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(L'Humanité, deis dies 1 i 2 d'octubre de 1914, de.a:
en un article póstum a
pot i ha de perseguir la seva expansió económica per tot el món sense amenaçar la
independéncia deis Estats ni cometre violéncies contra els pobles».
I com que els comunistes la independéncia l'amenacen cada dia, i les violéncies són l'es
séncia del seu programa, és evident la lógica deis comunistes francesos en homenatjar les
despulles d'En Jaurés... que tan bé els havia sabut interpretar (?).

En

Jaurés,

:Europa
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El lema de Balrnes, i prou

Per als enemics de l' acció socíal
fórmula per a expressar
ha arribat a trobar-se una
católica.
elements curts de vista senten per l'acció social
la poca sitnpatia que uns quants
cristiana
formar-los
interessa,.
obrers és el que
I la fórmula és aquesta : "rer bons els
d'uns quants
el tot. I la resta és entreteniment
consciencia,
és
seva
ment, despertar la
vida real".
idealistes, d'uns esperits que viuen molt lluny de la
probablement destorben un conjunt
qui
ells,
a
social,
i
I ells, que mai no han fet acció
assolides
peró sí ara més ben destriats), donen per
de deures socials (no .nous, certament,
fracassades.
immediatament
d'assolides,
i després
les aspiracions de l'acció social católica,
esperit
nostra
gent! Oh, velleitats inconcebibles en un
de
la
impressionabilitat
Oh,
sen
mínimum
del
ni ha arribat a assolir el
d'home d'idees! Ni l'acció social és cosa nova,
programa, ni ha fracassat.
Balines,
mena no recorden el lema de
Es que aquests Aristarcs sense contingut de cap
"rer-los bons, i fer-los bé"
en parlar deis obrers :
Encara que sembli

impossible,

de
havia d'altar acoblada amb la reforma
Sempre hem cregut que la reforma social
ha
individual
consciencia
parlar de reforma social si la

l'individu. Es endebades, és ciar,
lleis
reforma o nova modelació de la societat, segons
de restar abaltida. Per aixó, a tota
l'individu.
de
Veducació
individual
d'acompanyar-hi
de justicia diátributiva, ha
patronal-obrera si els
servirien
les reformes socials en la relació
ens
poca
cosa
De
nostres patrons no havien d'abandonar
nostres obrers havien d'esdevenir comunistes, i si els
qué tcT sovint es mantenen.
la posició de ferreny egoisme en
si la mateixa
la reforma social no pot prescindir-se'n
veritat
que
de
Peró, no és
recolza en la justicia?
practi
s'ha practicat i es segueix
Són molts els que creuen que l'acció social católica
obrera,
en el seti
massa
la
obrers católics. I quan veuen que
n'heti
cant com un esquer per a fer
nosaltres, fan un gest de desengany, i.diuen: "Qué que
allunyada
de
gran volum, resta
milers
d'obrers
seu fracás? Es que aquests milers i
tret de l'acció social? No veieu el
social?' I
han
vingut aquí, al nostre camp, amb l'acció
treballen en les nostres fábriques
consell
de l'aban
católica,
i
el
la fallida de l'acció social
la conseqüéncia és la confessió de
dó de la mateixa.
(que no és més que una aplicació
No, no és aixó. En primer lloc, l'acció social católica
seu ac
bases eternes a las plasmació de la societat en el encara
de la doctrina católica en les seves
(si
Espanya
especialment
a
practicat,
tual moment) no ha fracassat perqué no s'ha
Futuro discutint l'integralisnte dels seus
Siglo
"rabio"
a
El
surt
un
en aquestes hores
les fór
del comunisme que ens assetja, católica
prirkipis contra l'eminent Arboleya, com si, davant
social
terme, encara que l'acció
mules sillogístiques ho fossin tot !); i en segon
una
d'insistir-hi,
i de tornar-hi sempre, per
l'obligació
tindríem
anés de fracás en fracás,
l'acció social católica és un deure.
raó molt senzilla : que per a nosaltres
quixotisme arbitran, sinó el de rae
El nostre comés en aquest terreny no és el ,d'un
tuació d'un deure de la nostra consciencia.
balmesi
bons els obrers fins a fer-los bé: lema
I aquest deure s'estén des del fer
l'eficácia.
cercar
se'n
vol
d'actuar simultániament si
que no té res de nou, i que s'ha

Aquest

número ha

passat

per la

censura

militar
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Un perill
D'ença que, un darrera l'altre, alguns diaris
de dreta que molt circulen han caigut en l'er
rada fáriesta (per mi combatuda, debades, en
alguna Redacció) d'introduir fulla o secció de
pellícules, ha sorgit el perill greu que sense
control de cap mena es propagui entre la bona
gent lectora d'aquells periódics tota la malig
nitat, la immoralitat i l'error religiós contin
guts a la inmensa major part cle la produc
ció cinematográfica, esdevinguda una de les més
grans indústries del món, per la qual capitals
enormes són esmergats en l'art de suggestio
nar els públics sense escrúpol ni mesura.
No ve el mal en dedicar al Cinema un es
pecial espai. Podria fer, aquesta secció d'un
quotidiá, un hé positiu i ádhuc respondre a una
necessitat certa, f ocant la informació amb recte
criteri moral i educatiu, peró, aixó sí, renun
ciant que f os aquest servei una f ont d'en
trada per la Caixa. Peró vet aquí que uns pe
riódics que s'esgarrifarien de publicar resse
nyes bibliográfiques trameses pels autors o edi
tors dels llibres, o d'inserir solts de reclam de
Peces de teatre, tramesos pels empresaris, no es
ruboritzen de concedir, sense límit ni control,
tota l'hospitalitat que vulguin els autors, edi
tors
empresaris de la indústria cinematográ
fica. No cal dir que aquesta hospitalitat no és
gratuita, peró llavors cal preguntar, no a les
Direccions, sinó als Consells Administratius
dels alludits diaris, si també estan disposats,
SI els ho paguen igual que el Cine, a inserir
anuncis vistosos de llibres; o d'espectacles es
candalosos, o bé a acceptar inf ormacions sub
vencionades per la >Societat Bíblica.
L'episodi de Els Deu Manaments ha demos
trat de quina lamentable manera estan obertes
les portes, i indefenses, a l'escomesa. No so
lament diaris de dreta, i d'extrema dreta, han
acceptat ésser remunerats heralds d'una odio
sa falsificació
de la Sagrada Escriptura, amb
marca de fábrica entre protestant i amoral, sinó
que la propaganda ha penetrat esf eres més pie
toses, i sabem que en més d'un conegi religiós
f emení ha estat sorpresa la bona fe de prof es
snres i d'alumnes, reclutant-se auditori per a
la tal pellícula pseudo-bíblica i pseudo-ética, en
els medis on sembla que més previnguts ha
vien d'estar contra les adulteracions de l'etica
i de la
Biblia. Tot aixó és l'obra de les fulles
seccions de Cine d'alguns estimats, pero en
aquest pu nt equivocats, col-legues.
Qué no hi hem vist, damunt d'aquestes fu
-

nou

Iles, dins d'aquestes seccions autónomes, tal
arrendades a les empreses de cinema?
Diari hi ha que té acostumats els lectors a una
prudent reserva en la secció d'espectacles, al
peu de la qual fa constar que no respon de
l'estricta moralitat deis que s'hi anuncien. Peró
aquesta reserva no la posa pas quan insereix
secció especial de Cine, i aixó sembla voler dir
que de la moralitat de go que es trobá en aques
ta, sí que en respon. I, en realitat, de moltís
simes de les produccions que hi veiem pompo
sament lloades no en poden pas respondre els
bons amics directors del diari, ni els deis al
ment

tres con frares igualment víctimes,
qiiestió, d'una ofuscació Ilastimosa.

El

cas

en

de Els Deu Manaments té

aquesta
un

altre

precedent escandalós en el film Sodoma i Go
morra projectat a principis de l'any passat. Déu
sap que ja volíem intervenir llavors, impedint
nos-ho la preocupació d'altres urgents campa
era una altra visió
que combinava les escenes re
constituides amb altres del món contemporani.
El títol sol ja era prou alarmant, i les f otogra
fies, on sortien, de personatges, individus de
la clerecia católica, no podien ésser més aptes
al sobresalt. Altrament, una reconstrucció ve
ritable de la vida en aquelles ciutats maleides,
és honestament impossible, i com que el re
clam era a base de la reconstitució, per enda
vant es podia judicar qué tal seria la moralitat
de l'obra. Malgrat aixó, nosaltres no sabem que
s'aixequés ni una sola veu de discordáncia, i
amb tantes ánimes, o amb tants cossos, de cris
tia com van al Cine, cap consciencia fou sotra
guejada fins el punt que es produís (que jo sa
piga) el menor remitit de protesta. Un diari
de dreta, que en lletres groses anunciá el film,
declarant que "tota l'evocació es
en parlava
tranva del viure turbulent de les ciutats vicio
scbne ma
ses es desenrotlla amb una mise en
jestuosa", i en altre lloc no es donava de menys
d'inserir aquesta gasetilla : "Senyora : Si vos
tra filla está a punt de casar-se, convé que
sápiga tots els entrebancs del món. Porti-la,
doncs, a veure el film Sodoma i Gomorra" (1).
Qué no hi hem vist a les seccions cinema
tográfiques deis diaris d dreta : seccions que

nyes. Sodoma i Gomorra

pseudo-bíblica

-

Per les ressenyes de la premsa professional
pot deduir, oi més, que ultra la immoralitat, era
religiosa,
la falsedat en matéria, bíblica i en materia
el pecat d'aquel] film.

(1)

es
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són de dreta, própiament, perqué auto
ritat no hi tenen els principis i normes que fan
qualificar de dreta la resta del periódic? Re
clams, a tota ploma, de les pellícules de Harold
Lloyd (Lui, en francés ; El, en castellá), que
són puríssima pornografia vulgar ; de La Sin
Ventura, malgrat son satanisme auténtic (2);
de Virtut, així textualment anunciada—i que
els lectors dispensin—"pellícula d'art interpre
tada per l'escultural modal X. X. Art al nu.
Pellícula moral aprovada per la censura go
vernativa" ; de Per qub canviar d'esposaf, film
de títol enrogidor en terra cristiana on el di
vorci no és encara popular. Qué no hi veiem
avui?
Ultra Els Deu Manantents, ens alaben La
inhumana, que és "algo nuevo, algo audaz, algo
atrevido, algo indescriptible", segons el redac
tor cinematográfic d'un deis alludits periódics
(el qual allí mateix proclama com a principi
filosófic de l'espectacle, el "divertir el públic"),
principi que, o jo he perdut l'orientació, o no

ja

no

(2) V. CATALUNYA SOCIAL, 11ü111, 162,

7

juny

tra(
s'ha trobat mai situat a la dreta, en els
llegir,
p(
moral,
i
ens
fan
tats de topografia
La
de
passionals
atracció,
f
ragments
a més
madona de' las rosas, d'En Benavente...
Penó, especialment, ens anuncien allí, i (11
bí
altres llocs una veritable onada de pellícules
bliques, semibíbliques, o de títols que d'una ma
afecten, les quals ja
nera o altra a la religió
tindran
la virtut d'alar
sé jo que ni tenen ni
exigent. Pero
massa
escriptor
mar sinó a aquest
própia,
per man
raonar
l'alarrna
que
ni
el
ja
permés, quedin com a test
ca d'espai, hi és
moni d'un recel que un dia o altre se sabrá si
d'uns
és justificat, impresos aquí els noms
nostres
films que no tardaran a passar pels
teatres : David, Sota la púrpura cardenalíra,
de la
El miracle de Lourdes, INRI (El film

Humanitat)'(?).
Aquesta última és

la PI s
medi
lleu
de
molt
sió de Jesucrist, que será
amatent,
que
l'editor,
prevé
tar, perqué ja ens

no

una

estilització de

s'hi tractaran transcendentals

problemes...
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Convocatóría de la I Assemblea
de la T. C. D'E. C.
Junta Federal de la Federació Catalana
d'Estudiants Católics, en la seva reunió plena
La

ria del passat divendres, acorda convocar la
I .Assemblea Federal de les Associacions d'As
sociacions d'Estudiants Católics de Catalunya,
per als dies 14 al 18 de gener propvinent, i de
legar en un Comité la tasca d'organització de
la dita Assemblea.
S'acorda el següent projecte de temes i po
nents

:

deu ésser una Associació i una Fe
Católics. Part moral, part
d'Estudiants
deració

11,

Qué

intellectual ; part professional; part económica.
Ponent : El Cercle d'Estudis de la Federació
Catalana d'Estudiants Católics.
Univd
II. L'Autonomia Universitaria i la
Uni
Ponent:
L'Associació
sitat de Barcelona.
versitaria d'E. C. de Dret.
Estu
III. Necessitat í transcendéncia deis
Universita
L'Associació
Ponent
:
Clássics.
dis
ria d'E. C. de Filosofia i Lletres.
Téc
IV. Orientacions sobre l'Ensenyament

nic. Ponents : a) L'A ssociació d'E. C. de
1°
cola Industrial de Terrassa ; b) L'Associa El
c)
Químic
Sarria;
l'Institut
de
C. de
Cercle d'Estudis de la Federació.
V. Esperit i organització de les Assoc ja
El
cions d'E. C. del Batxillerat. Ponents : a)
at
Cercle d'Estudis de l'Associació d'E. C. de B
xiller2t de Barcelona; b) La Junta Execut va
de Batxillerat.
ni
VI. Drets i deures de l'Estudiant a la Ti
versitat. Ponent: El Cercle d'Estudis de la
Federació.

Es

l'acord d'oferir una pa-Femenina de Bar
Escolar
l'Associació

prengué també

nada a
celona.
design1 ts,
Demés deis ponents oficialment
persona
qualsevulla
s'adrnetran treballs de
als
entitat sobre aquests o altres temes, els qt
collaboració”,
seran designats "Ponlncies de
organitsi com a tals són admesos pel Comité
zador.
Re
Dintre de breus dies es f ara públic el
glament General ,de l'Assemblea.
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Les peregrinacions de l'Any Sant

Católícs,„ cap

L

Cal que l'entusiasme s'estengui per totes les
encontrades, desvetllant el poble, per tal que
sia escoltada la veu del Papa, que en anunciar
al món cristiá la celebració de l'Any Sant en
la Butlla de Proclamació del 27 de maig úl
tim, invitava els fills de Crist a celebrar-lo dig
nament i, a ésser possible, a la mateixa Roma,
la Seu augusta del Papat, la llar sagrada de la
cristiana universal familia.
Roma és la nostra gran casa pairal.
El Papa és el nostre pare.
I allí on hi ha el Papa, allí hi ha l'Església.
Tots els camins del món estan f ressats per
anar

a Roma.
El Papa ens espera.
Tot bon cristiá que pugui, está, moralment

obligat
Allí

a

visitar el Papa durant l'Any Sant.
havem de trobar tois.

ens

Oh, quina grandesa!

Davall de la cúpula meravellosa de Sant

P,ere ;

damunt la tomba deis dos gegants de
Sant Pere i Sant Pau ; als peus del
1"apa, que no solament els representa, sinó que
es Vicari del mateix Crist i ádhuc alter Chris
tus!
1

a

Roma!

i estimar-se i

complaure's

Església,
De

i de tota nació, de tota la
els mars i de totes les illes i
c,ontinents, hi anirá gent a Roma mentre duri
I
AnY Sant. Els peregrins americans ompliran
de naus els,
mars. De Franga hi aniran milers
ue
peregrins. D'Alemanya, una romeria setma
nallnent, tot l'Any Sant. Totes les nacions
anuncien la seva visita popular a Roma. Es
tota la cristianitat que es posa en marxa cap el
seu gran
centre d'atracció !
La nostra patria, no pot pas restar enrera.
tota

titud, de

llengua

tots

*

*

*

Adhuc des del punt de vista social, la celede l'Any Sant és un esdeveniment de

braejó

primer ordre que a cap altre pot comparar-se.
Una familia innotnbrable com les estrelles del
cel va a congregar-se a Roma, al redós del
nou temple de Salom6, sota l'égrida del Pare
comú, nimbat per la triple aureola del poder
cl!vi, de la virtut sobrehumana i de la humana
ciencia, per a gloriar-se en Crist, per a fruir
de les seves grácies que a dolls inexhauribles
brollaran de la boca del Papa per a conéixer

tots

mútuament,

cm/1

bons germans, i per a retornar a les pátries
llurs enrobustits en la fe, afermats en l'espe
ranga i embriacs de la divina caritat, que els
fará tots uns i obrirá Ilurs cors a totes les
arnors pures i llurs intelligéncies a totes les ve
ritats santes.
I aquestes multituds cristianes que d'Orient
i de Ponent, del Septentrió al Migdia, tras
passaran fronteres i es donaran a Roma l'abra
gada d'universal germanor, bé podran ésser en
els plans de la inescrutable Providencia aque
lles masses de gent incontaminades que molts
esperits vidents esperen com a llevat de la nova
civilització que f orgosament ha de néixer de
las ruines ingents de la civilització que nasqué
renegant de Crist i malastrugament morirá amb
la blasfémia als Ilavis...
Cal anar, per tant, a Roma. A Roma, a con
fessar amb Crist. A Roma, a veure el Papa.
A Roma, a veure'ns i a conéixer-nos tots.
a

*

*

*

L'organització mundial de l'Any Sant, grá
cies a la prodigiosa organització de l'Església,
es fa planera, per& aixó no vol dir pas que no
necessita el
tóta

concurs

deis fidels i

recursos

de

mena.

Cal mirar amb tot interés aquest caire prác
tic i fins podriem dir-ne prosaic de l'Any Sant.
Es la prosa de la vida i és una prosa necessá
ria per a viure totes les coses humanes per Ili
gades que siguin amb les coses divines.
Cal escoltar i atendre devotament i generosa
les instruccions i les invitacions que dimanin
deis nostres superiors jerárquics.
No complirá bé la paraula del Papa qui no
atengui i compleixi bé la deis seus represen
tants.
*

*

*

La missió de la premsa católica en aquests
casos és posar-se a les ordres deis respectius
Prelats diocesans,, com gustosament ho fa CA
TALUNYA SOCIAL, i atendre les seves més peti
tes insinuacions i ádhuc avançar-se als seus
desigs ; i cosa semblant entenem que deuen fer
tots els fidels en el camp de la seva acció i allí
on arribi la seva influéncia.
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Lis

dalors

románfics d'un veies-i-fils
(Acabament)

No vull que mai puguis dir que vaig en
ganyar-te. Com que t'estimo amb tota ráni
ma, l'amor em fará triomfar. Et demano,
Lluisa, que tinguis una, mica de paciencia.
Fes-te el cárrec que no puc abandonar la
meya mare ni la meya germana.
La Lluisa no va compendre les paraules
d'En Josep.Arriba a casa i ho va contar a la
d'escoltar-la, li
seva mare. Aquesta, després

dir :
—Filia meva, En Josep t'ha enganyat.
Com que ara ha heretat els diners del seu
pare, deu voler casar-se amb una noia rica
per a poder engrandir l'establiment. No n'hi
ha cap de botiguer que es faci pobre. Fila

va

meya, has de tenir di,gnitat. Quan el vegis
t'allunyes d'ell sense dir-li ni una paraula.
*

*

*

L'endemá En josep aná a esperar la Llui
aquesta en sortir del taller va desapa

sa, i

réixer rápidament
la ciutat vella.

pels

carrers

tortuosas de

En Josep no va tenir esma de seguir-la.
Va compendre de seguida que l'havia perdut
per sempre.
En Josep va tenir un gros desengany. Mai
no hauria cregut que la Lluisa fos tan inte
ressada. Com és possible, es deia, que no
hagi compres les meves paraules? Per qué
será que les noies no volen que els diguin la
veritat? Li he confessat francament la meva
situació i en comptes d'agrair-m'ho, fuig de
mi com si li hagués fet algun mal. Si jo
hagués amagat la veritat, encara m'estima
ria.

Josep, peró, seguí estimant-la secreta
arrapada a Vánima que
els desenganys no havien pogut foragitar-la.
Després d'esguardar el taller on treballa
va la Lluisa, s'allunyá amb el pit sagnant i
els ulls humitejats.
En

ment.

La portava tan

*

*

d'aquella

casa on tantes

tant.

Josep, cal que siguis home. La Lluisa in
és d'un altre, i, per tant, has d'oblidar-la.

endebades que soma.
En josep, per amor a la seva mare i a la
per
seva germana, treballava ardidament
negoci.
consolidar el
Traslladaren la botiga a un carrer céntri(
i a poc a poc varen refer el seu credit. Oh
avi'
si el senyor Ramon veiés la botiga deis
El
tindria.
pena
que
modernitzada, quina
estre
carrer
abandonar
aquell
volia
que no
Carmeta
i humit, on havia conegut la seva
vetes-i
Ja no existeix aquella botiga de
passat
la jo
havia
fils, on el senyor Ramon
servava
que
taulell.
EH
darrera
el
ventut
com una

reliquia,

les

primeres

tes i botons que varen comprar
Qui pot aturar els anys que

capses de cin

els avis!
rodolen carr

de l'eternitat !
La mare havia emmalaltit i la seva fill?
que era molt poqueta cosa, estava trista.
Un dia que estava darrera els vidres
guardant els vianants que passaven pel cal
rer, digué al seu germá Josep:
Quina soledat! La tristesa plana (11
munt la nostra llar. Si no fossis tan egoist:
t'hauries casat i ara la teva esposa ens fari

companyia.

Aquestes paraules el trasbalsaren. En j(

ll:
sep sortí de la cambra sense descloure els
tul
sentir
rodolar
galtes
va
vis. En les seves

*

Passaven els dies i En Josep es mona de
tristesa. Mai més no va valer passar per da
vant

la veiés, es deia, no
sabria qué cosa dir-li. Reconec que sóc un
veure-la,
xic massa ponle. I per qué haig de
imatge
ha estat
meya
si ja no m estima? La
pensament.
seu
esborrada del
la
Es que no tinc obligació de mantenir
horne
estat
un
mare i la germana? No hauria
de poc seny, si m'hagués casat en uns mo
la
ments que trontolla la botiga? Per qué
noblesa?
Lluisa no ha compres la meva
d'un
Un dia va veure la Lluisa del brae
molt
comerciant
jove. S'havia casat amb un
Heus
infant.
plorar
com
un
ric. En Josep va
aquí el que volia la donzella que jo est:mava

sospirat al seu portal. Si

vegades havia

llágrima.

MARIA BONSHOM
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Un mol sobre el joc
joc pu
blicat a La Veu de Catalunya el 6 de juliol no
havia la meya ploma, atrafegada en les contro
D'ença

de l'article Les illusions del

temes socials suscitades, to
cat la qüestió famosa que des del r." d'octu
bre ha entrat en una nova, interessant fase. La

vérsies sobre altres

prohibició absoluta decretada pel Directori, i
veritablement executada, segons informes, des
d'aquesta última data, té per a nosaltres el va
lor que s'hagi manif estat amb valentia, en l'es
fera del govern, el criteri d'intransigencia sem
pre defensat a les planes de CATALUNYA SO
i que

hagi

el

poder públic explícitament

sofístic de la benefi
cencia. Les normes de radicalisme de la Pas
toral deis Prelats de la Provincia Tarraconen
se triornfen també en aquella lloable, oportuna
Justa decisió deis actuals governants, la qual
només desitgem que sigui permanent, conso
lidada i ja per sempre més definitiva.
Com que uns semblants casos, judicats sota
un mateix criteri, han de meréixer uns sem
blants comentaris, a manca de temps per a glo
sar la vigent etapa d'abolició, creiem millor re
portar el lector als articles que a primeries de
l'any passat 1923 escrivírern al voltant de la
supressió decretada llavors pel Ministre de Go
vernació del Gabinet lliberal, Duc d'Almodóvar
del Valle. Podrá compendre i deduir quin es

ultrapassat l'impediment

•

el nostre pensament

en

les circumstáncies d'ara,

aquell qui rellegeixi : Supressió del joc per tota
EsPanya? (núm. 90, 13 gener), El dilema. bar
celoní (núm. 91, 20 gener), El privilegi de ju
gar (núm. 9z 27 gener), En qué pensenf (nú
bar
mero 93, 3 f ebrer), El déficit de la caritat
ciutadans
(núm.
94,
io
deure
dels
i
el
celonina
perfum cris
f ebrer), Ad petendam pluviam i El
f ebrer),
tid i la fetor del Bdratre (núm. 95, 17
96,
24
f ebrer),
(núm.
Desiderata
joc.
Contra el
rol, 31
i Anarquia contra anarquia (núm.
març), així com l'editorial Essencial qüestió,
127,
escrit ja sota el nou regim polític al núm.
data 29 setembre 1923.
déiem
"F1 Govern del Directori militar
simpa
costat
tota
la
seu
tindra al
llavors
tia, l'agraiment més f ervorós, en la seva enér
gica i completa repressió del joc, i gran será
clausurats els
la joia popular en veure per fi
dissoltes
d'una
i
casinos
centres, tancats els
que
societats
les
definitiva
absoluta
i
manera
Insistint
en
són temples escandalosos del vid."
aplau
poder
doncs,
aixó, esperem i desitgem,
mesures aquí apun
dir el Gabinet actual, per les
entendre
són indispensables
nostre
que
al
tades,
per a f er permanent i definitiva i consolidar per
sempre més la situació començada el r." d'oc
tubre.
R. R.
—

—
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64- planes

i sortirá el dia 23.
Contindrá anides deis millors escriptors del camp so
Vilás,
cial católic i dibuixós d'En Llimona, Darius
El número vinent será de

Junceda, Quelus,

1

etc.

nos
El número constituirá un esforc que ofrenem als
continuat aug
tres subscriptors, per a correspondre al

ment
Per

a

d'afavoridors.

día 18
comandes especials s'admeten enciarrecs fins el
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El perfecdonament de l'home
El món, dóna línicarnent importancia als
actes exteriors deis hornes. Un home que

la

seva

vida

en

pública hagi obrat bé, és respec

seva vida. íntima sigui un
home abjecte.
Nosaltres no podem separar els actes ex
terns deis intims. Un home que en la inti
mitat és un brétol, no ens pot meréixer cap
-mena de confianca. Aparentment tothom és
bo. Pocs són els homes que tenen el cinisme
de mostrar en públic les nafres de llur cos.
Avui existeix un gros desequilibri entre
l'home moral i l'home inteblectual. Els cata
!kv havem de procurar que no hi hagi cap
diferéncia entre els dos. homes. La vida pú
blica ha d'ésser un reflexe de la vida priva
da. Els actes que ens avergonyirien de fer
públic, no els podem tampoc fer en pri
vat. Si ens avergonyeix la presbicia deis ho
mes, molt més ens ha d'avergonyir la pre
sbicia de Déu. Encara que ens arnaguem
dins de les entranyes de la terrct, Déu ens veu.
Als homes els podem. engartyar, pera a
Déu no.
Dissortadament són pocs els homes que
donen una veritable importáncia a la vida
íntima. Quantes vegades la casualitat tns
ha fet conéixer la vida privada d'alguns ho
mes que créiem honestos i ens hem conven
fut que no són altra cosa que sepultures

tat baldament en la

blanques!...

Quants intellectuals que són admirats per
llurs obres en les quals es canta l'a.mor i la
bellesa, en la vida íntima es posen al nivell
deis homes pecctdors i abjectes! Quants po
lítics que en públic defensen l'ordre, l'auto
ritat i la familia, en la intimitat es contra
diuen. Quants homes de posició social que
haurien de donar bon exemple i tenen mit
fans per a fer planar la felicitat damunt l'es
posa! els fills, i es donen amb una gran in
consciéncia a la follia de la lascivia! En pú
blic tots volen ésser fills de Crist, pera en
privat són molts els que cremen encens da
vant la imatge idolátrica de Mahoma.
Aquesta mena d'homes són com els es
tanys, l'aigua deis quals en la superficie és
clara, pera reposen damunt el fang i el llot.
El nostre esperit ha d'ésser dar i transpa
rent com l'aigua d'un rierol que s'escota da
munt Por de l'arena.
Aquest dualisme entre els dos homes ens

ha fet molt de mal. Si no som purs inferior
ment, com podem ésser bons en, públic? La
bondat és suplida per la hipocresia.
Els hipdcrites són la gent més avorrible.
Prefereixo l'home equivocctt que té la since
ritat d'expressar els seus sentiments íntims,
que no pas l'hipócrita que flecta els genolls
davant una imatge i té el cor corromput i
l'etnima envilida.
Fa més mal a la religió un hipócrita que
l'escornesa deis sectaris. L'hipócrita és un
home infecte. Es posa una máscara damunt
el rostre per a enganyar els homes, pera els
ulls el traeixen. Com poden ésser clars, si a
l'esperit no hi porten ni una mica de clarorf
Havem de perfeccionar-nos espiritualment
aconsellar els que segueixen mals viaranys,
pera mai no hem de creure que som homes

providencials.

Existeix també l'orgull de fer bé.
No oblidem que si nosaltres no exisfíssim,
la humanitat no esperaria la nostra naixenca.
Creieu que perqué tenint un petit estol d'a
mies que ens estimen i potser ens admiren,
que el món trontollaria si els nostres ulls es
cloguessin? No us feu illusions. El món no
té esment de nosaltres. Morirem i la huma
nitat seguirá impertorbable el seu
El nostre orgull ens fa creure que som al
guna cosa i que les nostres idees són les mi
llors. Gireu el cap enrera i veureu quina cor
rua d'homes ha passat per la terra abans de
nosaltres! Quanta.; desiblusions i quants des
enganys! Molts d'aquells homes es creían que
eren el centre del món i que totes les coses
de la vida giraven al seu entorn, i, no obs
tant, la rnort implacable els ha dos els ulls
la humanitat els ha oblidat. Quants poetes
i homes de ciéncia han abandonat la terra
creient que els homes els plorarien i ningú no
es recorda d'ells.
En canvi éls sants, que erert homes humils,
brillen encara en mig de la humanitat.
No tinu,tent. dones, orgull, ni creiern que
nosaltres som millors que els altres.
Hi ha homes que es tenen per oracles, i
no volen ésser aconsellats. N'hi ha d'altres
que són una mena de punza-sárries, que no
deixen passar res que abans no hagin exami
nat. Per ésser bona una cosa hi han de posar
el seu segell. Són els definidors, els ilustres,
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oracles, els perdonavides, els que donen

certificats de suficUncia.
Encara, pera, són més demolidors

els

cáustics. Parlen d'un amic i el trituren. Uni
de la seva cape
lleta. Ah! con podreu justificar davant de
Déu la vostra manca de caritat?
Germans, siguem humils. Perfeccionem
nos i no ens preocupem deis defectes deis al
cantent són bons i savis els

difícil seguir el camí de la
perfecció, com podem perdre el temps bias
mant les imperfeccions dels nostres germans!
tres. Si és tan

La ríquesa
No hi ha

res

tan

desmoralitzador per¦

a

impensa
com l'assoliment d'una riquesa
da. I per al pages, avesat com cap altre a gua
nyar-la penosament i de mica en mica, encara
ho resulta molt més. Qui no ha sentit explicar
les disbauxes de la pagesia del Priorat quan,
mortes ja les vinyes franceses per la filoxera,
adinerava el vi de les seves vinyes, sentencia
des ja pel rnateix flagell, a setze duros la carga?
Aquest any el preu foll de l'avellana ha des
moralitzat la pagesia del Camp. Després del
fantasma af rós de la miséria, d'un llarg hivern
amb el pa just, el dring de l'argent ha abrivat
les (Mes, ha esperonat la blstia engrescada.
Després d'un eixut esgotador com no en re
corden d'altre els més vells, la pluja d'or mal
metedora de tota espiritualitat. Després de les
processons invocant la clemencia de l'Amo
ünic deis avellaners, la corrua carnavalesca
cap a mercat, amb l'antorxa encesa de totes
les passions a cada má.
Essent connatural a l'home la lógica, la raó,
la previsió, l'impensat i l'imprevist u treuen
l'esperit de polleguera d'una f aisó impressio.
nant. Fa tres o quatre anys l'avellana havia
vorejat els vint duros. Fou en un mercat i per
unes hores. Després baixá sobtadament vers
la normalitat. La por féu que alguns se n'apro
fitessin, l'egoisme exigent escarmentá i deixá
clesillusionats molts altres. Tots, peró, adqui
riren la convicció que aquell preu no tornaria
mai més. I vet aquí que ara, per una acerba
ironia de la mateixa miseria, aquell preu ha
tornat. I el pagls ha sentit desf ermar-se tots
els seus egoismes i aquesta vegada, o art dia
bólic !, la desilusió d'antany ha esdevingut es
bogerrada realitat. No vint duros, vint-i-cinc
l'home

No son altra cosa que un grapat de cen
dra. Tard o d'hora la mort planairá damunt
nostre. Ens morirem i el sol seguirá brillant
dalt del cel i les muntctnyes restaran incom
movibles allá on són.
L'únic que ens emportarem d'aquest món
seran les bones obres. Deixem que els vani
tosos i els caustics perdin el temps. Estimem
i perdonem., encara que no ens ho agraeixin.

J. CIVERA

I SORMANI

impensada
Dringuem i libem que aixó no és la plu
d'aigua
que demanen moribunds els avella
ja
ners, sinó un ruixat d'or del qual són seden
tes les nostres passions !
Reus, bella ciutat del Carnp, jo t'he vist sua
duros.

ra

com

mai

no

t'havia vist. Els teus

carrers

formiguejants de la pagesia de les rodalies i
de les més llunyanes valls, batent contínuament
les portes deis magatzems, roja, congestiona
da, amb impúdiques riallades, bavejant el f etid
"caliquenyo", comunicant-se el vertigen del ne
goci. Vint-i-dos, vint-i-quatre L. Encara no és
l'hora propicia de cedir el ric i escás fruit. Els
Bancs, en enrenou, com en dia de pánic, gita
sucursal d'un
ven l'argent bojament. Un dia la
d'ells acabava el numerani i tot.
Peró a la tarda mateixa, o bella ciutat del
Camp, tu els prenies de nou els guanys amb
reria. Les botigues són ple
una refinada golaf
inútils
nes de dones i donzelles que compren
fótils, vessen els caf es i els cabarets. Dintre
poc potser arribarem a trenta. Dringuem i
bern mentrestant !
El dia de Tots Sants jo et contemplava, be
lla ciutat del Camp, des del terrat, d'on tan bé
s'atalaia. Quina basarda! El Camp era bell com
mai, ciar el cel on Huía un bon sol, un sol de
primers d'abril, que posava un polsim d'or en
l'ombrós paisatge. Un silenci diví ho aquieta
i del fons del silenci arribaven totes
va tot,
pies les veus de les campanes cridant a oració
per als difunts... i els cascavells de les cava
llenes que duien cap a Reus la gent a diver
tir-se. Era diví el silenci i bell el Camp, peró
Qui es recordava deis que
ern féu basarda.
plantaren els avellaners i les oliveres, de les
suors amb qué les regaren, de les privacions a
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qué es condemnaren per fer-los créixer ? Ells
ja no són més, i en tal cas, que la terra que els
colgá els sigui lleu I
Sí, peró mentrestant les rames deis avella
ners que l'eixut corsecá ja no faran més ave
llanes. Les oliveres sedentes encara no han
brostat de nou, i la terra tota, la terra del
Camp, tan forta i tan fecunda, espera la be
sada revividora de la pluja. Qui i cona torna
ran a repoblar els avellaners esbrancats, qui
bufará les oliveres sense brot, qui assaonará el
terrós eixut, qui fará llevar-li fruit l'any vi
nent ?
Cantem i libem i... no hi pensem. Qui dies
passa anys empeny, que un dia de vida és vida
i cal fruir el moment que ens és donat. Qui
ho havia de dir que el pesombre de la miséria
fos esvait aquest any de manera tan eficaç i
impensada? Qui ens dirá que l'any vinent no

juguem atnb sort i tot reixi a cor qué vols,
qué desitges ?
I el vertigen del negoci no sois s'ha endut
tots els diners amb qué havia pagat els fruits
escassos del pagés del Cqmp, sinó que
li ha
malmés tota la seva espiritualitat, la previsió,
la discreció, la mesura, l'esperit de treball, el
seny. I quan, tal volta l'any vinent mateix, vagi
cor

de l'onada d'or d'enllá del mar
la d'aquelles virtuts que l'avella
ner i l'olivera u
ajudaren a acréixer, trobará
llavors eXhaurida la calaixera i erm l'espera.
I tan de bo aleshores es corbi de nou a la
terra, jamai ingrata, i amoixi amb penediment
l'arbre tampoc mai ingrat i senti la veu d'A
quell que els fa fecunds o estérils i retrobi
dintre seu les antigues virtuts que no havia de
jugar-se pel més brillador or del món.
a

la

recerca no

blau, sinó

a

ANGEL, GRAU
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La Cooperativa Popular de Barcelona
Per la premsa diaria s'hauran assabentat els

llegidors de la simpática festa celebra
da el diumenge darrer per la popular Coope
rativa que, del limitat estatge del Passatge de
Sant Josep, acaba de traslladar-se als esplén
dids baixos de l'edifici en el qual está installada
l'Acció Popular, propietat de la meritíssima
nostres

Caixa de Pensions per

vis.

a

la Vellesa i d'Estal

Cal veure'ls per a f er-se arree del salt de
que ha donat la prestigiosa entitat so
cial que encapçala aquestes ratlles.
Entitat social católica germana nostra per
tota mena de títols, i ara doblement per estat
jar-se en el mateix palau social (que tal nom
mereix aquest edifici), i bategar socialment sota
el mateix sostre, i, per diversos camins, no an
tagónics sinó complementaris, perseguir els
mateixos altíssims fins. I germana demés, per
qué és una mateixa la persona que, ef ectiva

gegant

ment, presideix l'Acció Popular i, honorífica
ment, la popular Cooperativa, els temps heroics
de la qual visqué i superá amb f ortes embran
zides : don Ramon Albó.
Per aixó considerem com a propis els éxits
de la Cooperativa Popular de Barcelona que
sota l'advocació de Sant Josep fa un gavadal
d'anys que funciona al cor de la nostra ciutat,
essent vincle d'unió deis estaments socials més
necessitats d'amor, d'ajut i d'harmonia, i font
de prosperitat per a totes .1Iurs famílies-.
Cal veure amb simpatía l'actuació de la Co
operativa, els destins de la qual regeix fa temps
encertadament un deis nostres vells lluitadors
i estimat company de causa, don Miguel Sas
tre, voltat i secundat per altres companys i un
estol d'antícs cooperadors cristians, tan modes
tos com ardits i socíálment illustráts.
A tots l'enhorabona més cordial.
S.
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CATALUNYA SOCIAL
Es el peribdic católic de més
circulació de Catalunya.
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Dignifican'
A la

gentil virtuosa del

violí Na Maria Fontseré

l'ad

de fer bona música i de dignificar l'art í els
costums ; la creació d'orquestres intimes en les

de gent adinerada i de classe mitja (i llás
tima que no es pugui fer en la classe obrera,
a la qual ningú no ha tingut cura d'educar i
instruir artísticament !). En aquestes reunions
musicals es poleix tota asperesa, i es sensibilitza
conectiva a l'ensems que s'aparta
més
deis concurrents tota idea de censura o crí
tica. I és certament un magnífic mitjá educa
tiu, moralitzador i estetic. Jo he provat expe
rimentalment go que dic. Molts diumenges, a
les tardes, uns quants amics ens reunim per a
fer música, i verament aquestes vetllades in
times són les més apropiades per a fruir la mú
sica bona. I s'hi frueix, i després hom surt sa
tisfet perqué s'ha divertit i no ha malparlat
de ningú.
Quant jo crido a l'ordre, amb la batuta en
laire, al petit estol d'artistes amateurs, un si
lenci religiós omple la sala ; és un moment
d'emoció. Comenga l'execució de l'obra musi
cal i ells, plens d'atenció, seny i obediencia, hi
posen tots el seu afecte, i jo amb ells hi poso
l'ánima i el cor perqué són meus i jo els meno
per camins de Ilum i de goig on jamai poden
portar els homes de món amb ses disbauxes
'de sensualisme, ni amb sos luxes ni brillantors
d'or i pedreries... En nosaltres l'esperit triomf a.
J. M. SERRA DE MARTINEZ
cases

Si tots els homes f ossin educats i instruits
les diversions mtíndanes no se
rien go que avui són. Es un fet que tota di
versió plena d'esbogerrada f ormació vol dir
que l'autor i el públic estan a un nivell molt
baix. Si es diu en frase vulgar digues el que
llegeixes i et diré com penses, també es pot dir
dignes amb qul et diverteixes i et diré com
són els teui sentiments.
Un deis esplais avui més pervertits i em
metzinats per la moda, l'exotisme i la igno
rancia, és tot esplai que té per objecte fer mú
sica. Avui triomfa el cuplet, el jazz-band, la
sarsuela immoral i barroera. Els autors donen
al públic go que aquest desitja ; i si al públic
Ii plau el dolent i brut, els autors, poc escru
polosos i amb mires al calaix, li donen a pler
tot el fruit de la inspiració amb qué per a mi
llors coses Déu va afavorir-los. Jo sento molt,
fins m'entristeixo, en veure com es fa servir
la música per a tot alió més immoral.
L'art diví l'han fet diabólic. L'art pur l'han
embrutit. Jo vull defensar la bona música de
les matusseres mans d'autors i públics depra
vats o emmalaltits pel vici. La música no s'ha
f et pas per a fomentar males passions, no ; la
música és l'art que Déu doná a l'home per a
enaltiment de les passions en la part que aques
tes tenen d'humanes i de nobles. Amb la mú
sica frueix Vánima, el pensament es dignifica
tots els afectes i sentiments es purifiquen;
la música és medicina perqué guareix tot do
lor moral i eleva l'home a les regions pures
de la fruició artística. Defensem tots la bona
música, no donem mai el nostre assentiment a
la música pervertida, tolerant-la o donant-li

degudament,

per curiositat o per: respecte humá) motiu
Per perdurar i sostenir-se.
Es cert que l'art en general travessa una
epoca crítica, peró la crisi de l'art és fila de
l'ambient de nostre tem2s, que si en aparenga
sembla molt espiritual, interiorment és tot carn
fang ; per aix6 els vers artistes sofreixen en
la seva situació económica i per a poder viure
claudiquen molts d'ells en sos nobles ideals i
es llencen al comerg indigne de l'art, objecte
llavors de mitjá vil de perversitat. I com s'és
tornat el món del segle xx! Tanta civilització
per a tanta malesa!
Jo recoman° un mitjá molt educatiu i plaent

(sia

CALENDAR!
de l'Obra del Bon Mot
dues tintes, amb magnifiques cari
catures d'En Cornet i En Mallol per

a

a cada mes.
Conté máximes i sentencies populars
escollides.
Al vici de renegar, que taca mils lla
vis, milers de Calendaris que servei
xin de remei, durant un any.
-

Es

ven

al preu de o'6o ptes. l'exem

plar. Tot excés de deu exemplars,
o'50 ptes. cada un.

a

Pot demanar-se a l'Obra del Bon Mot.
Carrer Cameros, 3, principal, segona

,••••¦•.~.
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repartit vint mil pessetes entre hos
pitals, asils, etc.
IIan quedat sense poder ésser ateses nom
broses Associacions benefiques. Es diu que no
néfica ha

D'ací á d'allá
Una revista estrangera publica una fotogra
fia en la qual es veu una senyora que porta
un aparell de radiotelefonia al barret.
Ja no es pot demanar més.
Ja veureu com s'inventaran aparells de but
xaca. Quan estarem tristos ens posarem l'au
ricular a l'orella i sentirem uns músics de Fran
ça o d'Alemanya que ens faran somriure amb
Ilur música extravagant.
Si ens donen també noves interessants, per
qué serviran els diaris ?
Ben mirat, pero, ja fa temps que no servei
•

xen

per gran

cosa.

hi ha diners.
Veieuens deja un amic—, d'engá que no
es juga, la f ont no raja.
—Les f onts—várem dir nosaltres—, quan
ragen aigua contaminada, és preferible que

s'estronquin.
Si les entitats benaques i socials no poden
vlure és que encara hi ha molts rics que no
s'han adonat que la riquesa és una responsa
bilitat.
*

Sembla que
rocar
*

El senyor Sala,

dit, amb

un

en

*

*

fi de fer-hi

rebre els

periodistes, ha

somrís de satisfacció als

llavis,

l'Ajuntament de Granollers havia acordat
gar el contingent provincial.

que
pa

—Aixt5 vol dir—ha exclamat el senyor Sala
Mancomunitat inspira confiança
a tots els Ajuntaments.
Nosaltres, esguardant el rostre expressiu del
senyor Sala, pensávem :—Aquest home té raer.
L'Ajuntament de Granollers, ara que a la
Mancomunitat hi ha el senyor Torras, ha acor
dat pagar com els altres Ajuntaments.
Aloa ben f et.
—que la

algunes

.....

*

una

del

ase.

Encara que ben mirat ells
que els donen

*

es

*

proposa ender
de la ciutat, a

plaça.

Si aquest projecte es porta a terme, seran
destrtüts els vells carrers de la ciutat antiga
que són plens d'encís i de recolliment.
Es que la ciutat no es pot estendre camps
enllá, sense necessitat de destruir els carrera
on en cada pedra hi ha un record i una lle

genda?
Fa pocs dies que

ens

desplegués

planyíetn

que

l'Ajun

mica més d'activi
tat. Ara ens hem de plányer que per a voler
actuar es destrueixin coses que estimen f on
dament.
Que la política no ens faci perçlre el seny.
tament

no

Sembla que

aquells

es

centre

una

*

*

*

L'ambaixador rus, senyor Krassin, ha de
manat al Govern f rances que, en l'acte de la
tramesa de les cartes credencials, sigui supri
mit el ceremonial protocollari.
La representació diplomática russa anirá a
visitar ei President de la República en auto
móbil i sense escorta.
Trobem que encara en fan una mica massa
El millor seria que hi anessin a cavall d'un

sinó

*

l'Ajuntament
cases

*
*

*

no

són els ases,

belligeráncia.

*

Els diaris han publicat una nota en la qual
fa constar que el Comité d'Obra social i Be

els elements d'un determinat

partit polític es reuneixen cónstanttnent a Ma
drid, per a parlar de la f ormació d'un govern
d'homes civils.
Ens sembla que

no

hi hauran prou

* *

carteres.

*

L'Obra del Bon Mot ha publicat un Calen
clan i magnífic, a dues tintes, amb interessants
caricatures d'En Cornet i En Mallol. El nos
tre illustre amic Ivon l'Escop ha tingut una
bella pensada.
Els af orismes que conté aquest Calendari es
gravaran fácilment en la imaginació deis in
fants, i la blasfImia els f ara. repulsió.
No cal dir que ha obtingut un gros exit.
El recomanem als nostres llegidors.
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anglesos i francesos la deixin mes
del Dodecanés i Ii respectin els seus con
trafurs a l'Af rica.
La política internacional es posa tan compli
cada que ni un orgue de sis teclats i cent re
per tal que

ti que passa

tressa

ESPAN YA ENDINS
Contra go que esperávem, els successos de
Vera acabaren trágicament. Déu hagi perdonat
els ajusticiats i doni als vius a qui cap la res
ponsabilitat d'aquestes tragédies, penediment de
les seves culpes i consciencia deis seus deures
Gairebé a la mateixa hora que a Pamplona,
es f eia a Reval (Estónia) justicia semblant...
Amb permís del censor hem de dir altra ve
gada als nostres llegidors que no es capfiquin
pels blancs

que tan sovint

cróniques. No
tothom, peró,
columnes les

ens

per go que
coses

veuen

prenen

un

no

aquestes

caire

perillós.

el

noves

conjuminar-ho.
d'Espanya torna

a

norn

ressonar

-

de de pau al centre d'Europa, ajudat i f ecun
ditzat pels Estats Units, satisf ets deis nous
corrents de la política general.

Moralment ja está assitiada Rússia. Qui es
recordi de la guerra famosa de Crimea, som
niará amb aquelles gestes de francesos i an
glesos al llunyá Orient.

l'es

a

del pan

eslavisme.
La resolta actitud d'Anglaterra, davant del
perfil comunista, ha fet canviar repentinament
de viarany la política revolucionária ,d'Herriot,
ha consolidat f ortament la de Mussolini, ha
desballestat la d'Espanya al Marroc i ha iso
lat completament l'Egipte. L'éxit anglés ha es
tat espaterrant. En pocs dies, quin canvi de
decoració en la política internacional!
I aquest canvi s'está completant i afirmant
més en la reunió dels representants de la Societat de les Nacions a Roma, la qual, bé que
com a tal entitat fa un trist paper (Anglaterra
palesament ha declarat que la S. de les N. no és
qui per a 'ficar-se en l'af er d'Egipte), dóna peu
l'anterior,
a una nova entente més vasta que
de
tranquillitzador
i enrobustida pel resultat
perío
auguren
un
alemanyes,
que
les eleccions

hi ha que puguem
l'anuncia
sembla
que
comenga
comentar. Ara
da repatriació, migra& ; peró per alguna cosa
es comenga.
Bon Nadal, pels soldats que tornin ; i tan
bo, si pot ésser, pels pobrets que restin al Mar
roc. Fem per ells tot quant puguem, que són
les víctimes innocents deis desencerts d'uns i
de les fúries d'altres.
Bou Nadal també per a les famílies llurs
Que dignes són de compassió!
Altrament, sembla que alió que en diuen po
lítica torna a remoure's. Sembla que es va
d'una manera decidida a la constitució d'un
Govern nacional cívico-militar. No és pas cosa

fácil
El

a

pressió formidable, l'expansionament

Ho sentim.

De que parlarem?
Del Marroc poques

rep'úbliques

properes a Rússia
defensar-se de la inva
sió bolxevista. El mateix tracten de fer les na..
cions danubianes que senten, demés d'aquesta

sápiga

en

veiem,

Al Báltic, les

tracten d'unir-se per

aquestes

en

que

res

censuren

gistres.

j.

tranger, no solament per certes campanyes
apassionadíssimes, que també s'anomenen po
litigues i no ho són, i de les quals s'han fet a
París protestes, sinó
Política al Marroc...
•••

•••

perqué

•••

•••

•

el
•

•

•

nou
•

•

•

•

•••

canvi de
•

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

'•

•

•

AVIS ALS SUBSCRIPTOR§

aspecte de la nostra política interna-.
cional exigeix molt tacte i suma prudencia, per
que s'ha de tenir en compte que Anglaterra, a
canvi que Franga Ii deixi les mans lliures a
Egipte, deixa lliures les seves al Marroc.

Aquest

Apropant-se la fi de l'any, data

obligada

liquidació,

preguem ala
subscriptors de C AT A L UNY A
SOCIAL de fora de Barcelona que
estan en descobert, que se serveixin
posar-se al corrent per tot aquest
mes de desembre.

ESPANYA ENFORA
Insensiblement ens hem ficat a aquesta part
forana de la crónica, i cal fer constar que quel
COM semblant a la Gran Bretanya fati Italia

•

de
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Volídad
ESPANYA
senyor
La greu malaltia sof erta per
Bisbe de Vich, doctor Munoz, ha estat felig
ment vençuda pel venerable pacient, que, a Déu
grácies, es troba fa alguns dies en convales
cencia.
No cal dir com celebrem aquestes bones
noves.

—L'Ajuntament de Málaga ha sollicitat de
la Caixa Collaboradora del Retir Obrer un em
prestit per a la construcció d'Escoles Públi
ques.

—La Caixa

d'Estalvis

les« Balears té aRrovat

i Mont de Pietat de
un

grandiós projecte

d'habitacions barates format per una dotzena
de cases combinades que contindran mil llars
senzilles, barates i confortables. El projecte
mereix més amples informes.
—Als efectes del dret electoral social, s'en
tendrá per obrer, segons recent R. O., tot el
que executi habitualmen't treball per compte
d'altri, amb remuneració o sense, en el seu
propi domicili o f ora d'ell, quedant modificada
en tal sentit la R. O. de 3 de gener de 1923.
—En la darrera sessió celebrada pel Patito
de Previsió Social de Catalunya i Balears
ocupá la presidencia el conseller delegat de
l'Institut de Previsió, En Josep Maluquer i
Salvador, qui doná amples explicacions respec
te les bases proposades per l'esmentat Patronat
per a l'ef ectivitat de la cotització patronal re
ferent als obrers a preu f et i a domicili ; in
sistint tots els presents en la urgencia de la
dita qüestió i agraint al senyor Maluquer el
seu gran
interés en qué siguin vençudes la
resistencia i les dificultats que fins ara han
sorgit, en perjudici especialment de la dona
obrera.
Després de despatxar els recursos de revisió
í instáncies pendents es doná compte de la Po
nencia formulada pels senyors En Josep M.
Boix, En Joan Duran i En Joan Mon, ref e
rent a la inscripció de l'obrer del camp al ré
girn oficial de retirs obrers quedant damunt la
taula per a ésser estudiada i discutida en la
vinenta sessió.
—Són bastants els agricultors catalans que
s'han aprofitat de l'ampliació del terme oficial
per a atorgar permisos de conreu del tabac.
nat

---D'acord amb el que disposen els articles
34 i 49 del Reglament de 2 de juliol últiin i
l'Estatut municipal vigent, en el mes de desem
bre actual ha de procedir-se a la f ormació del
Padró d'habitants d'aquesta ciutat.
—A les conclusions de l'Assemblea de les
Cambres de la Propietat celebrada a Madrid,
naturalment inclinades al restabliment dels
atributs inherents a la propietat, han contestat
els elements af ectats per elles amb una, cam
panya en la qual es detnana per als llogaters
tota classe de privilegis. De moment ja tenen
concedida la prórroga del Decret sobre lloguers.
Caldria que tothom es poses a la raó.
—A Quinto (Aragó) han pres possessió del
seu cárrec dues solterones regidores. Amb tal
motiu el poble está entusiasmadíssim. No n'hi
ha per menys,
—A, Valencia ha tingut lloc amb éxit soro
llós l'Assemblea de Viticultors de Llevant.
D'aqueixa feta és probable que es f ormi un
bloc nacional per a def ensar els interessos
tantes voltes burlats de la viticultura.
—Sense fressa de cap mena 's'ha inaugurat,
modestament, peró efectiva, la Casa de Fami
lia "Angels Mateu", al carrer de Rosselló, per
tanyent a la Caixa de Pensions per a la Ve
Ilesa i d'Estalvis. La vida interior de la ma
teixa corre a arree de les Germanes Fran
ciscanes de la Immaculada Concepció.
—La Federació Vasca d'Estudiants Cató
lics ha organitzat un certamen escolar que fa
extensiu a tots els estudiants católics d'Es
panya.

ESTRANGER

El govern francés ha prohibit novament la
venda de bitllets de la rifa d'Espanya.
—Tot França comenta irónicament que es
gastessin 65o.000 francs en l'apoteosi de Jan
res organitzada pel govern d'Herriot i els ma
çons, en profit dels comunistes. Es alió dels
comptes del Gran Capitá.
--A Ianquilándia fins els maçons tenen sen
tit cdmú. La Gran Lógia de Nova York s'ha
separat de la Internacional rnaçónica. Es donen
vergonya .de

pertányer-hi.

—Bis jueus, avorrits de la colonització sio
nista, que no els resulta, es dediquen a colo
nitzar Rússia, a on manen els seus germans
sovietistes. S'obliden massa prompte que el
poble rus no els pot veure ni pintats. S'obliden
d'aquelles matanees de jueus tan famoses en la
história.
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba MéxIc.—Servel mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
Gijón el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Uní a de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
L'ida 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, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unía de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lencia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Crett de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Línla de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia 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 Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 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
a
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament cada

viatge.
Aquests

i passatgers,als quals
vapors admeten cárrega en les condicions més favorables
acreditat
en son dilatat
esmerat,
com
té
i
tracte
Companyia dóna allotjament molt cbmode
fils.
telegrafia
sense
servei. Tots els vapors porten
a

Académia Cots
FU Ni DADA

Ni

1E379

Carrer deis Arcs, n.° 10, pral. (Travessia de piala Sta. Anna
Tel. 5041 A.

Apartat

a

plaça Nova)

782

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ
Reforma de Iletra.— Ortografia.—Correspondencia comercial.—Documentació—Práctiques
d'escriptori.— Mecanografia.— Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
Borsa.— El Tito! de Tenedor de
tota classe d'empreses incloses la Banca i la
marcantils.—aasses
especials per a senyo
Llibres, previs exámens per périts i professors
per
professors
estrangers i per
retes.— Practica' of School Languages (Llengües vives)
métodes moderns purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguáfons.
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LLIBRES
Tratado elemental de Sociología cristiana, pel Re
verend Dr. D. Josep M. Uovera. Quarta edi
ció reformada. Pres. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, pel R. P. Lluís Chal
baud, S. J. Quarta edició. Ptes. 8.
Régimen legal de las Asociaciones en Espana,
pel Dr. I). Josep M. Boix. Ptes. 4.
Las casas baratas, per D. Josep M. Puyol. Ptes. 3,
El museo Juan de Bloch y el movimiento paci
fista, per D. Pere Sangro i Ros de Olano. Pes
setes 3.
La mutualidad escolar, pel R. P. Lizardi, S. J.
Ptes. o'50.
Semana social de Espana. Cinqué curs celebrat a
Barcelona. Un tom de 700 planes. Ptes. 8.
Almanaque ilustrado de "El Social". Anys 1911
(exhaurit), 1912 (exhaurit), 1913, 1914, 1915,

1916, 1917 i 1918. Ptes. i l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any I, 1915-1916. Pes

ción Social Popular. Un exernplar, ptes.
50 exemplars, ptes. 8; loo exernplars, pres. 15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M. L10vera. Ptes. o'so.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, pel Rtul. P. Gabriel Palau, S. J. Pes
setes

o'50.

Deberes del momento presente, per l'Exm. i
Dr. D. Enríe Reig, Bisbe de Barcelona. Un
exemplar, ptes. o'05; too exemplars, ptes. 3;
L000 exemplars, ptes. 25.
Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabriel
Palau, S. J. Un exernplar, ptes. 0'20.
Las Ligas de Compradores, pel Dr. Max Tur
mann. Ptes. o'15.
'Qué se puede hacer por el jrueblor }'te;. 015.
Sindicato de empleados de Comercio y de la In
dustria de París, per Modest EL Villaescusa.
Ptes. o'15.

setes 5.
Anuario Social de Espana. Any II, 1916-1917.
Ptes. 5.
Anuario Social de Espana. Ptes. 5.

RENOVACIÓN SOCIAL
REVISTA QUINZENAL

PASCICLE.S
Encíclica Rerion Novarum, de S. S. I,leó
Un exemplar, 0'25 ptes.

huelgas

*III.
Acinesia revista, escrita en castellá,
és excellent en tois conceptes. Les

Barcelona y sus resultados duran
te los a. iíós 1910 al 1914, per M. Sastre. Pes

Las

en

millors plomes del

setes 5.
La Esclavitud Moderna, per M. Sastre, Ptes. 3'50.
/.,a defensa de la Familia, per R. Rucabado. Pes

tólic hi són

camp

social

ca

aplegades.

setes 0'50.
Angoixes Socials,

per R. Rucabado. Ptes. 3'50.
Justicia y caridad en la organización cristiana
del Trabajo, per l'Emm. i Rdm. Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar,

pessetes 0'25.
Sobre los estudios sociales. AHocució del Nunci
de Sa Santedat a Espanya, Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. o'20; so exemplars,
ptes. 8; Ioo exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich, y la Ac
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