostra bella davant els ulls in
nocents de Plordeneu. Oh! amb quin datit
pu/aya la rnuntanya. En arribar al cim va
.veure fiobles i Inés' pobles i una gran estesa
de ramps d'una gran verdor.
Des d'aquell dia el /ove marguls va mos
trar-se deferent amb Plordeneu.
El cornte 'de Vallflorida retorna de llunyes
ternes. El vell Professor resfierava a la porta
'del castell. On és el marquk de Roquesaltes?,
Pregunta el senyor cornte. No es, mou del
costal de la vostra fila, exclama el profes
sor irbnicconent. Voleu veure'l? Es al !ardí.
Tl conste s'aboca a una finestra ti va veure
que el marquk que havia gllanvat cent ba
talles oferia una rosa a la seva fila Flor
denen. Es per (liza que vaig !‚regar-li que
vinaúk a sofornar al castell?
El marquils i .Plordeneu varen comparcli

davant del senyor conde i aquell li va
din: senyor Comte de, Vallflorida, tinc l'ho
nor de demanar-vos la ma de la vostra fila.
El vell professor no es podia,aguantar el
riure. Senyor conste, digné, per qi,Q us es
tranya que s'estimen? El marquk ha gua
xer

nyat cent batalles, per?) aquesta l'ha
da. Ha

fila.

triomfat

la

gentilesa

perdn

de la vostra

En els llavis del senyor conde hi florí un
somris i exclama obrint els bracos: m'heu
vençut. Casen-vos i que Déu us beneeixi.

,

J.

t'IVERA

I SO.RMANI

A propósif de la baLya
del pa
Quan

hom fa

una

campanya i

aconsegtteix

reeixir, sembla que talment deuria restar satisfet.
Nosaltres no n'estem pas que, per fi, el preu
del pa es rebaixi cinc centims per quilo. Aix6
ja fa un any que deuria haver-se fet.
La rebaixa podia ésser de den céntims. A les
portes de casa, a Badalona, es ven a 65 i a
Granollers a 55.
*

*

*

La formació del Mercat Central de Pruites i
Verdures que, segons les entitats agrícoles que
el propugnaren, havia de provocar l'abaratiment nc
verdures i de fruites, no ha servit sinó per a
facilitar la conxorxa de productors i agabella
dors... El públic consumidor no hi té entrada
en aquest mercat. Per aix5 hem dit que aquesta
minora ha estat una burla.
Amb tota la consideració que ens mereix el
benemérit Institut Catalá de Sant Isidre, Ii fem
avinent aquest fet, que'ns abstenim de comentar,
per si l'Institut, que amb tan de zel treballa
per la creació d'aquest Mercat, pot correl;:,aquests abusos.
* *

*

Altre asPecte d'aquesta qüestió dels preus dels
queviures és la seva infiuéncia en la economia
de la producció.
Athb queviures cars no sótv possibles els sa
laris raonables.
De totes les nacions anuncien la baixa dele
salaris per tal de poder competir la seva pro
ducció amb la dels altres pobles en .els mercats
consumidors ; peró
també, i simultániament,
anuncien la baixa dels queviures, l'abaratiment le

la vida.
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L'Annual de la moraldat barcelonína
IN12.1n-r•

Una de les moltes vegades que un hom es
dol de la migradesa de sa veu personal davant
d'una calamitat enorme, és ara, quan; ami) el
silenci, que cal suposar aprovatori, de molts,
i el comentani advers, peró dubtosament honest
d'alguns altres, acaba de produir-se l'acte que
representa el daltabaix final de la moral pública
de Barcelona. Em refereixo a la publicació del
document sighat pels membres del Comité dit
d'Obra Social i Benéfica, reproduit a prec de
l'ex governador civil senyor Martínez Anido, a
tots els diaris de la capital el dia t.er d'aquest
mes de Desembre.
Ni ha alguna cosa bitjor que el Mal en 'sí:
és el triomf del Mal. L'orgull, la superbia, la
satisfacció del Mal. El Mal que s'infla i es
dóna incens a sí mateix. Aquest és el sentit
de l'escrit de referéncia. En ell, el Comité dit
d'Obra Social i Benéfica de Barcelona, respon
una vegada per totes, a critiques i censures, i
es mostra "conscient", satisfet, complascut, trfl
de la seva "labor" i deis seus "fruits".
i el que aixó
Des que existeix nostra revista
escriu, des d'abans de la formació del Pacte-s'ha anat combatent aquí el régimen vergonyós,
incivil, immorx1 i anticristiá que té en el Co
mité susdit l'organisme executiu i administra
dor. Podia esperar-se que aqueixa institució, en
creure necessari contestar els atacs que se 11 di
rigien, s'hagués referit a l'acusació d'immora
litat substancial, d'essencial injusticia, que nos
altres
i amb nostra companyia molts escrip
tors honrats d'altres indrets de Catalunya— en
dreçaven a la seva obra, cent voltes digna de
maledicció.
Peró rio. El Comité no contesta a les acusa
cions doctrinals i de principi. No respon als
que el ?o?mbaten; respon als que en murmu
ren (r). Contesta, no a la crítica inspirada pel
vent de la justícia, sino als murmuris insuflats
per l'anhel de la participació. La conclusió de
la resposta es pot Posar en un frase: Senyors
no 41 tant com
t'Aten. La xifra és més petita.1
Mala entrada té aquell escrit. L'exordi es des
penja amb una declaració explícita d'anarquia
moral, que acaba en un sarcasme. El Comité
—

—

"s'aten, en tot instant, AMB INDEPE,NDEN
CTA ABSOLUTA DE CRITERI, al fidel i es
tricte compliment de la PATRIOTICA missió
que li han confiat" (2). Es a dir, cap norma,
cap
rrim

llei, cap regla moral governa l'albir libe
d'aquests senyors firmants del document,

autoritats i persones de gran situado dins la
societat barcelonina, en matéria tant gravisslina
com
la de qu.e's tracta! Cap norma els guia,
com no sigui... el plztriotisme
ira de Deu! Dir
patriatica missió a la de permetre i consentir
els jocs d'atzar que la Ilei priva, organitzar el
funcionar de les timbes, consolidar un sistema
de corrupció universal, engendrador de robato.
ris, estafade,s, ruines i suicidis, mantenir oberta
per sempre, i rajant a pié doll, una font de des
grácies i deshonres! Es din, que el patriotismc
és la llibertat del joc, el triomf de liinfamia i
la gloria del vici !
No cree que jamai el cinisme humá hagués
suggerit l'invent d'una tan désvergonyida cali
a

ficació. No fa encara dos mesos que el senyor
Bisbe de Barcelona, en nom de l'Església i de
la Moral de Crist damnava el joc d'atzar atol)
senténcia duríssima, i acusava a aquest "re
provable vici" (són frases de la Pastoral) de
"crane infecciós i mor‘tífer quescorca i-deVora les
entranyes de la familia, causa d'espaventosa des
rnoralització i origen de lamentables ruines", i
vet-aquí que els senyors del Comité, a' la ma
nutenció, a la estabilització, fixa i permanent,
"amb continuitat i persisthicia" (són* llurs ma
teixes paraules) (3) d'aquesta "plaga moral i
social, delicte i pecat tot d'una peça", l'anomenen
obra, i més encara que obra, missió patriatica!
Pot ser si que la Pastoral del doctor Guillamet,
del dia 8 de Seternbre, resultava antipatridtica i
no ho sabiem!
Entre els firmants de l'infelig defensa, alguns
han fet en ocasiOns •iverses professió de ba
tegar llurs cors per Catalunya, altres per la Es
panya centralista. Doncs bé, els catalanistes 'sig
nataris fan a la patria catalana, i els esPanyo
listes a la patria ,esPany-61a que diuen estimar,
befa i agravi, i uns i altres burla crudel al prin
cipi sagrat d'amor de patria.
Dir patriotisme al s'oborn i a la prevaricació,
en sa forma més groixuda, a la patent corrup
ció de l'autoritat i sos ressorts, a tota la escanda
losa enciclopedia de dissolució social que enclouen
els jocs d'atzar i sa toleráncia! Els que satir4zen en periódies i 'libres la despreocupada poli
tica de la decadéncia hispánica, oil tantes ve

garles l'adjectiu pa,triblic es marca d'impunitat.
difícilrnent podrien trobar una página Inés sa
lada que aquesta.
Per a que's vegi, segueix el Comité, l'infnn
dat de les insidies, basti saber que en lloc de
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les 560l00o pessetes mensuals que

es

suPosa

re«.

eaudern [segons el senyor Guerra del Río de
mostrá i documentá són 800,000 (4)] els "do
natius oferts", marquen la xifra máxima de
415,000 pessetes al mes. L'esmere mensual del
recapte el Comité el realitza "per sí i corpora
tivament, sense atribuir réáponsabilitat a cap dels
seus
membres en particular,. sinó adoptant els
acords en comú". Les quantitats destinades (no
diu a quant pugen) a obres en l'edifici del Go.
vern Civil
"no es poden administrar amb ma
nr honradesa
ni es podien esmerçar amb mi
llor encert" (i les altres?) Vet'aquí acabat l'ex
tracte de la nota, que signen amb data del 16

de Novembre, el senyor Ardanaz, governador
civil (qui es den haver dit a sí mateix, resPecie
alló de que l'home
a sos propósits primitius,
proposa... i en aqueSt cas el diabie disposa),
l'Alcalde de Barcelona, el President de la Di
putado, i els demés fins a den membres del
Comité d'Obra Benéfica i Social, entre els quals
ld han dues senyores.
Ara bé, al prImer análisi que d'aquestes cíe
0aracions es faci, resulta que recaudant-se cada
mes, segons confessa, 415,000 pessetes, i dis
lribuint-se'n a beneficencia, segons les Mistes
Inensuals publicades,
con tot-hom sab, al Bolelín
Oficial, .240 o 250,000 (I'última Mista eixida al
número 27 de Novembre, importava 234,240 pes
setes), el Comité es creu dispensat d',exPlicar
el •desti de la resta, o sigui de 175,000 pessfes
(.¦14e mes, xifra no insignificant i que, com un
diari ja indica, en els dos anys que porta d'exis
II'licia el régim, puja a més de 4.000,000 (qua
ll'e milion/) de Ipessetes. El no donar comptes
(te l'esmere d'aquests quatre milions constitueix
sens clubte un alt exemple de filantropia, d'acció
social i de patriotisme.
També es creu el Comité dispensat de pre

comptes de les quantitats rebudes, espe•
cificant procedencia i concepte.- Una vegada mes
es formula tot sol el següent arree: si l'origen
d'aquestos diners es lícit, per qué l'amaguen?
Si és iFlicit, per eme els cobren?

sentar

De les quantitats esmerçades, part (s'enten,
Part del marge mensual de 175,000 pesetes, yna
Part incógnita, altrament) va a les obres de re
Forma de l'edifici. De la resta sabem sois que
se l'hi
dona "profitós esmere" (5). De que sigui
realment profitós i encertat en responen colee
tivament, sense més explicacions ni comprovants,
senyors que firmen, els quals acaben de dir
Hile obren "amb absoluta indepedéncia
e cri
'`'Id", es a dir, sense Ileis, ni normes, ni
I .d'aixó s'en diu, al segle XX, i en terra
cristiana, una obra benéfica, social i ISatribtica!!

Repetesc

és tant subversiu, tant mons
i actitin amb desinvoltura sem
persones dels estaments directors, aristó•
crates i ipatricis barcelonins, que 'no cm veig ami)
cor ni d'enfondir més l'análisi, .malgrat ésser .fá
cil i adhuc .convenient.

truos,
blant,

que

que

parlin

De tots els sinistres aspectes que la qfiestió
presenta, un en citaré per tots, i és la gravetat del
firmar aquesta dedaració, que ratifica i referma
expressament el Pacte amb el crim, no Sois les
autoritats centrals, sinó també les autoritats pc
pulars de Barcelona. Que els delegats del Poder
central, que 'per vici natural del regim polític i
per espontani sentiment envers Barcelona i Ca
talunya tantes proves han donat i donen de des
afecte a riostra cititat i poble, al qual no esti
men, no tractin sino d'imposar-se sigui com si
gui, .empleant quaísevol mijá, lícit o iMícit, i
tocant, Per a assegurar-se el predomini, els res.«
sorts inconfessables de la corrupció, aixó es com
pren i s'explica.

Pero .que unes autoritats que es deue.n al no
ble i a la ciutat, defensores que han d'ésser deis
veritables interessos (morals i materials, con;
sempre es din) d'una urbs que els hauria d'es
ésser
ser ultra estimada com
a tal, estimada per
cap i casal de Catalunya, i defensores deis dits.
interessos adhuc davant del Poder central i fins
enfront i contra d'ell quan convingui, unes auto
ritats que són la representació viva deis cinta
dans de Bareeloná, del sí deis quals són eixides
i que són caro de Ilur carn i sang de llur sang,
coneixedores deis bategs i els dolors de la Ciutat,
cooperin a la empresa' infame de dilapidar els
patrimonis, .desfer les cases, propagar l dis
bauxa, fomentar entre els barcelonins el vid, la
ganduleria, la discordia domestica, la ruina, d'in
duir al delicte 1. al stticidi u una pila de mi
nyons de bona familia, .desmoralitzar obrers, i
ço que és „Inés irritant encara, de xuclar les
honres i les hisendes de forasters als quals es
dóna .aixís hospitalitat ben mal entesa, aixó no
té nom ni té percló! Aixó és una traidoria con
tra la ciutat i
terna.

Barcelona, cap
va

i casal de

Catalunya,

está pa,;-

terrible de moral. Aquesta crisi
prenent peu a les altes esferes: autoritars,

sant

una

crisi

aristocrácia, persones de les "classes directores".
D'aquest desorde del sentit de justicia, d'aquesi.a
perturbació de la consciencia del lié i del mal,
d'aquesta suplantació de les normes eternes de
la llei moral per la "independencia 'absoluta de
criteri", ''dels qui regeixen eis destins ciutadans,
'n'es .monjoia ingent i fatídica el docum'ent suara
esmentat del

fica.

Comité dit .d'Obra Social i BeTi?.•
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Aquest Comité sembla haver substituit, en les
efemérides ciutadanes, a una altra institució bar
celonina, que s'enderrocá poc temps després d'ha.
ver aquell nascut: el Banc de Barcelona. El no
vell estel que plana en el nostre firmament social
omplint tal volta el buit del que s'eclipsa., sus
cita ben tristos averanys, ben amargantes pro
fecies sobre la sort que ens espera. La caiguda
del Banc de Barcelona no deixá en lloc gaire ele
vat la capacitat financiera ni les virtuts de solt
daritat en nostres classes directores. El Comité
d'Obra Social i Benéfica, que amb tanta obsfi
nació defensen els primats barcelonins que en
formen part, sembla ésser com una mena de
compensació. La generació, que ha demostrat
no sabr- administrar els diners hoyrats del tre
ball, ara llueix sa competéncia económica admi
nistrant els diners del joc.
R. RUCABADO
(1) «El Comité... estimó... como condición primordial
prescindir en un todo de las murmuraciones y comentarios»
(subratllo jo) «Lamenta con pena e indignación que •se Insi
nuaran

bé

falsas

noticias y

cifras imaginarias» (subratllo,tam-

jo).
(2)

Textual: «...A fin de atenerse en todo instante con
absoluta de criterio, al fiel y estrictó cumpli
miento de la patriótica misión que se le confiara...»
(3) «La
contestación que dar a los maldicientes era
en la labor que realiza»
la continuidad y la
Sessions
Diari
de
del Congrés, 13
CATA
(4)
darrers).
LIINYA SOCIAL Núms. 24 funy 1 19 Agost
a
los
fondos
que
en
sus
(5) «Dando

Independencia
mejor

manos se

persistencia

juny. (Vegi's

provechoso empleo
depositaban».
4**
Pels famolenes

russos

els germans desgra
amb tota generosi
continuament,
amb
oracions i anib
tat, prompte i
Déu
Nostre
Senyor
es digni es
fins
que
almoinés,
coltar els precs i els plors del Papa.
Pare i pensar adolorits

en

ciats, secundem rucio papal

**

Els rellogais
Recentment ,s'han fet

públics alguns

dipósit.

de

per falta de
denunciar
a les au
l'abús
pagament, i aquest
toritats, per?) com que no existeix cap llei quc
reguli aquesta contractació, res pogué fer-se con
Un deis

rellogats fou acomiadat
va

tra el

llogater.

capitals, abunden
A Barcelona, com a totes
quals
constitueixen
una plaga.
rellogats
els
els
Son molts mils de persones que viuen sota la
férula deis rellogaters, i es compten també per
mils aquests desaprensius industrials que viuen
amb l'esquena dreta i sobre l'espatlla cota deis
pobres rellogats.
En l'escala d'abusos d'aquesta

Els clams del Pare Sant
Altra volta el Pare Sant iprega, amb parardes
amarades d'amor i d'amargura, pels nostres ger
mans de Rússia flagellats per la fam.
Tots els esforços fets fins ara per remeiar
aquesta plaga, solament han servit per a des
cobrir la seva csfereidora intensitat.
,El cor de Pius XI, trossejat davant de tan
trist espectacle, s'adreça novament a tots els seus
fills, demanant-los-hi auxilis pels famolencs ruç
sos.

El seu cor de pare els vol socorrer, i ampa
rar-los, sens distinció de religió sense excepeió
debraces.

Ell mateix, el mateix Pius XI, bes priva, perso
nalment, fins de coses necessaries i fa tot llinatge
d'estalvis al Vaticá per tal de poder aguantar
aquests auxilis.
Aquesta última crida als bons sentiments dels
seus fills es punyenta, trenca el cor.
Cal que fem quelcom més que compadir-nos
dels pobres delmats pel flagell de la fam.
Cal que, demés d'escoltar enternits el clam del

deis abu

deis quals son víctimes els rellogats.
En un deis vells carrers de la ciutat hi ha ung
botiga de la qual el llogater en paga 30 pessetes
cada mes. Aquest la té rehogada una part per
22'50 pessetes mensuals amb 5o pessetes de di
Osa de garantia, i un'altra part (que consta 4,e
váries habitacions) per no pessetes al mes i 150
sos

que

produeixen

una

gran

mena

n'hi

indignació. El botó

ha
de

exposat es deis més moderats.
El cas de triplicar i encara quadruplicar l'arren
dament a c6sta deis rellogats es comú. I el qn,..
mostra abans

diuen •els pobres rellogats: forces n'hi hagin de
cambres per rellogar!
Perqué la cosa més greu és que escassegen tant,
que es dona sovint el cas d'haver-hi rellogats que
també relloguen i exploten les seves víctimes...
Es el mateix que passa amb els arrendaments
subarrendaments de finques rústiques, que consti
tueix una de les plagues socials rurals més desas.
troses; plaga el remei de la qual s'estudia i
proposa per tal de tallar-la de soca arrel.
Els llegisladors han de preocupar-se d'aquest
problema ciutada com es preocupen del seu similar
problema rural.
I encara el problema .económic deis rellogats
ciutat te un altra aspecte moral gstavíssim. El
quint i el sisé manament de la Llei de Déu hi
están vulnerats en aqueixa classe de contractes
im/norals i en la seva práctica de cada pas.
Quines coses podriem dir més poc edificant,-,
la matéria no fos tan relliscosa!
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El

nou

govern

Vol dir que no en fem un grá massa amb el futbol? Si seguim .així,
poder.
veurem els futbolistes demanar el
Si ja han triomfat! Els homes del govern lliberal són futbolistes!
Ja veurá quina traca tindran a fer les coses amb els peus...
--
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COMENTARIS

El fracás d'En Lenín
Arriben
tan

que volien escampar

les

hornes
de la
reconei

arreu

seves doctrines
destructores,
han fradassat sorollosament.
Mime l'home més barbre, cansat de fcr ves
sar
sang- innocent, arriba un dia que escolta la
veu acusadora de ,la conciencia i tremola de por.
El mateix ha passat amb En Lenin. Un deis
lumbres que integrava el Comité Nansen, la
missió del qual consisteix en trarnetre socors as
farnolencs del Vulga, ha explicat la causa que
origina la .darrera malaltia de Lenin. Aquest
fatídic personatge gairebé no sortia de la seva
carnbra. Mentre es donava a les seves abstrae
cions i pensava segurament en dominar el món,
a Russia hi passaven els. fets .més vergonyosos
i horribles. No volia posar-se en contacte amb
realitat, i aquesta anava fent el .seu camí. El
seu
fanatisine Ii feia creure que havia convertit
la seva terra en un paradís i que aviat els
homes, envejosos de la seva felicitat, Ii derna
mírien ajuda per tal d'implantar unes doc
trines tan meravelloses que tcnen la virtulitat
de fer grans els Ipobles.
Un metge ianqui que pertanyia al Confite ame,
ricá de socors, indignat davant deis fets ver
gonyosos que havia presenciat, vcrlgué parlar amb

terra

xen

-

aquells

de Russia que

noves

sanguinaris
que

En Lenin. Els funcloriaris posaven tota m'ena
d'obstacles per tal que el metge no pogués ven

re'L Malgrat la negativa deis que no volien que
En Lenin conegués la veritable .situació de Rus
sia, el metge insistí novament, i veient que no
,

ates anunciá que el Comité americá de so
abandonaría Russia si Persistien neg,ant-li
ço que ehl demanava. Davant 'd'aquesta amenaça
els funcionaris hagueren de cedir.
En trobarse davant de l'home responsable .de
.t.ots els drims comesos a Russia, el rnetge, amb
una gran indignad& Ji va
fer veure les injus
tícies que es cornetien, Li parlá de la fam; del
sofrinrt del poble; ,digué que els bornes esti
maven la propietat i que sense el reconeixement
d'aquestá era impossible l'engrandiment de d'ap
noble; que la gent es moría de fam i de fred;
que les presons eren plenes de ciutadans que
no havien comes cap
delicte; que els intellec•
tuals no podien viure; que els burócrates eren
els únics que 'podien menjar i preservar-se del
fred, i que les seves dones, en inig d'una mi
seria espantosa, vestien amb un luxe .asiátic.
era

cors

Els ulls petits d'En Lenin es varen
Tot aquel] alón irreal que havia creat la seva
fantasía exaltada, va catire esmicolat. El mete
li va fer
deis ulls.

veure

la realitat i Ii

va

treure la bena

En Lenin Plorá desesperat. Deis seus l'avis
•sortien malediccions. La seva ánima, embolca
liada de tenebres, s'aclarí de moment. Va terrir
una excitació nerviosa molt forta, i els metges
recornanaren repós.
Dissortadament, el seu penediment

satger. Al cap de poc temps tornava.

fou

pas

incor
oblidant

a

a la vida del treball,
segurament les acusados del metge ianqui. Quan
s'ha caigut tan avall, és molt difícil que el pe
nediment faci obrir els ulls a la llum de la ve
ritat. Les ,mans d'En Lenin degoten sang, i hau
ria de fer un esforç molt gran per aconseguir

porar-se novament

esblanqueir-les.
Tots els tirans,

de
incideshn
tremolat de
davant de Ilurs víctimes;
en

un

moment

por

peró després han

tornat altre vegada a comelre
crueltats.
En Lenin s'ha equivocat com. tots els sec
taris que han- cregut que l'home és una figura
de cera que es ,pot Plasmar de la manera que
ells voleo.
El defecte Inés gran de Rousseau és l'haver
considerat l'home corn un ser abstracte ino
com
un
ser
real. Lenin va creure que tota
la Humanitat el seguiria, i ara s'aelona que la
seva tirania un .dia o altre será vençuda i triom
faran novament totes les coses que són consubs
tancials a l'home.
No és ehl el primer que intenta abolir el dr,.!:
de propietat, i, no obstanCcorn que és un dref
natural, subsisteix i és reconegut en tots ci
pobles civilitzats de la terra.
Passará En Lenín i passaran també els selL
seguidors, i l'únic que ;perdurará será el recon;
deis seus crims execrables.
Quina diferencia de les doctrines que defensa
i espandeix el Cristianisme! No S-6n únicament
les (mientes veritables, sinó també les mes hm.
manes.

El cristianisme dona, naturalment,

pre

-

la vida espiritual, i proclaina el do
mini de l'espera sobre la materia; peró no °Miela
que els homes tenen una naturalesa humana. No
existeix una religió Inés humana que la católica.
Els homés no són sers abstractes, sino sers reals

ferencia

a
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els pobles no hi regna la pan, es perqué, els
homes s'aparten de la Cren. No neeessitem doc
trines noves, aparentment renovadores que por
ten ,els pobles .vers l'anarquia, sino el compliment
de les doctrines que ens les doná l'únic que podia
donar-nos-les perqué és el Pare de tots els bornes.

un cos
i tenen un ánima. Per
dins del catolicisme, el nostre esperit s'hi .moti
lliureinent i la nostra intelligéncia és Iluminada
per la llum de la veritat i de la raó.
No ens deixem, dones, seduir per l'enlluerni
in(nt d'unes doctrines que són la destrucció i
la mort. No és apartant-nos de Déu que serern
rans i feliços, sinó .seguint les petjades del nos
tic diví ,Mestre. Si els esperits són agitats i en

que tenen

J. C.
.•—

Formad()

piadosa deis infantes
familia

En la

Davant els detectes funestíssims que. malegen
pietat i dissortadament contaminen i maten de
vegades la nostra, ja es ven com s'imposa amb
;q)ostólic esforç la renovació de la pietat catalana.
Posada la eomplexitat evident de la vida ,..)ia•
(losa, en totes les manifestacions de la qual es pot

la

renovadora, nosaltres gosaríem
indicar, sobretot, tres aspectes principals, cani
talíssims, on pot acomplir-se moit profitosamem
la imprescindible renovació. El primer és el de
la formació piadosa dels infants, després el de
la predicació i, darrerament, el del llibre de
esmergar la tasca

pietat.
I referint-nos,

infants,

entenem

ara,
que,

a

piadosa des
primer lloc, ha de
després continuada fide
la forrnació

ser

en

[eta dins la familia, i
líssimament en la escala.
L'ánima de l'infant, flonja
(ire, está a punt per a tota

com

el

seu

,cos

ten.

adaptació—possible.

D'altra banda, ell no presenta cap mal costum
del qual hagi de desavesar-se. La seva formació
Piadosa, doncs, és per tot aixó facilíssirna; fa
cilíssima i rápida ensems, pels mateixos motius.
Llevat d'aquestes sabudes raons, la formació
Piadosa. gn l'infant n'assegura bon tros més la
durada. Tothorn coneix el símil de l'arbre dret
l'arbre tort, Perqué ara aquí calgui retreure'l.
Demés, la formació piadosa en l'infant és evidert
ment una obra própiament educadora, la qual pot
f er-se
ja .amb bon resultat, proporcionalment ex..

cellent, abans i tot que el seu enteniment sia
'14)te per assimilar-se els coneixements més ele
flientais. Per aixó si da tasca educadora en gene
ral ha d'iniciar-se en la familia, amb doblada
raó •ha de comencar-hi també la educació pia
dosa.
I

no

cal pas dir que,

en

aquestes circumstán

í

en
cies, la
perqué
suau i,

la escala

és qui própiament ha de complir-la,
hi ha pas al món comunicació més
de consegüent, més fácil que la de la
n'are i son fill. I si la Pietat és, com sabetn, 11,1,
afecte filial, ningú millor que la mare podrá
suscitar-lo més aturalment.
I demés de ser cosa molt raonada que la mare
sia la primera educadora de la pietat de son fl11,
prácticament és sabuda de tothom la influéncia
que Sen tota la nostra vida de pietat exerceix
educació maternal que rebére• sortosament en 1,1
infantesa. Cal només recordar la secreta torea
d'aquell ,curt i senzill "A Déu m'encarnan" que de
netas ens •nsenyá la nostra mare. I Nostre Se.
nyor mateix tant ha mostrat estimar la naturali
tat ,que hi ha en aquesta primera educació da
dosa, que prous vegádes ha dut el bálsam del
final i salvador arrepentiment a esperas qui
s'oblidaren de Déu ó qui fins i tot l'odiaren„ds
quals han aconseguit del cel la miraculosa digna
ció que fos ()ida i atesa la pregária del temps,,
d'infant resada cada dia només com a tribut
recordança a la mare i repetida com un ress6
dolcíssim i mágicament evocador de la seva amo
mare
no

companyia.
Si, doncs, en la familia i per la mare cal qu
sia feta la primera formació piadosa dels infants,
ja es veu la missió purament continuativa que el,
aquella tasca delicada i nobilíssima ha d'acompi ir
la escola. Car, per nosaltres, aquesta no és altra
rosa

cosa

que la extensió de la mateixa familia

qual supleix
altra raó

aquelles obligacions que per
podrien degudament atendre's

en

a

la

una

dins
que, pertocant a la vida le
seus
alumnes, la ,norma justa deis
delires de la escola és que sia simplement se.,
guidora i en cap manera esmenedora de la 1111'
o

ella; de tal
pietat dels

no

manera

•
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educació maternal. I naturalment que,

en dir ala
suposem el fet real d'una positiva i ben orien
tada educació piadosa dins la familia,
Si donem una preferacia manifesta a l'acció
maternal en ordre a la formació piadosa deis
infants, és perqué no tenim per a la acció pura
ment escolar una confiança tan segura com en
la educació familiar. La conectivitat en la esco
obliga necessáriament a determinades fórmul s
preestablertes, les quals, repetides a to i conjun
tament pels infants, són instruments a posta per
a la rutina infecunda i deseducadora. I com que
la pietat no és de cap manera una assignatunt,
ni se'ns ha de posar com un vestit sinó com ni
empelt, la piadosa formació dels infants, si -,r;
té pas cap més fermança que la educació exclusi
vament escolar, será talmet postissa i superficial
o al menys devindrá tan feble i escanyolida que
de segur no en quedará gairebé res en la ápoc
post-escolar, que és cabalment quan es fa més ne
cessaria la seva vitalitat.
Ara afegiu a la deficient formació piadosa deis
ínfants en la escola, l'entr:lanc, tan funesta
ment generalitzat avui en dia, d'una pietat esco
lar que ha d'emprar una llengua que no és
la própia deis alumnes; els quals són forçáts a
parlar-hi en uns actes piadosos que per aixó re
sulten tots encarcarats. 1 demés de la dificultat
de la llengua, afegiu encara, en certs coPegis, la
estrangeritzada pietat d'uns professors que, de
vegades, pelue es ven, ni solament tenen coti•
ciéncia del sentiment piadós peculiarment distint
de l'alumne, al qual no pot fer-se mai el tort d'im
posar estranyes fórmules piadoses que si per obli
gada disciplina és forçat a pronunciar, mai, peró,
podran arribar a ésser vida del seu esperit. Pe
aixó, com resumint tota aquesta doctrina, jo
compto que ben segur nosaltres preferim a la
cantarella nasalitzada d'un rutinari ginsi soit-il.
moltes vegades incornpres, les pures i vives
oracionetes d'infant que en catalá aprenguéram,
com a becada espiritual, seguts en la falta amo,
rosa de la nostra mare.

ja

-

•

JloAN

PUNTI I COLLELL, Pvre.

Una págína ínieressaní
La reproduim de la revista El Financiero, ins
pirada pel Sr. Sánchez de Toca. 1-lo mereix, real
ment, encara que ja coneixem, per endavant, el
comentad probable deis nostres 'lectors: "bah, en
teoria tot s'ha dit; fets, ttanquen".
Mentre, peró, es cerca la: coordinació entre la
teoria i la práctica,- cosa molt difícil en certs
sectors de, la Península, contentem-nos arob la
primera, i Ilegim:
"Pues qué, ?eš responsable un maestro de obr<n,
que no prepara bien un andamio, por negligen
cias en su cargo, y son responsables de impruden
cia temeraria el chófer y el conductor de tranvía-,
que por descuido vencible hacen un atrobello,
no han
de ser responsables de imprudencia y
negligencia los ministros y los Gobiernos que
se meten a funciones que no entienden, y que
por falta de competencia o negligencia, por
prudencia temeraria, en fin, 'embarrancan la nave
de la nación, causándole destrozos y millares de
víctimas, por meterla en escollos que fácilmente
habría salvado un Piloto expáto?
Eso no puede ser y eso no debe ser; hora es
ya que se acabe de una vez para siempre la ete,na orgía de improvisación de ministros, que
mismo van a una cartera que a otra, Por 11
sencilla razón de que rio han estudiado nada.
especializado en nada y sólo sirven
no se han
para ministros nominales,' temporeros de la casa,
como les llaman los funcionarios de los minist(
,

al mal sin discernimien
saben algo si dejan
ser dirigidos, o derivan simplemente a la ven
tura y al acaso de las circunstancias y de by
que no pocas veces les sor
acontecimientos
prenden, sin contar los que son manejados corno
maniquíes por los merodeadores de los ministros
?Cómo ha de estar regido un país donde el solo
título de ser rico, lo cual en definitiva no acre
dita más que una moralidad supuesta, porque no
ha sido sometida a prueba, y sin otros "mérito,,
que haber fracasado en un cargo popular y me
terse a sociólogo, oficio el más barato y asequible
Ii1
en nuestro país, se le é'rigiese en titular de
cartera más difícil y complicada en momento.;
que requerían una rápida actuación competente?
?Y qué conceptuación de ética ambiente puede
pedirse, cuando al que le syrge la catástrofe ell
tre las manos, sin enterarse siquiera por dónde
se le depara enseguida esPléndida sinecura (7(11'
sueldo opulentísimo?"
nos, y que

van

al bien

to, según les dirigen,

o

y

aun

,

•

Per

la

nostra

banda, ni

un

comentad,
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beral. Ara que son a dalt, han anunciat que ks
•leccions no es faran fin a la primavera. Per
qué esperar tant si el poble els vol ?

D'aci Id'allá
Deiem que el sentiment collectiu del poble
estava mort, i no es veritat.
Davant la desfeta del Marrou tothom va en
inudir i tothom (l'altre tothom) campava 'Hure
any i res. Tot feia esperar
que el poble en passar la sorprew es redreçaria ;
per('') l'enemic collectiu no es manifestava.
S'instruí l'expedient Picasso... i res. Comen,;a
la charlotada del Congres i quan esperaven veu..e
entrar a la gent honrada, ella dins i treure als
pallassos a cops de punys... res, La dignitat po
pular sense manifestar-se.
1?eró, vingueren les escenes de Grécia i se li va
Així es rnanifesta la .indignació duna raça.
I al final ha vingut, s'ha reaccionat.
El passat diumenge, el cap dels concent•ats,
Marqués d'Alhucemas, sentint un brogit al carrer
va treure el nas al baleó, i pogué dir orgullós de
manar-nos: "La manitestació ja era hora."
va

passar

un

•

*

*

*

pujat al poder els coi.
centrats, millor dit, els reconNentrats, perqué tam
lié hi ha entrat el cornte de Romanones; i ara es
troben, segons ptopies cleclaracions, amb un con
filete perqué no troben ptou gent per omplir els
Tots saben).

que halS

alts arrees.
No sabiem que el suro
Res, cosa de la ciéncia.
*

Els

flictes

nostres

amb

es

pogués

diants.
Bé, ara

concentrar.

* *

governants saben resoldre els con
seguretat d'éxit que ni amb clac.
saben que a la Universitat de Ma

una

Vostés ja
drid i a altres provincianes, feien

vaga els esta

estudiants fulminal
c.om que per cos
a
tura ja són.tancades per haver començat les va
.s.ances de Nadal, els xicots no hi poden entrar,
així •cordpleixen admirablement amb el mana
ment ministerial.
es ciar el ministre d'Instrucció Pública, deurá
dir-li al Director de Seguretat, amb tota segure•
tat: "Lo ve V. si son buenos chicos."
s'ha ordenat als

ment que tornin

classe,

*

*

1)eró

*

Els lliberals ja són al poder. Ja podem dormir

tranquils.

Tenim un govern que vetlla la nostra
fati feliços.
Quan demanaven el poder, amb una insistén
cia colpidora, deien que volien governar perqué
el poble espanyol era ipartidari d'un govern lii
son i

es

ens

hagin obtingut pels procediments
coneix, obriran el parlament, i
poble ha demostrat amb els sens

I un cop les
que tothom ja
diran que el

Inent.

I

Durant aquest temps es suspendran alcaldes,
posaran en movirnent tots els cacics, per tai
d'aconseguir les rnajories
i

vots que vol els lliberals.

Naturalment que els diputats de la majoria
riuran per sota el nas i el poble conscient fará
una gran Hallada.
***

L'Alcalá Zamora, que es un orador d'aquells
que es porten el violí i el piano i ádhuc els
platerets quan conté accentuar la nota béllica,
ha dit que es proposa reorganitzar
Ja sabem com ho fati: fent
cuentes. d'aquells que us fan
caramel aromátic o d'un bombó de
*

l'excércit.
discursos elo
l'efecte ,d'un
xocolata.

**

Els sopistes s'estan decandint d'una
que trenca el cor. Estan esperant el nou
nadar
es

ulls

com

la

vinguda

pregunten posant
en

manera

gover

del Messies. Donara
la cara esblanquida

sopa?
i els

blanc!

Coneixem un sOpista que es passa el dia es
fullant margarides i repetint entre sospir i sos.

pir: si,

no,

si,

no.

Si el nou governador no ve amb
ben „,c,rossa hi haurá un daltabaix.
Qualsevol es resigna a renunciar a
tan nodritiu i suculent.

una' sopera
un

.aliment

* * *

En pendre possesió del seu arree el nou Mi
nistre del Treball senyor Chapaprieta ha decla
rat que es enemic dels discursos.
Deurá haver-li entrat ara que és ministre
aquesta aversió contra els discursos, per qué
quan era diputat... Mes val així.
* * *

IMussolini "vol abolir el principi de la jornada
de vuit hores". Potser, valdria més que abolís
el fi, que és treballar poc i menjar bé. Vuit ho
rincipi
res ben treballades... Vabsurde d'aquest
de les vuit hores és que s'apliqui per igual a tots
els oficis. Es senzillament irracional.
*

*

*

La "Ilei seca"- no acaba d'arrelar als Estats
Unas. Els puritans ianquis no s'hi saben ave
nir amb el régim d'aigua seca. Voldrien fer
lo simultániament amb el vi i el seu esperit.
Son molt espirituals els puritans ianquis.
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Analitzant les

Noticiad
ESPANYA

L'escala de valors deis articles més necessaris

pel

causes

que motiven la crisi

convingueren que es deu a l'excs
siva importació de blat exótic i a les cessio,is
d'aquest blat per l'Estat a baix preu.
S'aprovaren les conclusions que segueixen:
Fer present la necessitat de perfeccionar lc
estadístiques oficials de la producció blatera.
Intensificar la propaganda cultural en els te
rrenys de seca a fi d'a.ugmentar la producció.
Fomentar la producció agraria per a fer efec
tila el crédit agrícola.
tots

viure en gaírebé totes les nacions, va minvant
les seves xifres cOnstantment, al revés d'F,s
panya, on moltes d'elles encara pugen.
1 és que ni el Govern, ni les autoritats locals,
ni les Juntes de Subsistencies, se'n captenen
d'aquesta vital qüestió.
Allá on no es perden mai de viáta aquests
problemes és consegueixen rebaixes semblants.
aquest fet evidentíssim tapa la boca a totei
les excuses que voldran formular-se.
A Valladolid es paga el pa a 55 céntims el
quilo. A Barcelona a 75. Els comentaris a a
rree de la Junta local de Subsistencies.
Durant el passat mes de Novembre, la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis
ha rebut per imposicions la quantitat de pes
setes 12.584,813, i ha pagat per reintegres. d'es
talvi, capitals diferits, reservats i mensualitats
de pensió, 11.327,737 pessetes, has, ent obert 2,877
llibretes noves. De les imPosicions han corres
post a l'Oficina central de Barcelona 6.612,639
pessetes i a les Sucursals 5.972,174 pessetes.
El 30 de Novembre darrer, la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis tenia vigents
248,861 llibretes, amb un saldo al seu favor '<ie
143.557,699 pessetes, distribuides per Protíncies,
de la següent forma: Barcelona, 106,563,357 pes
setes; Girona, [5.333,093; Lleyda, 13.416,182;
Tarragona, 7.923,509, i Balears, 321,558.
La Unió Professional de Dependents i Em
pleats del Comerç celebrá el repartiment de Pre
mis als deixebles matriculats en els cursos pro
fessional gratults que sosté l'entitat.
—El R. D. sobre lloguers ara publicat, diu aii
en sa part dispositiva:
Article únic.-- Él Real decret de 21 de juny
de 1920, relatiu a contractes d'arrendament de
finques urbanes i 11c>guers d'aquestes, prorrogat
pel de primer d'octubre de 1921 per a tot el
corrent any, continuará en vigor fins al 31 de
desembre de 1923, si abans no es promulga una
llei regulant la dita materia.
—Organitzada pel sindicat central de les as
sociacions católiques agráries d'Aragó s'ha
brat a Egea de los Caballeros una assemblea d'a
gricultors encaminada a cercar solucions que
alleugin la situació deis blaters, agreujadá per
la paralització de la venda de blat.
Els oradors coincidiren a ponderar la necessitat
de sindicar-se per a defensar-se.

Gestionar ddl Banc d'Espanya que doni fa
cilitats per a portar a la práctica el desig que
les operacions de el-6:1ft, que fins ara nonas
comprenen el comerç i la indústria, s'estenguil
a

l'agricultura.
Finalment, excitar

etcaminades
aranzeláries.
res

a

el Govern a adoptar mes:
l'exacte complitnent de les 11(,;:

ESTRANGER
En el Govern

de

carácter nacional forrnw
a Alemanya
baix
presidencia de .Cuno, 111
figura, desempenyant la cartera del Treball,
sacerdot católic: Brauns.
—A la gran Bretanya- es registra d'un temps
ença una baixa considerable en el nombre dz
socis de les organitzacions sindicals. En un anv
solatnent la baixa arriba a una quinta part.
veu que els mateixos obrers estaven esgarrifats
deis set milions d'inscrits en el Partit del Tic
ball. Constituien una força perillosa...
—A Bélgica es projecta la supressió de la llei
de la jornada de vuit hores, deixant altra volta
en
llibertat aquesta materia.
govern xec-eslau ha prohibit la celebra
ció del Congrés Católic eslovac. Visca la lliber
—

tat...

—D'Annunzio negocia amb els socialistes una
de les forces productores per tal
d'evitar discordies i laborar tothom pel be i
progrés de la patria comú.
—En un gran discurs pronunciat per En
Lenin a Moscou ha reconegut i proclamat
fracás del Comunisme a Rússia.
—El periódic moscovita "Pravda", fent Oíl
recomPte de les forces comunistes a Europa,
diu:
Hi ha a Europa 50 partits comunistes que su
men
2.600.000 afiliats, corresponent-ne 500.0o.)
Rússia, 360.000 a Alemanya i Txeceslováqu:3,
a
130.000 a Franca, 97.000 a Noruega i 70.000 a
Itália.
comunist3
La Internacional de la joventut
consta de 80o.000 afiliats.
El comunisme. té a Europa 351 periódics.

organització
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Obra de gran interés:

Los Tribunales para ninos
EL TRIBUNAL PARA
Y SU

NINOS EN BARCELONA
ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE
DE FUNCIONAMIENTO

--

PER

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal

arnb

un

próleg

de

Aveli Montero Rios i

Villegas

Autor de la llei de Tribunals per

a nens

PREU: 10 Pessetes
EL

PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
Línia de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19,
de
el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Línia de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires;
emprenent el
viatje de tornada des de Buenos-Aires el día 2 i de Montevideo el 3.
Línia de New-York, Cuba, Méxic.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Línia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
Línia de Fernando Pó0.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
de Canarias i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la
Línia de Bar
celona a Pilipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunafnent a

Gijón

viatge.
Aquests

cada

vapors adrneten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als
quals
dona allojament molt cómode i tracte esmerat, coa] té acreditat en son
dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

la

Companyia
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Académia Cots
FUNDADA

EN

1879

Carrer deis Arcs, n.° 7, pral. (Travessia de Plaça Sta. Ana

a

Plaça Nova)

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIAL.MENT PRÁCTIC, DE COMERÇ

,

lletra.—Ortografia.—CorreSpondéncia comercial.—Documentació.—Práctiques
d'escriptori.—Mecanografia.—Cálcul mercantil i Teneduría de Llibres per partida doble,
Reforma dé

aplicats

a

tota classe

d'ernpreses incluídes la Banca i la Borsa.—E1 Tito! de Tenedor de

Ubres, previs exámens per perits i professors mercantíls.—Classes especials per a senyo
retes.—Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per
métodes moderns

IFRANQUEO

purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguáfons

CONCERTADO

1

Menor; A.

G.—Borlo Gronadoo, BO;

Blor;1;;•

