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WOODROW WILSO
El dia 3 de l'actual, i

en la ciutat de Was
l'ánima a Déu l'ex-president
de la República norclamericana Wilson.
La se-va mort ha causat sensació en el món
sencer. Un poc inconeguda la seva obra i un
molt inadaptada a la realitat internacional,
meresqué les censures deis seus mateixos con
ciutadans, que en el Senat ianqui es negaren
a ratificar
el pacte del Tractat de Versalles,
que estableix la Societat de les Nacions. Lla
Vors, un xic desenganyat i molt desballestat de
salut, degué abandonar la vida pública, i des
de 1920 el Prof essor de Dret de
Princeton
resta al marge deis esdeveniments mundials en
els quals havia, un dia, tingut el primer
lloc.
Qui no recorda aquí la popularitat del Pre
sident clesprés de la guerra? Qui no reté en sa
metneria 'aquells dies immediats a la termina
ció de la guerra en qué Wilson venia a Europa
en el cuira.ssat
"George Washington", i es co
ronava de popularitat en les seves passejades
Per París
Roma? Qui no recorda aquelles
famoses f estes de la pau que en nostra terra
sovintejaven i que, ádhuc en els poblets rurals
de la muntanya de Catalunya, finien donant el
nom d'En Wilson a un carrer del lloc?
No és En Wilson un doctrinan i en el sen
tit d'exposar doctrina nova ; la seva obra
cien
tífica, no petita ni menyspreable i aquí prou
coneguda per la traducció del seu llibre sobre
PEstat, és copiosa ; peró no li algará un mo
.nument en la histeria de la ciencia jurídico-po
Iltica
és l'ex-president un visionari tal
com algun periódic
el ,retrata ; la seva tasca
Política i moralitzadora de l'administració, i la
seva direcció del partit
dels Estats
-Units, no són obra d'undemocrátic
borne que no trepitja
ben ferrnament la realitat de la
vida.
En Wilson és, abans que tot, un home de

hington, entregá

Aquest número

doctrina arrencat al seu laboratori de la Uni
versitat de Princeton i un home generós que
viu una política d'ideals una mica inconnexa
amb la realitat d'avui. La seva obra de la So
cietat de les Nacions és encara un f ruit verd
i agre. No respongué, certament, als ideals del
President ; peró, qui s'atrevirá a senyalar en
ella, tal com está constituida i funciona, la
paternitat absoluta d'En Wilson? I qui nega
rá l'intent generós que presidí la seva cons
titució ?
Es veritat que l'obra del pacifisme está en
cara Iluny de la realitat internacional, per dis
sort. I en aquest sentit semblaran visionaris els
que a ella es consagrin. Peró, com negar la
simpatia que en tot esperit equilibrat desperten
els intents de les Conferencies de La Haya, i
el Museu Juan de Bloch ginebrí, i l'intent d'a
germanar les nacions en una lliga o societat?
No és veritat que al costat d'aquestes nobles i
generoses

gestes

no

ens

arrosseguen per ele

vació espiritual els equilibris europeus 'dels
Tractats d'Aquisgran, de la pan d'Utrech, del
mateix Tractat de Versalles ?
No es parli d'En Wilson lleugerament, no.
Un home de la seva gran posició internacional,
que el féu un rnoment amo del món, del seu
prestigi polític, de la seva ciencia; que posá
tot aixe al servei de la pau, fins i tot compro
metent la seva popularitat i posició política en
el seu país, és i será sempre una figura pre
erninent en l'hist?ria.
La generositat i no l'egoisme fou la seva
norma. I ja en aquest sentit és l'illustre fill de
Stauton, superior a tots els polítics árbitres
deis destins europeus. I no diguem res del pro
fund sentit cristiá que animá sempre a dl i
Ja seva obra...

ha passat per. la

censura

militar
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Hl ha ambient?

La reforma deis munícipis
projecte
pel

de reforma de l'ad
Directori un
Es' diu que está a punt d'ésser discuta
promulgació d'un decret im
ministració comunal, i es parla com de cosa imminent de la
tothom esperada.
plantant aquesta tan radical i necessária reforma, per
propugnat quasi bé a diari per
Nosaltres l'esperem també ami) goig. COM no, si hem
grandíssima importáncia per a Es
qué aquesta reforma vingués, ja que la considerem de
de vista
panya?•Fins en un deis nostres darrers números apuntávem unes bases, mis puntsreforma,
implantar
la
compte
en
que podrien tenir-se en
que nosaltres creiem de bona fe
que, segons noticies, en bona part

integren la mateixa.

menys d<
avui torbada per dos fets que no podem
encertin, i no resulti. que
consignar, precisament pel desig nostre que els fautors de la llei
realitat (tan variada dins Espanya) i sigui
el projecte vingui balder o estret a la nostra
de la nostra Administració laft=
norma més inútil dins el diccionari copiosíssim
Pero aquesta satisfacció nostra

es ven

ennta1IZINIuu."2019datalangiM

una

tan
-primer fet és la manca d'ambient que una llei de tanta importáncia i de la
necessitat
de
veritablement la
no sent
caient popular hauria de tenir. 1s que el poble
tothom. Peró com que el poble
desitjada
per
cosa
reforma? No, certament, no és aixó. És

El

.está

tan acostumat que per

a

d'Estat

tota obra

es

prescindeixi d'ell, s'adorm tranquillamert

fets pels desencerts del Poder
alió que més l'interessa, fins que la realitat deis
Manca, sobretot
desperta a la tristesa de la vida real. L'ambient en aquesta terra no
fins

(

I

en

a

wrivrawrivrwirmalenjMattitlattati~gew

Catalunya.
malgrat ésser tan mal
Cal, per tant, remottre'l aquest ambient. Cal que els polítics (que
l'opinió) es posin en contacte ami) el po
(lats representen moltes vegades rúnica vibrado de
de popularitzar-lo i les corpora
ble, que aquest conegui bé el projecte, es donguin mitjans
es fa, el projecte corre el perill de
-cions populars (quan hi siguin) dictatninin. Si aixó no
d'ambient de realitat,,i tot i contenint coses molt bones, copiades d'expe

IMIT:ZIMIZAIMIrjrn:r1=g1
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néixer mancat
riéncies estrangeres, resultar

aquí

frac ás.

un

Municipi será sempre feble davant l'Estat; una molécula així isolada
de tota necessi
.esperará sempre lógicament un Villalar, pot esperar-lo sempre. És precís,
mantingtvla
vingui
municipal aquesta
tat, que si seriosament hem de parlar d'auto nomia
Mbnicipi, per una organització regio
sempre per una organització més poderosa que la del
revolució fou precisament l'atomització de les
nal forta i ben estructurada. La tasca de la
2.=41=211
ejr=a2=121:11.-d=2.22t
forces político-socials dels pobles.
y11~11,112111
El

'

municipal sense parlar a la
Per aixo és obra d'una gran infantilitat parlar .d'autonomia
vegada deis .mitjans que han de mantenir aquesta autonomia.
desitjant l'obra de reforma de la vida muni
Per tot el que havem dit, nosaltres, tot i
.molt. Molt bé que els diaris en parlín;
cipal en el seu sentit de govern, la temem i la temem
s'entretingui a popularitzar les .clarreres reformes
que el nostre estimat confrare El Debate
Setmanes municipas);
nord-americanes (popularíssimes ja a Catalunya, per la tasca de les
est
sentit popular está encara per venir en aqt
que arreu es parli del mateix; pero, amb tot, el
popularitzacions
forma popular. Malfiem de les
concert, i sense ambient popular no hi ha re
a

posteriori

en

matéries de semblant

complexitat!
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La llum del sofríment
En el VIII aniversari de la morí del Dr. Torras
Heno
utilitat

de treure de

Bages
la

trilmlació

una

espiritual.
¦La Ciencia del Patirs.
(Carta Pastoral última)
De

Al

mig d'aquests comentaris que

ens

van

suggerint d'una banda l'obra del P. Miguel
d'Esplugues sobre les peticions del Parenostre,
d'altra el considerar els actuals esdeveniments
la claror dels raigs misteriosos de la Provi
s'escau el vuité aniversari de la mort
santa d'aquell Bisbe que se'n va anar al cel el
dia 7 de febrer de 1916 deixant en la terra
el cos seu amb la má enlaire, dibuixant una
benedicció eterna sobre el seu poble. Amb la
má aquella, el mateix dia,/havia posat signatu
ra trémula, peró clara i enérgica a la seva lletra
darrera que era el seu Comiat a la clerecia i
lidels de sa diócesi, i d'aquesta diócesi del doc
tor Torras i Bages en sorn feligresos tots els
catalans i en serem mentre hi hagi qui parli
clamunt del món la nostra llengua. Aquesta
Iletra admirable, "Lea Cibncia del Patir", era
el testament del patriarca, i vet'aquí que ara,
vuit anys després de dictat, en podem penetrar
un profundíssim sentit d'actualitat.
Pateixen els individus, pateixen les famílies,
pateixen també les ciutats i els pobles i les
pátries. I aquesta dolor conectiva no és pas
diferenta, en substáncia, de la dolor indivi
dual; té una mateixa intenció providencial, i
admet els rnateixos espirituals bálsams i con
horts. Tot justament, té el document últim
del gran bisbe la condició d'ésser inspirat d'una
manera immediata per les tortures horribles
Produides pel flagell que era llavors en pleni
tud devastadora : la guerra europea. Es evi
dent, doncs, el sentit collectiu que dóna l'au
gust autor a la ciéncia altíssima de fer brollar
del sofriment humá la Ilum que l'ennobleix i
que li dóna relació amb l'ordre providencial
de les coses. Així, doncs, aquell qui en les
greus circumstáncies presents senti destroçat
el seu cor pels combats que estan patint mol
tes coses estimules, fará bé de llegir i medi
tar les últimes paraules que el Dr. Torras va
dir al llindar de la porta que separa les con
tingéncies mudables d'aquest món i l'esfera
immutable de l'eternitat.
"Hem de treure de la tribulació una utili
tat espiritual", comença dient, i és aquest el
tema reiterat de tota la carta. "Una mateixa
a

dencia,

,

Jesucrist i la passió
llei
lluminosa
que ensenya l'ex
nostra ; una
celléncia del sofriment". "Hem de saber treu
re de la nostra desgrácia el bé convenient per
a la nostra perfecció espiritual". "El curs del
món no el poden endevinar els bornes", se
llei

regeix

la Passió de

dient el gran providencialista, apóstol
que f ou entre nosaltres de fe en la Providén
cia, i que ens recorda una vegada més que sois
Déu, pare dels bornes i deis pobles, sap els ca
mins i els itineraris que cada home i cada po
ble ha de descriure per a atényer el fi que a

gueix

cada borne i a cada poble i poblet está desti
nat sobre la terra. "El govern del món toca
de l'home Ii
a Deu, peró el govern personal
toca a ehl mateix" sots la direcció de l'Esglé
sia. "El patir ensenya, i qui no el conegués
per
no coneixeria la vida en tota sa realitat,
qué el sofriment és part imprescindible d'ella".
"El patir posa en evidéncia moltes coses, acla
reix la vista de l'enteniment". "El sofriment
ha fet més savis que no pas la filosofia". "Una
situació dolorosa fa entrar en reflexió". "Tan
la sabiduria gentílica com la cristiana han en
senyat la força educativa de la contrarietat, i
la necessitat d'ella per a la formació perfecta
de l'home".
Tan hurra és aixó i tan cristiá, que la no
ble lliçó moral del sofrir és revestida d'un man
tell esplendid. "La llei del contrast fa agra
dable la vida ; i les majors delícies, tant en
l'ordre natural com en el sobrenatural, es gua
nyen solament després del sofriment". "Els
gemecs d'amor són l'expressió de la Iluita in
terna, de l'ofegament de l'egoisme, la penosa
resisténcia de l'obstacle". "La poesia i les al
tres belles arts s'han valgut sempre d'aquesta
combinació de dolors i amors". "En els psalms
abunda l'amor dolorós, els crits de sofriment,
les exaltacions de l'ánima. Perqué són una
eterna aspiració a la sublimació de la vida, que
troba obstacles, peró que no es rendeix, que
brega amb la própia insuficiéncia; que no es
dóna mai per vençuda, perqué sap l'home, a
qui guia l'amor, que amb aquesta lluita el seu
i s'eleva".
cor es purifica, s'eixampla
calamitats que
grans
aquí
perqué
les
"1-len's
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homes, quan a nosaltres
també sofrir-les, les hem de pendre

afligeixen

els

ens

toca

com

un

instrument de per fecció espiritual, de purifi
cació de vida, i amb fortalesa d'esperit. Peró
també hem de clamar al Pare celestial perque

tingui compassió de nosaltres". Vetaquí, dones,
l'objecte del dolor : la gran flama lluminosa del
sofriment que ens aclareix la via : perfecció
espiritual, purificació.de la vida, fortalesa d'es
perit, i tributar a Déu l'homenatge de la pe
tició i la pregária.
Pot encara tancar una altra lliçó el sofrir,
i és l'expiació. "Les calamitats que hem de
suportar els homes són sovint cástigs de Déu
pels nostres pecats, i així ho han reconegut
els pobles de la terra, cristians i no cristians,
quan en les greus tribulacions generals han
practicat actes d'expiació i de pregária". Ah,
si arnb la llum de la nostra pena actual mirem
a dins nostre, en reflexió madura
d'examen
de consciencia, prou hi trobarem les iniquitats
que d'un quant temps a aquesta banda anaven
suplantant els principis eterns de Justicia so
cial i de Caritat cristiana. Si ens recordem de
11(101 al qual hem adorat com a agent de jus
ticia i de l'Idol que hem adorat com a agent
de beneficencia, tal volta veurem que la mo
ral de la pistola i la moral de la ruleta són les
que ens han precipitat als daltabaixos pre
sents. Si per un retorn del péndol polític ens
trobéssim de sobte al llindar d'un funciona
ment normal de poble, té el nostre estat so

cial salut per

fet,

a una

tot cas, per

en

vida

a

pie aire? Que hem

la salut social del

a

nos

poble?
"Ni presumpcions, ni desesperacions.

tre

.•

libri de l'home, quan en les adversitats i en
les prosperitats és sempre el mateix, manifes
ta el seu merit". "El crista de virtuts sólides
es distingeix per una gran conflança en Déu".
"Les grans accions, una vida plena de virtuts
heroiques, sols poden existir fundada en ella".
Liescut .del nostre .poble, ningú no pot privar
que sigui el mateix del Bisbe Torras i Bages.
Dues torres fermades amb rosaris, i al voltant
la inscripció: "Confido in Domino".
Aquesta insuperable divisa ningú no éns la

podrá. pendre.
R. RUCABADO
Neuffirmag~

Ciclo de conferéncies de
Novena conferencia

:

Dinasta

Joventut
dist 11

Social

de febrer

El sufragi Individual, el vot corporatin
1 la representació proporcional
•

per

joaquira Cívera i Sormaní
Redactor

en

cap de

«Catelunya

Social»

A dos quarts de vuit, en la Sala de conferencies
d'«Acció Popular», Baix de Sant Pere, 1, 3 i 5.
12~251111~01~0~~12112

L'enrunament económic
Clams crangoíxa
CATALUNVA SOCIAL no ha deixat mai de vis
ta, malgrat la preocupin més els problemes
morals, tots els que afecten la vida económica
del nostre poble. D'aquestes planes estant ve
nim parlant de la crisi industrial que patim i
aquesta s'agreuja dariament; i els nostres Ile
giclors recordaran prau bé l'article editorial pu
blicat el dia 15 de desembre últim, sots el tí
tol de La crisi industrial, en el qual puntua
litzávem els seus trets característics en el ram
importantíssim del cató, especialment.
Ara és el "Foment del Treball Nacional",
la cabdal institució económica del país, una de
les més importants del món, sens dubte, la qual
toca a sometent amb les =panes més vibrants
per tal que tothom acudi a salvar les indús

tries

en

país, ja

perill, la própia vida económica del

no són solament les industries les
que sofreixen els estralls de la política aran
zelária que fa anys domina en els centres di

que

rectius de Madrid, sinó els mateixos produc
de l'Agricultura, en profit deis quals (se
gons els confeccionadors deis aranzels) es sa
crificaren despietadament les industries.
El F. T. N. qualifica de vergonyós el Trae
tat de França
ruinós; dernés, com els d'An
glaterra i d'Itália.
El F. T. N. diu que aquest Tractat fou
"arrencat per imposició", i quan ho diti; aques
ta tan seriosa i prestigiosa entitat bé deu és
tes

—

ser

cert.

Ara el F. T. N. demana que sigui denun
ciat el Tractat de França, que termina el 14
d'aquest mes, i ha dernana annb clarns d'an
goixa, no solament pels perjudicis gravíssims
que comporta, sinó per l'actitud "cada .vega-•
da més agressiva" de França.
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passivitat de patrons i obrers davant
crisi económica vital, seria verarnent

d'aqueixa
suicida.

—

o

pero que

patrons i obrers callin i els estarnents socials
afectats i a punt d'enrunar-se per causa d'a
questa crisi, la suportin sense moure's, sense
esforçar-se per a solucionar-la, sense tan sois
protestar-ne, no ho cornprenem.
Quan toquen a sometent els homes direc
tors, és llei d'honor acudir-hi.
fanvionowromatuannunisa~"tiit121~

k

I aquest problema afecta tothom perque es
tracta, no tan sois de l'esdevenidor cid treball
i de la riquesa, sinó de la vida de demá, del
viure d'avui per a multituds de families de
l'estament obren .Són a rnils, a la nostra terra,
les que pateixen fam i viuen precáriament,
llastirnosament, de la caritat deis veins, de les
almoines deis bons cristians.
Nosaltres ja havem (lit al Govern el que fa
el cas en aqueixes tristes i paoroses. circtuns
táncies.
A. Z.

litli.~.~~1~1~9e~iell~ffai~/~~

La immoralllai
V i darrer

a

la

fábríca

.Peró ja várerniclir que el capitalisme no es
formació Moral de l'obrer. Pro
preocupa de
cura fer -tecnics, no homes integres ; crear es
pecialistes, no enfortir idees ; encarrilar .apti
tuds, no sentirnents religiosos; -Oblida•• l'home
moral, que detná tindrá un lloc dins lamarxa
de la industria.
•

Pins aquí hem assenyalat els efeetes de la
vida de fábrica a la classe obrera, els vicis i
tares que rebaixen la

hum

dignitat del treballador

Algú
com

ereurá que tenim interés a presentar
única materia corruptible l'estament obrer,

car

amb insistencia hern repetit que la seva
cultura, la nulla educació (le sa vo
luntat, la seva escassa força moral, l'adapten
fácilment a l'ambient pervertit que respira la

manca de

fábrica.
D'intent hem deixat

per a aquest últim ar
la immoralitat dels elements di
rectors, (lel vid que amaguen molta gent de
responsabilitat, més repugnant i culpable per
que entra en joc, per a satisfer son caprici,
rautoritat que els dóna el cárrec teenic que

ticle parlar de

desempenyen.

Diem elements directors i

.

.

home,

.

d'aquell oblit, d'aquell descuit,..que es re
peteix constantment, que té les apariácies
I

d'una Ilei económica en el treball modem, neix
en part, és una de les causes inicials 'de la im
moralitat de la fábrica.
Perque aquella escala d'individus, revestits
d'autoritat, série de gent apta que pels seus
coneixernents tecnics situen la indústria de la
nostra terra -al rtivell de l'estrangera,. si no dis
posen d'aquelles virtuts que clemanávem per
a l'obrer humil, si no posseeixen minen con
venciment religiós que presentárern -corrí re
•

.

classes direc
tores, car l'organització de la fábrica reque
reix una escala d'aptituds, que en son desen
rotllarnent es converteix en jerarquia técnica,
que cornença en el cárrec que té a les seves
ordres un sen.zill ajudant i en forma aseen
dent arriba al de la direcció o dornini com
plet de la societat que es mou dins la fábrica.
com és lógic, la responsabilitat moral creix
a
mesura que l'autoritat material s'estén.
ot cárree tecnic, per insignificant que si
gui, ja suposa un principi de
cultura en l'or
dre teórie, que s'aparta de la vulgaritat, que
sobresurt 1. dóna una superioritat, imposa un
respecte, demana una obedincia per part deis
inferiors., a l'ensems que, indirecta.ment, crea
una responsabilitat que
deuria ésser efectiva
en tots els
aspeetes en que actua la matIria
'

•

no

ducte per

a

guardar

:la

dignitat,

i

tenen

no

con.sciacia deis deures que el •cárrec acom
panyen, quan senten agitar-se Ilurs passions,
resten incapagos per a frenar-les i cauen do
minats per elles, són unes víctirnes més., de
qualitat, del monstre del vici.
Peró el f et. és més repugnant, méS barbre,
l'exemple tnés perniciós, perque no és la in
tenció que sura en un peu- d'igualtat, sinó que
la dona cercada, l'obrera' assetjada, resta inde
fensa, exposada, si resisteix, a represálies
venjances, i, en últim cas, a ésser Ilençada al
carrer, que per a rnoltes fóra portar la mise
ria a la llar.
I la dona que podrá imposar-se i defensar
la seva puresa davant les pretensions d'un obrer
(‚'igual categoria, difícilment podrá evitar les
urpades d'un enearregat, del fill del 'patró, o
del patró mateiX (que de tot hi ha) quan
.

CATALUNYA SOCIAL

6
aquests l'han convertida
ves

en

víctima de les

se

impures cobejances.

Es d'ahir la tragédia viscuda per molts
obrers en algunes colónies industrials, presons
immenses, on l'home perdia per complet els
sentiments humans convertint-se en un tras de

per igual es trepitjava l'honor
donzella
i de la mare; són d'ahir les
la
de
anecdotes d'algunes figures de relleu del món

maquinária,

el fill del patró, anecdo
tes doloroses, car cada una enclou un drama
íntim i sagnant. Anecdotes que moltes passen
les fites de l'incident per a convertir-se en la
novella de la dona caiguda en l'abim de la
peces i el

viatjant

o

prostitució.

on

industrial, ressuscitant abusos vergonyosos,

re

cords del temps del feudalisme.
Peró és d'avui, molt d'avui, que sense murs
reforçats que donguin la sensació de dotnini,
ni l'aparatosa presentació d'autoritat arnb que
abans es rodejava l'amo, sense el carácter de
feresa del vell cabo de vara en els actuals en
carregats, la dona, donzella o mare, casada o
vídua, passa el calvari de veure's cobejada,
per aquells que, te
nint autoritat dins la fábrica, els manquen sen
timents cristians que els aquietin les paSsions
i força de voluntat que deturi el desig.

perseguida, mig obligada

són d'avui, molt d'avui, les anécdotes de
l'obrera i l'encarregat, de la xamosa nuadora
i l'ajudant o el teóric, de la gentil cosidora de
nizarau

IntaT

*

*

*

A grans pinzellades hem presentat una de
les plagues que flagella el nostre poble. La pin
tura del quadro de la immoralitat a la fábrica,
és pállida encara clavant la realitat. El mal té
arrels fondes i está més estés del que molts
moralistes tenen camp
es pensen. Sacerdots i

obert on portar iniciatives generoses d'utilitat
social.
Mentrestant, no parlem massa alt de l'espi
ritualitat de Catalunya ; els que viuen la inten
fábriques i tallers, po
sa vida del trehall de
drien contar-nos molts fets com els que acá
bem d'esmentar que posen de relleu el nostre
materialisme abjecte.
R.

MUNIESA ANDREU
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QUEVIURES

Remeís radicals
In

extremis,

extrema sunt

tentando, diu

un

aforisme llatí antiquíssim. En casos extrems,
remeis extrems.
La nova puja deis queviures i altres enea
riments que es preveuen, obliguen a pensar en
mides extraordináries per abaratir la vida que,
quasi impossible.
a aquest pas, es fará difícil i
L'oli, les patates, el caf e... ; cada dia una ar
ticle o altre s'apuja. Ara els blaters demanen
que s'alci la taxa del pa a fi que millar el preu
del blat.

Bis oliaires fan esforços de valent per tal
que l'oli continui

alçant

el

seu

valor.

Bis vinataires tainbé furguen ami) el ma
teix fi.
No volem pas dir que no tenen raó de quei
xar-se i en valer el que demanen.
Peró la veritat és que, si aquest moviment
commocions
no para, vindran altra volta les
populars, les vagues, l'atur f orçós, l'augment
d'emigració, la ruina de tnoltes coses...
L'encariment que més irrita és el deis Ile
guins, que els pagesos han de vendre de la

poden, i, en canvi, a les ciutats es
pes
d'or.
compren
En aquest ratn de queviures el que passa a
Barcelona és escandalós. Destiná l'Ajuntament
quantitats importants per a convertir el gran
diós mercat del Born en mercat de fruites
llegums, a fi d'abaratir-les i facilitar la venda
directa al públic, i els agavelladors es combi
el
nen les coses de tal manera que es fan seu
públic
la
facilitar
al
i,
comptes
de
mercat
en
compra directa i barata, li priven de fer-la
demés, converteixen el mercat del Born en
centre i magatzem d'un monopoli que s'ha fet
plaça.
amo del consum aquest de la nostra
Per que l'Ajuntament no fixa unes llores de
venda destinada al públic abans que els espe
culadors acaparin tots els carros que porten
fruites i Ilegums a Barcelona?
E.

manera que
a
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Un

problema cabdal í una solucíó
simplista: el fexf úníc

o

II

Es prou conegut de l'opinió escolar de Bar
celona el cas d'un catedrátic d'Institut que té
moral
un text de criteri clarament oposat a la
manifesta
en
católica. Malgrat aquesta pugna

la ideologia general i sumament perniciosa en
els detalls, aquest senyor, posant-se de cara al
mercat i d'esquena a la integritat de les seves
conviccions positivistes, en algun incís s'atre
veix a dir que la seva doctrina no va contra
les veritats de l'Església, i s'ha molestat per
qué algun collegi particular ha cregut que no
podien donar-se tals llibres als nois aspirants

ésser batxillers

den mixtifi
cas del professor que
la seva doctrina, i dels alumnes que, mal
grat l'arrelament de la tendéncia creguda pel
professor, deuen rebutjar-la si no volen ex
posar-se a deixar entebiar les conviccions deis
seus pares, és un de tants arguments contra el
monopoli de l'ensenyament que l'Estat usu

Aquest

car

fructua.
Valdr'ia molt més que els pares católics po
guessin pagar professors católics disposats a
ensenyar segons criteri ortodoxe, i que els ca
tedrátics positivistes f ossin pagats només que
pels pares que no tinguin inconvenient que
Ilurs fills vagin a rebre, amb tota l'amplitud i
•

sense cap

mixtificació, la doctrina positivista,
fatalista, basardosa, freda com

determinista,

,

un

cor sense

esperança.

Aquesta

immoralitat de l'expositor que dis
simula una part de les seves conviccions, vo
lern creure honradamente sentides, i del dei
xeble escandalitzat contra la voluntat del seu
pare, augrnentará encara extraordináriament
amb el llibre únic.
Algun diari, malgrat combatre el text únic,
adtnet el programa únic. Nosaltres, amb el sis
tema actual d'exámens, ni aquesta solució po
dem acceptar. El día que regís l'examen d'Es
tat, podria admetre's un sol qüestionari ample,
flexible, a propósit per respondre-hi des de

manera

foreu obra

JOAN D'HOSTOLES

els vostres coneguts:
i interesseu-vos que la llegeixin
a la nostra Revista
de cultura 1 donareu més impuls

Llegiu CATALUNYA SOCIAL

d'aquesta

molts punts de vista. Peró ara, un programa
tarn
únic detallat i casuístic imposaria un text
bé únic.
Déiem en l'article anterior que un sol llibre
llibertat
oficial per tot Espanya destorbava ,la
ciernen
disciplines
d'investigar. Adhuc en les
catedrátics
els
batxillerat,
són
molts
tals del
metodológicament.
que investiguen, almenys
d'una
Homes intelligents i observadors, al final
una
atinen
en
d'ensenyaments,
llarga carrera
fe
que
fan
més
expositives
váriants
pila de
cund i útil el ruixim de les explicacions cai
gudes damunt les intelligéncies deis deixebles.
Totes les dificultats. que s'oposen a la unifi
cació de les teories objectivament diferentes,
segons déiem l'altre dia, poden repetir-se te
pedagógic del
mint en compte el variat eriteri
assignatura,
tal com
mateixa
mestre. Si una
teóricament
sentir-se
ciéncia,
pot
está avui la
criteri
de molt diferenta manera, també cada
exposar-la
pot
didáctic, sincerament professat,
diversament.
creuen
Els que def ensen el text únic perqué
deis
excessitis
preus
que així es rebaixaran els
país
de
feta
que
el
compendre
en
llibres, deuen
trampa,
de
no haver-hi un mi
feta
la
la llei
enérgic, cosa que no
nistre d'Instrucció molt
únic
i el preu del llibre
és de suposar, el llibre
d'uns apuntes
preu
complementat
pel
ímic irá
peró
que tots els
oficialment,
obligatoris,
no
bon
final de
per
un
nois que sentin interés
compraran.
maig o juny
Raons pulagógiques, investigatives i cientí
fiques criden contra el llibre únic. Els esco
lars, per la veu de la Confederació d'estudiants
católics', també han manif estat llur parer con
Els
trari a un sol text. La premsa, el inateix.
manifestaran
catedrátics, fins per egoisnie, es
contraris al projecte de text únic, qué suposern
que el Govern retirará dé la cartera.
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El flagell de la blasfémía
II

L'infant que parla malament arriba a vell
i no ha pogut purificar els seus Ilavis. Con
us atreviu, dones, pares de familia, a parlar
malarnent davant els vostres fills, si saben
que les coses que s'aprenen en els primers
anys de la vida no s'obliden mai »tés? Els in
tatas són purs, no per naturalesa, sinó perqué
encara no coneixen el bé ni el mal. Si a un in
fant Ii esquinceu el vel de la innochcia que
embolcalla el sen esperit i u mostreu les im
pureses de la vida, aconseguireu corrompre el
seu cor. Cal, doncs, que els infants sojornin
en el món de la innocéncia, en aquell món on
el pecat no és conegut, les coses són bolles
perque les Ilumina la llum de la intresa.
Si dieu coses lletges, coses impures, da
vant d'un infant, Ii lleven la innocéncia, car
ten con,éixer coses que ignorava. Segura
ment la mare, en ficar-lo al Ilit, ti haurá
parlat de aingel de la guarda, que té les ales
blanques com la neu de les congestes i ti han
rá fet dir enternidores oracions. Aquell in
fant don m tranquillament perque sap que els
ángels el vetllen i el guarden de tota mala
cosa. I vosaltres, pares renegaires, desfeu
aquest encis i mostreu als infants les impu
reses de la vida.
Creien que la vostra esposa, resignada,
obedient, no sent en el cor una punyida molt
fonda cada vegada que dels vostres
brolla escumejant una horrible blasfémia! La
dona admira l'home intelligent. S'equivoquen
els que creuen que amb diners es pot acon
seguir tot. Una dona s'unirá amb un home
ric que no estima per egoisme, per ambició,
perd no per amor. Si l'home ric que ha com
prat una dona, conegués els secrets íntims del
seu cor, no creuria que amb diners pot com
prar-se la felicitat. Voleu, dones, que la vos
tra esposa us adrniri i us estimi, parlant gro
llerament! Si voten que us estimi no mostren
les llagues Imrulentes del vostre esperit. Si
sou el cap de casa, si Déu us ha fet la mera
de donar-vos fills i filies que perpetuaran el
vostre nom través del temps; si teniu una
esposa bona i honesta que omple de cictror la
vostra llar i us mira amb els ulls clars, no
vaguen profanar aquesta pan i aquests amors
puríssims dient ronces i flestomies! Felieos
aquells que tenen una llar i saben guiar l'es

posa i el: fills amb la llum del sen esperit!
La societat, tnalgrat les seves impureses,

blasma els hornos renegaires i blasfems. Un
hotne que parla ntalament és mal conceptuat.
Quina confiança inspirará un home que diri
geisi un negoci o bé exerceixi una carrera,
que confírmamela tingui la blasférnia a flor
de llavi?
El: menees també produeixen tnal efecto,
car revelen una manca d'espiritualitat i una
incultura. Són molts els que diuen que calen
certes interjeccions per a fer més enérgica la
llengua. No ho creieu. No hi ha cap necessitat
de parlar malament. No hem d'imposar-nos

interjeccions grolleres„sinó emprant ar
guments sólids i contundents, que demostritk
que tenim raó. El: que saben detensar-se no
tenen necessitat d'emprar paraules gro/lores,
car sempre havetn vist que aquells que cri
usant

den i gesticulen iradament són el: que no te
non raó. Un renec, una blasfémict, no signi
fica altra cosa que impoténcia i pobresa d'ex

pressió.
Qwines són les causes que motiven la blas
fémia? Per qu,e el: homes reneguen i parlen
malament?
S'ha dit que si la nostra llengua no fos
bandejada de l'escola els catalans parlarient
més correctament. Certantent, que si el nos
tre verb fos honorat a les escotes públiques,
la gent parlaría mi/ion. Pero amb aixa no n'hi
ha pro u. Reconec l'eficacia de l'ensenyament
en la llengua naditta, perd no he cregut mai
que no hi haurien blasfenis ni renegaires a
Catalunya, si la llengua catalana fos ense
xyada a les escotes. Aconseguiriem, cert
ment, depurar el nostre idioma i divulgar-lo
considerablement, perd el menee i la blasfémia
existirien. I us diré el perqué. No ha tingut
Castella el privilegi d'usar la seva prdpia a
les escoles? Es que s'ha vist mai truncada la
seva tradició? No, i, no obstant, no cm nega
ren que en els pobles de Castella s'hi renega
molt. Poariem esmentar el nom de molts po
lítics i intellectuals castellans que en la intimi
tat parlen com la gent vulgar. El castellá ben.
escrit, din En Salcedo, no és pctrlat per ningú.
Toscana, com fa saben, fou el bressol de la
!lengua italiana i ha tingut grans homes que
!'han conreada i„segons afirma el frare ca
putxí Georgio da Rianco, és la regió d'Italia
on la flestomia i el renec són més estesos,
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Xenius ha dit damunt les

planes

de "La

Ven de .Catalunya" : La ~forja deis fran

francés per

la boca,
arriben a fer angúnia. Un hom diría que el
preciós instrument ha de malmetre's a l'ésser
manejat per barbres aixi. Voleu una Mengua
más pastada, más feta, que la llengua fran
cesa?
Cont veieu, donc,s, és un mal que está estés
per tota la terra. A Italia es renega i es blas
fema d'una manera horrible. El mal, doncs,
ha de tenir un origen comú. El Dr. Torras
Bages, el Bisbe per antonomasia, ex
plica les causes i dóna el remei. Diu així:
"El temor de Déu és principi de sabiduría,
sense temor de Déu no hi ha sabiduría que
hi valgui. Sense temor de Déu és impossi
ble que els homes sápiguen guardar en el
Imán interior del seu cor aquella disciplina
i ordre que han de tenir les pctssions huma
nes en la vida cristiana. Per a ordenar la
llengua, per a evitar les repugnants esputa
cions de la boca, que són les blasfémies
paraules deshonestes, és necessari que el cor
sia sa, que els homes tinguin les pa,ssions
ordenades, que hagi adquirit domini sobre
els seus actes i paraules; i per aixb és naces
sária una regla d'esperit, una llei que ntan
tingui l'ordre interior de l'home, i que com
a tal llei, en si mateixa contingui l'amenaect
del castig en cas de desobedQncia i de tren
cament de la
Vejen quines són les causes? Es necessari
que el cor sia sa, din el nostre Doctor Tor
ras i Bages. El mal no és extern sinó in
tern No és una enfermetat epidérmica, sinó
interna. Si volem extirpar la blasfimia per
seguint els blasfems, perdrem el temps i
agreujarem más el mal. Els mals interns no
es guareixena cops d'espasa. No fem com
aquell pobre boig que, havent-se calat foc a
la casa on habitava, puja al terrctt i anib un
ventall va entretenir-se a esvair el fum.
Si saben que una casa va a esfondrar-se,
evitaren que s'enruni pintant la faeana? Cer
tament que no. Si valen apuntalar-la, cal que
treieu les bigues co* rcades i tapen les esquer
cesas, quan

es

passen el

des,
Si volem que la paraula brolli pura deis
nostres llavis, cal purificar el nostre cor i
as.serenar el nostre esperit. Si a din tre no hi

Porten

una

mica de

claror,

com

voten

parlar

é? Si tenia', molts coneixemnts i el vostre
es mort, la paraula no brollará
pura!
Posen les mans damunt la blancor del te
clat d'un piano quo si aquest esta desballes

tat, per gran que

seguireu

sigui

arrencar

el vostre art,

no

acon

agradables.
d'espiritualitat. Em diren

sonoritats

Patim una crtsi
que en totes les ?pagues els homes han parlat
malament. Es cert. Moisés castigava la bias
fémia amb la pena de mart. Pera després de
la revolució francesa el mal s'ha fet más agut.
Han estat combatus els principis immu,tables
del cristianisme i ara la humanitat és una nau
sense brúixola ni governall que solca els mars
de la vida.
Cal espiritualitzar el poble, car del contrari
llenguatge. Un
no aconseguirem depurar el

espiritual parla correctament, balda
ment sigui poc culta.
La incorrecció de la llengua parlada, pervé
home

de moltes causes. Si us atureu davant d'un
quiosc de diari veureu que gairebé totes les
publicacions que s'hi exhibeixen són o bé frí
vales o bé declardament immorals. Si exami
nen els llibres exposats en les llibreries, veu
reu que són exhibidas amb preferéncia les no
veles eratiques i les obres que tendeixen a
exacerbar les passions humanes. El llibre pur,
el llibre la lectura del qual produeix un goig
estétic i espiritual, gairebé no es ven. Un
novelista obtindra fácilment un éxit de ni
breria escrivint una obra d'intrigues ~ora
ses d'un sentimentalismo morbós i en canvi

poeta exquisit, pur, espiritual, no acon
seguirá vendre ni un sol exemplar.
El matex succeeix amb els espectacles.
Abans la gent esguardava amb menyspreu
aquells que freqüentaven els music-halls,
un

treballen
en algunes sales de cinema hi
s'exhibeixen
en
que
mateixes
artistas
les

avui

aquells
Els

centres de corrupció.
espectacles immorals són

tenen un éxit més

els que ob

falaguer. Les coblejado

són aplaudides, adhuc per mans enguan
tades. Les caneons infectes que canten, es
critas en un llenguatge de borden, són aviat
popularitzades i floreixen en els Havis de la
gent distingida i de la gent inculta.
Avui, deis nostres salons, són bandejades
res

les cancons exquisides deis grans mestres
clássics, i en canvi són rebuts amb entusias
Els Heder de
me els couplets más abjectes.
diuen
res a la
Beethoven
no
i
de
Schubert
caneó
Horda
nostra gent. No triomfá sinó la
pobrement.
Es la
i picaresca, harmonitzada
s'imposa.
que
molodia facil la
teatro agonitza i la película triomfa.
L'art mímic ha mort la paraula. Les ombres
han veneut la lhtm. En la película les coses
es veuen cruament i la fantasía pot estendre
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lliurement les ales. La dona adúltera, el la
dre de camins, l'home impur que es befa de
la virtut i profana la puresa de les verges,
esdevenen, pro jectats damunt de la pantalla,

personatges simpatics.
Es endebades que intenteu
lalt fent-li
Mentre

guarir

un

substancies taxiques.
plagui submergir-nos en les

Un pam de terra per
I

dones, que

no

té

casa

a

la Mare de Déu del

sap tota la parróquia, i tot Bar
celona ho sap, que la Verge Carmelitana té
esvelta,un palau que, si no
una casa gran i
és ric, no és indecorós de la seva augusta i

Sí; ja ho

majestat.

casa de l'aria, el temple benamat
del barri humil, és un temple encongit, encai
xonat dins l'estretor d'uns 1TIU1'S que el desapa
rencen i no li permeten la franca entrada per
la banda del Padró, que és el seu accés tan
natural...
Un espai lliure, una plaga com més gran
millor, que s'hauria de dir la Plaga del Carrne,
que bé entonaria davant el temple de siluetes
discretes, que ara devenen inapreciables, com
qui diu ofegadés ! I si al costat de la Plaga
s'aixecava un casal d'acció social católica, que
tingués cura de transmetre a tots els indrets
de la parróquia el sanitós ambient que a din
tre es respira, llavors aquell lloc, aquell indret
barceloní, ja tindria un caient ben def iría i
urbá, i el sol del progrés moral, que tant ha
de furgar per introduir-se en aquells carrerons
estrets i atapaits, hi brillaria esplendid.
Ara el solar que limita la fagana davantera
es posa a la venda, i qui el comprará? Déu ens
guard d'un mal veí, deu pensar la Mare de
Déu del Carme, perque aixó tothom ho pensa,
i un temple perilla molt de tocar el resultat
de mals veins, que amb una bufada enderro
carien l'obra per ell bastida amb penúria i
paciacia que no té preu. I sia qui vulgui el
nou propietari, la Plaga del Carme i la Casa
Social no hi seran, i el temple que ara amb
treballs ensenya el front, devindrá més oprimit
i ofegat que mai.
Tantes ánimes que hi ha a la parróquia i no
podria comprar cada una només un pam de
terra, i la Mare de Déu tindria ja alló que
demana? No, amb mig pamet només que ad

Peró,

la

J. CIVERA I SORMAN1

(Continuará.)

la Mare de Déu del Carme

Carme?

sobirana

de la sensualitat i de la im
Puresa, no espereu que la paraula brolli pura
i harmoniosa dels nostres llavis.

ma

ingerir
ens

aigües impures

quirís cada parroquiá, s'hauria realitzat el mi
racle.
Peró la gent del barri és pobreta, i són a
parells i a clotzenes les families que es veu
rien mancades del sopluig rnés indispensable,
si no fos per altres f amílies que els parteixen
i reparteixen el curt espai d'una habitació
humida, fosca, malsana...
Pobra gent del Carme! No podran ofemir,
malgrat el més bon desig, un pamet de terra
a la Itare de Déu. 1 en passen pena, perque
la Verge ho demana ; perque vol per ella i per
ells el solar adjunt, aquella Verge de l'hábit
bru i del rnantell blanc i de l'Infant rioler,
que brega per desfer-se un Moment deis seus
bragos, i posar-se als dels seus devots que ti
tiren petons i dolces pregáries.
Barris carrnelitans f eu un esforg. Qui pu
gui comprar un pam, que el compri, i qui no
pugui un pam ni mig, que f aci una oració ben
fervorosa, i la Mare de Déu del Carme, que
té tants camins, i sap el diner on és, tocará
el cor de persones generoses, de ciutadans opu
lents, que compraran un pamet de terra per
compte deis que voldrien i no poden i tenen
necessitat de l'ombra benefactora del temple
del Carme.
Com devindria complet el centre d'acció re
ligiosa i social que ara batega només a mit
ges ! Arribará a florir i a granar aquesta bella
obra, que és una inspiració de la divinal pa
trona del barri humil?
Animes bones, que teniu la má avesada a
l'almoina i sospireu per un pamet de lloc al
cel, voleu fer la grácia d'un pamet de terra
per a la Mare de Déu del Carme?

PORTLA SOLA

Beneficiat del Carme
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L'obra de les míssions
No hern únicament de procurar la nostra
salvació, sinó també la d'aquells que no esti
men a Déu perque no el coneixen. Si els cató
lics comprenguessin l'eficácia i la trascenden
cia, en l'ordre espiritual, que tenen les missions,
petita ahnoina
no ens negaríem a donar una
destinada a l'obra magnífica i heroica que rea
litzen els sacerdots missioners.
Cal ajudar les missions, Es una vergonya
que els missioners francesos rebin més socors
que no pas els nostres. I es que els francesos,
malgrat el sectarisme de la majoria deis ho
l'obra
mes que avui els governen, reconeixen
missions.
realitzen
les
civilitzadora que
LB ha encara molts rnilions d'homes que no
han rebut les aigües regeneradores del baptis

petita
Si els bons católics donguessin una
els
mis
tantes
penalitats
ahnoina, no sofririen
l'Evangeli
predicar
van
a
que
sioners heroics
tenen un gran
en aquelles terres, on encara
barbres
i
salvatges deis
predornini els costums
canibalisme
bru
Encara
el
temps primitius.
tal sacrifica vides humanes. Si els nostres
me.

tnissioners

van

aquelIes

a

terres

inhospitalá

ries a fer-hi coneixer la veritat i a portar-hi
la civilització, no és just que nosaltres fem un
petit sacrifici per a correspondre a tanta ge
nerositat ?
Una petita almoina que donéssim cada mes,
quant bé podria fer ! Si esmercem tants di

destinar
en coses supérflues, no podrem
petita quantitat per a contribuir a la re
dempció de tantes ánimes que no han vist
ners
una

brillar la llum de la veritat?
generosos i católics. Els diners es
merçats en obres bones, no són pas diners per
duts.
Reproduim una petita narració de "Cata
lunya missionera", per tal que els nostres lec
tors vegin en quin estat d'incultura es troben
encara algunes tribus, i el bé immens que fan
els missioners católics. Aquesta narració es
ref ereix a una tribu de Nova Pomeránia
encara

Siguem

(Oceania).
"El Vicari

Apostólic

de Rabaul, estava

tranquilament

esmorzant

espavilat.
—"To Mateo"
lat al seu escolá
carn

humana?

—

—

en

—

—

sant

revelació.

--Ahir? Peró, qui te la va donar?
cacic de
—"To Lagagar" (és el nom d'un
l'escolá).
Massava, que és el vilatge on viu
de
—No pot ser. "To Lagagar" és f ora
se'n
setmanes
algunes
puix fa ja
casa seva,
tribu de
anar en la seva barqueta a la
va

Kanai.
1,agagar"
--El que he dit és veritat. "Pro
dins
Kanai,
portant
de
tarda
tornar ahir
va
paraula
aquesta
(Amb
"viruas".
dos
la barca
designen els cossos deis homes que han mort

assassinats).
Ignorava jo la tornada d'En "To Lagagar",
peró el germá missioner em digué que era
certa.

—De quina part del
—De la cama.

cos

has

menjat?

la carn de "virua" ?
millor.
ha
cosa
—No hi
—Qui eren aquests dos "viruas"?
tribu del país).
--Eren dos Bainings (una
quan
més descui
platja,
i
Havien baixat a la
va matar a
Lagagar"
els
"To
estaven,
dats
cops de Ilança.
—Quins bornes de Massava el varen acom
panyar en el seu viatge?
tots. Sortosament
El nen inels anomená
crista entre ells.
no hi havia cap
"virua"?
—1.3s han quedat encara restes de
avui.
menjarem
—Sí, ens els
és del
Vaig fer cridar un altre nen, que
quilórnetres
tres
mateix vilatge, situat a uns
confirmá tot el que
de ma residencia, i em
afegint que ehl
contat,
m'havia
"To Mateo"
menjat, perque sabia molt bé que
no n'havia
el missioner ho havia prohibit.

--T'agrada

un

preguntá el venerable Pre
menjat gaires vegades

has

—Ahir.
conta el Vicari
Al sentir aquesta resposta
peró no
de
pedra,
quedar
vaig
Apostólic
desitjós
emoció,
més
petita
la
manifestar
.vaig
interes
d'aquesta
de coneixer tots els detalls

cornpanyia

del
gertná missioner Caries, i del seu escolanet
"To Mateo", petit salvatge, de lo més viu i
cha

tres vegades solament.
—Quan fou l'última vegada?

—No,

V/ V V/

Ja

sou

V/ 11 V./ V/

V/ 1/

subscripiors de
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El que passa
FSPANYA ENDINS
Ha de confessar-se que la publicació del
R. D. sobre el nou regim ferroviari ha cau
sat sorpresa, no pas satisfactória. Més que una
solució és un nou endegament per trobar-la.
De totes maneres, és lloable que es captingui
el Govern d'aquest afer. Per de prompte les
Companyies veuran minvats en proporció crei
xent els auxilis que ara gaudeixen i s'impo
sará la solució.
Quelcom sernblant tenim por que passi amb
el sospirat R. D. sobre Regim local. L'obce
cació del separatisme plana damunt certs sec
tors madrilenys i, de segur, és aquesta la cau
sa deis ajornaments d'aquest R. D. Demés, els
separatistes de Madrid, capitanejats pel diari
de les beceroles, remouen cels i terra a fi que
"el monstruo del separatismo" no pugui algar
el cap en cap regió.
Volen armilar tot el sentit tradicional, tata
la realitat vital de la interna constitució d'Es
panva, en el régim que es va a implantar per
Real Decret.
Si aconsegueixen imposar el seu criteri, po
bra Espanya!
Els elements que es diuen avengats (i són,
en
veritat, una colla de retardataris gairebé
petrificats en una ideología pobríssima i es
tulta), treballen perque no es resolgui el pro
blema de l'Ensenyament oficial. Al cap d'a
quest moviment figuren alguns "doctes cate
drátics" que els va molt bé amb els exárnens
en que són jutjes i parts, i amb els llibres
de
text, cars i dolents, que imposen a llurs dis
sortats alumnes. Si el Govern sels escolta...
La qüestió de Tánger ja no és qüestió : está
resolta. Espanya ha obtingut alguna petita mi
llora en les sabudes estipulacions, peró no la
justicia a que tenia dret. O, la bona amistat
de Franga i d'Anglaterra!
Ara mateix, la nostra producció alea clams
de mort en veure en perill la seva vida grá
cies, cabalrnent, als Tractats de Comerl im
posats per ambdues nacions amigues.
La pesseta va baixant mentre els queviures

puged!
Puja també el nombre de bragos parats cada
cha, cada dia...
Nosaltres hem de confiar que el Govern ho
sap tot aixó i se'n preocupa.
Uns deis R. D. que aquests chíes ha cridat
més l'atenció, essent generalment aplaudit, és
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referent a les irnmunitats parlamentáries,
que han deixat d'existir. Ara és l'hora de les
venjances innobles per als esperits rancunio
sos. Quanta miseria, Déu meu!
La sagnia del Marroc es creu que ara es
tancará perque Franga ja está satisfeta. Sem
pre hem cregut que quan Franga vulgui s'aca
bará allá la guerra. Avui fos i demá festa!
En molts indrets d'Espanya els periodistes
católics han celebrat fraternalment la festa del
seu patró Sant Francesc de Sales. Amb tal mo
tiu s'ha fet una mena d'ostentació de f orces
i s'han pogut coneixer i comptar-se mútua
ment. El resultat és que formen legió, i no
petita, per cert. Avant I
el

ESPANYA ENFORA
El món encara resta sorpres per la pujada
deis treballistes anglesos al poder, peró Angla
terra segueix el seu camí com si tal cosa.
Aquells socialistes continentals que es creien
que és pecat mortal l'actuar amb corones reials,
estan escandalitzats del correctíssim monar
quisme deis seus companys del Támesi. Si n'hi
ha encara de socialistes babaus !
Mac Donald es porta com tot un ver esta
dista. Ha escrit una efusiva 'Carta a Poincaré
per veure si aquest es posa en raó, ara que
totes les coses que passen i totes les raons
d'Estat, el forcen a canviar de política i aten
dre les realitats vivents en els afers de la post
guerra. Mes la resposta del dictador f rances,
II-loa efusiva també, no dóna pas peu a l'es
peranga... Caldrá fer-lo caure del poder. Les
darreres sessions de la Cambra baixa, on han
estat discutides apassionadament les reformes
fiscals que les Agencies franceses clonaven com
admeses in totunt, palesen bé la situació pre
cária de l'erninent patrici.
Com que les Cornissions internacionals que
estudien la situació económica d'Alemanya
porten la feina armónicament avangada en el
que es refereix al pagament de les famoses
reparacions, vetaquí que s'ha fet imprescindi
ble de fixar-les acurada.ment perque es tracta
de sumes fabuloses.
Ha de fer-se constar, en elogi del Govern
francés, que ha estat eh l qui ha comengat l'exa
men
deis comptes presentats i pagats per la
Hisenda francesa amb més patriotisme que
prudéncia. Perque és el cas que de bones a
primeres s'han trobat tals abusos en les in
demnitzacions ateses, que ja es parla cl'un nou
Panamá immensament més gros que aquell tan
celeberrim d'últims del passat segle. Peró allí,
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almenys,

casos, es fa justicia, com
la fallida del Banc conegut.
francesa está donant un espec
amb motitt de la Carta del Papa

Mussolini ha convocat eleccions polítiques
amb un gest de molta gosadia. El Partit Po
pular és l'únic que seriosament ha reivindicat

Tot

També és un gest mascle. El document en que
s'adreça als seus i a la nació és ben digne de

aquests

en

s'está fent

en

L'Església

tacle magnífic
de que parlárem

l'anterior crónica.
sol borne, ha rebut, de ge
nolls, l'históric document sobre les Associa
cions diocesanes. Els Bisbes, que semblaven
mes indiferents a aquest projectat arranja
ment, han estat els primers a seguir les di
reccions pontifícies i posar-les en práctica. Qui
podrá ara parlar de gallicanisme, ni tan sois
de posicions equivoques, en la gloriosa Esglé
sia de França?

l'Episcopat,

en

com un

la

seva

personalitat

i la

seva

independencia.

Ilegir-se.
A conseqüencia de l'actitud d'Anglaterra da
vant els empréstits que ha fet França als seus
mies orientals, armant-los per una altra guer
ra, Rumania ha decidit no admetre l'empres
tit de cent milions que li oferí Poincaré. Es
una bona lliçó.

J.
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en arribar al final de l'allegat, hom
conveng que alió és una broma d'Innocents.
Nosaltres, si goséssim, felicitaríem el diari
esmentat, per aquest nou i enginyós model

D'ad í

l'últim,

En tots els parlaments que fan els bornes
de representació notareu que els catalans els
classifiquen en buenos y malos.
Ells naturalment es colloquen en el cantó
deis bons. Trobem que fan molt ben fet.
Nosaltres també ens hi posem.

d'informació i d'entreteniment dels

es

*

*

*

*

*

*

qui confon Ilastimosament

el Some
la milicia feixista italiana.
per cert que s'assemblen com un ou i

Hi ha
tent

catalá, amb

castanya.
Se'ns dina atrevits i gosats si afirmávem
que son institucions radicahnent diferents, es
trictament social i no polític el Sometent
estrictament política l'organització de les ca
mises negres ?
Peró aquí només miren molts (la major part)
les coses des de f ora. I per aixó creuen que
el canviar de color ho és tot.
I s'obliden de l'espera...

*

Un diari de Barcelona, aprofitant, potser,

l'avinentesa

soferts•

una

*

El senyor Sala ha dit als periodistes que
fan informació a la Mancomunitat, que no
trobará cap dificultat en els rninisteris per a
resoldre els assumptes que hi ha pendents.
Ho conrenem perfectament.
*

seus

liegidors.

hagi inutilitzat els
Senadors i Dipu
tats i puguin aquests ésser processats (per
tant,
amb la cristiana i piadosa intenció que és de
suposar) insereix un seriós document, on s'acu

* *

*

que el Directori

suplicatoris derna.nats

contra

sa

de clelictes greus a uns ex-ministres.
I el lector, de bona fe, comença Ilegint alió,
1 no sap
si riure pel contingut del document.
O
plorar per la ximplesa del diari. Peró, com
en les
comedies clássiques, tot acaba be; a

Aquest

número ha

Bis veins de les Rambles, com era d'espe
protestat que es converteixi la via
més popular de Barcelona en boulevard.
La Cambra mercantil també ha protestat.
No hi ha haurá ségurament ni un sol ca
tala que aprovi el projecte.
Tenim la seguretat que l'Ajuntament tarn
rar, han

poc

l'aprovará.

No

sigui passat

es

pot

anar

per la

contra

la tradició.

censura

militar
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Nofíciari
ESPANYA
—Durant la darrera setmana, la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha re
but per imposicions, la quantitat de 4. 172. 577
pessetes, i ha pagat per reintegres d'estalvi,
termes mensuals de pensió i capitals diferits
reservats, 3.083.218 pessetes, resultant, per

Durant l'any 1923 el Sindicat Agrícola de
Vich ha registrat vendes als seus socis per
la quantitat de més de mig milió de pessetes,
essent el nombre de socis, actualment, de 400.
El Sindicat, i molt particularment la Junta Di
rectiva, mereix corals felicitacions per la bri

tant, una diferencia a favor de les imposicions
de 1.089.359 pessetes, havent obert 823 llibre

llara actuació. Els agricultors comarcans tots
haurien de prestar-hi Ilur ajuda amb la qual
encara podrien obtenir-se majors beneficis.
—E1 president del Sindicat Católic Ferro
viari, en un gran míting obrer que ha tingut
lloc a Irún, ha manif estat la sorpresa produida
en el gran Sindicat, presidit pel benemérit lí

tes

der dels ferroviaris

noves.

—A la "Unió Professional de
i Ernpleats de Comerç", dona una

Dependents
conferencia,

el senyor Frederic Giménez Ruiz, president
de la "Lliga Participacionista Espanyola", so
bre l'interessant tema : "Solucions al problema
Social. La participado en els beneficis".
Examina les solucioná que donen el socialis
me, el collectivisme i el comunisme, per a de
duir que totes són un absurd. Estudia els prin

cipis de l'Econornia Política que han de regir
la distribució de la riquesa, lamentant que,
mentre el capital i la direcció reben la part
de beneficis produits, el treball, en canvi, és
exclós del repartiment, malgrat ésser element
tan vital i important com els anteriors.
Continua l'orador, dient que és precís com
batre aquest concepte despectiu del treball, i
preconitza la cessió d'una part deis beneficis
anyals, obtinguts per les empreses per a re
partir entre els obrers. Aquesta participació,
tindria la virtut d'estimular a la millora de la
qualitat del treball, dintre de la máxima pro
ducció, i la majoria dels conflictes desaparei
xerien.
Acaba exposant els ideals de la Lliga Par
ticipacionista Universal".
—Diumenge s'inaugura el Servei d'Orien
tacióh Professional de Sabadell, primera ins
titució fillola de l'Institut d'Orientació Pro
fessional, i entitats patronals, obreres i docents.
Assistiren a l'acte, ultra les autoritats de l'es
mentada ciutat, representacions de la Comis
sió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
del Consell Técnic i el personal de l'Institut.

católics, senyor Ruiz, en
preterició de qué f ou víctima aques
ta entitat en promulgar-se el R. D. sobre la
personalitat jurídica de les entitats obreres a
fi i efecte de poder elegir vocals per a la cons
veure

la

titució de Tribunals del Treball.
—L'Assemblea Catolica-Agraria, d'Astorga,
f ou presidida pel zelós Prelat d'aquella dió
cesi, qui dirigí un fervorós discurs als assern
bleistes felicitant-los pels avenços de la pode
i orientant-los per a prosseguir
rosa entitat
ara profit la seva tasca sindical cristiana.
—La Confederació Católica Femenina d'Es
tudiants ha establert un curs de lliçons que
criden l'atenció a Madrid.
--Diverses entitats obreres, afillades al Sin
dicat Unic, es proposen suprimir els delegats
de tallers substituint-los per consells técnics
amb tota classe de drets d'inspecció i control
dintre les

fabriques.
ESTRANGER

S'ha reunit, a París, el Consell Federal de
la Joventut Católica Francesa assisfint-hi uns
cinc cents Delegats. El teman i pot dir-se que
la f orinado de
es recluía a aquest enunciat
caps. La discussió fou tan lluminosa com in
teressant.

Anglaterra ha fracassat la vaga ferro
viaria i no ha pogut plantejar-se la deis do
—A

kers.
—Crida l'atenció l'augment que ha tingut
aquests anys la criminalitat als Estats Units.
El promedi de crims ha passat de 5'1 a 9'3 per
cent.
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SERVEIS DE LA COMPANYIA
Bilbao el 17, de Santander el 19, de
Línía de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de
Sortides de Veracruz el 16 i de
Veracruz.
Gijón el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i
Santander.
Corunya,
Gijon
1
Havana el 20 de cada mes per a
el 4, de Málaga el 5 i
Línia de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona
Buenos-Aires;
emprenent el
Montevideo
i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife,
el
3.
Montevideo
de
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i
mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Unía de New-York, Cuba, Méxic.—Servei
York, Havana i Veracruz.
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New escala a New-York.
amb
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes,
Barcelona el 10, de Va
Línia de Venezuela Colombla.—Servei mensual, sortint de Les Palmes, Santa Creu
mes,
per
a
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada
Sortida de Colón el 12 per a
de Tenerife, Santa Creu de. la Palma, Puerto-Rico i Havana.
Canáries, Cádiz 'Barcelona.
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico,
sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
Unía de Fernando Poo.---Servei mensual,
de Tenerife, Santa Creu de la
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu
Fernando
Poo el 2, fent les escales
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de
d'anada.
viatge
de Canáries i de la Península indicades en el
establerts els especials deis
A més dels indicats serveis, la Cornpanyia Trasatlántica té
i la Línia de Bar
New-York
ports del Mediterrani a Nel,v-York, deis ports del Cantábric a
oportunament
a cada
s'anunciaran
fixes
i
celona a Filipines, les sortides de les quals no són

viatge.
Aquests

favorables i passatgels,als quals
vapors admeten cárrega en les condicions rnés
dilat: t
la Companyia dóna alictiament molt cbmode 1 tracte esmerat, com té acreditat en son
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
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la sang, auginentar la gana i fortificar el sistema
és un medicament sense rival l'aixarop

nervios,

També es reccpta a les criatures delicades i malaltisses. Favoreix en ells el desenrotllament del
sistema ossi. Totjust començat a pendre'l, la rosada color de Ilurs galtetes proclama les
excellacies del preparat. Aprovat per la Reial Académia de Medicina
: :
29 ANYS D'EXITS EN CREIXENÇA.
1 Cirurgia
Avía:

s'hi Ilegeix
Rebutgi's el pot si
perquI amb freqülncia i
no

en

!'etiqueta exterior, amb tinta vermella, »HIPOPOSFITOS SALUD»
mejor lucre en la venda, bom n'ofereix de similars

per a

