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El Bísbe Dr, D. Ramon Guillamef
Després de molts mesos de sofrir una tnalaltia
que el retenia en les seves habitacions particulars
l'inzpossibilitava per a l'actuació en el seu altís
sim ministeri pastoral, el Bisbe resident de Barce
lona, Dr. D. Ramon Guillanzet i Coma, ens ha
deixat definitivament, traspassant el món per a
llenear-se en les mans del Déu qui el va crear.
No cal dir com és pregon el sentiment de dolor
que cmplena el nostre ánim. Encara que en aquest
cas la mort era prevista i, dissortadanzent, espera
da d'un dia a l'altre, la impressió del traspás del
Pastor no deixa de tenir per a nosaltres, els cato
lies, un xic de semblança a la tnort d'un pare, i
d'un pare amorosívol i senzill com era aquest
bon doctor Guillamet.
El seu Pontifical en la nostra Dibcesi barcelo
;tina ha estat breu i ben aprofitat. Holle pietós per
damunt de tot, dedica tot el zel del seu cor a l'ac
ció religiosa principalment. I en mig de l'acció
religiosa en general, tingué cura especial d'es
tendre la vida parroquial a mantes barriades de
Barcelona on teja bona falta, instituint un con
lunt de Tenéncies Parroquials, alcant les corres
ponents esglésies per al culte, i dotant-les con
venientment. I així, tot aquest enfilall de Tenén
Cíes que per les nostres barriades Inés foranes
más belles de Barcelona vénen dedicades a Nos
tra Dona de Montserrat, a Nostra Dona del Ro
ser, a Sant Francesc d'Assís, a Nostra Dona de
Lourdes, a Sant Jordi, martir, etcétera, constitui
ran sempre una flairosa corona de roses de pietat
que brillará entorn del nom del malagttanyat Pas
tor de la Diacesi de Santa Eulalia. Quantes $
guantes són les animes, a milers, que avui senten
els beneficis de la gracia per mitjá del temple
Parroquia/ a elles aeostat per la tasca simpática
del Dr. Guillamet!

Home senzill, esperit sense complicacions, era
el Bisbe nzort tot un carácter. En manta qüestió

espinosa

en

qué llagué d'intervenir, mantingué

sempre amb fermesa el seu punt de mira orien
tal per l'altesa del seu ministeri, i mai a cap potes
tat

no

seva

doblega

el

seu

front

en

nzissió pastoral.

les

funcions de la

seva ben provada austeri
rectificar molts abusos en ma
téries amb la vida religiosa relacio nades, com en
certes funcions de beneficéncia, com anzb deter

I

no

cal dir

tat que el

res

porta

de la

a

minados ostentacions que en matéria de matrimo
nis distingits desdeien un xic de la senzillesa prb
pia de la casa d'un Bisbe, etc.
El Pontificat del Dr. Guillamet no haura, cer
tament, enlluernat cap esperit. Perb examinant-lo
un xic a fons, certament que es reconeixera com
un deis pontificats más fructuosos entre els mo
derns dins la historia de la Mitra de Sant Paciá.

Preguem per l'anima d'aquest

nostre

Prelat

que

ha deixat per a sempre en la terra. I recordem
la seva norma de vida, que si haguéssim de carac
teritzar ho farienz en tres nzots: austeritat cris
tiana, pietat fondíssima, carácter sencer sense os
tentació de cap mena. Bona llieó de vida cristiana,
certament, és la que ens deixa aquesta vida ex
ens

tingida!

Sortosament, en morir el Dr. Guillamet, ja un
altre Pastor ens resta en la Dibcesi i que, com el
difunt, treballa amb zel per als seus diocesans, ani
mes a ell encomanades. Que Deu ens conservi i
faci fructificar la seva acció, mentre que tots els
amics de CATALUNYA SOCIAL descloem els llavis
en °lució .pel Pastor difunt a qui tant deu aquesta
cleda barcelonina de la vida cristiana.
Que la Llum Eterna llueixi esplendorosa pel
Bisbe mort i que el Den de les misericbrdies l'ha
gi acollit en la Santa Gloria.
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I en començar el dimarts darrer a córrer la trista
en llur cor
nova del seu gravíssim estat, tothom sentí
quelcom semblant a un cop despietat de la desgra
cia... "El Bisbe es morirá !" "El doctor Guillamet

ja agonitza!"
les dues hores i quaranta minuts de la mati
nada següent, lliurava l'anima a Déu el venerable
Prelat, l'home f ort i auster, el cristia exernplaríssim,
el pare deis pobres i deis humils, l'integérrim go
vernant de la diócesi barcelonina.
I

a

*

*

*

El doctor Guillamet era originan i del cor de la
nostra terra. Era olotí. Era fill del poble.
La seva familia, de modesta condició social, ex
cenia en virtuts cristianes i racials. Els seus pares
donaren als fills que Déu confiá

a

llur tutela

una

educació severament cristiana, netament catalana, que
vol dir plena de seny i d'austeritat, seriosa, activa,
esolta, fecunda.
Tant eh l com els seus dignes germans orientaren
la seva existencia al més immediat i complet servei
de Déu ; i així veiern, pel que es refereix al doctor

Guillamet, que

tan prompte acaba a Olot els seus
estudis elementals a l'escola pública, s'encamina al
Seminari de Girona, que embaurná amb les seves jo
venívoles virtuts i acredita amb exámens brillantís
sims tots els cursos que estudia en eh.
L'any 1877 twebia Ordres menors en l'esmentat

Seminari.
Fou l'any 1878 i al mes de desembre quan el doc
tor Guillamet rebia la sagrada ordenació del presbi
terat a la capital de la seva diócesi.
Pocs anys després es passava de Doctor en Sagra
da Teologia a Valencia i es llicenciava en Dret Civil
la nostra Universitat.
de
les seves virtuts i deis seus talents
La fama
cridaren l'atenció de l'aleshores bisbe de Girona, doc
tor Sivilla, qui amb molt d'encert l'associá a les
seves tasques pastorals anomenant-lo secretan i par
i Canónic

a

ticular i de visita.
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El Bísbe
L'instint del poble té illustracions admirables. La
gent sabia poques coses del difunt doctor Guillamet.
La seva actuació pastoral ha estat relativament cur
ta, i malaltissa la seva vida. Cap esdeveniment resso
nant no ha esmaltat el seu pontificat barceloní. I
amb tot i aixó, el poble tenia la sensació d'estar go
vernat per un gran Bisbe, per un Pastor bo i zelo

A

Dos anys mes tard obtenia en famoses oposicions
la Canongia Doctoral en la Metropolitana de Tarra
gona i era anomenat Secretan i d'aquell illustre Ca
pítol. Poc després i sucessivament ocupa els impor
tants arrees de Provisor, Vicari General i Tutge Me

ropolita.
Per espai de dotze anys l'arxidiócesi tarraconense
gaudí de les dots i excellencies que adornaven al
doctor Guillamet i que generosament prodigava arreu.
En aquell Seminari-Universitat Pontificia explica
amb suma competencia i zelós mestratge Sagrada Es
criptura, Drets Canónic i Civil i Practiques Forenses.
Peró les activitats del Canonge Doctoral no tenien
fites, i en molt diversos camps de la pietat, de la be
neficencia, de la propaganda, etc., exercí una acció
personal tan ben orientada i profitosa, que encara
avui dia se'n guarda record i es frueix de la seva bo
1

nesa.

En el camp periodístic cal fer constar que el doc
tor Guillamet funda el diari La Cruz, que encara
testimonia amb una vida plena de salut i d'obres
prolífiques la válua i la saviesa del seu fundador.
*

*

*

Ara bé; ço que féu a Tarragona i en grau més
eminent com a Bisbe, va fer a Lleó i a Córclova en
ésser enlairat a l'Episcopat. Es impossible de donar
ne compte detalladament. En les dues diócesis deixa
quatre anys,
com estela de Ilum. La primera l'ocupa
i set la de Córdova.
Per a tenir una idea del que ha fet en la diócesi
de Barcelona, a qué fou enlairat fara. prop de sis
anys, cal llegir les paraules del seu egregi coadjutor
amb dret successori, el venerable, virtuós i sapien
tíssim doctor Miralles, escrites en la seva magna Pas
toral d'entrada.
*

*

*

Del fondíssim sentiment que ha causat a tot Bar
celona la mort del doctor Guillamet ja en donen] una
mostra al començament d'aquestes ratlles.
Per la nostra banda líem de dir que el difunt Bis
be f ou el nostre guiatge.
CATALUNYA SOCIAL s'associa cordialment al dol de
la diócesi barcelonina, i prega a Déu que coroni es
plendorosarnent al Cel al qui en la terra treballa per
Ehl amb tant de profit i amb tanta ardidesa...
R. I. .2. A.
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El problema de l' ensenyament
Planys i més planys pertot
Manquen escoles ! Manquen

senten I
locals! Manca la ins
trucció, l'educació, el pa de l'esperit !
Ara comença arreu de Catalunya i les províncies
éuscares, així com a la regió muntanyenca de San
tander i Astúries, a haver-hi algun edifici construit
per a escoles.
Dóna goig, recorrcnt aquestes regions, d'albirar
en algun poblat la casa blanca,
nova i neta de l'esco
la acabada d'estrenar poc ha.
Mes al costat d'aixó, en quants i quants pobles,
Viles i ádhuc ciutats, l'escola és com una presó ?
Aix6 en molts pobles i viles, en altres viles i ciu
tats com per exemple la nostra ciutat de Barcelona,
l'ensenyament té tan grossos i cabdals defectes i
allotjaments, que als qui havem hagut de visitar al
guna volta locals d'aquesta mena, ens cau la cara de

vergonya.
Ni Ilum, ni capacitat d'aire,

arrcu se

ni ventilació.

No és possible que un bon mestre pugui cuidar-se,
ell tot sol, per més esforços que faci, per més en
giny que posi i per més bona voluntat que tingui, de
vuitanta o noranta o més nois, i qui diu nois diu
noies.

Pobles he vist on l'escola de nois o noies está
tan péssimatnent installada
que alió no té nom ; mes
en canvi el poble
té cura de poder comptar amb tres
grans sales de ball, dos teatres i dos cinemes, qua
tre cafés, tots amb edificis exprofés,
amplis, nous,
esvelts, i ami) totes les condicions i comoditats. E]
mes pobre del poble són l'escola i el temple de Déu.
Algun mestre particular o bé una institució reli
giosa de dones supleix la manca de l'escola pública
nacional.
No és pas per mancança de mestres i mestresses,
fi per
mancança de deixebles ; tant deis uns com
de les altres

en

primers.

sobren, més de les últimes

que deis

Sens fi de

mestres i mestresses avui es troben
i tants mils infants que no reben ins
ni educació, Ilevat de la que aprenen al mig
del carrer, de
la carretera o en altres llocs pitjors.
Seguiu els carrers forans de la nostra ciutat, a les
obreres, i als nuclis de barraques i allí
veureu la quitxalla tot el dia, sense que ningú no
es cuidi
d'aquel] bé de Déu. I el que és pitjor : aque
lla mainada que no puja
un pam de terra, tnarcats
amb l'estigma del vici,
renegant el Sant Nom de
l'únic Pare Nostre que aprenen i que ouen
els pocs
moments que s'aixopluguen en la trista i
fred a llar, en la barraca o quan estan al carrer, a
la platja
vora el mar.
Criatures de set, de vuit anys renegant i rene
gant amb un
cinisme satánic, que es clava en el cor,
encara que hom els amonesti, encara que hom els
ren31, encara que hom s'esgarrifi, ells per tota ressense

plaça

trucció,

barriades

Déu,

posta

us

insulten amb la mateixa nefanda expressió.

Per dissort

Anys

sóc cada dia testimoni
enrera hi havia el propósit, ací
en

a

Barcelona,

L
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Ores problemes

d'aixecar trenta grups escolars que minvessin aques
plaga. Uns quants pocs pogueren acabar-se. Tres
n'hi ha de començats. Els homes que es diuen ai
mants de la cultura, dies ha que tenen la paraula...
Ben segurament que si els ferissin les oides, si se'ls
clavessin en el més pregon del cor les expressions
abjectes de tanta mamada abandonada per manca
d'instrucció, s'hi posaria remei.
Aix6 pel que toca a Barcelona.
Pel que correspon a la resta d'Espanya és també
prou dolorós el que amb cruesa ens diu l'estadística:
el so per zoo deis espanyols no saben llegir ni es
criure.
Oi més ; a les nieves mans, acaba de venir un nú
mero del Butlletí mensual de l'Associació de
Sant
Rafael, que té cura de la proteccióó de l'emigrant.
Escatnpats per aquest Migdia de França, des de
Tolosa a Montpeller, hi ha més de dos milions d'es
panyols sense que ningú no es cuidi d'clls sinó per
explotar-los, sense escoles, sense instrucció, f ent
vida a part, estatjats en barriades si fa no fa com
les barrides de barraques de les quals ací a Barcelo
na tenim tan bella florida, gent que ha fugit de la
fam i de la mis?Iria del terrer pairal. També jo he
pogut comprovar la mena de vida que allí porten i
gairebé cap no sap de Iletra.
Quin cabal immens que cada dia es perd per a nos
altres I
Una prova i ben plaenta.
Cada any a la tardor, al temps de coliir els mas,
venien, com de consuetud, una colla d'obrers verema
dors i cada any venien els mateixos.
Un dia vaig sentir parlar a un d'ells de Varsóvia,
de Berlín i d'altres capitals d'Europa.
Com diantre aquest home anomena tants de pobles?
pensava jo i picat i encuriosit, vaig voler esbrinar-ho.
Efectivament aquel' home jove (deuria tenir uns
vint-i-set anys) havia corregut tota l'Europa, i el
que és més gros, fent de comerciant i sense saber de
lletra, i cada any, quan havia recollit les collites del
poble, fets alguns jornals de consuetud, els seus
veins Ii arranjaven uns quants vagons de f ruits i
amb agiten carregament feia cap a Berlín un any,
un altre a Viena, a Colónia, a Zurich, a Lucerna i
altres capitals venent la fruita i rebent-ne de nova.
Acabada la campanya, retornava al poble, allí feia
el repartiment del producte de la venda i deis bene
ficis i d'aquesta manera cada any corria món i es
f eia entendre en tan diferents palsos on establia el
ta

comerç.
Oh, pensava

jo, si aquest xicot hagués tingut ins

trucció, quin comerciant, quin financier, quin borne

d'empresa hauria estat ! I tants i tants com n'hi ha
d'escampats pel món d'aquests analfabets espanyols !
Quin doll de milions es perd per manca d'instruc

ció!
Tan poc
blema!

com

costaría de resoldre aquest pro

J. GUILERA VILLARREAL
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Del complíment duna !leí
Avui, diumenge, la plaga de la vila a mig matí era
plena de rodones d'homes. Cridaven, gesticulaven, re
negaven. Un crim? Una desgracia? La imposició del
compliment de la Ilei del descans dominical, a la pa
gesia. Aquells homes que de segur no s'haurien aixe
cat per defensar una llibertat, s'aplegaven per es
plaiar les seves ires contra els qui els imposaven el
compliment d'una llei vella.
Quina pena que em féu! D'oir les seves flastomies
més que escoltar llurs raons en pro del no
de la llei. Per burlar aquesta, l'amo mur
ri se les ha imaginades totes. La raó potíssima, peró,
és que perjudica els seus interessos. Cap dels pa
gesos que hem escoltat no hem advertit que alle
gués aixó. Hauria estat de poc talent i tot. Perqué
d'un cap de l'any a l'altre hi ha una colla de f estes
que el pages les fa i per altre cantó ningú no el
molestaria si gosés de treballar. La raó suprema que
allegaven era que si no els deixaven treballar fins a
tant

o

coinpliment

inigdia es moririen d'avorriment. Estúpids!
Evidentment tots aquests pagesos ja no practi
quen, ja no compleixen la llei eclesiástica d'anar a
missa les festes de precepte. I hom es pregunta : El
nostre pagés no va a missa per poder treballar o
bé, per tal com se li tolera de treballar no es re
corda de la missa? La resposta importaria el con
testar a tot el procés de descristianització que ha
seguit la nostra pagesia, i que si en certs indrets
aquests darrers anys semblava notar-s'hi una reac
ció, en altres bandes encara no s'ha acabat. Cons
titueix un deis capítols més interessants de la histó
ria contemporánia de Catalunya.
Hi ha dos tipus de pagesos descristianitzats : el
que ho ha estat per la influencia d'una doctrina anti
clerical política i el que ho ha estat per l'embruti
ment del treball i l'a fany sórdid de riquesa. Cap deis
dos, peró, no practica. El primer acostuma a ésser
sectari, la doctrina católica o cristiana l'ha substitui
da per una ideologia laica, més o menys definida. El
sacerdot, l'Església, el preocupen com enemics del seu
credo o ideologia. L'altre pagés no té cap credo, ni
ideal. L'Església o el sacerdot no projecten cap in
fluencia dintre la zona del seu esperit. El sacerdot,
per dl és un home com qualsevol. I l'Església repre
senta com ij,n establiment públic, al qual és indife
rent anar-hi o no, o f reqüentar-lo amb preferencia
a un altre, senzillament perqué sí.
Existeixen clapes fortament anticlericals a Cata
lunya. Hi ha també pobles que en són f orça, entre
rnig d'altres que no ho són tant, o no en són gens.
En general moltes zones d'influencia directa deis an
tics grans monestirs de Catalunya estan afectades
d'una tradició anticlericul. La part de la Conca de
Barbará dependenta de Poblet, n'ofereix el més tí
pic exemple. Els tributs que satisf eien a aquells, en
ésser considerats pels pobles com onerosos o injus
tos, els encengué la passió anticlerical, que de pares
fins avui. Una cosa semblant
a fills encara ha arribat
certes
parróquies. Els tributs que
s'ha esdevingut er
parróquies provocaren re
a
les
satisfeien igualment

i plets contra el rector i els parroquians i s'a
brusá l'anticlericalisme. Coneixem un llibre, escrit
d'una
en un catalá elegant, pero pintoresc, a l'arxiu
parróquia rural, d'un rector que morí vell, on histo
ria totes les lluites amb els seus parroquians per co
brar els tributs. Es un document históric interessan
tíssim. Pedí algú dirá: és que aquestes Iluites suposen
ja en incubació un esperit anticlerical en la pagesia?
Nosaltres, pels estudis que n'hem fet, pensem que
punt.
no. Un dia, si Déu vol, retornarem sobre aquest
i
enlai
l'anticlericalisme
ésser
fomentat
va
Després
rat a credo polític. Aquests pobles són els que f orni
ren uns contingents més grossos a les guerres civils
dels passats segles i a tots els pronunciaments bu

nyines

llanguers.
L'altre

tipus de pagés, que

no

compleix amb l'Es

glésia sense ésser anticlerical, constitueix la cristal
lització d'una serie d'influencies. Alguns cops ha es
el domini de nuclis industrials que ha obrat sobre
diumenge, en
veure com l'obrer d'aquests, el
anat, com
l'Església
se
n'han
comptes de complir amb
vinya.
Els mer
hort
o
la
seva
conrear
el
seu
si res, a
cats celebrats en dies de festa també han habituat el
pages a no complir. L'avaricia i l'afany d'enriquir
comarques ramaderes, ha
se de pressa, sobretot en les
estat un altre factor remarcable. I encara n'hi ha al
gun més, entre altres de menys importants, com el
desplaçament de certs pobles deis nuclis antics, lluny
de l'església. Aixó ha fet penós sinó moralment im
possible el compliment del precepte eclesiástic.
Aquests centres nous de població rural estan sense
església i sense escola. La gent s'hi cria bestiola. No
se'ls educa en cap hábit de ciutadania, ni religiositat.
Viuen al marge de la civilització.
Entre el pagés anticlerical i el pagés embrutit
indiferent, sincerament preferim el primer. Aquest,
al capdavall, posseeix un concepte objectiu de la llei,
L'altre en té un sentit subjectivista. Amb el primer
hi podeu discutir ; us combat, peró també el podeu
combatre. Amb el segon no. Aquest, com cada home
segons ell es fa la llei per a la seva vida i la seva
familia i ehl se la desfá, la modifica o la suspén segons
els seus egoismes i conveniéncies. No hi podeu dis
cutir perque us dóna la raó des d'un principi, enca
convencer. No el podeu escometre
ra que no es deixi
tampoc perqué ell no us combat i us deixa en pau.
El primer és un horne que sent la ciutadania, sent
lluites ciuta
un vincle social. El podeu portar a les
d'apoi
per
a un pro
comú
danes i cercar-hi un punt
obra
collaborador
d'una
polític.
El
poden
fer
grama
tat

dl. El

convenient als dos. L'altre no sent cap ciutadania, nl
combrega amb cap ideal polític. La vida, per ell, co
mença en dl i acaba en la seva familia. I com amb
més intensitat senti els vincles d'aquesta amb més
exclusivisme la sent. La més lleu intervenció polí
tica, sigui com sigui i per que sigui, el rebella. Exi
geix la pau per a dl, per tal com ell també deixa tot
hom en pau. Es un anarquista práctic.
D'aquesta llei de pages eren els que oírem irar-se
allegant
contra el compliment del descans dominical
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que si no treballaven es moririen d'avorriment. L'ho
me, peró, per un instint vital cerca aviat la substitu
ció de l'objecte deis seus afanys. Podria ésser el d'a
nar a missa. Mes no ho fou ni ho será, per ara i
tant. La barberia ornplirá les seves ocupacions els
matins del diumenge. Allí s'hi fará bugada de totes
les xafarderies setmanals del poble. I el que no tin
gui esma de xafardejar, els setmanaris obscens de
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ciutat oferiran pábuls als seus ocis i al seu despit. I
així santificaran ai las ! el matí del diumenge.
Peró no hi hauria cap manera de fer-los anar a

missa,

tots

aquests

desenfeinats, per força?
exposacla dalt de la nostra re
capellá rural.

pagesos

Ens agradaria veure
vista l'opinió d'algun
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Espumes

Els clericals sempre han d'ensenyar l'orella pertot
A rnolts els semblará mentida que a França
funcionin Universitats Católiques.
arreu.

El president de la Universitat de Colúmbia (Es
Units) senyor Butler, tributá, en un deis seus
discursos, parlant de l'Església Católica, l'homenatge
d'ésser rúnica que treballa metódicament i seriosa
ment per a donar als seus adeptes una vertadera edu
cació religiosa. Feia referencia al sistema escolar ca
tólic mantingut als Estats Units amb tants de sa

FILOMEL

tats
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Congrés Internacional

crificis.

Totes les

persones de valer que tracten las
socials i religioses amb mires enlairades,

tions
neixen les virtuts del Catolicisme pertot

reco

arreu

on

actua. Solament els sectaris, d'esperit migrat i egois
ta, deixen de reconeixer les virtuts i conveniencies
de les organitzacions católiques.
* *

*

L'últim Directori Oficial Católic d'Anglaterra as
senyala en uns 2.042.630 els católics, sense comptar

Irlanda ni Escócia. L'editor fa

les dacles incornpletes, la xifra
mig milió més.

constar que, degut a
real augmentaria en

tan pocs, en proporció, els católics angle
exerceixen en el seu país una influencia més gran
que els católics d'altres paisos amb tot i ser més en
nombre. L'organització deis católics de la Gran Bre
tanya hauria de servir d'exemple als católics de casa
nostra.
A Anglaterra, Inés que en cap altra part, es nota
la tendencia deis protestants a unir-se amb Roma, de
la qual es separaren en el segle XVI per la lascivia

F,ssent

sos

d

F,nric VIII,

entestat a

repudiar

la

seva

própia mu

fler per a viure amb una altra dona, cosa que no
Inué aprovar Roma, ni ho aprovará mai, encara que
es

sepani

Roma

hornes,
de

Anglaterra
no

encara

que s'enfonsi tot el

contemporitzará mai amb

encara

mes

i

els errors deis
que els defensin les testes coronades

poder.
* * *

L'any
tota

passat els francesos católics

l'esplendor

celebraren, amb

cinquantenari de la
fundació de les Universitats Católiques, les quals,
malgrat "obstinada persecució oficial, han sabut man
tenir els seus llocs i preparar
una época de floreixe
ment

1111¦._

corresponent, el

el camp católic. Les Universitats alludides

en

són cinc

:

París, Toulouse, Lille, Lyon

i

Protecchi

qües

Augerb.

a

de

la Infancia

Aquesta vegada ha tocat a Madrid la celebració
d'aquest Congrés internacional, que ha congregat en
el seu si veritables eminencies especialitzades en la
puericultura sota tots els seus aspectes. També hi
concorregueren bastants mestres de primera ense
nyança, desitjosos d'assabentar-se en materia per a
ells tan important con la puericultura, que bé es
anomenar ciencia i és una de les més necessáries
als plasmadors de les noves generes.
La premsa ha donat compte a bastament deis ac
tes del Congrés i deis treballs portats a cap en ehl
i de les conferencies donades per homes bregats en
aquests difícil estudis.
Cal confessar que Espanya ha ofert, als congres
sistes estrangers, expertíssims especialistes i institu
cions de Puericultura que poc tenen a envejar de
les exótiques.
El treball que llegí a l'última sessió el nostre
illustre amic clon Ramon Albó, president del Tribu
nal per a Nois, de Barcelona, criclá fortament l'a
tenció deis congressistes. A Barcelona pot dir-se
que en aquest ram de la Puericultura, avui dia per
tantes de raons importantíssim, anem en l'avant
guarda de tots els pobles ibérics. No cal pas dir a
a qui es deu principalment aquest altíssim honor.
Entre els acords presos pel C. I. P. I. n'hi ha de
molt interessants sobre el cinema i altres materies
en relació a la infáncia, i un d'especial, el primer,
de que ens cal donar idea. Es refereix als Tribunals
per a Nois, i diu que els que hagin complert els 16
anys i no arribin a la major edat, es determinará
per persones designades a l'efecte, metges i psicólegs,
si han de portar-se els casos de transgressió als tri
bunals ordinaris o al Tribunal per a nois, segons s'a
precii o no que Ilur edat mental passa o no arriba a
la de 16 anys.
Ens felicitem de l'exit f ranc que ha tingut el C.
I. P. I. i del de la intervenció que hi ha tingut la
nostra ciutat.
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CONCEPTES

Cultura

•

í

En el llenguatge corrent cap distinció 110 solem f er
entre les dues paraules cultura i civilització, peró ni
tampoc la fan ja moltes persones de qui seria conve
nient una aplicació constant, com, per exemple, certs
escriptors sociólegs, els quals, per caure ja directa
ment dintre llur llinda, bé podrien adoptar l'ús pre
cís, fins en últim terme per escriure amb tota propie
tat. Mes no havem de fer cap retret a ningú, major
ment quan es tracta de dues paraules d'un concepte
de tanta vaguetat ; de manera que no pot ésser rnés
palesa la conveniéncia de fixar definitivament l'ex
tensió cabal de cada una d'elles. I ara f eu la mercé
de no veure en tot el que segueix un indigne propó
sit de fixar jo els tals conceptes, sinó una ingrávida

cívílítzadó
o estats morals determinats, dels quals pren
personalitat
característica, com d'alió que li és
la
ánima i estructura orgánica. 1 que és del progrés
material el revestir dignament aquesta anatomia
pobles pro
no pretendre mai de prescindir-ne. Els
gressaran, enriquint la cultura primitiva, i paralle
lament d'altra banda vindran a desprendre's del do

tures

mini físic de la

amb llur esf org, mes tan sois
a més perf ecció de cul
tura. Fixern-nos bé que hom en portar a cap el
progrés material sempre té en compte una cosa, i
és que no faltará la cultura com a base indispensa
ble. Sobre la cultura evolucionará, repetim, i en tant
será aquella cultura, l'esperit d'aquell poble, mentre
el progrés material no ultrapassi certs limas, de fai
divagació práctica entorn seu.
só que en tot moment quedi visible i manifest el
En l'Enciclopédia Esposa (ignoro a arree de quin
especialista ha recaigut aquesta matéria) es destrien f ons d'aquella cultura. Aixó és evident. La caigu
da d'una cultura té lloc per insuficiéncia d'ella ma
ben clarament els conceptes de cultura i civilització.
teixa. Aixó és, quan el progrés material va per pro
En el seu sentir, cultura és un deis elements inte
grals de la civilització: el concepte d'aquella és, per pi compte, oblidant-se de la cultura, peró suposant
sempre que no faltara; quan ultrapassa tots els lí
tant, menys ampli que el d'aquesta. Civilització com
prén el progrés material i moral alhora ; cultura sois mits, creant pel seu propi arbitri relacions inade
quades a la cultura, edificant inconsideradament.
diu relació al moral. Ultra, dones, l'element moral,
En el moment de la gravitació hom de lamentar
que és el primordial de tota civilització, en aquesta
que tot aquell admirable edifici no guarda propor
com
secundan,
hi ha demés el material
a
integrat
ció racional amb el f onament, que la cultura manca
per l'acumulació de riqueses, agents físics, comerg
quan més necessaria és. Ha crescut desmesurada
art, instrucció, invents i aplicacions, formes de go
ment l'arbre, penó ara la saba que puja de les arrels
vern, etc.
en
és impotent per a arribar fins a les supremes bran
farnós
pensador
alemany
Oswald
Spengler,
El
ques i vivificar-les. En aquella civilització anómala,
el seu llibre La decadéncia d'Occident, exposa un
original concepte de la cultura i de la civilització. la cultura ni está identificada ni correspon a aquell
progrés material ; no es reconeixen mútuament, i
Per dl, que préviament admet una mena de procés
una gran
apatia acaba de separar-les. I si abans
biológic fatal en el progrés de la humanitat, tota cul
l'harmonia donava unitat i ufana a la civilitzció,
tura, arribada a cert límit de per f eccionament, cau en
ara la dualitat la descomposa lentament. Acudeix
una fase de descomposició, que anomena civilització.
equi
tota sola, sense violéncia, la comparació : és com
Segons l'ideari spengleriá civilització ve a ésser
l'home que fent, al principi, cas omís deis avisos
de
progrés
material,
absolut.
Increment
des
valent
de la consciéncia, es deixa portar per forta passió,
mesurat de les ciérreles, espera subtil i refinat per
i després queda dominat per ella ; i és ja per sem
part de l'home enfocat vers l'útil, vida inquieta i ner
pre només que un antagonisme vivent entre dues
les
necessi
viosa amb tal d'emplenar totes
petites
forces igualment temibles, posades en violenta pug
tats irnposades per complicades relacions socials...
na de drets.
la vida moderna que tenim davant deis ulls. En
Altre punt que podem considerar aquí, i servirá
mig d'aquest esclat de progrés purament material,
per
a
desfer una dificultat Ilangada molt sovint
defecció
de
la
genuina
cultura.
Ve
l'estancament'l
contra l'Església : és que els pobles religiosos s'han
gi's com el concepte és semblant a l'exposat en pri
destacat pel seu gran elevat de cultura, peró no po
mer lloc. Per a denotar civilització (mot spengleriá)
den dir que hagin excellit notablement pel llur
potser allá haurlem hagut de dir
progrés material ; és cert. I així ens conta que el
Sembla que no és tan grossa la dificultat, si ho
poble d'Israelen tot temps aná al cap de tots els al
és, a convenir sobre el concepte de cultura. De l'En
ciclopklica Esposa es dedueix que els elements de la tres en la cultura, ja que sempre conservá pura la
tradicióreligi osa sobre la revelació i preceptes mo
cultura són : la sociabilitat humana (familia i idio
rals, go que hom no troba enlloc més ; peró llegini
;
i
religió
mentre
que
per
Taparelli
aquells
ma) la
deci
en els Sagrats Llibres que quan el rei Salomó
elements són : "les nocions metafísiques, sobre les
buscar
a
d'aixecar
el
temple
de
Jerusalem
enviá
quals recolza la moral, i la Iluita del deure contra dí
fusta del Liban, materials i operaris experts al veí
el plaer, en la qual consisteix gran part de la vida
rei Hiram, la qual cosa indica que no en posseia
moral,... elements evidentrnent contraris a los pro
entre els seus... I en canvi, en les civilitzacions pa
pensions de l'home sensitiu"...
ganes, sobre una cultura quasi nulla (peró cultura
Es digne d'ésser considerat que la hutnanitat cons
progrés
cul
al cap i a la fi, ja que sense, hom no concep la civi
damunt
trueix l'espléndid edifici del seu
com

a

mitjá

natura

per

a

pujar
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s'adverteix un estat de gran avanç mate
que ádhuc venia a suplir artificialment
la manca de fonament moral, com en els grecs, en
qui la mateixa religió esdevé funció de la sensibili
tat estética en lloc de la raó. De tot plegat, prenen
peu els progressistes per a blasmar l'Església de
retrógada n estacionária en l'avanç material. "Qué
es, diuen, el progrés que portá l'Església a Europa
en tants de segles d'Edat Mitjana? En canvi, els
reformadors, amb poc temps, han canviat totalment
el semblant d'Europa, abocant-hi un gloriós pro
grés". Res Inés oportú que reproduir, per tota res
posta, una sola de les moltes raons que adduei com
petentment el Card. Mazzella : "... Una religió fal
salsa pot, a voltes, exercir un influx més eficaç que
la vertadera religió, en un augment de prosperitat
material, peró amb perjudici de la rnoralitat. En

rial; avanç

S

OCIA

L

efecte, no subordinant la religió falsa els béns tem
porals als eter,ns, i no preferint tarnpoc l'honestedat
a la utilitat, pot disposar de tal faisó els homes,
que
aquests procurin, amb totes Ilurs energies, el tem
poral i l'util, després d'haver menyspreat les lleis
de l'honestedat". Per la resta, aquestes sorprenents
civilitzacions, rnonstres de desproporció que tenen
un gros ventre sobre unes carnes molt primes i cur
tes, no és possible que puguin romandre en peu a
través del temps. La civilització cristiana ha estat,
és i será tan sólida per la seva gran base de cultura.
En canseqüéncia, quan el progrés material té més
pes que la cultura, la civilització esdevé inestable i,
per esforços que faci per a servar l'equilibri, ha de
venir a terra. La fase de civilització de Spengler
no és més que aquest contrapés del progrés
tem

poral.

J. TORRENT,
ISU,/i4i~15ZSIZI:U~~atarZt2:12=2111Yr,22:70252WiZZ5Z2Z14~25124i:25WIZZantn2D2~§

L'Obra deis Exercícís
No ens sabríem estar de dir dos mots sobre aques
ta obra magna deis Sants Exercicis espirituals que

los fincar ben clarament que només

a

questa responsabilitat té la vida

explicació i

está fent una via amplíssima per totes les contrades
catalanes. Començada fa poc temps, ja ho omple
tot ; ja les seves sentors s'estenen de Sol ixent fins
a Pollera i ja les terres
totes de Catalunya n'han
rebut la joia i els beneficis.
Gosaríem dir que l'Obra deis Exercicis assenyala
la fita més gegantina que de molts anys ença s'ha po
sat en els conreus de l'Església en aquesta terra?
Gosarlem dir que en aqucsta com en cap altra obra
cal fonamentar esperances de restauració de la
nostra cristiana societat?
La pedra fonamental és la de la restauració de
la consciéncia individual. Bona i santa és la tasca
social directa ; necessária l'organització sobretot deis
humils en associacions professionals, seguint els en
senyaments de Lleó XIII; peró no oblidern mai que
per a l'edifici social cal posar pedra sobre pedra ; i
difícilment l'obra de conjunt podrá ésser sólida si
els materials que la integren no són resistents. Hem
passat anys i anys predicant, per exemple, sindicació
católica ; i ara resulta que aquella no és possible per
qué, dissortadament (i cal confessar-ho, per dolorós
que ens sigui), la majoria deis obrers no pensen en
católic. I com podem edificar sense materials per a
redificació ?
Per aquesta raó pensem que cal anar a fer vibrar
n.ovatnent en católic la consciéncia del nostre poble
1
especialment la deis nostres obrers de la indústria.
1. aixó no ho aconseguirern, certament, amb l'ofe
riment d'organitzacions que portin la temptació d'a.vantatges materials i el sentit de la justicia en la
relació professional; sinó aprofundint en l'anima deis
homes i donant-los una visió de la vida sota la llum
del mes enllá; fent
despertar en ells el sentit de la
responsabilitat individual (més profunda que aquesta
falsejada responsabilitat de classe social), i deixant

sentit pregon.
I l'home que es veu forçat per uns dies a pensar
en el que és la vida, en el seu origen, en la seva fi
i en el que som i on anem, és certament un borne
predisposat a pensar bé i sentir fondament; i qui
petisa bé i sent fondament, al cap i a la fi en el
Crist i en la Creu troba el p.unt més alt de la hu
manitat i l'explicació de tof ço que fora Ehl és in
explicable i desconcertador.
Oh, si poguéssim aillar tots els homes de tant en
tant, reduir-los al silenci i deixar-los escoltar la veu
de la seva consciencia! Oh, si podíem allur var tants
i tants bornes de l'atordiment que porta la vida mo
derna, sobretot en les grans ciutats ! Com fóra altra
la fortalesa individual i com fóra be n distinta la
norma de concluir-se de gairebé tots !
I aquesta és la tasca deis Exercicis ; tin recés on
soplujar-se uns quants dies ; una solitud ajtulada, í
dirigida per a pensar i aprofundir en el misten i de
la vida. Com voleu que el f ruit no en sigui abur,
dós ?
No ens queixarem, certament, de l'esforç dedicat
a l'Obra, que mai en cap altre camp no pot donar més
fruits. I nosaltres, els qui en el món católic anem
donant passos i passos en la vida social i en la vida
pública, com tocarem els fruits d'aquesta tasca! Com
trobarem d'ací uns anys factibles moltes obres que
avui no en són !
Ajudem, dones, l'obra. Mai no farem una tasca so
cial més intensa que aquesta de l'enfortiment de les
consciéncies individuals. Perqué és ben cert que mai
no arribarem a cap tasca social important si per ella
mateixa no cornptem amb homes preparats en la for
nal ben encesa i roenta de les responsabilitats indi
viduals.
J. M. G.
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Aquídem les passions
obertes per a enlairar-se i rargila del tos sent ra
tracció de la pols de la terra.
Hem de considerar el cos com una córrega fei
Segurament a París hi deu haver coses més dignes
-ruga.
Si escoltem la seva veu estem perduts.
d'ésser imitades.
que és molt difícil que les passions
enlluernadores
com
un
Certament
revistes,
Aquestes grans
perqué
no esquincin la túnica refulgent de la castedat,
d'artifici,
són
un
pretext
focs
cartea de
puguin exhibir-se darnunt les taules, sota un doll que per a véncer cal saber esgrimir !'arma del sa
la nostra áni
de Ilum, un estol de dones impúdiques. Els vestits crifici, peró la pau que plana damunt
rescabala
de
resforc
de
la
lluita.
voluptuo
ma
ens
lleugers, el gest provocatiu i les danses
La lascivia és el flagell de la humanitat. Es un
ses entusiasmen el públic avesat a xipollejar dins
~ristre d'una gran voracitat que va continuament
les aigiies de la concupisancia.
els homes.
una
aevorant
Una dansarina que sápiga vinclar-se com
desordre a les llars i a les famílies.
Porta
el
bralos,
té
réxit
asse
palma, una de carnes i de
Quan
un 10Ve s'allunya del comí dreturer, és que,
gurat.
Certament que aquesta mena de revistes fan la passió ha estat más forta que el seny i la raó.
Quants homes de ciéncia i de representació so
molt de mal a la ciutat, pero encara són més pe
relativa
ciutats
cial
han caigut a !'abisme insondable de la concu
rilloses quan es representen en
per no haver sabut lluitar amb ardidesa.
pisdncia
petites.
ment
en una cm
Quina
pena fan aquests homes que excelleirets
no
ntolt
de
tetes
trobava
jo
fa
Em
en la política i en el rizón social, i en la vida íntima
tat de la comarca de Tarragona, un deis dies que
a
la
són uns sers ab jectes! De qué els serveix el talent
es representa una revista que es féu famosa
i els mitfans poderosos que Déu ha posat a les se
nostra ciutat.
la
ro
ves mans per tal que fossin homes útils a la so
atapeits
de
gent
de
tota
trens
Arribaven
cietat? Seria una cosa esborronadora conéixer
dalia. Els homes del camp es traslladaven a la ciu
vida privada deis homes!
tat per a assistir a la representació de la revista
Com voleu• que rhome estimi noblement i que
obscena.
apareixien
a
!'escena,
la
pau plani damunt les llars, si no saben emanci
gairebé
nues
que
Les dones
quina suggestió més gran havien d'exercir da par-se de la tiranía de la lascivia!
No es pot pas comparar una dona honesta amb
munt la gent del camp!
artistes
es
varen.
una
dona- mundana, i, no obstant, apestes exer
Des prés de la representació les
ja
podem
su
posar
els
es
ceixen
una gran influéncia damunt els ha mes.
per
la
dispersar
tralls que farien entre la joventut.
Trobeu hornes casats que tenen una esposa bella
Encara hi ha joves babaus que esguarden me
i honesta i, en canvi, els plau más la companyia
són
d'una dona corrompuda en els ulls de /a qual bri
ravellats les dones de teatre. Es creuen que
delicadíssinies.
De
les
excepcionals
i
unes dones
lleja la flama inextingible del desig.
butaques estant el teatre és molt enlluernador, perd
Sembla estrany que voluntáriament destrueixin
vist per dintre un hom s'adona que no és or tal la familia! L'esposa per aquesta mena d'homes no
és res más que una esclava. Es el concepte pagá
el que lluu.
representacions
d'aques
de !'amor.
Haurien d'evitar-se les
que
tot
alió
Hem
de
combatre
Si veient, doncs, que l'home és inclinat al mal
ta mena d'obres.
poble.
per
naturalesa, per qué exacerbem tnés les seves
exacerbar
passions
del
per
a
les
serveix
passions?
Si els empresaris i els autors tinguessin en comp
Es que existeix un goig más gran a la terra que
te les conseqüéncies funestíssimes que té la ponto
social,
potser
rordre
seguir
el comí dreturer, que certament és poc afres
gratia en l'orclre moral i en
escriure
obres
immorals.
sat
i
costerut,
perd refulgent com un cel inundat
s'atrevírien
a
no
Si grateu una mica, en totes les desviacions de de Iluni?
Ouan un horne ha aconseguit aquietar les pas
rhome i en la majoria dels mals que empenyen la
sions,
resperit canta dins la pau del seu pit. El seu
societat cap a la decadéncia, hi trobareu el monstre
és
dole com el remoreig d'una font. Voleu
la
sensualitat.
cant
afrós de
for
joia
más gran que viure amb resperit antarat
corrompuda
carn
i
són
tan
una
tan
la
nostra
Es
de llum?
tes les passions humanes, que un hom ha d'estar
Els que són verament espirituals viuen a la ter
sempre amb la nua damunt el governall per tal que
tan allunvats de les impureses de la vida, com
s'enfonsi
fent
capbussades.
ro
la nau no
no fossin d'aquest món.
eren
homes
espiritualment
forts,
si
ja
sants,
que
Els
Sapiguent, doncs, submergir-nos en les aigiies
s'allunyaven dels perills, i en canvi nosaltres tenint
ánima
la gosadia de caminar al caire de l'abisme. Homes pures de respiritualitat, per tal que la nostra
sol.
esdevingui
refulgent
com
un
raig
de
fortitud
han
espiritual,
austeríssims i d'una gran
fet sagnar el sets cos per tal que no fos sotmés a
J. CIVERA I SORMAN1
esclavitud de lascivia. L'esperit té sempre les ales

Els nostres empresaris volen posar la nostra
ciutat al nivel! de París i ens duen grans revistes.
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Per qué ragricultura aconsegueix ocoblar en un sol
Sindical amos i treballadors i la indústria no

Temps ha que es varen incloure en el programa de
les reivindicacions obreres aquests dos problernes:
El de l'abolició de l'assalariat i el de participació
en els beneficis; problemes la solució deis quals
avui demana, gairebé amb unanimitat, tot el prole
tariat del món enter.
Són molts també els que demanen la resolució
d'altre problema també cabdal, el problema del tre
ball a domicili.
Tots aquests problemes, que ni amb totes les es
tridencies slan pogut encara resoldre, fa anys i
anys que, sense cap estridéncia i d'una manera ideal,
els té resolts l'agricultura catalana, que per aixó he
dit, i no me'n desdic, aixó que segurament haurá
estranyat a molts, que des del punt de vista social
la nostra agricultura, com a germana gran, es troba
ama i molt més avançada que la seva germana la in
dústria i el seu germá el comerç.
I fixern-nos bé que en dir l'agricultura catalana no
és pas per cap apassionament, sinó perqué aquesta és
la veritat, ja que l'agricultura catalana no és pas la
mateixa que l'espanyola, ja que dissortadament els
Pactes que imperen a Catalunya, no són pas els ma
teixos que imperen en altres indrets d'Espanya, on
encara no es troba establerta la masoveria, tal com
l'establiren aquí els nostres avantpassats, que és pre
cisarnent ço que permet de poder acoblar en un sol
Sindicat amos i masovers, perque grácies als pactes
tan sáviament instituits per aquells, el capital i el
treball estan units pel vincle d'un ideal comú, que
els congrega a conviure junts dintre d'una mateixa
associació
I arribant aquí sí que ent veig obligat a cridar l'a
tenció de l'eximi autor de l'interessant article, que
amb el títol d'Enigmes sociológics i amb el sub
títol Una postal en colors ha motivat la meya inter
venció en l'assumpte que ens ocupa, per tal com el
conec prácticament, al fi de procurar treure'l de
dubtes en aquesta qüestió que tant ha demostrat
preocupar-lo, sobretot el que s'ha dit, perque vegi si

resolgueren els nostres avantpassats en gran part
l'agricultura aquests problemes que demana ei
proletariat d'avui, que encara no se li han pogut re
soldre, i si bé ho mira trobará com ipso fácto que
daven resolts en instituir-se la masoveria.
Entengui l'amic Rucabado que al fi d'evitar equí
vocs faig constar des d'ara per sempre, que en parlar
ja

de

refereixo soiament al contracte antic
parts i
al més modem d'arrenda, ment en diners, conegutnovulgarment
amb els noms
d.arrendament cotat i a l'escruix, ja que aquest ha
dissolt alló que l'altre havia unit, trencant l'enllaç
amorós d'amo i tnasover per a convertir-lo en el lli
gam odios d'arrendador i arrendatari, que és si fa
no fa el
mateix que existeix en els pobles, viles i ciu
tats, entre propietaris i llogaters de finques urbanes,
qual no he cregut convenient parlar per més que
cm

arrendament

a

A

L

trobi establert en la nostra pagesia, major
les finques rústiques d'industrials i comer
ciants i deis que no senten l'amor a l'agre de la ter
ra, perqué ja no ve al cas des del moment que té
fora el vincle que té el do d'agermanar el capital i
el treball fins a acoblar-los en un mateix Sindicat.
I tornant, després de feta aquesta salvetat, al con
tracte de masoveria que és el que ens interessa, per
tal com és el Inés crista i el que té el do de que
tractem, qualsevol que s'hi fixi trobará que en inst
tituir-lo, seguint aquest bon costum de convertir en
sortosament en
masovers els mossos addictes, que
Inés o menys escala encara perdura, trobará que els
nostres avantpassats resolgueren d'un sol cop els
ment

d

CI

d'enigma
també

de masoveria

O

es

en

problemes:

De l'abolido de l'assalariat, de la participació en
els beneficis i del treball a domicili, que avui amb
tanta insistencia com unanimitat clemana, com tot
hom sao, el proletariat industrial del món civilitzat.
Evidentment, perque el masover pel sol fet d'és
ser-ho deixa d'éser
mosso ni jornaler.

assalariat, perqué ja

no

és ni

Perqué el masover cobra tant més com més bona
anvada hi ha i com que és el masover el que fa la
part de la producció a l'amo i no l'amo al mascver,
d'aquí ve que, sense ni necessitat de portar Mimes,
cobri la participació en els beneficis d'una manera
ideal, ia que l'amo, encara que volgués, no pot de
frandar-los-hi en el més mínim.
El tercer problema, el del treball a domicili, el
masover el té resolt amb escreix, ja que no sois hi
treballa ell, sinó que si la masoveria és una mica
regular i la familia no massa nombrosa. hi treballa
en companvia de la seva familia. nue sempre és més
cómode i moral que anar a la fábrica. peraul li per
met de tenir ocunats trehallant a la terra, al seu cos
tat, un parell de fills, els més grans; a les feines de
la casa, cura de la mainadeta. portar el menjar als
bornes al camp a les hores deis Anats per no perdre
feina, tal com s'amo-lima i aconddiment del bestiar,
la dona i un nirell de filies grans i algun fill mitjá
a atalajar el hestiar ; perque cal desenganvar-se, tal
com está muntada l'ensenvanea oficial, són molts en
cara els pagesos que no se'n poden pas anrofitar.
Demés, els nostres avantpassats, en instituir la
masoveria, resolgueren 'un altre problema, tant
Inés important que tots aquests plegats.
Un problema tan humá, que és l'ideal de la huma
nitat entera, que arribant a la maior edat cerca de
fugir la tutela propugnant per l'emancipació, que
per aix6 en certa manera esta conculcada en tots els
Codis del món civilitzat, peró no pas altra emanci
pació, que així com la procreació, és l'ideal de tot
individu normalment constittiit, que no aspira al mit
ticisme
l'emancinació de oué tracto és l'ideal
de tot individu dotat d'ús de raó que no aspira a
'esclavitud. I dit sixó, ja comnendreu nue el proble
ma a olla ern refereixo és l'ideal de llihertat a oul
asnira l'ocell engaviat i que fa que el dependent
anheli la independIncia.
El masover no és cap denendent, per aixó no entra
iii surt del treball a cap més toc de campana que el
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de la seva parróquia o de la d'algun santuari que
branda alegroia al migdia i Ii assenyala a l'estivada,
almenys aquí, en fer el fajol, l'hora de desjunyir el

parell.
El masover es fa la feina com vol, perqué, com
cliu ell als altres, "ningú et dirá fes-te etnit ni fes-te
enllá, peró al cul del sac ja hi trobarás les engru
nes". A ell, com que quan treballa ningú no el vi
gila, ningú no li compta els cigars que fa treballant
ni fa mal d'ulls quan reposa.
Si vol començar més tard el jornal i plegar més
aviat no n'ha de donar compte ni raó a ningú, ni ha
de demanar perniís per a la festa i com que la cosa
s'ho porta, per aquestes muntanyes n'hi ha alguns
que són caçadors i a l'estivada, quan a la tarda ha
plogut i torna a sortir el sol, és quan surten els co
nills del cau per a anar a saltironar pels planells, i
si el masover, encara que sigui dia de feílla, vol
permetre's algun dia d'aquests, l'esbarjo de sortir
una estona amb l'escopeta i la canilla a caçar, ningú
no el detura.
Jo conec masover, ja d'edat per suposat (que d'uns
anys ença els costums han canviat), d'una honrade
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prova de bomba, que en tota la seva vida no ha
en un café ni ha trepitjat una sala de ball, i
de teatres ni cinemes ja ni parlar-ne, que no ha dei
xat, es pot ben dir, ni un sol dilluns d'anar a tnercat,
ni s'ha fet fira i fireta a quatre hores a la rodalia
que ell no hi hagi anat, i és molt ben vist i ben esti
mat del seu amo.
I és que així com els manaments de la Llei de
Déu s'enclouen en dos, els pactes amb qué estan
arrendades les masoveries també s'enclouen en
aquests dos, que es pot ben dir que no manquen en
cap paper d'arrendament, almenys deis tnés antics.
El masover vindrá obligat:
Primer. A complir els preceptes que mana la
nostra Santa Mare l'Església.
Segon. A conrear les terres a ús i costum de
bon pagés.
I si els nostres avis feien una mica els ulls gros
sos quant al segon, exigien l'estricte compliment del
primer no permetent ni regenar, ni deshonrar, ni fur
tar, ni treballar els dies de f esta.
sa a

entrat

LL. TORRAS I NATÓ
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Cris! fríomfani
Després deis dies

sants

que l'Església solem
fa patent als hornes tots#

en

nitza el sacrifici de Crist i
els horrors de la Passió, ve la celebració de la Pas
qua.

Crist, af rontat

Sepultat després

i befat per les ires deis

de

inort

cruenta,

surt

del

hornes"

i

sepulcre

triomfador i gloriós, ensenyant a tota la humanitat
que sois Ehl és l'amo i senyor de la vida i de la mort
reialrne és etern.
Alleluia
1 canta l'Esposa del crucilcat el
Alleluia!
1)issabte de Glória i tot el temps pasqual. Alleluia!
Resurrexit ! Alegrem-nos, cristians, el Crist és res
i que el

seu

suscitat !
I és tal

El cristiá ha de tenir present

a

Crist

en

els dos

aspectes més sublims de la vida evangélica, de

cru

cificat i de ressuscitat.
1,2uan l'home es troba isolat, trist, combatut, ca
lumniat, ple de naf res i de miséries, ha de girar l'es
guard a Crist en la Creu, al Crist pacient i sofridor,
al Crist de dolors patint i morint per amor a la hu
mana criatura; i és en aqueixa ocasió quan la Creu
del Redemptor és consol, esplai, esperança, i el Ili
bre, el gran llibre on l'humá llinatge aprén a llegir
i a pregar. Quan l'home passa pel món havent ven
çut la iniquitat i el greuge, quan f rueix d'uns ins

felicitat, llavors esguardi agrait el Crist res
suscitat, el Crist triomfador, victoriós de tots els
seus enernics traidors, perseguidors i apóstates ; puix
el Crist ressuscitat és també Iliçó per a tot cristiá
perqué aprengui que després de tota persecució i
hurniliació s'esdevé el triomf de la veritat, i de la
tants de

com

diem ; el Crist és ressttscitat i el Crist

ressuscitat és el triomf esclatant de la sobirania di
vina; és la Iliçó aterridora del nostre no-res i de la
poquedat de tot l'hutná, de la niciesa del nostre or
gull, de la nostra vanitat, de les nostres claudica
cions, negacions i vileses.
El Crist ressuscitat és la victoriosa apoteosi del
triomf del sobrenatural i diví, per damunt de totes
les ires i passions humanes i de totes les iniquitats
del món. Si la Passió ens mostra tota la paciacia,
la hutnilitat i el gran amor de Crist als homes, la
Ressurrecció ens mostra la força, la santedat, la po
tencia i grandesa de Déu.

fe i

en

l'altra vida la benaurança eterna

en

el reialme

de Déu.
Cristians existeixen que han estat adulterats per
les passions o el vici o per les filosofies del maí, i
han oblidat Crist tant en la seva crucifixió com en
la Ressurrecció ; l'han oblidat crucifixat com l'oblida
ren els jueus de Galilea, i no l'han reconegut de non
els deixebles d'Emaús.
en la resurrecció com
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Crist és el vencedor de la mort, sois Ehl ha pogut
dir a tota ven: He ressuscitat, mireu les mans i els

peus, sé) jo mateix, i ningú com Ell ha pogut dir als
deixebles en la tercera vegada que aparegué després
de ressuscitat: Veniu i mengeu amb mi.
La mort restá vençuda per Crist perque Eh l era
l'autor de la vida.
En la festa de la Pasqua hem d'alegrar-nos, aixi
com en tot el temps que l'Església celebra llargament
el triomf de Crist. Hent de repetir, joiosos, com Sant
Pau a tots els cristians : Germans, purifiqueu-vos del
llevat ocil per tal que sigueu pasta nova, ázims com
sau; puix que ha estat immolat el Crist, la Pasqua
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Celebrem, doncs,
no pas amb lleva!
amb
vell, ni
ferments de malicia i dolenteria, sitió
amb els azims de la sinceritat i de la veritat (Cor. V,
7-8). Aquestes paraules de l'apóstol han d'estar gra
vades en els cors deis cristians, perque tots els dies
siguem com la Pasqua renovant amb una vida pulcra
l'adhesió i devoció al Crist Redemptor nostre.
I amb el cor omplert de fe i entusiasme canten,
cada jorn com en perennal Pasqua:
Aquest és el dia que ha fet el Senyor; celebrem-lo
i alegrem-nos. Lloem el Senyor perqub és eternal la
nostra.

seva

misericórdia.
Alleluia!

J. M. SERRA

DE

MARTINF,Z
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L' ora ció
ens queixem que les nostres no van pel
desitjat, i no esmentem que són massa escas

Sovint
camí
ses

les

tota

Ens
te et

nostres pregueres a Oui és el donador de
tot bé.
ha estat dit per la Veritat humana :

grácia i de

accipietis", demaneu i

altres voldríem
la preguera que

que
ens

ens

us será atorgat; i nos
fos donat sense posar-hi

pertoca.

perqué no ens captenint de la força incon
trastable de l'oració, que és, precisament, la més
I és

poderosa de les forces.
La fe aplana les muntanyes, omple les valls i fa

planers els camins de la vida. Dones bé; l'oració
cosa no és que la fe aplicada com alçaprem
espiritual per a véncer tots els obstacles, fins al
punt, no solament d'aplanar muntanyes, sinó de
fer pujar les aigües contra corrent. Tanta és la

altra

seva

forga I

Per aixó mai
preguera.

relada,

no ens

cansarem de

recornanar

la

Aquella preguera insistent, fonda,

ar

necessitat de recés i

so

que ni té solament

ledat ; que, a tothora, en mi g de les converses i la
tasca, fins rnenjant i dormint, s'enlaira a Déu en
olor de suavitat, com perfumada fumerola d'en
censen
Al cor ences de fe, sempre hi ha lagrimes d'en
cens de caritat. Veu's ací com s'hi produeix la fu
inerola inextingible de l'oració constant ; de l'ora
cio

Pensem-hi

un xic. La fe, o sia la preguera, es
banda 1 banda les (mes del Mar Roig,
que a peu eixut travessaren els Fills d'Israel, dar
rera els quals es clogueren
les aigües altra volta.
1-4. fe, o sia la preguera, féu brollar cristallines sor
gents che les roques desértiques, on l'aigua hi era,

batanava

a

certament, insospitable. La fe, la preguera a so de
les trompetes, enderrocá els altíssims inexpugna
bles murs de Jericó; la fe obliga el sol a deturar-se,
quan Josue u comanava.
Tots aquests i molts d'altres fets d'eterna re
membrança, en l'Antiga Llei. Qué no será avui, en
plena Llei de grácia?
No gemeguem, dones, pels mals, les contrarie
tats i les malastrugances; demanem. Demanem,
peró, subjectant-nos, sempre, per endavant, a la
voluntat del Donador suprem. Mes si hom li de
mana benifets espirituals, ni aqueixa previa con
formitat no és necessária, car sabem de cert que
ens eran atorgats, baldament no ens en adonem
tal volta ens pervinguin quan ja no ens creiem re
bre'ls.
No ens pesin temorecs la fredor ni les tempta
cions. l'Enemic sap prendre mil formes per ata
car; ja a falaga ja amenaça, per tal d'assolir el do
mini espiritual, únic, al capdavall, que li interessa.
Recordem-nos del gloriosíssim Sant Antoni
Abat, i tants d'altres sants qui, com ell, reberen les
més fortes envestides de l'Enemic. Ara se'ls apa
reixia en forma esgarrifosa; ara corn un mons
tre repugnant; ara sota l'aparença de bellíssima
fembra libidinosa. I Sant Anton i els altres sants
temptats, ni s'esveraven a les amenaces, ni quejen
retuts pchs afalacs. Anaven vers Déu. dreturera
ment, vencent tots els obstacles. L'oració era la
catapulta ami) la qual ho esfondraven tot.
Armem-nos doncs, nosaltres també d'aquesta
catapulta; cap deis invents rnoderns no hi podrá
res, si n'usem amarats d'un viure auster i humil,
sota la direcció de l'Esperit.
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Pretext rimat

A

una mare

cristiana

Felidiació i vots
Puix que el ten

espós m'ho

jo

nom

et saludo amb

de

diu.

~re.

Roseret de flors de Déu,
la

poncella

Déu t'ha

d'un hereu

regalat encara!

Puix que saps el teu comés,
l'honrament de ta florida

t'enriquirá
Flor de

encara

carn

més !..

d'esperit,

i

--l'hereuet de tes entranyes
fes-lo creixent i etnbellit
als ulls de Déu! Si
a

t'afanyes

brodar-li per feccions

per

guarnir-li l'anitneta,

la teva feina será
feina maternal

(La feina
tantes

que

completa...

que avui no fan

mares

ben deixoses

saben esporgar

no

les espines de les roses!)
Quan tinguis l'hereu ben gran,
—en les futures anyades—,
prou pagaran

besade7.

scs

vigilant!
I quan sies al mori,

el teu

amor

—que és feina que

deixarás, del
un

grat

pas

perfum

a

tots espera--

pel món,
endarrera.,.
MN. I.J.,u1s G. PLA
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D'ací

dan

Segons diuen els diaris de Madrid, el senyor La
cierva i el senyor Bergamín no podent ja més su
portar el forçat dejuni polític, estan papallonejant
a l'entorn dels homes de la situació.
El que es mostra més coquetó és el senyor Ber
gamín.
La indústria catalana no serva pas un record mas
sa bo d'aquell ex-ministre de Finances.
En canvi els francesos n'estan molt agraits. Ho
va fer tant bé que el Govern francés li va concedir
la Legió d'Honor.
Quin honor per a la famílial...
*

*

*

Al Liceu actua una companyia dramática italiana.
Es veu que els abonats d'aquell teatre estan ja
cansats de divos i que ja no els inteessa "La Tosca"
i "La Bohétne".
La companyia de declamació, peró, té l'inconve

hient que únicament senten els actors l'apuntador i
els tramoistes.
Aquell teatre és massa gran per a actors de de
clamació.
Diuen que un senyor que tenia una butaca del
tercer pis va anar tot enfurismat a trobar l'empre
sari a exigir que li tornessin l'import de la localitat.
—Bis cartells diuen que en aquest teatre actua una
companyia de declamació i aixó no és veritat.
—Peró, qui li ha dit que no és una companyia dra
Qué
mática?
digué l'empresari alçant la ven
aquest
teatre?
dones,
en
fem,
respongué l'espectador.
—Pantotnima
—

—

—

Un advocat pretenia que una senyora de Falset ti
donés com indemnització noranta mil pessetes per
haver-se desfet el casament amb la seva fha.
Seria curiós que tots els promesos desairats fessin
el mateix.
Peró encara seria més interessant que adoptessin
aquest procediment les noies.
Quants joves quedarien arruinats!

A quest número ha passat per la
L.

censura

governativa
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aquesta

a que passa
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setmana. Grácies

reeixit. Una

a

esgarrinxada al

A

l'atemptat

Déu
tras

13

L

no

del Duce. No li

ha
ve

d'aquí.
Hom creuria que és aquest un mitjá per a pro
la popularitat i la fama del dictador italiá.
No n'hi ha pas de millor.
Mussolini no perdé la serenitat i hores després
s'etnbarcava en el vaixell de guerra "Cavour" (que
és un nom ben simbólic pel cas), i féu via a l'Africa,
on
Itália, segons Mussolini, té el seu esdevenidor
assegurat.
La prernsa anglesa comença a alarmar-se de la
formidable empenta i del geni polític del cap feixista.
'Pot dient que és un home extraordinari també diu
que és un honre perillós.
Un dia esgrimeix les armes de la polémica contra
Iugoeslávia, un altre arnb Grécia, un altre insulta
Alemanya, un altre amenaça França. Ehl s'Ira burlat
de la Societat de les Nacions, ha pessigollejat els po
bles balcánics, ha evocat el geni de la Roma impe
rial i ha reivindicat per a la Itália nova l'heréncia ro
mana. Eh l cultiva i exacerba l'esperit militar del po
ble i les seves passions ancestrals.
Verament, el Duce és home perillós.
I com que per a sostenir l'adhesió del feixisme no
té Inés remei que entretenir-lo amb mirallets de gran
deses i anuncis de glória, algun dia pot calar-se for
al polvorí passional i arborar Europa.
Un home de la seva altura no té dret a jugar ami)
foc...
moure

ESPAN YA ENDINS

negociacions de la pau del Marroc sembla que
per bon camí. França i Espanya van d'acord i tot
fa augurar un bon succés.
Posats a donar noves optimistes, val a dir que les
pluges tan sospirades arreu de la Península han es
tat generals aquesta setmana i molt oportunes. Ditten
els pagesos que ja tenim mitja collita assegurada.
I quan ho diuen els pagesos, que sempre ploren (i,
per desgrácia, quasi sempre amb raó)... Demés, trae
tant-se de pluges d'abril...
Les

van

En

Bergamín continua les

seves

oposicions

a

la

cartera d'Hisenda. Ara ha donat una altra confe
n\ncia, a Madrid, amb un pregon sentit governamen
peró sense dir-nos res de nou, res que no sapi
guern. El temps s'apropa...

Per la seva banda, l'altre opositor, l'ex-diputat
Canals, també segueix opositant a la mateixa ca
tedra, peró sense fer soroll. El seu mal no en vol
pas de soroll.

Aquella quasi famosa Cotnissió nomenada pel
Govern amb el bon fi que l'illustrés respecte la ma
nera práctica de salvar la Hisenda, ja ha donat l'in
forme, que no té res de particular. Partint del prin
cipi, que sembla intangible, de no fer economies, tot
el que es digui a aquest fi resulta quasi tot retó
rica pura, o profecies barates. En aquest vital as
sumpte ens atrevim a proposar al Govern que estu
dii els procediments anglesos per arribar a l'anive
Ilació del seu monstruós pressupost. Tal volta no Ii
cabida anar tan Iluny al nostre Govern, perqué a
França s'estan donant unes lliçons sobre anivellació
de pressupostos que fan esfereir.
Per la part de Tánger s'han adobat un xic les
coses d'Espanya. El famós Estatut en qué els nos
tres exce•lents amics i gairebé aliats
França i
Anglaterra, jugaven al Govern espanyol una mala
partida, ha fracassat per complet. Els anglesos, que
són gent a qui no espanta la sinceritat, ni les im
prucléncies polítiques, ja diuen que és Espanya, per
dret propi i per conveniéncia internacional, qui ha
d'assumir el domini tangerí, conforme se ji havia
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Veurem, peró, qué passará.
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DipAsit: LLIBRERIA SUBIRANA
E13 subscripiors que desiigin adquirir aquesia
obra, irameieni per Gir postal el seu impon!,
/a rebran sense augmeni de preu.

ESPANYA ENFORA

L'atemptat d'una dama irlandesa, folla,
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Noticiad
ES PANY A
Durant el passat mes de inarg, la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis ha cobrat per im
posicions la quantitat de 18.273.033 pessetes i ha
pagat per reintegres d'estalvi, terminis mensuals de
pensió i capitals diferits reservats, 16.201.048 pes
setes. Resulta, per tant, una diferéncia a favor de
les imposicions de 2.071.985 pessetes.
A 31 de l'esmentat mes, el saldatnent d'opera
cions de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis era de 241.329'285 pcssetes, de les quals
corresponen 206.623.644
—44 a l'Estalvi a la Vista ; dos
milions 323.646 a Estalvis diferits i 32.381.995 pes
setes a Assegurances Socials.
En el mateix mes aboná. 347 subsidis de mater
nitat d'import total 17.350 pessetes, concedits a les
mares obreres que
han acreditat trobar-se inscrites
al Régirn de Retirs obrers i haver complert les al
tres cláusules que regulen la concessió del subsidi.
Per pagaments de pensions de capitalització a favor
deis obrers que compten ja 65 anys, la Caixa ha pa
gat ha pagat 11.497'51 pessetes i així mateix ha abo
nat 19.950 pessetes en concepte de bbnificacions ex
traordináries de 350 pessetes cada una, concedides a
57 ancianes majors de 65 anys que, havent ja per
cebut l'import de llur compte de capitalització, han
estat compresos en la repartició de la quantitat pro
cedent del recárrec per al Retir obrer sobre les he
réncies de cinqué grau i estranys.
—La meritíssima entitat social-benéfica "Lluita
contra la tnortalitat infantil" estudia la fundació d'un
Consultori de Maternitat i Puericultura per a les
classes acornodades, exigint una quota molt módica,
ja que per a les classes humils té establerts gratis
aquests utilíssims serveis. El projecte ens sembla
encertadíssim.
--S'ha establert una nova ordre titulada del "Mé
rito Civil", per a premiar serveis eminents d'aques
ta classe, especialment els prestats per funcionaris

públics.
—Els agricultors remolatxers del regne d'Aragó
han demanat l'establiment de Comités Paritaris per
a resoldre els conflictes que sovint pertorben l'har
monia entre les Sucreres i els seus proveidors.
El Govern ha obert una informació pública per
tal d'encertar bé la seva determinació.
—El ministre d'FIisenda, fidel a les seves anti
gues idees regionalistes, ha presidit a Múrcia una
gran festa regional.
—La Lliga de Perseverança prepara una gran
diada de conclusió d'Exercicis predicats a la parro
quial d'Olot per al 18 del corrent. L'éxit ha estat
esclatant.
—La Lliga del Bon Mot, benemérita de l'acció
social católica, prepara un grandiós míting al San
tuari de Sant Ramon de la Manresana, que tindrá
lloc el dia 25 del present mes d'abril, presidit pel se
nyor Bisbe d'aquella diócesi.
—El Govern facilita a Málaga deu milions de pes
setes per a construir la ciutat-jardí. S'alçaran de
nova planta 1.049 cases. Oiclá I
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—Els patrons que a Vigo han declarat el locaut
donen per rnotiu els actes de sabotatge practicats pels
obrers, cosa que aquests neguen rodonament.
—A mitjans de maig es celebrará a Madrid un
Congrés de Sericicultura per tal de prornoure a Es
panya el conreu de la seda.
ESTRANGER

Ha mort l'ex-canceller d'Alemanya i president de
Centre Católic, Fehrenbach, home enünent de debo?),
gran católic, gran patrici i de múltiples i fecundes
activitats en el camp católic-social i polític. D. E. P.
—A Méxic ha entrat en vigor la llei sobre pro
pietat exótica, que tendeix a alliberar el territori de
mans
estrangeres. Aquell Govern enyora els temps
deis indis i va de cara al salvatgisme perseguint la
Religió i expulsant de la nació els estrangers.
Tot aixó va preparant la intervenció ianqui, que
sois espera un motiu poderós per a operar...
—A Itália no deuen tenir gaire feina quan els pre
ocupa tant la qüestió de l'uniforme militar. En al
gunes nacions aquest conflicte d'indumentária s'ha
resolt amb criteri lliberal, vestint cadascú com Ii
dóna la gana. Es pintoresc.
—L'informe del Comité anglés per determinar
l'estat actual deis jornals constata que han pujat un
75 per Ioci des d'abans de la guera. La capacitat de
compra deis obrers ianquis, pel que pertoca als ali
ments, és doble que la deis obrers anglesos. Els
francesos i alemanys tenen solament dos terços
d'aquesta capacitat en relació als anglesos, i els
obrers belgues tan solament els tres cinquens.
Dels obrers espanyols no se'n parla.
—El Govern hongarés es proposa d'acabar a/1lb
totes les societats secretes (la maçoneria entre elles)
fi d'assegurar la pau i la prosperitat del país.
—El dia 12 del corrent mes començá. a Paris la
"Setmana dels Estudiants Católics", amb molta
concurréncia i entusiasme. Els fruits prometen ésser

ópirns.
—La Junta Central d'Acció Católica d'Italia ha
fundat l'Institut Católic hala d'Activitat Social",
per tal de treballar de ferm en el camp económico
social, de conformitat amb les normes de la Santa
Seu.
—El Papa es condol solernnialment de les per
secucions que sofreix l'Església a Méxic i encarre
ga a tots els cristians que preguin a Déu pels scus
germans atribolats.
—La Conferéncia del partit treballista indepen
dent anglés demana :
Revisió del tractat de Versalles.
Que siguin retirades les peticions de reparació a

Alemanya.
Anullació mútua deis detttes de guerra.
I represa de les relacions cornercials i polítiques
amb Rússia.
—Entre les classes conservadores franceses ha
causat estupefacció el triomf obtingut pels comu
nistes a París en les últimes cleccions. Verament
n'hi ha per esparverar-se.
—Aquest any la Cornunió pasqual en totes les
grans escoles oficials de París ha estat un gran i
ver succés pie d'optimismes. França encara té sal
yació!
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NO POT MANCAR A CAP CASA

La Biblia

LA PARARA
págs.

Revista mensual: 100

de text

Comentada
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Estudis i comentaris religiosos
de les més

prestigioses firmes nacionals
i estrangeres.

Catala

en

tradtfida deis
pels

MONJOS

i morals

PUBLICACIÓ

textos

originals

DE MONTSERRAT

L'obra constará d'una vintena de volums
en

quart de 400 págines. Apareixeran
dos volums

a

l'any.

Ciéncia Art Literatura Cróniques inter
-

-

-

nacionals.

Subscripció: Un any, 25 ptes.
Mig any, 15 ptes.
Número solt, 2'50 ptes.

Preus de cada volum
Paper japó
Paper fi]
Paper verjurat (amb re!lipadura)
Abatas del día 1 de nutre 1926,
.

.

.

.

.

.

.

.

Administració: C. deis

Angels,

22 i 24

200
60
30
25

ptes.
»
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BARCELONA
Prospecte&

1

subscripctons:

Académia
Arcs,

10.
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MONTSERRAT

Cots

BARCELONA

FU N DADA
DIrecció
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EN

11379

general: Carrer Arca, 10 (Places Santa Anna 1 Nova)
Telafon 5041 A.

Apartat

-

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERÇ

-

sexes

782

per diferents

pisos

i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra comercial.—Correspondéncia.—Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
cornercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.

SEMI DE LA COMPANYIA
Unta de Cuba Méxle.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el IP, de
Gijón el 20 i 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 1 Santander.
Linfa de Itnenoa-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo 1 Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Líala de New-York, Cuba, Méxle.--Servel mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New York, Havana 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombla..—Servel mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico 1 Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz 1Barcelona.
Unía de Fernando Poo.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncla el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyla Trasatlántica té establerts els especials deis
porta del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York 1 la Unía de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

vlatge.
Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quais
dilatat
a Companyia dóna allotjament tnolt cómodeltracte esmerat, com té acreditat en son
serve1. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
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