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L'abstendonisme
Qui diu política diu manera de fer, diu activi
tat, diu acció. Quan es parla d'una política eco
namica (que tant manca en aquest país nostre)
s'entén parlar d'una acció constant en matdries
?conónviques, acció que, és ciar, suposa un pla
a
desenrotllar, una orientació a seguir. Quan es
Parla de política en mat&ia religiosa s'entén par
lar de manera, de forma de portar a cap la tasca
de propaganda, d'adoctrinament.
rvident, doncs, que cada activitat social,
cada ideologia colectiva, necessita un sistema de
desenrotllament, una acció per a viure, eixamr
Plar-se, portar-se a cap. Perque una ideologia en
carni

en

la realitat

requereix

una

Programa sigui carn i sang de realitat necessi
fa desenrotllar-se mitjançant una política.

?I quan el programa es refereix a matMes de
govern del poble, de constitució del mateix, no
es
necessitará una política? Tant la necessita que,
en
aquest cas precisament, es prescindeis del tot
facljectiu que qualifica una política i s'anome
na tan
sois així: política, i prou. De manera que
guan parlem de política a seques, sense adjecti
parlem d'acció en matMes d'Estat, de
constitució del poble, d'organització de la repre
1 si

bali

triomfar
no

etc.

arreu

activitat, és lluita, és tre
a base d'un pla per a fer
solucions determinades, quant més

política

amb
unes

ho será

excebléncia,
poblei
Per airo

és

ldgica i

que constitueix la política per
les tasques de governació d'un

en ço
en

entenem que

política
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poli&

collectiu, llavors aguells indiferentismes, aquelles
abstencions (sempre culpables i que sempre repre
senten una malaltia en el cos social) no hi poden
ésser, no es poden pendre en consideració.
iL'abstenció, pera', no será alguna vegada líci
ta i honesta? Sí; ho és en un moment determi
nat i per a un o uns assumptes determinats. Quan
les circumstáncies així ho imposen, quan els ma
jors interessos de la patria així ho demanen (a

socials. Dins d'una collectivitat no hi ha cap pro
blema que, de prop o de lluny, no afecti determi
I la societat és un tot orga
nats interessos
perfectament,
travat en ehl mateix; i no
nic, lligat
norma
el deixar córrer aquests
pendre
com
a
es pot
interessos en determinat moment. L'abstenció com
a programa no será, dones, mai lícita.
I sobretot, resulta quasi bé sempre contrapro
duent respecte deis mateixos ideals d'un partit o
d'una causa política. L'home és actiu, ha de limitar,
ha de defensar els interessos seus i els de la seva
família, del seis poble, de la seva pro pietat, etc. I
quan l'encarnació deis seus ideals no es manifesti
organitzada, normalment organitzacla, per a aques
tes defenses, haurá de recórrer a altres organitza
cions que potser Ii imposaran con a premi del seu,
servei la renúncia als seus ideals de moment, i el
seu

lítica i abstenció, són sempre

7 de seternbre 1929

judici d'una collectivitat) hi cap que aquesta
s'abstingui, que calli, que es creui de braços.
Perd sortint d'aquest moment (que cal reduir
al mínimum possible) l'abstenció és un crim de
política; perqu,1 patria, un dany a la calectivitat i als interessos

un

sentació,

20 cts.

i

inactivitat, po..
antitdtics, ne

termes

gació l'un de l'altre. No podem lligar de cap ma
nera aquests dos mots. Hi caben, és cert, els in
diferents polítics, aquells indiferents contra els
quals ja fa anys l'Emerson llançava aquella forta
condemna. Perd aixe, en el món individual. Per
qué guan hom surt d'aquest per entrar en el món

afebliment, sempre. ?Quina pe'rdua no repre
alzó, doncs, per al partit polític respectiu?

sentará

Pergia els ideals són l'eix de la collectivitat i de
l'individu; j'ere, deuen anar-se combinant amb la

defensa d'interessos lícits.
És ciar, pero, que la dignitat no permet certes ac
tuacions. Pero, iqW té a veure aixa, momentani,
circumstancial, amb Vadopció d'actituds general&
d'abstenció com a norma i con a programa?
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Memóries d 'un cabaler
XII
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JOAN PALAV I

LA PUBILLA

ROVIRA

Tot acaba bé
no es podia fer esperar. Es va asse
dia d'octubre, passada que fos la collita
deis raims. Els nuvis es vejen un cop cada quinze
dies des del dia del seu prometatge. La mare féu a
la núvia un parell de visites ; peró mai no va desdir
en els seus encarrecs quan parlava al noi :
—Joan, alerta. Quan menys t'ho pensis botará la
liebre.
Val a dir que En Joan Palau va arribar a creure,
i tot u dava la raó, que la seva mare patia manies;
ja que l'Encarnació no podia ésser més amable i ob
sequiosa, i aixó que En Joan era per temperament
més aviat una mica eixut.
A casa la núvia tot anava endoina per mor deis

El

casament

nyalar

un

preparatius.

Els nuvis

convingueren

en

els

parents

d'una i altra banda que s'havien de convidar. Les
Instes en portaven una trentena de cada cantó, si tots
acceptaven. El senyor rector beneiria el matrimoni
i el dinar f óra servit al punt de les dotze perqué els
parents tinguessin temps per a entornar-se'n. No
obstant, davant de totes les possibilitatS, a la casa de
la pubilla es pararien una vintena de llits, per si plo
gués o per si alguns de massa lluny haguessin de dei
xar la sortida per l'endemá rnatí. Foren enviades to
tes les cartes amb prou temps, i foren acabats tots
els altres preparatius. El jove i els de casa seva arri
baren la vigília per mor de l'edat de la mare d'En
Joanet. Aquesta de totes passades volia installar-se
a la rectoria, convidada
pel senyor rector, peró la
núvia no ho consentí pas i l'estatjá a casa. Prou n'hi
havia que a la rectoria s'hi retirés En joanet a sopar
i dormir tan bon punt es toqués l'oració del cap
vespre després d'haver ajudat a les darreres dispo
sicions.
L'enderna ja de bon matí comengaren d'arribar f o
rasters ; mules, eugues i cavalls eren repartits per les
quadres ; els carrets i les tartanes pels porxos. Feia
els honors de la casa la tia de Barcelona que en
aquell acte actuaria com si fos la mare. Per?), ara
veieu quina cosa : de tots els parents del nuvi no en
va mancar cap, no, peró els de la núvia, on eren? F,ls
uns enviaven qui els excusés, els altres ni aixez i en
total, d'una trentena de comptats, no n'hi havia sinó
una dotzena escassa. Seria que el geniot u havia creat
enemistats que ella mateixa ignorava. La núvia va
plorar de rabia i es va tornar pállida, més que pál
lida, de color de bilis. Quan aparegué vestida i en
joiada tothom va atribuiT la seva pallidesa a emo
ció, només la mare d'En Joanet va endevinar que
era de rabia. Quan va passar davant els parents del
nuvi amb els ulls mig closos i actitud romántica, tot
hom es va pensar que era modéstia, només la mare
d'En Joanet va endevinar que era antipatia i menys
preu. Tothom es va adonar d'aquell sí imperceptible
tremolós, peró ningú no el va interpretar legítima
ment sinó la mare d'En Joanet : era un sí corn una
declaraeió de guerra a la parentela del nuvi ; com si
dubtés de pronunciar un no. Són coses aquestes que
no entenen sinó les mares. Encara no eren les dotze
tots eren a casa i les taules estaven parades, només
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faltava treure el dinar. Quan va entrar al barri la
núvia es desprengué del braç del nuvi i dona ordre
al mosso que li ensellés l'euga. Cridá la cuinera i Ii
va dar ordre que no tregués el dinar a taula que
ella
no
l'hi digués. Precipitadament es va tancar a la
camina de soltera, es va posar en cinc minuts un
vestit de viatge, baixá per l'escaleta del servei al pati,
muntá l'euga i, amb el mosso de peu que la prece
dia, s'enjegá a marxa rellevada camí de Vilafranca.
La mare volgué advertir quelcom a En Joanet ;
aquest, per& Ii tapá la boca. Quan es va abocar a
la finestra, la seva muller, a cavall de l'euga, amb
tota l'arrogancia de pubilla ofesa, havia
arribat al
collet i desapareixia de la seva vista.
Qué pretenia l'Encarnació Rovira de Palau amb
aquesta sortida estrambótica? Es pot pensar que ella
no havia premeditat una fugida
deshonorable, era de
pensar que tornaria passades tres o quatre hores,
que als forasters se'ls f aria tard i no els quedaria
més remei que dernanar un mos de pa i fugir cor
rents si volien dormir a llur casa.
Tot seguit corregué la veu de qué la pubilla es
quedava a la cambra, sorpresa per una indisposició.
Ningú no l'havia vista sortir. El marit, donant-se
compte de tot, ordena severament a les serventes
que traguessin a taula el dinar. Quan la mestressa
no apareixia eh l era l'amo.
Tothom s'assegué; el nuvi
simula freqüents visites a la núvia indisposada. No
era res que
valgués la pena. En Joanet estava ani
madíssim i obsequiador com mai, el dinar es va anar
escalfant i una exuberant alegría va dominar a la
taula ; només tothom es planyia de la indisposició de
la ntívia. Ja es menjava la crema i es prenien les
darreres llaminadures i begudes, quan es va sentir
al pati el patatrap d'un animal de marxa. Va! ja es
sabia qui era : era el mosso de la tia de Martorell
que havia vingut a excusar la seva mestressa.
Peró, no; era la mateixa Encarnació que tornava,
la qual, turmentada per les sospites malicioses
que pocha motivar, quan ja era a mig camí de Vila
franca, havia pres la determinació de tornar i f er la
rebeque'ria a casa mateix. Quan es dona cornpte que
el seu marit havia actuat d'amo i que el dinar ja era
acabat i que molts, ben tips i contents es disposaven
al retorn, la seva ira no tingué fi. Crida al marit
amb to autoritari i li demaná, explicacions.
—No t'apuris, maca. Tot ha anat com una seda.
Hern fingit una indisposició teva i tothom se l'ha
empassada. T'han vist tan groga He f et el que de
via f er : salvar l'honor i la dignitat de tots dos de
la millor manera que nz'ha dat la gana. Mira ; encara
falten hores per al cha de denla. Jo sóc un marit
bon minyó i no perdo la serenitat pel primer con
tratemps. Vull ser demés amb tu amable fins el cap
I

després afegí aquelles memorables paraules que

avui día
—Té ;

encara

són retretes :

posa't les calces per avui, per primera i dar
rega vegada.
Ja no se sap qué més va passar aquell dia. Tot
hom qui va intervenir a can Rovira dóna fe que la
pubilla es va tornar mansa com un anyell, que En
Joanet Palau sempre fou amb ella obsequiós com en
el

temps del prometa.tge i que matrirnoni més feliç
ben avingut que aquell s'hauria de caminar moltes

i moltes hores per

a

trobar-lo.

Es capia, JoRm ARNAU
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La crísí del !libre
Quasi tota la premsa de Catalunya ha donat la
opinió sobre la crisi del llibre. A l'entorn d'a
quest assumpte que la ploma ágil i hábil de l'Es
telrich, ha donat un gran relleu, s'han escrit arti
eles molt notables s'han exposat opinions i s'han f et

seva

comentaris f orça interessants. Es aquest un terna que
no preocupa solament els nostres intellectuals sinó
també a tots aquells que segueixen el moviment as
censional de la nostra cultura.
Cal també confessar que han estat exposades al
gtmes opinions extraordináriament apassionades i

tendencioscs.
El

nostre

estimat amic y collaborador R. P. Antoni

Maria de Barcelona, ha escrit uns comentaris davant
les planes de Catalunya Franciscana, força interes
sants. Heus ací el que diu l'iflustre caputxí :
"Una llarga polémica mantiguda entre diaris ca
talans

l'entorn de la crisi del Ilibre, invita a fer
de consciencia collectiva.
S'ha esmcntat el cas de les publicacions de la
F. 13. M., i s'ha dit que el programa i les primeres
obres sortides, trobaren lloances ditirámbiques, i en
canvi, quan la institució ha reeixit i ha superat el
que prornctia, es troba amb un ambient d'hospitalitat
a

un examen

incomprensible.

Cal confessar, pesó, que aquest ambient hostil és
molt reduit ; és l'ambient congriat en penyes i cape
Iletes, les intrigues petites de les quals s'han portat
a la
prernsa i s'han f et públiques. La gcnt que no
freqüenta aqueixes penyes, no s'havia informat de res
ha continuat aprcciant l'esf °N de la F. B. M., com
ho demostra cl nombre d'abonats (i.800), i el tirat
ge de 4.000 exemplars de cada volum.
Deixem de bandá la qüestió personal que pugui
haver-hi enmig. El fet és que l'ofensiva contra la
F. B. M., i potser també, ho ignorem, contra les al
tres institucions culturals de la mateixa casa, ha sor
tit deis rengles esquerrans o de l'extrema esquerra,
cum vulguin. Caldria saber si els esquerrans (o el que
siguin, perque aquesta denominació és molt relativa i
molt convencional), veuen amb mals ulls que existei
xl i prosperi avesta Institució cultural i les altres
que tenen el mateix mecenatge, i si creuen inconve
nient que hi collabori gent d'esquerra, com de fet,
n'hi ha.
Nosaltres creiem que en el cas concret de l'of en
siva contra la F. B. M., no hi ha res que tingui
contacte amb la cultura, no hi ha sinó una intenció
política que no ens interessa.
Quant a la crítica deis llibres, hi hauria molta cosa
a dir.
Hi ha silencis sistemátics i simptomátics i to
cates a gran orquestra, que sorprenen perque la cosa
no s'ho val. Ordiná.riament, aquestes sonates es fan
a
favor de llibres fácils, novelles, sobretot si son
fetes o traduides per un amic ; en canvi, a obres de
/mita més volada i que exigeixen molt més de tre
ball, es fa una crítica completament aigualida i ple
na de llocs comuns. Descomptades algunes excepcions

Aquest

molt honroses, rnoltes de les recensions periodísti
fan l'efecte que el crític no sap qué dir. Els
silencis i les banalitats delaten una manca de lectura
del llibre, o una manca de competencia o de prepa
ració, bastant justificable, car ningú no pot exigir a
un periodista que parli de tot el que no sap.
Reconeixem que hi ha crisi de carácter en el sen
tit que continuem la história trágica de la nostra
terra. Massa odis personals, massa enveges, massa
gelosies, massa migradesa d'esperit i molt poca no
blesa.
No ens sabem entendre. S'inflen prestigis per te
nir el gust d'estimbar-los l'endemá d'haver-los creat.
Es dónen patents de suficiencia o d'insuficiencia,
segons la cleda a la qual hom pertany. Aixó passa,
sobretot entre els artistes literats de professió.
Es ciar que aixó és una tara universal : en tots els
paisos passa, si fa no fa, el mateix, amb més o rnenys
diversitat de matisos. El nostre país té la desventura
que a tota cosa d'ordre cultural se li atribueix una
intenció de migrat partidisme personalista. Manca
noblesa d'esperit, que és el mateix que dir que man
ca viure el Cristianisme com cal.
Un altre aspecte de carácter general, que ja no
té res a veure amb la F. B. M., és la decepció del
lector catalá. Aquesta decepció és un fet que ningú
no podrá negar, i prové de qué s'ha donat al públic
molta cosa avariada i esquifida, mentre molta part
deis crítics en feien un elogi immotivat i descaient.
Senzillament : s'ha enganyar al públic. Molts cató
lics, per exemple, han fomentat empreses editorials
i després s'han trobat decebuts amb la mercaderia
que han publicat molts literats que han resultat in
solvents. Estem perfectament d'acord amb l'amic
F. Valls i Taberner, quan diu : "Jo no comprenc,
per exemple, com les plagasitats baixes i els tant
semendonismes encanallats, poden ésser servits a
la nostra gent en les mateixes fulles que tenen per
objecte essencial difondre i avivar constantment un
noble ideal".
En canvi, discrepem d'En Valls i Taberner, en
alió que diu de l'autoritat d'un gran prestigi que
pugui regir dl sol: "una ampla solidaritat d'elements
diversos".
Aquests elements diversos hi seran sempre. El
que cal, és la solidaritat, la convivencia, la qual no
s'obté sense renúncies d'amor propi. La crisi del ca
rácter vé a reduir-se a un cxcés de migradesa.
En el nostre país es fa difícil la collaboració, car,
cadascú tendeix o bé a absorbir, no el treball, sinó
el prestigi deis altres, o bé a entrebancar i a voler
segar l'herba sota els peus. Sempre recordo amb
pena tot el que va passar a l'inoblidable i desitjat
amic Dr. Frederic Clascar. I d'aquests casos se'n
podrien citar molts.
El que manca és justicia i caritat. D'aquestes dues
virtuts n'hi ha una crisi que espanta. No obstant,
sense elles no es pot anar enlloc."

ques

número ha passat per la

censura

itovemativ4
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Del món deí freball
Les conclusions

La festa de Jesús obrer

no

són circumstancials, recolzen

damunt la doctrina tradicional que ha ensenyat l'Es
glésia sempre, i són aplicades ara als conflictes que

Ja n'hem parlat alguna vegada i seguirem parlant
sorgeixen avui.
si a Déu plan, fins que el projecte d'aquesta nova
Els principis de la doctrina social católica que la
f estivitat maduri i es porti a la práctica.
Un distingit sacerdot, collaborador de CATAI,UNYA S. Congregació del Concili recorda són els següents :
r.
L'Església reconeix i afirma el dret deis pa
SOCIAL, ha escrit sobre la projectada f esta de Jesús
Obrer, a les planes del nostre estimat co•lega El trons i deis obrers de constituir associacions sindi
Mati, un ben documentat article en el qual posa de cals, siguin separades o siguin mixtes, i troba que
és un hon mitjá per la solució de la qüestió social.
manifest els avenços que fa, a molts punts de l'es
2.
L'Església, en l'estat actual de les coses, creu
tranger i en centres obrers importants, la idea de
Jesús
com
a
moralment
necessária la constitució de les associa
consagrar una festa especial al bon
cions sindicals.
obrer que fou i company i patró deis obrers.
La festa de Jesús obrer fóra com la magnífica
3. L'Església exhorta a constituir aquestes asso
culminació de totes les campanyes f etes pels soció
ciacions sindicals.
legs católics i pels homes d'acció obrera, en el camp
4. L'Església vol que les associacions sindicals
immens del treball, en profit deis treballadors i les siguin establertes i regides segons els principis de la
Fe i de la Moral cristiana.
seves justes vindicacions.
5. L'Església vol que les associacions sindicals,
Quin patronatge més envejable tindran els obrers
quan l'Església, nostra mare, consagri a Jesús Obrer
siguin instrurnent de concórdia i de pau, i aixó pot
de Jesús al suggerir la institució de Comités mixtos com un
una festa que uneixi el nom santíssim
mitjá d'unió.
nom modest d'una professió que Ell enlairá fins en
6. L'Església vol que les associacions sindicals
certa manera divinitzar-la!
funclades i establertes pels católics s'organitzin en
tre católics, sense, peró, menysconéixer que neces
la
sindicació
católica
sitats
particulars poden obligar a obrar altrament en
Sobre
ne,

cas deterrninat.
7. L'Església recomana la unitat de tots els ca
tólics en la tasca d'estrényer els vincles de la cari
tat cristiana.
Aquests set principis socials els anirem comentant
sense pressa. D'antuvi tenim el goig que la S. Con
gregació del Concili ens hagi donat la raó en tot el
que hem pscrit sobre assumptes socials."
un

El document que sobre aquest tema acaba de pu
blicar la Congregació del Concili, de qué adés par
lávem, té, verament, extraordinária importáncia. No
diu res de nou, peró compila i sistematitza les doc
trines deis Suprems Pontífexs Lleó XIII, Pius X,
Benedicte XV i Pius XI, sobre aquesta árdua ma
téria socia!; els dóna forma doctrinal normativa i
proclama clara i explicita la voluntat de l'Església
respecte de la sindicació
tant d'obrers, com de pa
trons, o mixtos
i també en quant es refereix a la
unitat de pensament i d'acció de tots els católics que
maniobren en aquest immens estadi sindical. L'F,s
glésia vol, en suma, que els vincles de la caritat cris
tiana s'enforteixin i prosperin en compte d'afluixar
se i dissipar-se en el terreny avui dia tan somogut
relliscós thl sindicalisme cristiá.
En la impossibilitat de publicar aquest cabdal do
cument eclesiástic, creiem necessari resumir els seus
ensenyaments fonarnentals, tasca que ens dóna admi
rablement feta un prestigiós escriptor que amaga
modestament el seu nom sota les inicials d'A. M.
de B. en les págines d'El Malí:
"Amb motiu d'un conflicte recentíssirn entre pa
trons i obrers, i f ederacions i sindicats, el Sr. Ma
thon, en nom del Consorci patronal de la regió de
Roubaix-Tourcoing, diócesi de Lille, ha fet una con
sulta a la S. Congregació del Concili.
La decisió de la S. Congregació del Concili, signada
pel Cardenal Sbarretti (antic secretad del Cardenal
Vives i Tutó), és altament adoctrinadora, retreu la
doctrina donada per Lleó XIII i Pius X que no ha
perdut l'actualitat, ans el temps ha donat la raó a
aquests dos pontífexs clarividents.
—

El govern i els obrers

anglesos

—

Les lógiques esperances que féu concebre en el
món del treball la pujada del gabinet anglés treba
llista, no s'han pas complert, ara per ara.
Els éxits que ha obtingut fins avui Mac Donald
són més de carácter polític que social i obrerista.
Ha minvat, peró, molt poc, la xifra deis obrers
sense f eina, i ningú no veu els camins nous que pro
meté el govern laborista en assumir el poder per a
resoldre aquest conflicte.
La desillusió i el pessimisrne en la massa treba
lladora han arribat al punt d'obligar els obrers a vi
sitar personalment el cap del govern i exposar-li
aquest estat deplorable de l'esperit deis obrers an
glesos, que els fets comporten a bastament.
Aixó no vol dir que sigui un fracás l'acció obre
rista del nou govern anglés, peró sí que demostra
la veritat del conegut refrany popular : "No és el
mateix prometre, que donar".
La caiguda, a Treyarnou, amb la sensible trenca
dura d'una cama, de la ministressa del Trehall d'An
glaterra, Miss Margarette Bonfield, podria, peró, és
ser una predicció fatal...
Déu no ho vulgui 1
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Els segurs de vida

El Ministeri del Treball ha dictat les normes a les
quals tindran de subjectar-se els Comités paritaris
per a establir les bases deis salaris mínitns, els quals
tindran d'ésser aprovats pel dit Ministeri.
—Els carrilaires andalusos demanen augment de
sou.

—S'ha donat carácter oficial al Congrés Interna
cional de Comptables que tindrá lloc a Barcelona en
la segona quinzena de novembre.
—Ha millorat bastant la situació obrera en la in
dustria de cotons d'Anglaterra a conseqüencia de

l'arbitratge.

—Pot donar-se per f racassat el pla anglés d'en
viar obrers al Canadá per tal' de descongestionar An

glaterra.
"Els Sindicats Lliures professionals
d'obrers de calç i ciment ; obrers i obreres de
de géneres de punt, i el de curtidors, d'Igua
lada, s'han reunit en assemblea extraordinaria per
estudiar la preséncia de tots en els Comités Paritaris
respectius, i resoldre de passada alguns problemes
que tenien plantejats amb la classe patronal de la
dita ciutat. En aquestes reunions es posa de relleu
una vegada Inés la disciplina que senten aquells Sin
dicats per l'organització. Prova d'aixó fou el gran
nombre de professionals que acudiren a les dites re
unions, la qual cosa constituí un esdeveniment."
—Posades d'acord totes les entitats de dependents
de Barcelona, amb llurs respectius representants en
els Comités Paritaris i Comisions Mixtes del Co
merç al major i detall, han decidit elevar al ministre
del Treball una raonada instancia oposant-se a la
pretensió patronal detallista deis af ores, de qué si
gui ampliat l'horari que regeix actualment per als
establiments del Comerç al detall, i preguen al mi
nistre que no sigui atesa la dita pretensió, puix en
cas que així fos, tots els vocals dependents que for
men part d'ambdós organismes, es veurien obligats
a
deixar de prestar la seva collaboració i es retira
rien dels esmentats organismes, puix no estan con
formes que els sigui arrabassada una millora obtin
guda per majá de pacte entre patrons i dependents
que regeix des de fa deu anys.
governador de Jaen treballa per a conjurar la
que es deixa sentir en aquella capital

—Llegim :

fabriques

Quantitats fabuloses
Al nostre país, on encara els segurs de vida no
pot dir-se que hagin pres "carta de natura", causen
estupefacció les i fres que marquen el desenrotlla
ment que en altres palsos ha pres aquest segur.
Tractant-se de

coses

colossals

es

té de recórrer

primerament als Estats Units.
L'Ultima estadística allí publicada, conté dues quan
titats igualment espalmadores : la de persones asse
gurades, que són més de 65 milions, la qual cosa
vol dir que més de la meitat deis ianquis tenen la
vida assegurada ; i la quantitat total a qué munten
els asseguraments, la qual excelleix de 20.000 mi
lions de dólars, quantitat que ultrapassa en un cent
per cent la total d'aquest llinatge de segurs en la
resta del món.

president de la magna Associació de Presidents
de Companyies de Segurs, Mr. George T. Wight,
ha declarat recentment que va costar 70 anys justos
perqué les Companyies arribessin, juntes, a tenir una
cartera de pólisses d'una totalitat de 5.00o milions.
Aixó f ou rally 1922.
D'aleshores ença., el progrés del segur de vida ha
estat senzillament meravellós. Per l'any 1940 Mr.
Wight calcula que s'arribará als 50.00o milions de
El

verament fantástica.
dir que el segur de vida als Estats Units
és quelcom semblant a un document de crédit per
sonal, a una cédula del valor económic de la própia
personalitat. Una persona que no té la vida assegu
rada, és un no ningú als Estats Units.
I sobre la base d'aquest segur es fan un sens fi
d'operacions que aquí ens semblarien fantástiques,
esbojarrades. Donem-ne una per mostra :
A una ciutat el nom de la qual, de moment, no re
cord°, els católics construeixen un grandiós temple
parroquial que costará uns 5.000.000 de pessetes, so
bre un segur de vida d'aquesta quantitat a nom del,
rector. I els diners aflueixen arreu.
El segur de vida, i consti que aquestes radies no
són cap reclam, está cridat a un desenrotllament no
imaginable.
A. Z.

dólars, xifra
Val

a

44144414.
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EL LLIERE DE LA PARAULA DE

castellana
—En el "Centro de Defensa Social", de Madrid,
—En
S'ha estudiat el "segur familiar" com a institució
que asseguri a l'obrer el "salad familiar", preconit

LA

zat per

Lleó XIII. La ponéncia aná a arree d'En
Pau Sáenz de Barés, qui calcula en 500 milions el
eost d'aquest segur. Una "bicoca", que diuen els cas

tellans.

Ministeri del Treball s'está treballant

en

l'es

tadística de salaris i jornals amb referencia al dia
13 de maig oroper.
Aquesta estadística ha de compendre tots els jor

nals i salaris que
l'Estat paga o intervé, els que sa
fisfacin les indústries més importants, les industries
tlPiques de cada comarca, etc.
Les dades que s'obtinguin seran oportunament publicades pel dit Ministeri, i serviran de base a es
tudis que bé podrien donar lloc a moltes curioses

ensenyances.

EL

DÉU

BIBLIA
NOU
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Els

Evangelis

Apóstols

i Fets deis

CONDICIONS

DE VENDA

8'50 Ptea.
Edleló de doble text: !latí 1 eatald
6*—
Edlció de text !latí sol
5*—
Edició de text eatalá sol
Totes aquestes edicions van enquaderna
des amb finissim pegamoid, imitació de xagrí.
Enquadernacions més luxoses de distints preus.
Ha sortit ja el primer volum de la SAGRADA
BIBLIA que publica l'«Obra del Sant Evinagell»
de FOMENT DE PIETAT
.
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DE COOPERACIó

Coopera/fila Popular
de Barcelona
L,/última assemblea

Pocs, peró bons. Pocs, relativament ,peró bons co
operadors, bons católics d'acció social, bons conrea

? No saben que tot Europa está servida per les
Cooperatives de consum, i que l'única força davant
de la qual capitularen els Soviets russos f ou la força
insuperable de les Cooperatives?
?A qué esperen, dones, els nostres católics per a
inscriure's en la Cooperativa Popular de Barcelona?
Ara, perqué es facin cárrec de la situació econó
mica de la C. P. B. inserirn a continuació el Balanç
del 30 de juny del corrent any, o sigui l'últim pu
blicat al Butlleti de la Cooperativa fa pocs dies.

dors de la sociologia práctica en el ram importan
així :
tíssim de la cooperació.
Així es pot i es deu qualificar el nucli d'homes
BAZANCE DEI. PRIMER SEMESTRI DE 1929
f erms i de bona voluntat que es reuniren, fa pocs
dies, en Assemblea estatutaria, a la sala de confe
Activo
rencies galantment cedida a la C. P. B. pel beneme
Pesetris
rit Director de la Caixa de Pensions.
Caja existencia en efectivo
Donava bo de veure'ls. Optimistes, decidits, a pro
80374'52
58. 129'90
va
de contradiccions, miren l'esdevenidor amb la Mercaderias Central existencias
Sucursal i Gracia
braó i serenitat del qui té assegurat l'éxit.
13.449'90
2 Sarriá
I l'éxit de la C. P. B. está assegurat.
31.538'00
Peluquería existencias
Mentre altres Cooperatives estan en crisi de mort,
39'75
Mobiliario Central
la nostra, rúnica Cooperativa católica de Barcelona,
50.548'18
Sucursal x Gracia
ha mantingut bé el pavelló.
12.935'34
2 Sarriá
15.302'85
La senzilla peró documentada Memória que llegí
de la Peluquería
als socis congregats l'intelligent Secretad de l'enti
5.469'55
tat, senyor Mindant, i el Balanç-Inventari del qual Depósito calderilla Caja Central.
500'oo
Sarriá
5oo'oo
dona compte l'home d'actuació, noble i enérgica, qui
Federación de Cooperativas
8 240'52
és el senyor Aragó, demostraren palesament que l'en
Unión de Cooperativas
titat social Inés antiga de Barcelona va superant to
753'58
Deudores varios
tes les crisis económiques originades per la Guerra
53.954'25
Valores.
200'00
Gran i les seves fatals conseqüencies i pels procedi
ments económics de Factual régim polític.
Total Activo Ptas.
Ha po,?;ut millorar-se i afirmar-se la situació de la
332.936'34
Cooperativa, s'han cobert folgadament totes les des
Pasivo
peses de la grandiosa Central i les magnifiques Su
Peseiits
cursals que manté a Gracia i a Sarria, tots els socis
Fondo
de
Beneficencia
saldo
numeraris i supernumeraris
s'han vist afavo
492'25
Mutualismo
rits per l'excés de percepció obtinguda durant el pri
27.280'45
para Invalidez
mer trimestre de l'any, els obrers de la casa han par
5.961'44
ticipat també d'aquests positius resultats, i l'Exer Fondo de Reserva
72.976'20
'cici social ha vist, en tancar la caixa, que el saldo Supernumerarios
3.573'45
Capital Social
efectiu passava de 80.000 pessetes.
42.760'88
Ara bé; tot aix?) no vol dir que la Cooperativa Acreedores varios
73.427'41
Popular de Barcelona pugui donar-se per satisf eta Retenciones por utilidades saldo
346'92
deis resultats obtinguts i dels avenços fets fins ara. Deducciones estatutarias sobre el art. 23.
635'19
No. La C. P. B., si els católics barcelonins es fes
Total Pasivo Ptas.
sin arree de la transcendencia económica, social i
327.454'1g
religiosa de les Cooperatives, avui dia tindria una
Resumen
Sucursal a cada parróquia i fóra la gran solució, la
més práctica i beneficiosa solució de l'angoixosa crisi
Activo
332.936'34
económica que sof reixen els modestos estaments so
Pasivo
327.454'19
cials de la nostra ciutat, tan plena de meravelles com
de realitats socials lamentables...
Exceso de Percepción Ptas.
5.482'15
Sembla impossible la incomprensió i l'abandona
ment deis propis intetessos que palesen en aquesta
El Presidente, Juan Grabulosa.—E1 Contador, Al
materia els católics barcelonins, i la manca d'illus
varo Marcos.— El Tesorero, Francisco Aragó.
tració que aixó suposa.
? Ignoren, per desgracia, les excellencies de la co
Dues ratlles abans de posar-hi punt. Els nostres
operació en tots els ordres de la vida i d'una manera
lectors preguntaran qui és l'home de tan f ormosa
més fefaent i beneficiosa en aquest ram cooperatiu
forta empresa. No el direm pas perqué ofendríem
del consum?
la seva cristiana modestia. Ja poden pensar-se'l. Val
? Ignoren que a l'estranger, per compte de colma
a din, peró, que aquest borne exemplar es veu
en tot
dos i tendes de queviures, hi ha Cooperatives ?
ajudat pels individus tots de la Junta Di
Bis nostres católics que han visitat Roma, no moment
rectiva i per l'estol d'homes d'acció católico-social
s'adonaren de la falta d'aquests comerços i de l'abun
de qué al principi parlavem.
dancia de Cooperatives, algunes d'elles installades en
espléndids palaus ?
UN COOPERATISTA VELL
"
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Primer Congrés Nacional d'Acció Católica
El suprem encarregat pontifici de l'Acció Católico
social a Espanya, eminentíssim Cardenal Segura, ha
publicat la convocatbria per a dit Congrés, la qual
és un fort i comprensiu document, de molta empenta
i transcendencia.
Es va, decididament, a la realització deis desigs
ordenaments del Papa en ordre a l'acció deis cató
lics en el terreny religiós-social. Es tracta, segons
paraules del Cardenal Segura, d'una veritable croada.
Així comença tan notable document :
"En el homenaje que la Espana Católica dedica
a Su Santidad Pío XI, felizmente reinante, con mo
tivo del Ano Jubilar de su ordenación sacerdotal,
ocupa indudablemente lugar dé preferencia la cele
bración del Congreso Nacional de Acción Católica.
Será, ciertamente, entre nosotros, digno remate de
este ano por tantos títulos memorable en toda la

cristiandad.

Con la efusión verdaderamente paternal bendijo
santísimo Padre los proyectos todos que abri

nuestro

gaba el Episcopado espanol para conmemorar tan
fausto acontecimiento ; mas tuvo palabras singular
mente

expresivas

y alentadoras respecto

a

la inicia

tiva del Congreso Nacional de Acción Católica.
Es llegado el momento, pues, de dar cumplimiento
a los vivos anhelos del Santo Padre, que
tantas y
fundadas esperanzas cifra en el desarrollo de
que durante su glorioso pontificado
Y merced a su eficacísima gestión personal, apostólica,
ha adquirido un incremento tan extraordinario como
consolador.
Gratísimo Nos es reconocer que también entre
nosotros se ha notado la influencia de las ensenan
zas y exhortaciones pontificias en orden al desarrollo
de Acción Católica.
Es un hermoso resurgir el que se nota de las an
tiguas actividades de los buenos católicos espanoles,
que tantas y tan importantes obras de Acción Ca
tólica nos legaron.
Resurgir que es necesario aprovechar en estos mo
mentos críticos, en que con extraordinaria tenacidad
se ejerce por los enemigos de la Iglesia una propa
ganda demoledora en todas partes.
No poco podrá contribuir a robustecer la Acción
Católica en Espana la celebración del próximo Con
greso Nacional, tan ardientemente deseado mucho
tiempo hace por cuantos trabajan denodadamente por
infiltrar el espíritu cristiano en la vida nacional."
després d'algunes oportunes recordances i d'in
vocar els celestials auxilis, af egeix el savi i zelosís
sim Cardenal :
"Conforme a las disposiciones por las que se rige
la Acción Católica Espanola, será el Secretariado
Central el que habrá de cuidarse de la organización
inmediata del Congreso ; mas esto, no obstante, que
dan a la Junta Central y a las diocesanas importantes
trabajos que llevar a cabo.
Se necesita, principalmente en los comienzos, una
intensa propaganda hablada y escrita, creando o fo
mentando el ambiente necesario, tan enrarecido para
la sólida Acción Católica en nuestros días, por la
frivolidad de las costumbres y por la descristianiza
ción de la sociedad.
tan

Acción Católica

Ocasión singularmente propicia para esta campana
ofrece la época actual del ario, en que se aminora la
intensidad de la vida de trabajo y abundan los ocios
dedicados al descanso, principalmente en las ciudades
y en los centros de veraneo.
Es necesario que ahora precisamente se intensifi
que el apostolado del bien, cuando los enemigos,
por cuantos medios están a su alcance, trabajan in
tensamente para reclutar adeptos, organizar sus hues
tes y difundir por doquiera sus nefastas doctrinas.
La Acción Católica, a pesar de las reiteradas ex
hortaciones del Soberano Pontífice, es muy poco co
nocida, aun entre los que militan en nuestro campo
y se cobijan bajo nuestras mismas banderas."
Els fins suprems d'aquesta campanya es resumei
xen en els següents autoritzadíssims parágrafs :
"Importa no confundir, decía Su Santidad en sep
tiembre de 1925, ante una peregrinación de 3.000 jó
venes católicos pertenecientes a 26 distintas naciones,
importa no confundir especie cuando Nos o el Epis
copado, el clero o los seglares católicos, parece que
hacemos política, cuando relamente sólo hacemos re
ligión. Sólo la religión difundimos siempre que com
batimos por la libertad de la Iglesia, por la santidad
de la familia, por la pureza de la escuela, por la
santificación de los días consagrados al Senor. En
todos estos casos y en otros semejantes, no se hace
política, sino que la política ha tocado al altar, y
nosotros, sus guardianes, nos aprestamos a defen
derlo.
Excelente preparación para la celebración del pri
mer Congreso Nacional de Acción Católica Espanola
será esta propaganda de ilustrar la doctrina de la
Iglesia y desvanecer los errores que siembran sus
enemigos para esterilizarla.
A esta propaganda es necesario que vaya unido el
celo del apostolado para conseguir adhesiones.
La mies es mucha, inmensa, y los obreros son
pocos.

sino rogar al Senor de la mies para que
obreros ?"
envíe
En breve se publicará el programa ya ultimado
del Congreso, limitándonos tan sólo ahora a hacer
públicos los temas que han de ser objeto de estudio
en sus diversas secciones.
Bastará, ciertamente, la incompleta lectura de es
tos temas para despertar el más vivo interés en todos
los buenos católicos espanoles, que anhelan para su
Patria tan amada el advenimiento del reinado del
Sagrado Corazón de jesús, cuyas gloriosas avanza
das están constituídas por las aguerridas falanges de
la Acción Católica Espanola.
! Dios lo quiera!
No cabe dudarlo : Dios lo quiere.
Y a este grito alentador se formarán las nuevas
cruzadas, en las que luchar, y si fuere preciso mo
rir, o triunfar."
Tinguin compte els nostres lectors que aquestes
tan vibrants i definitives paraules són la vett de l'Es
glésia, que és la veu de Déu.
Tota vacillació en escoltar-les i atendre-les seria
quelcom semblant a una traició.
Z.

Qué
a

resta

ella

nuevos
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TRIBUNA LLIURE

L'administració de justicia
meu company Joaquim Hospital Rodés ha pu
blicat últimament en La Vanguardia un article sobre
La brevedad de los procedimientos judiciales, terna
d'actualitat per tots els advocats novells que aspi
rem a veure cristallitzada la reforma de la llei d'En
judiciament Civil i que porten-1 encara fresques a la
memória les Iliçons innovadores del culte professor
universitari Josep M.a Xirau.
Tothom sap que el motllo de nostra llei processal
és antiquat i funest per al litigant de bona fe i per
al bon notn de la justicia administrada. Es un fet,
dones, el corrent professional i prof a vers una refor
ma progressiva de nostra llei rituária.
El meu amic es decideix en el seu article per una
triple reforma de temps, simplificant trátnits, abreu
jant temes i evitant obstacles posats pel litigant pro
fessional. Jo, abonant en el mateix sentit, vull fer
ressaltar, demés, altres causes objectives que contri
bueixen també als funestos resultats de l'administra
ció de justicia actual.
Vull mantenir el meu punt de vista en el terreny
doctrinal, puix cree f ermament que les reformes ra
dicals que vull exposar, posades en la práctica no
sois provocarien una desaparició d'interessos creats
molt estimables, sinó que serien contráries a nostra
especial idiosincrasia.
En primer lloc deixo ben sentat que tot el mal no
prové de la llei d'Enjudiciament Civil. Es veritat
que el seu irnmens articulat és com un laberint on
es troben armes de tota classe per eludir la declara
ció d'un dret conculcat, per cansar el millor pica
plets professional i per gastar tota la quantitat que
es discuteix. En aquest sentit una reforma d'expur
gació feta per tecnics fóra saludable.
Peró l'extirpació hauria d'anar més lluny deis ar
ticles ; hauria de seleccionar la classe d'advocats mit
jançant un examen detingut de la vocació, capaci
tat, moralitat i experiencia feta per la Junta del
Collegi
poso per cas,
de tots els llicenciats en
lleis que es proposessin exercir la professió d'ad
vocat. Avui dia basta matricular-se alumne oficial,
saber de memória qualque article deis Codis vigents,
coneixer sóbrianient quatre Uds especials, conéixer
en teoria uns rudiments de procediments i cercar-se
una bona recomanació per aprovar
amb indulgen
totes les assigna
cia tradicional deis catedratics
tures i poder exercir la professió. Res d'exámens
practics, ni d'anys d'aprenentatge forense com pre
veuen les legislacions més progressives (Austria, An
glaterra, França, Italia). I l'advocat novell entre l'e
xercici de la professió sense coneixements tecnics i
sense armes. I la falta d'experiencia i la ignoran
cia el precipiten al desastre. Jo crec que la decaden
cia intellectual de la professió d'advocat és deguda
precisarnent al coneixement que la Societat té format
d'aquestes selecciona academiques.
Una reforma del pla vigent d'estudis, millor se
veritat en els exitmens i l'exigencia d'uns anys de
—

—

—

—

passantia (no de

nom sinó efectiva, vertader treball
de collaboració entre professional i deixeble, no an
tagónica, sinó harmónica) i uns exámens extrauni
versitaris davant el Collegi podrian donar un resul
tat positiu que enaltiria nostra professió ensems que
la seleccionarla. No hi ha dubte que la llei processal
llavors en mans d'advocats selectes i capacitats, fóra
vertadera llei d'enjudiciament deis plets i no esquer
de negocis, disgustos i injustícies.

Supressió
tal

,

com

han

professió del procurador causídic,
adoptat les legislacions d'Alemanya i

de la

Estats Units. L'hábil distinció d'un advocat per a
la defensa i un procurador per a la representació
cau pel seu propi pes. Per qué atorgar una escrip
tura de pobres a una persona que no dirireix l'a
sumpte ? Per qué no ajuntar a l'advocat la professió
de procurador, defensant i representant el client?
Es qué seria un treball incompatible o pesat ? Per
qué els antes han de passar en mans del procurador
sois per copiar i presentar-los? No podria fer-ho l'ad
vocat o confiar aquesta rnissió a un passant o depen
dent ? Es absolutament necessária la presencia del
procurador en tota classe de diligencies judicials ?
En teoria podria def ensar-se el sistema de separació
d'ambdues funcions per raons de moralitat de la
classe, peró practicament no hi ha dubte que el sis
tema d'unificació redueix les despeses judicials i
simplifica la duració deis plets.
I deixant-me portar per aquest ideal simplificador
(algú em censurará), seguint setnpre un sistema radi
cal favorable a la justícia, treuria de la competen
cia judicial i la traslladaria a la Notarial molts actes
que la llei d'enjudiciament civil anomenada de juris
dicció voluntaria.
Sense profunditzar la qüestió i sois anomenant-ne
alguns, veurem que els expedients de declaració d'he
reus ab-intestato, de declaració d'abséncia, una inf or
=ció possessória, constitució d'un Consell de la Fa
milia, són actes jurídics que no suposen contradicció
de drets sinó autenticació de fets de competencia
exclusivament notarial. Avui, segint el sistema ju
dicial, veiem encarir aquests expedients per tota clas
se de tramits (sol-licitud, notificacions, informes, pro
videncies) i allargar-se amb desmesura la resolució
d'actes que no impliquen cap conflicte ni oposició.
Altres reformes radicals s'imposen, alguna de les
quals ja ha estat anunciada : aquilatar el benefici de
pobresa quan sigui declarada judicialment per amb
dues parts per establir igualtat d'armes entre els
contendents ; resoldre definitivament el problema de
la inamovibilitat judicial per evitar influencies i coac
cions.
Jo cree sincerament que sois seguint aquest siste
ma de simplificació, la justicia brillará clara i esta
rá a l'abast de totes les persones. I de retruc la pro
fessió d'advocat escalará de nou un lloc brillant que
Ii correspon dintre l'esfera de les relacions socials.

J. DOMINGO ALEMANY
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Comentarís
plitud de mires, aquí teniu el laborisme posant difi

Desgravació del contribuent
mateix día hem pagat: unes guantes cen
tes pessetes en concepte de contribució industrial per
la nostra carrera; més pessetes per l'arbitri de llo
guer, que ens té posat l'Ajuntament i que resulta
molt fort; hem tret la cédula personal amb l'abona
ment de moltes més pessetes; i en anar a casa hem
passat per un estanc a tirar cartes, on ens hi han
afegit a cada una el corres ponent segell de l'Expo
sició, el qual ha fet pujar bon tros el preu, ja molt
alt, d'aquell servei de correus.
No cal dir la impressió que tot aixa ens ha pro
Porcionat; impressió de desastre, de fallida, de no
haver de treballar sinó per a l'Estat, el Municipi, etc.
Quan ens hem queixat de l'increment constant deis
imPostos, se'ns ha dit sempre que el nostre era un
deis pasos on es pagaya menys del món; que no es
tayeni realment acostumats a pagar, etc.
Algun dia aixd era cert. Perb el que és avui, ja
país es pot equiparar a
no ho és. Avui el nostre
aquells on el contribuent es troba més gravat, so
bretot tenint en compte que el nostre país no ha de
sofrir el deute de guerra que han de sofrir i sofri
ran per molts anys encara els paisos que un dia fo
ren
belligerants; i sobretot tenint en compte que
aguest augment creixent d'impostos no ve compen
sat per una contrapartida de prosperitat deis nego
cis, ni per una contrapartida de barator de subsis
téncies.
En canvi, l'optimisme econdmic en altas esferes
és fortíssim davant del superavit que es diu hi ha en
el Pressu post de l'Estat. Dones bé; si aquest supe
ravit és real, és cert, per qué no es pensa en fer-lo
tocar al contribuent, desgravant-lo un xic? Per qué
no es dedica un estudi a cercar la manera de qué el
ciutada vagi restant una mica desgravat, un xic més
lliure i no hagi de treballar incessantment per a les
entitats administrativas?
Resultaria aquesta una política simpática per a tot
Govern que l'emprengués. Llavors sí que el poble
s'interessaria per la cosa pública, millor que parlant
li constantment de reformes de Constitució, que poc
l'interessen i la necessitat de les quals no ha sentit.

En

un

El paper del laborisme
A La Haia

tot

ha anat bé.

Després d'uns días de

dubtes, vacillacions i temences, s'ha arribat

a

un

acord.

Anglaterra ha rebaixat un xic les seves preten
sions; els alt res l'Id, han retallat un altre xic; i aquí
en: teniu tots con tenis i satisfets del resultat de la
Conferbncia, les bases de la qual assenyalen ja el
final de la liquidació de la gran guerra.
Peró, el laborisme anglés, quin paper hi ha fet en
tot aixa? Per boca de Mr. Snowden va parlar com
un perfecta conservador (és a dir, mai Mr. Chamber
lain no hauria parlat el llenguatge del Ministre de
Finances actual); i va obrar com un perfecte minis
tre de régim capitalista. I quan la humanitat espe
raya que el laborisme facilité: el: camins de la pau
amb les seves idees d'huntanitat, de generositat, d'atn

cultats de carácter merament econbmic i subordinant
l'éxit de la Conferéncia i de la bona harmonia entre
les nacions purament a una qüestió de lliures ester
linas.

Oh, desengany! Els anglesos tnarxen satisfets,
sernbla, de La Haia. Pera a Mr. Lloyd George, per
exemple, la rialleta Ii deu escapar per sota el nas en
contemplar la magnífica plataforma que li deixen,
per altres días que vindran, amb aquesta actitud con
traria

a

tot programa socialista...

Els jueus

a

Palestina

han arribczt a les mans amb els árabs. Un día o
altre havia de venir. Són dues races antagbniques.
Perd cal reconbixer que tot l'intríngulis del que ha
esdevingut i que ha costat tantas vides rau única
ment en la política sionista anglesa.
Anglaterra s'ha pro posat constituir /'Home deis
jueus altre cop a Palestina. I els jueus allí no repre
senten més que un deis o quinze per cent de la po
blació total; el restant és cristia, en patita part, i qua
si totalment árab.
El poble &ab, dones, s'ha trobat essent el més
nombrós i dominat pel jueu, puix Anglaterra no ha
tingut repugnancia en constituir el: jueus en autori
tat sempre, en fer els jueus predominants, amb el fi
d'aconseguir el seis objacte. I, a la fi, el motí ha es
clatat.
Perd el secret está en la política anglesa, enorme
ment desatentada en aquest punt.
I aixd que es tracta d'un país que sap dominar i
sap treure partit de la dominació! Perd de vegades,
el: excessos, en aixa com en tot, fallen.
Publicitat

cerca

programa

Fa dios que els homes del rotatiu catald van ab
són activistes,
solutament desorientats. Tots
constructius per idees i teniperament. Perd es veuen
obligats a mantenir la diferincia específica amb la
gent de l'altre sector polític cataló. I on rau aquesta
diferéncia que ells un dia volgueren crear?
Heus aquí el problema. La diferéncia no es troba.
Forma de govern? No fou dit així en altre temps;
tampoc ara. Esquerrismet Encara que practicament
definitivament; allí hi
en fan forla, no poden fer-lo
l'esquerrisme
En Rovira embar
católics,
i
el
vol
ha
cat en la seva Nau. Doncs, qué?
Aquí rau el problema. Qué? Perqué constitueixen
jovent de Ca
una cleda; han alimentat bona pan t de
talunya durant molts anys; s'han constituit en agru
pament a pan. I ara, quan arriba l'hora de les actua
cions, com situar-se? Quina posició pendre?
Ja és difícil, ja. Lligar entre ells homes com el:
dirigents de La Publicitat és bon xic difícil, sempre
que el lligam no sigui, com no pot sser en política,

purament literari.
I potser el mal ve d'aquí: de l'excés
d'historiaires, de periodistes, que hi ha
casa.

Lastima

que entre tots

no

hi

hagi

un

de
en

literats,

aquella

politia

---
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Vída de Sant Joan M. Bta.

Ví•fsnney

(Redor d'Ars)
pobles i amb les ales blanques de !'ora
ció es va allunyar de la terra.
En arribar a les portes de !'oficina de recluta
ment, es va trobar que estava tancada. Quan es
presenta a les autoritats, i aquestes hagueren es
ment que no s'havia incorporat al destacament que
es trobava ja camí d'Espanya, varen fer
caure da
munt d'ell una pluja de dicteris.
Joan Maria es va espaordir. Al,qú, pera, va de
íructor de

Joan María
hovament als

en
arribar a
estudis. Uns

Ecully

va

biagrafs

lliurar-se

diuen

que

aquell !ove exemplar va veure desaparéixer totes
les dificultats i altres asseguren que es va enco
ratjar molt, per(?) que va haver de fer una mica
d'esforç per a poder seguir els seus companys
d'estudi. El
de por.

cas

és que els llibres

no

Ii

feien

tanta

Napoleó necessitava más homes per a satisfer
les seves ambicions i féu una crida a la joventut.
EA'

estudiants

de

carrera

exemps del servei de les
generals distretament no

eclesiástica estaven
pera els vicaris

armes;
varen

inscriure'l

entre

els estudiants seminaristes i no va poder lliurar-se
del servei militar. Déu el va sotmetre a una nova
prova. La felicitat s'esmunyia novament de les se
ves mans.

En ingressar a la caserna va ernmalaltir. La
conducta poc exemplar que observaren els seus

companys d'armes

va

entristir-lo

profundament.

Una caserna no és un seminari. Joan Maria fou
traslladat a l'hospital militar. A tots aquells que
el visitaven no els parlava d'altra cosa que de Déu.
Formava part d'una expedició que es dirigía
a Espanya. Es va agreujar i fou conduit a !'hos
pital de Roanne. El visitaren els seus pares i el
seu germá Francesc. Les Germanes de l'Hospital
varen adonar-se de seguida que eh no era com els
altres soldats. Els edificava tant la seva pietat que
h tenien tota mena d'atencions.
Les germanes en veure'l tan pállid i tan »talad
as exclamaren:
—Aquest !ove, si segueix els seus companys, es
morirá pel camí
Era tanta la pietat que inspirava que una de les
Germanes u digué que ell faria un bé más gran a
França amb l'oració a flor de llavi que no pas amb
una arma occidora a la »la.
Es trobava exhaurit, pera no va voler abando
nar els seus companys d'armes.
Havia d'incorporar-se al destacament que es
dirigia a la frontera espanyola. Les ombres de la
tristesa varen envair el seu esperit. Com era pos
sible que prengués pan t en un combat un !ove en
el pit del qual brillava la flama de !'amor divil
En el seu cor no hi havia ni un petit bri d'odi.
Com podía odiar els homes si tots tenen un Pare
comú que és al celt Pel camí va trobar una esgle
siola i en travessar la llinda de la porta es varen
esquinçar les tenebres de la tristesat iCóm era
possible que romangués submergit dins les boires
del pessimisme si es trobava davant el Saqrari,
dins la penombra del qual brillava la faç serena de
Jesús Sagramentat? Davant el seu amat es varen
esfumar totes les coses del món. Mentre ell orava
un raig de sol penetraría pels
finestrals polscro
tnats i els sants deis vells retaules somriurienl
Joan Maria oblidd les folles cobejances del des

fensar-lo, fent

s'havia presentat es
per tant, no pretenia eludir
els seus deures militars.
Joan Maria es posa en cana per tal d'unir-se als
seus companys. Caminava amb els
rosaris a la nul.
L'envaí una tristesa molt profunda.
Quan el sol es colgava darrera les muzztanyes i

Pontaniament i,

remarcar que

que,

el cel esdevenia finament páliid, es va asseure da
nzunt l'herbei. Estava completament exhaurit. De
mana a la Verge Maria, a la qual estimava amb
tanta de tendresa, que li esvaís les boires denses de
la tristesa que planaven damunt el seu esperit. Es
trobava sol, en aquella, hora que les tenebres dava
llen lentament a la terra i ens penetra cor endins la
tristesa profunda de la hit.
S'escaigué a passar per aquells camins un deseo
negut, el çnval Ii digué:
—

Segueix-me.

Joan María el seguí. Caminaren moltes hores
dins les tenebres de la nit. El desconegut era un
desertor que s'havia amagat per aquells indrets
per n.o ésser descobert. Eren molts els joves que
s'amagaven dins la soledat deis boscos per no in
corporar-se a l'exércit de Napoleó.
Joan Maria no sabia qui era el seu acompa
nyant. Quan es féu conéixer al seu company, aquest
Ii digué que si volia podía amagar-lo en un lloc se
gur. Es trobaiien en els hoscos obacs de la Ma
daleine. Joan Maria respongué que els seus p c.,res
estarien intranquils.
Es dirigiren al poble de Noes. EA' dona hos
pitalitat un home anomenat Agustí Cambonniére,
que vivía en una cabana i es dedicava a la fabri
cació d'esclo ps.
Joan María no podia tornar enrera. Era im
possible incorporar-se al destacament que es tro
baya ja prop de la frontera espanyola. Era massa
feble per empendre una caminada tan llarga.
loan Maria no va tro bar feina. No el volien
perqué físicament era molt poca cosa. Els treballs
feixues del camp exigeixen homes ben cepats
•forcuts. Trobant-se desemparat en mig d'aquelles
soledats, i havent fracassat els seus intents de O
sar-se al davant de l'escola del poble acudí a l'al
calde. Aquest es deja Pau Fayot, i gaudia d'un
gran prestigi entre els camperols. La preséncio
de Joan Maria no u va plaure gaire, perqué te
nia ja ocults dos joves desertors. No va voler,
pero, desem parar el !Ove que havia tustat la seva
porta demanant acolliment i el recoman() a una,
seva cosina anomenada C/audina Fayot, que vi

A

T

A

UN

L

Y

la casa d'enfront. Aquesta era una dona ví
dua molt virtuosa, que tenia quatre fills.
Claudina, que estimava molt el: !'obres i el:
dissortats, Ii obrí les portes de la llar i el conside
ra com un membre de la familia. Joan Maria pas
saya els dies ocult al granar i de nit es reunia amb
la familia Fayot. Els llegia l'Evangeli i el: expli
cava la vida d'alguns sants.
Dormia amb un dels fills de la Claudina; pera
aquest hagué de separar-se d'ell per9ué passava la
nit orant i no el deixava dormir.
Per tal de no romandre inactiu, ensenyava el
catecisme als infants. Els ensenyava també de
llegir i d'escriure. A poc a poc s'atrevia a aban
donar el seu amagatall. Aquells que li esguarda
ven el: ulls i el rostre no !‚odien sos pitar que era
un home d'armes. A les seves mans esqueia el
Crucifix i no !‚as l'espasa conquistadora.
Joan Maria enyorava (ls seus companys d'es
tudi i l'escalf de la casa pairal. Era, perd, ende
bades que intenté: abandonar aquells llocs
Dins les tenebres de la nit veia brillar els
ulls de la seva tnare amarats de llagrimes!
Per tal de correspondre a les atencions de la
vídua Fayot, que el tractava com una mare, es
va lliurar al: treballs del camp. Com que s'ali
mentava poc i treballava molt va emmalaltir.
En arribar el bon temps els gendarmes feren
irrupció per aquells llocs solitaris. Ste,qons una
tradiclió que es conserva viva en aquiell poble,
quan a la nit el: gendarmes tustaven la porta de
la vídua Fayot, no !‚odien mai detenir Joan Ma
rio, perM aquest es trobava ocult en els boscos.
Un dia, pera, per no ésser descobert, hagué d'o
cultar-se sota el fenc de l'estable. Un gendarme
el va punzar amb la punta de l'espasa.
La vídua Fayot, per prescripció facultativa,
va anar a beure les aigües minerals de Charbon
via

a

aiéres-les-Bains.
Com que aquesta font

es

troba

a

pocs

quila

Dardilly, es va posar en contacte amb
la familia Vianney. Aquesta, en saber que ha
via donat acolliment a Joan Maria, li va obrir
de bat a bat les portes de la casa. El pare no la va
pebre, pera, amb massa cordialitat. Temia les re
Presalies del capita Blanchard. En retornar la ví
dua Fayot a Noes, Joan Maria es va entristir
molt en saber que el seu pare estava per culpa
seva exposat a les iras de l'esmentat capita.
Joan Maria aconseguí que li trametessin els !li
bres que tenia a Ecully i es va lliurar a l'estudi
per tal de no endarrerir-se massa.
Ja no calia que romangués ocult dins la solé
dat d'aquelles muntanves. Napoleó, que acabava
d'unir-se en matrimonir; arnb l'arxiduquessa Maria
metres de

Lluisa, concedí

una

amnistia.

que Joan Maria abandonava el seu re
fugi, fou rebuda amb gran desconsol. Tothom
l'estimava. Foren molts el: camperols que varen
ofrenar-li algun objecte perqué es recordé: d'ells.
Una velleta u digué:
Quan sigueu sacerdot, pregueu per mi.
La nena Claudina, la filla petita de la vídua
Fayot, va plorar-lo molt, perqW moltes vegades
havia jugat amb ell com dos bons germans.
En arribar Joan Maria a la casa pairal, la seva
mare el va rebre amb Ilagrimes al: ulls. Plorava
d'alegria. Es va esvair la tristesa qn4e planava da
nutnt el •seu cor, com si hagués romas molt de
La
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subrnergida dins les tenebres i sobtadament
trobés sota un cel inundat de llum.
Joan Maria no va sentir mai cap mica de pene
diment per haver desertat. Ell no era responsable
del que havia passat. A més a més cal tenir en
compte que França en aquells temps no sostenía
cap guerra justa, sinó una guerra de conquista.
Napoleó s'havia pro posat tenir presoners din tre el
seu puny tots el: pobles d'Europa. Per a defensar
la llibertat a: la independMcia tots el: ciutadans te
les armes
nen el deure de lluitar. El: que llencen
podem
!‚as
donar
no
patriotes.
Pera
són uns mals
aquest qualificatiu als que no volien posar la seva
vida al servei d'un home ambiciós que !‚retén en
cadenar els pobles i fer-los seguir darrera el seu
temps

es

triomfal.

carro

no es va negar a obeir. El seu pro
desertar. iCom era, pera, possible
que un home que portava tanta llum a dintre ha
gués de presenciar els horror: de la guerra? La
l'absolució a
seva ina dreta, que havia de donar
tants de penitents, no !‚odia fer brandar el glavi
de la mort.

Joan Maria

pasit

no

era

J. CIVERA I SORMANI
rQz.Lretws
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Actes solemnes

Con grés Nacional de Missions
Els treballs de preparació

grés Nacional

de

i organització
s'intensifiquen
Missions

del Con
per

mo

ments.

La

nova

Societat católica de

cinematografia de

Barcelona, "Lux-Honesta", s'encarrega d'impressio
una pellícula arnb els actes i personalitats del
Congrés. Les solemníssimes sessions d'obertura i
nar

clausura,

la monumental Missa Pontifical de

l'Estadi

Internacional de Barcelona, el Seguici Históric de
Missions, els eminents Prelats i illustres personali
tats que han promés acudir a aquest esdeveniment
rnissional.

L'Organisme diocesá dels Exercicis Parroquials
que

compta

a

la mateixa ciutat de Barcelona amb

més de 7.000 homes admirablement disciplinats, s'en
carrega de tot el ref erent a la preparació de la Missa

Pontifical que tindrá lloc el darrer dia del Congrés.
Entre organitzadors, assisténcia sanitaria, acomoda
dors, etc., les Lligues de Perseverança mobilitzen
2.000 homes.
L'organització del Seguici Históric de Missions
será dirigida pels estudiants universitaris católics i al
tres

joventuts parroquials.

Barcelona i els católics de la ciutat d'una manera
especial, han de reflectir que d'ells depén, en gran
part, l'éxit d'aquest Congrés católic. Per tant, s'hi
han d'adherir, donárit llurs noms, com a congressis
tes, ja sigui en llurs parróquies, n a les oficines del
Congrés, Diputació, 231, o al Casal de "Dona Do

rotea", Çorts, 642, pral.
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Morera i Gálkül
A /a bona memaria del nostrat

poeta

Exigéncies de la compaginació escapçaren, i per
la part per a nosaltres més sensible, les ratlles que
a propósit deis actes piadosos
celebrats, a Vilanova
í Geltrú, en :nemória i sufragi del nostre plorat amic,
dedicávem a vindicar, una vegada més, la seva obli
dada cristianitat.
Un volgut i discret amic de dita població ens ha
fet el favor, que agraim profundament, d'enviar-nos
el solt que La Defensa, bisetmanari católic de Vila
nova i Geltrú, ha publicat donant compte deis
allu
dits actes, el qual Ilegiran atnb gust els nostres subs
criptors com també els qui f oren bons amics i ad
rniradors conscients d'aquel' home excellent i gran
poeta. Diu així :
"La Venerable Congregació de Nostra Senyora
deis Dolors, Tercera Ordre Servita, de Lleida, ha
adreçat una atenta carta al Rvnd. Sr. Corrector de
la Venerable Congregació del mateix nom, d'aquesta
vila, Mossén Magí Nuet, elogiant l'acte que distin
gides damiselles i altres admiradors de l'excels poeta
En Magí Morera i Galicia practicaren el passat dia
16 a la Capella deis Dolors de l'Arxiprestat de Sant
Antoni, en suf ragi de la seva ánima.
L'esperit de l'esmentada carta és d'una alta sig
nificació i els membres d'aquella Congregació ho fan
en nom propi i
en el de tot Lleida, dient d'aquell
acte que fou "exemple d'admiració i gratitud i de
gran caritat cristiana".
Després de practicada la Corona Dolorosa, el Re
verend Corrector Mn. Magí Nuet, va pronunciar una
adient plática fixant la seva atenció en el significat
d'aquel' acte i particularment de la mort exemplar
del poeta Morera i Galicia, qui es conf orma amb la
voluntat de Déu en mig dels sofriments terribles de
la seva malaltia, tot pregant junt amb el sacerdot
que tenia al seu costat, a la Verge Patrona de Cata
lunya ; recomana el Rvnd. Corrector la necessitat de
pendre exemple d'aquests homes que senten i veuen
present l'hora del seu traspás.
En el pietós acte hi eren presents, a més de la
senyora vídua de Morera, bon nombre d'amics i ad
miradors del poeta excels qui tant bé s'inspira en
les seves obres prop del nostre mar i sota la clarícia
del cel de Vilanova."
oaltrczuf
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Mur/Cs./Ma.t

aprofilable
Expulsat per immoral
es pensen que
a França la immoralitat de
literatura zolesca es tradueix sempre en els
costums públics i en el régim polític ciutadá. No és
pas així, grácies a Deu.
Hi ha una certa mánega ampla en el viure d'al
gunes grans capitals, a París especialment, peró
abunden les autoritats departamentals i urbanes que
tenen més compte cíe la moral pública que moltes
de les nostres católiques autoritats.
Ara mateix acaba d'ésser expulsat de França el
tan conegut comediógraf belga Ortik Handwick per
haver representat allí dues de les seves comédies que
el Prefecte de Policia considera immorals.
No s'hi ha mirat gaire aquest digníssim funcio

Molts

la

seva
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a fer ús deis seus drets en
compliment deis
deures policíacs.
Si el cas del cástig llagues passat aquí, bon Déu,
quin rebombori s'hauria armat 1
I no será pas que- no passi per falta de casos...
Hi ha cada escriptor immoral, corruptor del po
ble, que deuria ésser exilat de la nostra terral
nar

seus
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Opinions d'alfrí
De El Debate:
El Carnaval de la playa
El segundo Carnaval se celebra todos los anos en las
playas. Por segunda vez gusta la gente durante el estío

placer de cambiar su indumento cotidiano por un
traje que altera por completo las apariencias personales.
del

También este Carnaval suele ir precedido por los ban
dos de la autoridad que otorga licencia para el cambio
de vestido y determina los casos de prohibición.
Falta en las playas ,a careta y el grito atiplado de:
"?me conoces?", pero no cabe duda de que la gente se
disfraza y se hace desconocida con el traje de bano.
Se disfraza poniéndose, en lo posible, al natural, que
es la mejor manera de que no se la
conozca.
Ante las olas desaparecen los vestidos que esconden
la figura y la hacen generalmente aparecer mejorada.
Es acaso un Carnaval al revés, en que la broma con
siste en quitarse la careta de todo el cuerpo.
Las personas más vivas no vacilan en agregarse al
festival. Si las máscaras del invierno suelen preferir
el "pierrot", las del verano prefieren la sumaria vesti
menta de las tribus no civilizadas. Un sencillo taparra
bo, una piel tostada y una pelambrera en desorden dan
todo el aspecto característico.
Quién conoce bajo este
disfraz al elegante Pochclo que hemos visto luciendo
los últimos figurines en la calle de Alcalá?
Como hay en el Carnaval máscaras "destrozona-s",
hay también en la playa banistas de la misma clase,
mojados y llenos de arena, mal cubiertos con una sá
bana sucia y haciendo gala de su despreocupación. Les
falta la escoba al hombro o el caldero, que las otras
máscaras van repicando por la calle, pero producen un
efecto cómico muy parecido.
? Y cómo figurarnos que es don Senén, el respetable
y correcto don Senén, siempre vestido con la más rigu
rosa y seria elegancia, ese ciudadano grotesco, todo ve
lloso, con las canas alborotadas y sin tenir, la panza
en libertad, los pies calzados con alpargatas y un al
bornoz fantástico de dibujo futurista y chocantes colo
rines? Si ahora se lo encontrase el tieso y enlevitado
portero que le ve presidir los consejos de administra
ción de la importante companía, don Senén podría gas
tarle impunemente la broma obligada: "?Me conoces?"
No. ?Cómo iba a conocerle?
Pues no digo nada de dona Flora en "maillot", con
albornoz de tonos rabiosos y en la cabeza un blanco go
rrito de marinero norteamericano. Los que la hemos
visto soberbiamente alhajada en el Ritz, no la acabamos
de reconocer exhibiéndose en huesos (en carnes no; ya
sólo queda por el mundo alguna que otra gorda tras
papelada) y perdido el hermoso color de la tez que le
espera en el misterioso tocador.
Es decididamente un Carnaval, otro Carnaval, este de
la playa; hay máscaras de todas clases y comparsas y

estudiantinas; hay alegría, bullicio

y

despreocupación.

dicen que la careta quita la vergüenza, el
traje de bano produce el mismo curioso efecto. Parece
que el despojarse de la ropa habitual, lleva consigo el
despojarse de todo lo que constituía la personalidad,
tal como vivía y pensaba en condiciones normales. Y
esto puede querer decir que muchas veces toda la per
sonalidad está en el traje.
Así
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Junta Nacional de Crédit Agrícola ha lliurat
forta quantitat per a préstecs als pagesos de Sa

—La

Noticiad

una

lamanca. Ho celebrem.

Estranger

Espany a
d'Estal
La Caixa de Pensions per a la Vellesa i
vis que, a més del carácter de Caixa General d'Es
talvis, ostenta el de Collaboradora de l'Institut Na
Central
cional de Previsió i Delegada de la Caixa
províncies
de
totes
les
de Crédit Marítim per a
intervenint
també
en el Re
Balears
Catalunya i
gitn Oficial de Mutualitats Escolars, depenent del
aca
Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts,
ba d'ésser declarada Collaboradora Social del Mi
nisteri de Treball i Previsió, confiant-li, per tant, el
pagament deis subsidis reconeguts per l'Estat als
beneficiaris de f amílies nombroses.
—E1 Butlletí de l'arquebisbat de Sevilla publica
la resposta del general Primo de Rivera a la Iletra
que li adreça el cardenal Ilundain, en la qual dema
pornográfica que
nava la repressió de la propaganda
algunes
estacions
especial
en
terme,
en
es porta a
—

Entre les sectes religioses que van naixent a
Rússia a conseqiiéncia de la política irreligiosa deis
Soviets, hi ha una que adora a Marx i a Engels, als
quals erigirá un temple. Si el vol omplir de sants
d'aquesta mena, no li'n f aran falta.
—El principal contingent de passatgers en els
avions que en transporten d'Anglaterra al continent.
está compost de dones, que es mostren entusiastes
d'aquest nou genere de locomoció.
—L'agricultura británica está d'enhorabona amb
la pujada al poder del partit laborista que l'está pro
tegint per tota classe de mitjans i amb dispendis

quantiosos.

—El govern italiá es preocupa f orça del creixe
ment desaforat de les grans urbs, tant pel que afecta
aquestes aglomeracions d'és
as mals que comporten
repercussions en la
sers humans, com per les seves
ferroviáries.
a l'ef ecte emt
mesures
que
despoblació rural. Les
—La Comissió Municipal de Festes de Bilbao que
draconianes.
semblen
un
xic
pra
govern
italia
el
per
havia organitzat un concurs de bellesa femenina
—Ha
estat creat a Nova York un fons de cinc
qual
la
diaris,
en
al dia 24, ha trames una nota als
dólars, el qual permetrá als estudiants de
cents
mil
nianifesta que desisteix del seu propósit.
estudiar lleis internacionals a la
paisos
estrangers,
l'esmentada
nota
els
Malgrat que no especifica en
Harvard.
de
que Universitat
motius de la seva renúncia, és creença general
Aquest f ons prevé la creació de seixanta borses,
a
pastoral
publicada
respon
a
la
determinació
tal
una
per cada país del món i els Dominis británics,
la
qual
pocs dies pel bisbe de la diócesi, pastoral en
i és molt semblant a les beques Rhodes de la Univer
el prelat condemnava una organització semblant rea
sitat anglesa d'Oxford.
litzada per un diari de Sant Sebastian.
Els beneficiaris seran nomenats pels respectius
—S'ha publicat un R. D. aprovant el Reglament ministres de Negocis estrangers de cada país.
per qué han de regir-se els assaigs de cultiu de
—El ministeri de Negocis estrangers de França
ta bac.
ha dirigit una circular als cónsols de França a l'es
--Una circular oficial disposa que entre les mutua.
tranger, perque novament cridin l'atenció als qui
litats obreres que tinguin establert el servei d'assis
portar al da
pel emigren a França sobre la necessitatladellei.
téncia médico-farmacéutica, s'obri un concurs
documentació
exigida
per
munt la
repartiment de 35.000.
Segons aquesta circular, els estrangers que entrin
construc
reíerent
a
la
legislat
mitjançant un
—Tot ço que s'és
a França per exercir una professió
ci6 de cases barates es va refonent per a donar-hi salari, han de presentar a la frontera francesa un
contracte de treball regularment visat pels serveis
més uniformitat i més eficacia.
Treball a
Escola
de
competents del ministeri del Treball o de l'Agricul
s'ha
creat
una
R.
D.
--Per
tura, segons els casos, i un certificat d'un metge au
Reus.
toritzat per les autoritats franceses.
—En el ministeri del Treball s'ha constitult la jun
l'oportuna
Cert nombre d'estrangers, per a escapar a aques
en
virtut
de
ta de colonització interior que
declarar, en arribar
designació efectuada pel Govern presideix don Lluís tes formalitats, s'abstenen de cercar treball. Quan
de
frontera,
llur
intenció
a la
Hermosa.
de cercar treball i aleshores sol
Es doná compte de les disposicions que ordena han entrat tracten
situació.
liciten la documentació que regularitzi Ilur
l'establiment d'aquesta constitució, tasca a l'esmen
ir
completament
procedir
és
manera
de
Aquesta
tada junta encomanada, qui tindrá al seu cárrec l'e
estrangers
a
molts
inconve
exposa els
xecució de les lleis de colonització del 30 d'agost regular, i
d'octubre
1918
nients.
23
de
reglament
del
de 1907 i el seu
—La baixa de la natalitat que es nota d'alguns
entendrá en l'administració de les colónies agríco
esmentats
textos
anys ençá a Italia ha prosseguit en els darrers deu
les ja establertes d'acord atnb els
situació
eco
d'aquelles
la
mesos, si bé no en proporcions alarmants. En el dit
legals i en la liquidació
quals
ho
aconselli.
període han nascut 929.435 infants, contra 944.462
i
social
de
les
nómica
mateix període anterior. Els matrimonis també
--Els diaris de Madrid diuen que a la vila i cort en el
estat,
els darrers deu mesos, menys que en el
han
hi ha més de 21.000 nois que no reben cap més edu
igual
de l'any passat. Aquests números pre
període
escolal
e.ació i ensenyament que les del carrer. Bona
allí. Aquí no ens fan fred ni calor i aix6
Aquí, a Barcelona, també es compten per mils els ocupen molt
d'Espanya
són ben pitjors.
que
els
uois que tenen semblant escola que els de Madrid.

710

C

A

Y

A

3

OCI

A

L

Mí' 1114 114 711:11111014A141
Santander ha pres a San Sebastián la cort reial i
la política estiuenca, amb els avantatges consegüents.
Hom no acaba de fer-se a aquest canvi. Peró cal
fer-s'hi. Es la realitat. La muntanya, regió de la
qual és cap i casal Santander, és un país fresc i tra
dicional, i sembla que tot el que viu allí participa,
almenys, de la seva frescor. I vet aquí que la política
s'ha tornat fresca. La nova A. N. es reunirá, si Déu
ho vol, quan faci fred. Els plans hidrológics del Mi
nistre de Foment, posats ara de manifest, abracen
tots els rius d'Espanya. Adhuc La Epoca n'está en
tusiasmada i se'n sent rejovenida. Bis vells polítics
també s'han refrescat, s'han tornat joves.
Pero per frescor la deis socialistes, que paguen
al Govern, que tant ha fet per ells, amb una ne
gativa, com si fossin els representants de l'esta
ment obrer espanyol, quan el cert és que constituei
xen una exigua minoria. I la frescor
que necessiten
els socialistes per dejarse querer d'aquesta manera
sabent com saben que no arriben ni al cinc per cent
del nombre d'obrers que hi ha a Espanya! El Go
vern la té ben merescuda aquesta
caricia.
L'esfinx ha parlat. Sánchez Toca ha fet declara
cions polítiques, peró ningú no sap el que ha dit.
Vet aquí un deis bornes més talentosos i saberuts del
món llatí que no es deixa entendre mai. Quedem en
qué anirá, o no anirá, a l'A. N.; que no conferen
ciará, o conferenciará, amb els seus companys d'in
vitatori ; que la Constitució del 76 és idónia, o no
és idónia, per a fer la felicitat deis espanyols ; que
és legal, o i•legal la Dictadura. Ben a l'inrevés del
seu gran amic (de lluny) En Romanones, que sem
pre es perd per parlar massa ciar.
Parlant seriosament, molt seriosament, Sánchez
Toca pensa quasi com Romanones i segurament Ii
fará companyia quan es tracti de reanudar la histo
ria de Espana, encara que digui que amb la vella
política ehl no hi vol saber res.
Altrament, sens adonar-nos-en, hem parlat de po
lítica com si des de l'any 1923 no hagués passat res
de particular.
La resurrecció deis polítics que hom tenia per
morts i enterrats, atenent-se a molt autoritzades i
múltiples declaracions, ha portat un enrenou al camp
polític estiuenc, que Déu n'hi dó. Tota la premsa en
viu, i el país n'está com eixorivit de veure aquest
espectacle, que li recorda aquell temps que la po
lítica podia costar cara, peró era cosa entretinguda...
El fet més interessant, per bé que menys comentat,
de la setmana, és la nova, quasi oficial, publicada res
pecte el resultat de les collites de gra d'enguany a
la península. Bis productors cerealistes del centre
han exagerat, sens dubte, la nota en profit seu, amb
la mira de barrar l'entrada al gra de f ora, peró qua
si será prudent pensar que, ara per ara, Espanya es
tá ben proveída, grácies a Déu, de blat.
*

*

"Baza mayor, quita menor." El discurs del Pre
sident del govern anglés en la X Assemblea de la
Societat de les Nacions reunida a Ginebra ha rele
gat a segon terme la importancia extraordinária que
realment ha tingut la Pau de La Haia.
Mac Donald ha donat, en el seu discurs, senzilla
ment i solemnial a la vegada, algunes notes pacifis
tes d'immens valor actual.
Ha proclarnat que mai com ara está assegurada la
pan, tant pels resultats de la gran Conferencia de La
Haia, com per la vigencia del Pacte Kellogg i la
bona marxa de les negociacions pel desarmament
universal. Ha anunciat pie de joia l'immediata re
patriació de l'exercit anglés d'ocupació a la Renánia.
Ha fet constar la generositat amb qué ha obrat An
glaterra tant respecte als seus aliats, com amb els
seus enemics, augurant a la present X Assemblea de
la S. N. una tasca profitosa. I després d'exposar cla
rament la futura política pacifista de la
Gran Breta
nya i abominar bíblicament la guerra, dedicá un cant
eloqüent a les excellencies de la pau que preconitza,
ádhuc a Palestina, en el conflicte de races i religions
de la qual es declara completament neutral, peró dis
posat a que es conjuri immediatament, amb tot rigor,
a

tota pressa.

L'efecte del discurs de lVfac Donald no cal dir que
ha estat bo i grandiós.
Es d'esperar que el seu esperit informi les discus
sions de l'Assemblea ginebrina i marqui les seves di
rectrius essencials.
Altrament, qui pagá els plats trencats a La Haia
fou Alemanya, i alguns, igualment, Itália i les peti
tes potencies de la Petita Entente. Cal que hom
els
agraeixi el sacrifici.
D'acabar sense un acord definitiu aquesta histó
rica Conferencia, la diplomácia mundial hauria so
fert un veritable desastre amb perill de molt profun
des pertorbacions i de con flictes irresolubles quasi.
Els alemanys ja se'n mostren indignats de la Pan
de La Haia, peró res no han demostrat contra qui
ha firmat l'acord. La Pan de La Haia bé valla el gra
pat de milions de mares que el representant dignís
sim de l'Anglaterra laborista exigí de totes les na
cions allí congregades com un noi mal criat. El
paper
de Snowclen, trioinfant, ha estat molt poc airós.
En canvi el paper de Stresseman, derrotat, ha me
rescut el respecte d'amics i enemics.
La guerra russo-xinesa resulta cosa de nens, trac
tant-se com es tracta, de dues de les nacions més
grans del món. Sembla que juguin a cuit. Al mateix
temps que es fan la guerra, negocien la pan d'una
manera semblant. Bah, menys mal !
A Palestina encara duren les venjances deis árabs,
peró Anglaterra cobrirá de soldats, canons i aero
plans, tota la regió del seu Mandat, i si no aconse
gueix la pan, imposará l'ordre, que tanta gent pren
per pan...
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La fesla niajor de Barcelona
Als bons barcelonins
No fa pas molts d'anys que totes les famílies bar
celonines que estiuejaven a f ora, tancaven a mig se
tembre les vacances estivals per tal de preparar-se
per a la festa majar de la Mare de Déu de la Mer
i celebrar-la dignament als seus peus santíssims.
Aquest religiós i tan barceloní costum ha anat
minvant desgraciadament fins al punt d'oblidar-lo del
tot moltes famílies de Barcelona de la més pura i
alta nissaga.
Si elles donen un exemple així, que voleu que faci
el

I no és pas per manca de fe, ni tan sois per re
fredament de la pietat pairal que obren d'aquesta fai
só tan lamentable, sinó per falta de comprensió, tal
volta per oblit, o per a seguir la moda que ara per
llonga fins a mitjans de tardar les vacances d'estiu.
No estan pas els temps per a portar-se ami) Déu
i la seva Marc santíssima d'una manera tan indigna i

menyspreaciora. No,

per cert.

atrevirn a cridar l'atenció de les fa
mílies que alludim perque facin acte de presencia
almenys la diada solemnial de la Mercé, i no per
a les
festes mai vistes que durant els dies de la
nostra Festa Major tindran lloc a Barcelona, sinó
perqué és el dia dedicat de consuetud a la Reina i
Patrona de la nostra comtal ciutat.
Nosaltres

ens

poble?

fa el que veu fer a la gent
senyora, i si els senyors s'obliden de la Verge Mer
cedária i obren respecte d'E,11a com si la menysprees
sin, el poble ni tan sois se'n recordará.
L'altre dia hom s'acomiadava en un poble veí, d'una
piadosa familia del rovell de l'ou barcelonés, dient-li
—Fins a la diada de la Mercé !
—Ai; aquest any no tornarem a Barcelona fins
passada la festa.
—Que dieu?
—Ho hem acordat així. Resi voste una Salve a la
nostra intenciól
Són a milers avui dia les famílies de Barcelona que
obren d'aquesta manera tan poc barcelonina.

Perquc: el poble humil

rzzzd 3"1.!

En el número próxim

El Comte
per

Arnau,

Sagarra
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Bloc d'anunciants
Bis bons amics noatres que atnb l'anunci 1.ontribueíxen a la difusió de la nora revista., han
;1e meréixer les simpaties deis nostres subscriptasi lectors en general que coincideixen atnb el nostre
ahnics
Idea.ri. Ens plau publicar a continuació el nona ds...ls nostres anunciants, per tal que ele llores
públic.
d'adquirir
deba
anides
que
ofereixen
al
algun
recordin
quan
hagin
els
ifleus els ad :
OBJECTES D'ESCRIPTORI:
DROGUERIA I PERFUMERIA:
A.CADEMIA COTS:
Bazar Balmes. M. Bofandl. *al
Pallejá i Boasnittí, S. L. Cl,trša,57.
A7. Portal de l'.Augel, 314.
ACCESSORIS D'AUTOMOSILS.
Service Station, Arag6, 27d.
D'A SSUMPTES A 11)
MINISTRATIUS:
Josep Cardús. Balmes, 16, pral.

k.GENCIA

-

A.UTOMOBILS:

Cdrsega,

293.

3ICICLETES:
R. Serra. Rbla, Catalana, 1-06.
BRONZES D'ART:
Mosco i Botey. R. Catalana, 129.
C.AMI SEPIA:

Salvador

Rubert.

Avinguda

Portal de

Aribaa,
l'Angel,

1IMENT ARTIFICIAL:
Josep Fradera. Ronda Universi-

dad,

31.

COMPANYIA DE SEGURS FER
ROVIARIS, MARITIMS I IN
CENDIS :
"La Constancia", Ronda Univer

sitat,

4.

CORRETGES:
Maxith:l Blasi,

Juan,

13.

Passeig

de

Josep Roca. Pina del
front de l'església.

Sont

Pi,

3,

en

GRAMOFONS:
César Vicente. P. de Gricia, 4.
Guillen., Puig. Pelai, 14.
MATERIAL FOTOGRAFIC:
Vda. Enric Riba. Rda. Universi
tut, 37.
MATERIAL PER A COBERTES:
Uralita, S. A.
MOBLES:

Cdrsega,
v3.

mea,

ELECTRICITAT:
Anteni .A116. Laintana, 67.
GANIVETERIA:

394.
de

Estera

Catalunya,

Galera. Rbla

7.

MODISTA:
R.

Puigdontanech. Diagonal,

NEUMATICS:

"Bergougnan".

Antiga "Cate Figueras".
de Sant josep,

4512.

Rambla de Cata
lunya, 76,
NEUMATICS (venda I reparacid)
Casa Vallespí. R. Catalunya, vs8.
NOVETATS PER A SENYORA.:
"El Centro". R.cta. de Stuat Pese, 5,

Rntribla

PINTORS DECORADORS:
Vilaró i Valls. Corta, 604
RADIO:
Codina i Farriol. Balmea, 126.
REPARACIO D'AUTOMOISILS:
Tallers Balmes. Balines. 76. Ittli

Klugg.

SA BATERIA

C.alcats Minerva. S.
núm. 30.
Casa CrellS. Aribau,

MODES:
M.

52.

OLIS PER A AUTO:
"Autol". Laietana, 7.
PASTES PER A SOPA:

A. l.alussini.
'14.

SASTRERIES:
Rambla Catalunya, X2, s.
(Especialitat en vestits per a nonti.)
Ramon Beleta. Av. del P4rtal ?ift

l'Angel,

35.

SEGURS D'AUTOMOBILS:
"Omnia". Rda. Universitat, 15, s."
XARXES 1 FILS PER A LA
PESCA:
Filio de Gabriel Deba. les" 7.
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BARCELONA

Agéncia d'Assumptes administratius

de JOSEP
Despatx: Balines, 16, pral., Barcelona.-1-lores de 9 aCARDÚS i Cia., Stat. Ltda.
11 1 de 5 a 7— 'I eléfon 17016

Anes,bafires, traspassos o earrels de nom en eonfriburions 1
lmposfos.— Terrifovial. Indil,trial. Devoluelons de quantfints indegudnment
satistetes. Ineidencles en la
Comprovació del Registre Fkeal. Baixes reeárrec ext, norelinall
4 °/,, sobre finques
Eixarn pies.
'

..----.............,...........................3
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casa els seus rellotges esque quedará complagut del treball
i ensems veurá les grans existéncies de
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que fa la
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AMERICANA A ESPANYA

MANZANARES

JOSEP
La

S

STATION

SE RVICE
PRIMERA
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gasolina, petroli, neumiitics, cimbres, olis,

grafista,

accessoris, emes, ferreteria i tot qusnt pertany a l'autombbil.
VENDA A L'ENGRÓS I DETALL
GARATGE

I

TALLERS:

CASA

CENTRAL:

SUCURSAL:

Aragó, 272
Passelg de Grácia, 45
Carrer

Carrera Sepúlveda, 148-150
Villarroel, 55
I Florldablanca, 121

Esplugues

Teléfon 11850

Consell de

Llobregat:
Miró, 10

Encreuament de lea

MAGA TZEMS:
Teltfon 51810

de

Carrer I,aureano

carre

teras de Madrid 1 Cornellh

Cent, 421

BARCELONA
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FABRICA DE XARXES
1 FILS RETORTS
PER A LA PESCA

1

1
,

Ser-veis Regulara
RAPID

Espanya-Nova York
DIRECTE
9 expedicions l'any
d'Espanya
a Cuba i Méxic
R APID: lord
a

16

expedicions

12

expedicions

16
>

Teléfon 11422

1

a

l'any

expedicions al'any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
11
a

expedicions

a

a

l'any

a

l'any

Fernando Póo
12

—

l'any

LIMA: Mediterrani, Cuba i Nova York

>

Bruch, n.° 7

a

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina

Mediterrani

1

1

VAPORS CORREUS ESPANYOLS

expedicions

Eilipines
3

Servei típus Oran Hotel.
telefonía.
Orquestra.
-

expedIclons a l'any
T. S. F.

-

Radio
etc.

Capella, etc.,

(Entre Trafalgar i Ronda)
a les Agencies de la Companyia
principals ports d'Espanya. A Barcelona
la Companyia : Plaça Medinaceli, 8.
oficines

Per Informes,
en

osis

xiliel5onnataW,ImAnnoltDatmunraw
Recautxutatge
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RAMBLA

DE CATALUNYA, 118

25

DE

COTXES

eie D'ESTUVE TROBADEO VISMINT
CASA

BALLESPI

Venda de neumática I cannbreo.
Stock de neumático d'ocasió I recautxutatge
al 40 90 de nous.
Acumuladora Peto

AUTOMATIC 73493

PROPIETÁRIS

I reparació de neumático
I cambres.

0 LIS
1.11

Royal

Ford.
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Deseco:otea especials ala que manifestin
llegidors de "Catalunya Social"
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Y14

C

T

A
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SOCIAL

A

Académia Cots
DIrecció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA
1.14 IDA ID A EN 1E37
Teléfore 18953 A.-Apartat 782
SUCURSALS:

MADRID, Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guirnerit, 32
REUS, Arrabal Robuster, 23; MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Calme, 52 bis.

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERÇ

per diferents

sexes

pisos

i escales

IDIO MES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MOD1CA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones
ASS1GNATURES: Teneduria.—Cialcul,—Lletra

nografia.—Taquigrafia.—Frances

i

places.

comerciaL—CorrespondIncia.-- Meca

Anglb.—Alemany.—Classificació

comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial—Linguófons.—Máqumes

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.

„.
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GARATGE I TALLERS “BALME5.44
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BALMES, 76 (entre Aragó i Vallacia).

-

AJUSTATGE I REPARACIÓ
RENDIMENT EN

TELEFON 75941
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A
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—

PREUS

REPARACIONS

LIMITATS I
--

INSTAL'LACIONS, MAONETOS, HOBINATS, ETC.
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Fetreteria 1 Metalls per a
Bronzes
obres. Insq-al•lacions per a algtaa i gas

MÁXIM

STOCK ELÉCrRIC
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V I LA RO :1 VALLS
PINTORS DECORADO RS

BIOSCA 1 BUEY, S.
Secci6 especial d'Art 1,1eligió

VENDES:Rnnibbit de

Catallunya,

129

Teléforn 73536

TALLERS: Roger de Flor, 189
Teléfon 50204
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Corts, go 4

Tellfon 10283
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