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Des del número vuité de CATALUNYA SOCIAL,
data 18 juny de 1921, fins a l'extraordinwri de

Nadal-Sant Francesc,

en

qué tingué paraules de

sentiment i excusa per no poder enviar-nos res,
allitat que ja estava (sense que per aixb manqués
la

seva signatura.,
ment de la versió

de don

1,lorenl

car

U

reproduírem

un

bell

frag

dantesca del "Paradís"), el nom
de Balanzó i Pons, ni la seva sin

-
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amistat no han deixat pas mal, de fer-nos
Ja sigui amb el seu caracteríctic pseu
dimim "Vérax", que, inaugurat en el seu llibre
típic "Guia de l'home lliure" (1920) posava amb
prefeHncia en els seus articles d'indole social, ja
sigui amb la plenitud del títol nobiliari que li ator
ga en 1921 S. S. Benet xv i que emprava general
ment en els treballs literaris i tractuccions, la seva
cera

ccmpanyia..

SOCI

ploma vehement i rápida ha
el

estat al costat nostre

porta de vida aquest setmanari,
afecte, demostrat en collaboració perma

tants anys
seu

cont

desinteressada, i palesat també en altres oca
sions d'espontani obsequi material, ha distingit
sempre la nostra revista amb l'escalf d'un lleial
partidari i la simpatía d'un amic generós.
nent

Per aixa pertoca a la Direcció i la Redacció de
CATALIJNYA SOCIAI„ un doble homenatge a l'es

católic i al bon amic. Hem perdut un i al
any després de l'esboranc que en nostre
cor deirá aquell altre estimat Joan Llimona, i són
ells dos, el pintor-apologeta i l'apologeta-literat,
una riquesa imponderable, una heréncia preciosa.
La llur companyonia i amistat ja histórica) són
certament dues partides d'altíssim valor en l'ac
tiu del patrimoni moral del nostre peribdic. Dos
pro tectors que la nostra modesta fulla posseezx
en l'esfera de la intercessió deis benaventurats i
dos noms a l'arxiu deis mérits i de l'honor ciu
tadá.
Una vegada más la !oía deis cristians supera
els dolors i llágrimes de la mort humana. Quan
una vida com la d'En Llimona, com la del mar
qués de Balanzó, després de l'exemple d'una exis
téncia consagrada al bé sense fadiga ni retrocés,
acaba en l'arrodoniment d'un traspás piadós i edt
ficant, l'espectade de la mort que corona una pro
fitosa existéncia, és din tre els sospirs de la carn
afligida, conhort i vera alegría de l'anima.
Don Llorenç de Balanzó, en el variadissint rao
saic d'animes cristianes que a Déu Nostre Senyor
plau oferir a la seva própia i divina glória, ens
ofereix el cas certament curiós d'una metamór
fosi, peró no paz de mal en bé, sinó de molt bé en
molt inillor. L etapa final de la seva vida, els seus
darrers set anys, inaugurats amb el comen çar de
les tasques dantófiles i amb la publicació de la
"Guia de l'home lliure", i expandits amb la fe
cunda pro ducció de comentaris socials, reflexions
moralistes i meditacions religioses en les pagines
del nostre setmanari, i en els seus diversos !libres,
havien estat precedits per una existéncia igual
ment honorable, pera més recloida. La primera
etapa l'omplena la llarga vida d'un cap de casa
patriarcal i exemplar patró de comerç, que a
uns costutns rígids, a una pie tat sincera, unia un
zel especial amb un legítim derivatiu artístic que
li inspira per a mantenir unida la nombrosa pa
rentela i amb ella ádhuc els dependents, el conreu
del teatre familiar honrat, expansió casolana que
en mans d'un escriptor fácil z d'un hábil versaire
com ja era, prengué ben aviat pro porcions de ve
ritable teatre católic, que ultrapassá de seguida
l'ambient de familia on es criá.
El nom d'En Llorenç de Balanzó í Pons tingué
relleu en la primera década com a autor predilecte
deis escenarts i deis públics de centres morals i so
cietats católiques. "En Guillem d'Alzinar", "De
Pecador a Sant" "Sang redemptora" (1902),

criptor
tre,

un

"Bona llavor",
cese"

"Eraancipats"

(1905), "Els

tres

(1903), "Fra Fran

amors", "El Sagristá"

(1906), "Neules", "L'espbs
"Justini i
Mitila", "L'oncle canonge", són els títols, ben
populars i d'actualitat viva alguns d'ells, de les
peces

dramatiques d'absoluta integritat

durant els anys de maduresa del

seu

moral que

fértil autor,

A

L

en aquella forma l'obra de sana propa
ganda que anys a venir pendria altra ufana amb

realitzaven

estructura més

sólida.

Amics i familiars ens han descrit la persona de
!'autor en aquells temps sota un aspecte físic que
poc feia preveure la figura actual i definitiva del
nostre amic. Alt i ben plantat, amb robustesa ex
pansiva, de bavarés, la seva sanitat i gallardia pas
sades no concorden en nostra imaginació amb el
don Llorenç sexagenari que hem conegut, més
aviat baix, secardí i rebegut, peró aixó sí, sempre
ágil i vivacíssim, i en aparença fort, suplint el ner
vi incansable la robustesa ja absent. La metamór
fosi, efecte de greus dolors, mort d'esposa i de fills
a la flor de redat, el posa al punt de maturitat pel
qual sens dubte volia la Providéncia reservar-lo a
!'última fase de la seva vida, en la qual havia de
plasmar-se la personalitat definitiva del que havia
d'ésser conegut i passar a la história amb el títol
de marqués de Balanzó.
La "Guia de l'home lliure", fascicle popular
eixit en 1920, obria aquesta nova fase, inaugu
rant el pseudónirn "V érax", emprat per a cobrir
amb modéstia la doble generositat de l'escrture
un !libre senzill, fácil i oportú de moral cristiana i
d'escampar-lo en edicions gratuites. Eren les anya
des térboles i sagnants, i Vérax sortia a predicar
en mig deis trets !'eterna preceptiva del Decáleg.
Aquella Guia és una glossa deis Deu Manaments,
un recull de verítats de les que formen el cabdal
del seny humá i de la raça, contra el qual seny no
prevalen les novetats sociológiques. De la Guia de
l'home lliure, "Véra.v" passá a les planes de CA
TALUNYA
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"Sóc vell, i voldria ésser

voldria ésser ric;

ma

!ove; no sóc pobre i
inte•ligéncia és petita i en

dormiscada i la voldria potenta i ben desperta;
MOS coneixements migrats, i els voldria extensís
sims. I tot aixó, no per a satisfacció, benestar,
plaer i honra meves; tot només que per tal de sa
ber i poder más, molt més del que no puc ara, po
bre de mi, dur animes a Crist". Tot Vérax és en
aquestes paraules, humils fins a l'abnegació, senzi
lles com a seves, peró que són un. zelós programa

d'apóstol, de l'anide "Ço que voldria", un
primers que enviá al nostre setmanari (1).
El

deis

d'articles que en sis anys han ho
aquestes pagines, són una expansió reacti
va del seny cristiá, ofés sempre per les malves
tats, vicis, oblits i blasfémies deis homes, i arbo
rada d'un zel típic per a la reforma i elevació deis
centenar

norat

quals voldria sustrets de la
corrupció i la negligéncia i retornats al carril de
nostres germans, als

la via recta. Per aix6 els seus temes principals són
Guia, Camí, Veritat, i la seva labor específica din
tre la propaganda católica classifica aquest autor
com a moralista per dret pro pi.
Quan hi hagi temps per a estudiar la psicología
de don Llorenç de Balanzó, per a repasar bé tota
la seva producció literaria, quan es pugui recer
car en la seva vida, tan exemplar, les íntimes es
purnes de la seva abundor espiritual, es veurá qui
na res plendor dim6na de la forta personalitat d'a
quest patrici barceloní, honor de les lletres catala
nes i católiques, i aristócrata segons la def inició
auténtica i social de la paraula— que no vol dir

(1)

Núm. 22, data 24 setembre 1921.
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domini d'una. classe, sinó domini deis millors—
noble ter temperament, i per atavisme, abans d'ésser-ho de clret

en

l'ordre nobiliari

vent

rable d'articles inédits, escrits impromptu, de bur
sada, notes repentines, comentan i viu i candent
del fet del
tot aixó, veritable aplec de memó
ries intimes, té un valor singular. Tot aixó caldrá
que es vagi publicant, en el seu dia.
Mérit extrínsec no menyspreable d'aquesta acti

pontifici. Ha-

realitzat en vida amb delicadesa edificant i
amb éxit absolut el prodigi de traduir les finors de
la seva ánima selecta amb la més perfecta i en-

coratjadora simplicitat personal de vida i de traete, obrará també la gracia de devenir, malgrat la
modéstia que ha cobert el seu pas pel món, una
figura típica i guiadora. El marqués de Balanzó,
predicador senzill i vividor auster, será un educador per a la nostra aristocracia en bé del poble.
"Camí", el llibre fill de la Guia de l'home lliure, simple "comentari a textos evangélics" i primer de la trilogia que formará amb "Veritat" i
amb

"Vida",

les dues obres que nostre Ilustre
preparant, és un veritable evangeliani, en la seva prosa habitual: fluida, senzilla, dara i popular. Al
costat d'aquests sorgeix ?'alta
construcció, que per si sola donaria fama secular

amic

estava

al nom del treballador ardidíssim que s'hi
aplica
amb tenacitat aferrissada fins• a deixar-la
felkment conclosa per bé de la llengua catalana. Es
la traducció íntegra i doble— en tercets i
en prosa rítmica
de les tres parts senceres de la Divina Comédia (1924), dedicada "a la santa memaria del gloriós Papa Benedicte XV, que en ocas,ió del sisé centenari de Dant Alighieri publica
I Encíclica
In Praeclara". És cronológicament la
segona versió catalana completa, i la primera
completa en cataba modem.
És encara autor de la bella interpretació deis
m.isteris del Rosari, el volum
de prosa i poemes
zntitulat "Quinze roses" (1922), rumbós elogi li
te.rari de la pía devoció. Aixa tanca la bibliogroconeguda. L'obra
és ingent: hi han
la nodrida "Veritat", inédita
tanzbé "Vida", després la
traducció versificada en tercines a l'estil dantesc,
de les Visions de la Beata Catarina Emmerich,
una curiosa versificació del Parsifal, de
Wag-

vitat literaria és el coexistir amb una activitat pa
nona en la branca professional. Fui d'industrials,

fabricant

una

quantitat conside-

en

tasca económica i de

criure el
des i

sos

primers

anys, i

comer

conreu

l'elevació

de les dues

espiritual. El

esferes,

propulsades constituirá

un

tan ben

des

lliga,

grat capítol de la

biografia extensa que don Lloren1 de Balanzó es
mereix. Certament, la despectiva injuria contra
el geni económic racial tan injustament qualifi
cat de fenici, té en aquest home distingit de ne

gocis i de lletres lluidíssim desmentiment. I més

solemne encara, per ésser el comerciant el suport
d'una intensa personalitat d'apologeta religiós i

moralista.

Perqué

—

ner..•, hi ha, especialment,

ell mateix

després i durant tota sa vida, en el ram d'ar
ticles colonials, on el seu nom constitueix amb el
del seu germá Josep una firma mercantil de primer
ordre, realitzá amb succés l'aliança estreta de la
ciant

sa

és forçós posar un punt a aquest mas
concís apunt necrológic, ocabarem, a part de

la invitació general a pregar per l'eterna glaria
del gran enamorat de la V eritat, i amb el
condol
de cristions a la nombrosa i afligida familia, do
nant meras a Déu N ostre Senyor per haver
fet
néixer entre nosaltres un arbre de tan bella fruita
i florida

Donem mercés de tot con a l'estimada familia
de Balanzó per haver-nos permés publicar un ca
pítol de l'obra inédita "Veritat", i al bon amic i
exquisit artista En Joaquim Renart pel retrat •a
la ploma que graciosament ha executat amb destí
exprés a aquesta revista, en memória i veneració
a

l'insigne patrici.

145zszkus~a~a~asstamire~szsesazz~:~inga~~~~7~
La mor' del

Jusf

El Patriarca sant de Nazareth
arriba al terme del seu llarg camí ;
el seu bleixar és dolç ; la seva fi
recorda al segador, qui, satisfet,
reposa quan ja té a aixopluc l'esplet.
Quin bell fulgir de l'astre ponentí !
Maria, a free del blanc i humil coixí ;
Jesús, acaronant el front blanc, f red !

,

Ço, no és morir ! Es sois ubriaguesa,
defallior, per la volada estesa
empendre al Cel ! Es com el darrer flam
del ciri que es consum. Jesús el besa,
i curulla de mérits sa comesa,
el cor del Just esclata a tan f ort clam !

.1. MARQUÉS DE BALANZó
(De Les Quinze Roses)
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Una página inédita

FELICITAT
Del llibre
1.0

pbstunt VERITAT

MI. Cap.

Veus ací alió que perseguitn tots els homes ; veus
ací la cosa més llunyana de totes i la que és, també,
més al nostre abast.
Cercant la felicitat, hom perd la vida ; per assolir
la felicitat hom l'abandona i se'n allunya, a voltes,
per sempre més.
Maldant per la felicitat, s'armen les guerres i els
pobles s'enfonzen en la major malauranga; venguts
i vencedors. Per la felicitat els majors crims veiem
comesos ; per mor de la felicitat les lluites socials han
esfondrat la pau, que és preeisament el sócol on es
recolza el benestar de les géneres humanes.
Molts de pobres creuen que els ries són els feli
ços ; molts de rics esguarden amb enveja, si no la
paupertat, a molts de pobres.
La salut; veus ací, pensem sovint, la felicitat ; no
obstant, quan gaudim d'una vida sanitosa no en fem
esment, ni l'apreciem ; cal que ens colpegi la malaltia
perque comprenguem, aleshores, la felicitat que és
tenir salut. Aquesta necessitat de perdre un bé per
capir-ne els beneficis, significa que aquell bé no és,
de per sí sol, la felicitat. Si ho f os, f óren feligos pos
seint-lo i no ens caldria perder'l per mesurar-ne els

avantatges.
I el mateix exactament, de la riquesa. Us creieu
que és f elig el potentat a qui tot sobra? Ah! si po
guéssim penetrar dins moltes ánimes de rics quina
miséria hi trobarlem ! Quina pobresa tnés esgarrifo
sa no ens

punyiria l'esperit!

Em direu, i amb raó fins

cert punt: "Tanma
i la caixa ben folrada
de diners, s'és més ditxós que quan hi ha el malalt
i els diners manquen !"
Posada la qüestió en aquest pla, us diré, com sua
ra, que teniu raó relativa; absoluta, no. Per a aquell
ric, que ja compta amb els diners, la malauranga és
igual que per al pobre qui ja no hi compta. Troba
tan natural el ric la possessió de la riquesa, com el
pobre la mancanga de mitjans ; per aixó en un cas
parió, és tan malaurat el ric com el pobre ; i si amb
tot i les riqueses no abasta al guariment del seu ma
lalt, devé encara, més desgraciat que no l'altre.De
qué li serveixen, aleshores, els diners? Que li valen
aquells béns materials, malgrat qual abundor no pot
tornar la salut del fill, de la muller, del pare o be la

teix, si hom té un malalt

un

a casa

propia?
Hi ha res més trist que patir fam i veure l'aliment
a l'abast de les mans i no poder menjar ? Aquest és
el cas del ric en manta ocasió de la vida.
Si la riquesa f es la felicitat, convertiríem en ter
mómetre els diners ; i no hi ha res més fals. Sovin
tegen més que les fulles deis arbres els homes de pas
sament humil, més feligos que d'altres qui els podrien
cobrir d'or. Són molts els qui diem rics (pobres en
comparació de certs comptadíssims potentats) molt
més feliços que no aquests. I si hom pogués anar
prenent graus de benauranga endinzant-se en espe

o

rits humans, fins trobaria i quants de cops, bon Déu!
pobres de solemnitat més rics de joia que no certs
posseidors de béns sense terme !
Per go no hi ha el món cap Iluita més injusta, que
la que cerca la justícia per mitjá deis béns temporals.
No existeix major enemic de la humanitat, que aquell
qui escalfa el cap deis qui no posseeixen, dant-los en
tenent que si f ossin rics, o iguals que els rics, serien
benaurats.
La felicitat relativa, única assolible en aquest món,
la portem tots a dins. No ens cal més que voler per a
trobar-l'hi. Es felig el pobre conformant-se amb sa
pobresa. No n'hi ha molts, peró n'hi ha. Aquests són
els feligos.
Es felig el ric després de sa riquesa. Escassegen
massa, peró n'hi ha; i aquests són els ditxosos.
Es f eliç el fort i sá i potent, qui empra aquests
dons de Déu a glória d'Aquell qui els hi atorgá. No
abunden, peró n'hi han ; ; i aquestos són els feligos.
Es feliç el rnalalt, el feble, el malaurat qui es lliu
ra a la voluntat santíssima de Déu i en Ehl diposita
sa confianga. Són pocs, peró n'hi ha, i aquests, dins
sa malaurança, són, també, benaurats.
Es felig, en un mot, tot el qui dins les condicions
del viure seu malda per la salvació própia i la deis
altres.
Són malaurats del món i treballen per sa inf elici
tat eterna, els rics aferrissats al diner, els pobres, qui
rnaleeixen llur pobresa i envegen els béns materials
amb desmesura; els forts qui empren pel mal el do de
la salut; els febles i els malalts qui blasmen la Pro
vidéncia del Senyor.
I tot aixó, perqué aquesta vida no pot ésser mai
res més sinó un tránsit durant el qual podem gua
nyar-nos l'eterna felicitat.
Qui sap emprar les circumstáncies i els mitjans on
Déu el collocá per guanyar-la, aqueixa felicitat de
l'altra vida, ja comença d'ésser felig.

t MARQUtS DE BALANZó (1926)
ILB •

•

Assoclacié d'Estudlants Catélics
de dret 1 filosofia 1 Iletres
Divendres vinent, a les 7 de la tarda, donará una
conferéncia a l'estatge social (Cameros, 3, pral.)

J. Civera

i Sormani

sobre el tema:

L'alegria

del viure honest

1
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De la <Gula de l'home Mure>
Cap. VI
DRETS

i

OBLIGACIONS

Perqué s'oblida aquesta primordial condició, del
previ acompliment de les obligacions de cadascú;
perqué abans d'acomplir-les, pretenem que se'ns re

coneguin els drets ; perqué moltes vegades, aitals
Un antic refrany de la nostra terra diu : "Qui et drets sois existeixen en el nostre magí, o en les nos
vol bé et fará plorar", que és el mateix que dir : tres passions ;
perqué molts drets que pretenem ha
Qui et vol mal, t'alegrará. I enc que tal vegada si
ver no són fills de justicia; i perqué aquesta consis
gui un xic exagerat l'adagi, té, com totes aqueixes teix principalment, en qué comencem per f en la nos
dites de l'antigor, un gran fons de certesa. Perqué tra obligació ; per tot aixó, són
tantes les lluites, tan
COin que el bé, moltes
vegades a l'home li sembla un gros el malestar i tan paorosa la disbauxa en qué es
mal, no perqué ho sigui, sinó perqué el contraria en debat el món.
sos gusts, desigs o passions,
li és molest, el fa plorar,
Cerquem primer el regne de Déu i sa justicia, i el
diguern-ho així, qui volent-li bé, Ii torç el camí.
reste se'ns donará per torna.
1, en efecte : Qui pot voler rnillor a un fill que una
I ara, grans de la terna, ara, poderosos del món;
bona mare? Ningú. I quants cops no ha de fer plo
governants, pares, patrons, rics, savis, una advertén
rar al fill per a adrecar-li les passes
cia : Tots heu de començar acomplint les vostres obli
mal encamina
des ! A aquell mateix fill, en canvi, un mal company,
gacions, vosaltres abans que els altres. Que l'exem
Si molt
convé aquell qui el porta per camins vedats, ple, ha de baixar de dalt ; la caritat ha d'aromar to
diu que sa mare, pobra dona! és dolenta i mala tes les coses, paraules i fets deis enlairats.
mare; que no l'estima, ja que el repta. I el fill s'ale
Com de més amunt, més obligats a començar
gra amb les dites del mal amic, i rondina i es
acomp/int per a mostrar-ho als altres i poder-los dir
quei
xa de la mare.., que el
fa plorar!
Germans ! Déu qui ha ordenat l'acompliment de la
I per aquest estil, passen moltes coses; per
aqueix obligació, no ha manat l'exigencia deis drets. Aixó
rnotiu de qué els que volen bé fan plorar (és a dir
no vol dir que no poguem exigir-los ;
peró abans cal
contrarien) veurás amic lector, que molts homes s'a que tots els homes de totes les condicions,
comencem
parten dels qui els volen bé, i s'entreguen... els altres per acomplir els
deures.
nostres
que els deixen contents i
enganyats!
Aquesta és la sana
En la qüestió de DRETS I OBI,IGACIONS, que motiva tantíssima de DRE'rs i doctrina, en la qüestió impor
OBLIGACIONS ; perqué el nostre
aquest capítol, no tinc més remei que fer plorar, enc
bé consisteix en començar per les segones, tal volta
que no sóc jo, pobre de mi ; és
la
la que fa ens fard plorar; no oblidem, peró, que si qui ens vol
plorar, en el sentit de qué vol bé, i Veritat,
diu a tots els ho
bé ens fa plorar, en el sentit de contrariar-nos ; qui
mes que ans que els drets, ton*" els
deures; ans que ens acontenta, en aquesta qüestió, és perqué ens vol
reclamar, hem d'acomplir.
mal.
Mirem-ho fredament i ho reconeixerem així.
Jo, marit, puc exigir que ma muller compleixi arnb
Cap. XVIII
fli
degudament, si no començo per donar-li exemple,
essent en tot i per tot un bon espós? Jo, pare, amb
SETÉ MANAMINT : No FURTAR
quina cara voldré que els fills cm respectin, acatin
ma voluntat, i es
comportin degudament, si els donc
Una molt respectable persona, veritable autoritat
mals exemples, en el fer, en el parlar, en
en la matéria, a qui m'he permés mostrar
l'obrar
o en
perqué hi
el deixar
d'obrar ? Si en comptes de veure en mí donés un cop d'ull, quelcom de l'escrit fins ara per
Phorne seriós, honrat, laboriós, amable i honorable, a aquest pobre llibre, al tornar-me els manuscrits,
veuen al tarambana que
fuig de casa per a freqüen cm din : "Quan escriguis sobre el seté, apreta de
tar diversions,
descuidat, distret, aixelebrat, viciós ? ferm, que hi cau molta gent, d'altra banda fins reli
JO, patró, podré exigir que els meus operaris tre giosa."
ballin i mirin arnb interés
de propis els meus interes
I vet aquí que reconeixent la veritat de l'afirma
sos, si començo jo per
ció i l'encertat del consell, cm trobo en un conflicte,
abandonar-los,
o no tinc amb
mos obrers tracte
de pare o d'amic, o bé no els donc a l'haver de tractar del Seté Manament, tal volta per
la
deuda paga?
qué, com devé sovint, la mateixa abundáncia de ma
Jo, obrer, podré haver exigéncia de
millores de terial, fa que hom no sápiga per on posar-s'hi.
Jornal, o de la mena que siguin, si no començo per
Perqué ben cert és que dient : "No furtarás" ja
ésser un bon operan,
si no tinc per als interessos del sembla haver-se dit tot, per la claredat de l'ordenan
Patró iguals
miraments que voldria que tinguessin ça que no deixa lloc a dubte, com pot semblar que
Per ais
meus els obrers, si jo f os l'amo?
puguin haver-n'hi en la interpretació d'altres mana
A totes
aquestes preguntes, i a moltíssimes més ments, per més que en cap n'hi hagi.
que tots ens
podem fer per l'estil,
"No furtarás", és a dir, no pendrás res que per
respon
resoltament : No! Ni tu, marit; ni latu,Veritat
tanyi
a un altre, amb la qual afirmació
pare;
ni
tu,
resta evident
Patró ; ni tu, obrer ;
ni fills, ni germans, ni vassalls, que manquen tots aquells qui, amb
ni
violéncia
o a les
governants, ni ningú,
sia, té dret, si abans no de cap mena i condició que bones, prenen el que no és llur.
acompleix son deure; sa obli
No cal dir, doncs, si manquen els lladres
gació.
d'ofici de
tota mena, i si pertanyen a la nombrosa
munió dels

C
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qui

per

a

furtar,

A

no

T
reparen

en

obstacles ; per

a

dur

designis són disposats a go que sigui
a
precís; al que convingui, com es sol dir ; ciar és que,
demés de lladres, poden ésser, i són molts cops mal
tenue

Ilurs

assassins.
Cree que aquest llibre no caurá en mans de cap
d'ells ; si hi caigués i el que el tingui llegeix aquestes
radies, Ii preg per les entranyes atnoroses de la mu
Iler que l'infanta, que abandoni, des del moment tira
teix, la mala vida i entri de pie a gaudir de la pan
deis homes honrats. Si aquest pobre trebali meu
aconseguis una conversió semblant, jo em donaría
per mil voltes pagat ;... i el convertit també me'n do
nará les grácies ; que tal volta demés de guanyar-se
la pau aquí, es guanyi la f elicitat eterna. Tant de 1)6!
Mes, deixant de banda als malaventurats lladres
d'ofici, estudiem fredament ami) quina facilitat pot
mancar-se al Manament Sete.
Si jo abuso de la confianga que en mi dipositin
mos superiors o mos cotnpanys, i sostrec diners o
mercaderies que no cm pertanyin, enc que ningú se
vats

n'adoni, furtaré.

jo no complesc el rneu treball degudament, enc
aixó
no es noti, furtaré.
que
Si jo induesc a un negoci que, perjudicant a un
tercer, cm beneficia a mi, baldament el perjudicar no
ho repari, furtaré.
Si jo, valent-me de simpatia, arnistat o forga mo
ral (no cal dir si amb violencia) aconseguís que amb
perjudici de millor dret, facin un testament a favor
Si

meu,

A

Y

L

A

furtaré.

Si sóc hereu de confianga, i refiat de la immunitat
que el arree cm proporciona, m'aprofito del que no
cm pertany, en bé propi meu o d'altre persona alie
na a la idea del testador, furtaré.
Si sóc tnetge o advocat, i prevalent-me de que no
hi ha aranzels, carreg el compte més del que en jus

S

O

I

C

tícia, i després de guanyar lo legítim,

me

A
correspon,

furtaré.
una herencia i no n'acomplesc les cárregues,
n'esmergo en bé de l'anima del difunt o en dei
xes piacloses alló que cm consta que desitjava el tes
tador, i ho comprenc jo que corresponia, furtaré.
Si sóc jutge o magistrat, de la mena que sigui, i
per dádives o altre benefici, no faig justícia, furtaré.
Si faig préstec de diners, i en trec un interés usu
rari, prevalent-me de tal o qual circumstáncia, fur

Si tinc

o no

taré.
Si

en el pes, o en la mida o en la qualitat, no m'a
tenc al que sigui de justicia, furtaré.
Si, aprofitant-me del mal estat d'un venedor, l'o

bligo

amb perdua injusta, furtaré.
a vendre'm
Si jo, propietari de finques, perque les circumstán
cies es presten a que apugi desmesuradament els llo
guers, lío faig sens contemplació ; i els llogaters són

pobra gent sense defensa, furtaré.
Si tinc llogat o arrendat un local, finca, camp o el
que sia, i pel motiu que es vulgui causo danys al pro
pietari, furtaré.
Si jo, obrer, faig actes del que ara se'n diu sabo
tatge, qualsevol sia la causa que a cometre'ls cm de
termini, furtaré.

patró, i prevalent-me de circumstáncies fa
no done als meus operaris la deguda paga,
o els perjudico en la forma que sigui, furtaré.
I en una paraula, furia tot aquell qui, per una o
altra circumstáncia, valent-se de tal o qual manera,
aprofitant aquest o aquel! motiu, cas, ocasió, etc.,
pren allá que no li pertany o causa danys en els béns
Si sóc

vorables,

d'altri.
Déu ens guardi en tot temps de
Manament :
NO PURTARAS

mancar

el Sete

VÉRAX (1920)
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Espumes
sindicats cristians de la indústria textil, a
Bélgica, compten mo.000 associats. En l'últim Con
grés, celebrant fa poc a Anvers, tractaren diversos
temes interessants, favorables a la condició de les
dones, especialment de les casades i de la no achnis
sió deis nois menors de 14 anys en els treballs.
Els católics belgues ens marquen el camí que de
vem seguir en les lluites socials.
Els

*

*

*

Qui ho havia de dir! E.'rnest Psichari, nét del fa
mós impiu Renan, morí el 22 d'agost de 1914, en
front de l'enemic, caient gloriosament amb el Ro
sari a la tná.
Sobre la tomba de Psichari s'hi han escrit aques
tes paraules : La sang deis mártirs val más que la
tinta deis savis.
Els homes passen i Déu no mor mai. L'orgull
queda arreconat i la grandesa del Creador resplen
deix a través deis segles.
*

*

*

Com ja saben els nostres lectors, en les eleccions
municipals celebrades a Belgica, els católics acon
seguiren un marcat triomf. Sembla que el poble bel
convencent que els quaranta anys de Go
católics han estat els millors que ha tingut
Bélgica i que convé tornar novament a ells.
El poble té molt desenrotllat l'instint de conserva
ció.
ga

es

va

verns

* *

*

Al Congrés Católic, celebrat a Budapest (Hongria)
fa poques setmanes, hi assistiren 50.000 pesones, i a
la processó eucarística final hi prengueren part Inés
de Ioo.000 fidels.
A desgrat de les f úries satániques que es desfer
men en algunes parts, Crist regna, impera, triomfa i
veng.
* *

*

El governador Lleonard Wood, de Culion (Illes
rilipines), l'estiu passat condecorá la Germana Ca
que porta vint anys servint heroicament als le
prosos del lloc citat.
Fins ara no s'ha donat el cas que hagi estat con
decorada per iguals serveis cap dama roja.

lixta,
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Els pobres de la (-fui&
"L'unique objet de l'Ecriture
(Pascal.—"Pen
sées").
est la chanté."

Al darrer número del Butlletí del Sindicat de Met
ges de Catalunya—l'excellent revista professional
que agermana, sota un alt esperit de ciutadania, la
saviesa clínica i la previsió mutualista
Ilegírem,
damunt la signatura J. A. M., un article vigorós, la
di:usió del qual fóra exemplar, sobre la qüestió de
les barraques que assetgen la nostra urbs.
L'anenim collaborador rellevava, amb un afany
nobilíssim de vindicació, la immundícia deis habita
cles infectes, on s'amunteguen dotzenes de persones
i en els quals, sovint, només hi ha una cambra per a
tot i per a tothom, esbantanada al fred i a les plu
ges ; la constant promiscuitat de sexes, incentiu deis
instints primaris de l'home ; l'abjecció, brutalment
injusta i revoltant, en fi, d'aquella pobra gent, ban
dejada de la resta deis ciutadans 1 sotmesa a la re
nunciació dolorosa de tots els atributs de la comuna
genealogia espiritual que ens hi relliga.
I gairebé alhora, la fulla dominical de Santa Ma
drona, ens encomanava la urgencia del socors deis
malalts desvalguts de la parróquia, l'evocació de les
fretures deis quals era d'una profunda sensació d'an
—

gúnia.

Hom retreu, amb recança, l'escassetat de les almoi

recaptades als temples, insuficients, de bon tros
atendre a les fretures deis feligresos mísers.
Demés, las associacions pietoses, tan raquítiques,

nes

per

a

sempre, al costat de la creixenea enorme de la ciu
tat, podien mantenir, encara, sense grosses limita
cions, amb l'ajut de la Hisenda pública, llur missió
de

socors ; per?), en promulgar-se, dos anys enrera,
l'estatut consistorial d'ara, les subvencions benéfi
ques foren suprimides i l'extensió de les obres se
glars de caritat hagué de tancar-se dins el dos de
la Barcelona vena, quan és a les barriades extramurs
cn hi ha les aglomeracions més
denses de gent hu

mil.

Aquesta

sobtada inhibició del

tions de

Municipi,

en

qües

tanta transcendencia ética i social, no hau
ria d'estranyar-nos gens.
La incapacitat de les jerar

quies aclministratives, en substituir i fins collaborar
a la
iniciativa particular, és inveterada a les nostres

latituds.
Hauriem hagut de prescindir tothora de les in
gerencies burocratiques en els afers privatius de l'ac
ció ciutadana, la fundó de la
qual no s'hauria atro
fiat ni caldria que reivindiquéssim ara, si no hagués

estat mai alienada.
El ministeri de la caritat qui a tots ens
prescriu, ultra
en especie, la prestació perso
nal a la superació deis
defalliments morals deis des
valguts i aquesta missió, tan excellent damunt el so
cors material, és inic
de resignar-la en l'oficiositat
gent

mercenária.

Que ho fa

gin romas

que les

confraries de beneficencia ha

esquifides?
L'increment de la ciutat,
tan

en totes

les manif esta

socials, és prodigiós i, en eixamplar-se els su
estat creades, també, noves organitza
cions capitalistes.
cions

burbis, han

No tot són cases humils a les barriades extremes.
N'hi de benestants i fins de sumptuoses, davant les
quals es descabdella continuadament l'espectacle de
les miseries deis pobres.
Hi ha força gent enriquida amb el treball
tan
menyspreat als temps heroics de la indústria catala
na
deis bastaixos immigrats de la gleva. Aquests
obrers obscurs f oren els precursors de la plenitud
de la Barcelona d'avui, i no havem de desinteressar
nos de Ilur dissort, quan, envellits d'anys i de cansa
ment, han esdevingut una cárrega massa feixuga
damunt les generacions d'ara, acovardides davant les
crisis actuals.
La penúria de treball, cada dia més angoixosa, ha
tornat gairebé impossible la subsistencia de moltes
llars obreres, en les quals fóra absurd de retreure
que no hi hagi cap fons de reserva. Els jornals, so
bretot en els oficis no especialitzats, sempre han es
tat exigus, fins en els temps més próspers de la nos
tra economia.
La setmanada deis bracers és de quaranta-vuit
pessetes, de les quals cal rebaixar-ne vint, només per
despeses alíquotes de lloguer i locomoció. La xifra
qui resta, insuficient per a les necessitats elementals
de l'inclividu, no comporta cap estalvi.
D'altra banda, quant a l'atur foreós, semblaria pa
radoxal la previsió de l'obrer, puix que l'Estat, avui
encara, no en considera gaire l'eventualitat.
L'obrer es troba sol a l'hora de pujar la familia i
quan els fills fadrins podrien aportar-li ajut, el ser
vei del rei sels enduu i, en tornar, si no s'han malmls
la salut o la moral, ja tenen pressa de casar-se, en
obeir el ritme immutable de la vida.
En un altra clirecció d'idees, hi ha economistes qui
imputen la crisi actual, a la inepcia deis nostres es
taments patronals, qui no saberen dedicar una grossa
porció deis guanys de guerra a modernitzar l'utillatge
deis obradors i les fabriques, en previsió de
les
competéncies de després.
Peró els pobles belligerants no eren gaire
prim
mirats aleshores i la gasiveria impudent d'algil de
nosaltres, no es féu retret de corrompre en l'obrer
l'honrada habitud de l'obra ben f eta i
malmenar
alhora la bona anomenada fabril del país.
Esmentarem, només, l'anlcdota de les comandes
de sabates i motxiles de cartró, lliurades als soldats
—víctimes ignorades de tantes rapacitats—qui com
batien dins el fangueig nauseabund de les trinxeres.
"La barroeria en els colors s'ha emportat el co
rriere de les nostres robes", deia en Ilengua catalana,
a les darreries del siscents, un receptari
clássic de
lec arts textils.
Hl ha dones una certa responsabilitat de la
plutocracia en l'actual paralització industrial, nostra
i cal
—

—

eixugar-la.

Es punyent de veure congregades en
silenci,
garriadament meditabund, als carrers assolellats es
deis
ravals de la ciutat, les colles tristes deis
sense feina.
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FIomes envellits prematurament de privacions i de
fatigues, amb la fesomia rígidament contreta de do
lor, en veure's impotents per a proveir les fretures de
la muller i els fills, deure sublim qui és l'executória
millor de la nostra condició i el mancament, al qual
maleirien, si poguessin, els infants famélics, engen
drats en moments de fácil optimisme.
Cal sostraure l'obrer a les intuicions revoltants,
que han de sobtar-lo en les hores d'abatiment i de
neguit, i a la perfidia deis agitadors professionals,
qui es prevalen tant d'aquests defalliments, en susci
tar, sota la semblança de vindicacions justes, atavis
mes de depredació i de revenja.
Només la iniciativa individual, que tantes inepti
tuds públiques ha remeiades, és susceptible d'apor
tar, a l'alleujament de les adversitats d'avui, la do
nació generosa i l'eficient inquietud necessáries.
És urgent, dones, d'engrossir els cabals i els ren
gles de les obres que realitzen, sense eridória ni sug
gestions concupiscents, la missió de pietat social.
La displicencia de les classes poderoses, en aques
ta qüestió, coincideix estranyament amb l'actitud dis
imulada de la demagógia : hi ha molts anarquitzantss
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qui refusen sistemáticament l'almoina als pobres, per

lliurada
com el dinamisme de la gent miserable,
les reaccions de la própia condició, ha estat sem
pre el germen de les subversions revolucionáries.
tal
a

La democrácia católica impugna primordialment
les lluites socials ; peró, convé que les nostres predi
ques no hagin de semblar el renunciament de les le
gitimes reivindicacions proletáries, sinó la fórmula
justa d'integració total de les energies vives de la
raga, en l'obra universal de la civilització.
No oblidem que les clases humils posseeixen vir
tuts exemplars de sanitat moral i de disciplina cívica,
exercitades en l'apacible vida familiar i a les easer
quals ha
nes del treball, i la callada herdicitat de les
vem tan sovint invocada í exigida.
Si el nostre clamor fos ates, s'escauria, potser, que
ens
redinüssim de
en aquests temps de depressió,
l'anatema, durador encara, que, a l'hora de la pui
xança imperial de Catalunya, llançaren damunt la
nostra avaricia mísera, el Papa Bonifaci VIII i l'al
tíssim poeta Alighieri.

josru, FLO-TÉRMENS
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Esquardant el
Monroísme xinés
Un deis fenómens més rernarcables de la passada
guerra és l'aparició i ressorgiment de l'esperit nacio
nalista arreu del món : des deis pobles més moderns
i civilitazts, per tant més en contacte amb els nous
sistemes de reorganitazció social, fins als més antics
i de cultura més vella en qué el sedirnent deis molts
segles d'existencia semblaven aparentment que ha
gués aturat llurs f orces vitals. Un d'aquests darrers
pobles és els que avui está donant un espectacle a la
humanitat amb els seus ideals i accentuat esperit de
raga, pátria i llibertat. Ens ref erim al poble xinés.
Una mostra del valer deis seu programa d'inde
pendencia que en els moments actuals está imposant,
a dintre, als intransigents i a fora als enemics de la
pátria : l'estranger, és l'haver vençut els imponents
obstacles que han barrat el seu camí redemptor i que
per l'espai de quinze anys els impossibilitá tota cam
panya seriosa i eficaç. Tal és la importáncia d'aquests
factors que és f orçós de consignar-los ja que essent
els que pertorben mes, més valor donaran a llur re
volta si assoleixen consolidar-se en nacionalisrne
e f ectiu.
El de mes relleu i mes difieultós de sotmetre és
l'elernent natural, extensió i població, ja que la Re
pública Xinesa és més gran que Europa: compta
onze milions de quilómetres quadrats i amb una po
blació d'uns trescents trenta milions d'habitants ; cal
culi's, dones, l'es forç que hom necessita per a man
tenir activa i sempre palpitant la unitat de raça, en
mig de la manca de comunicacions, de les guerres ci
vils i del temperament rutinari i egoista del poble xi
n'es f ormat pels més estranys tipus assiátics. En se
gon terme, trobem el seu esperit eminentment reli
giós, portat a tal extrem que no sois el llibre de la
historia de Confuci descriu i defensa, el sistema
d'omnipotencia imperial, sinó que s'entengué en tots

món

els aspectes de la vida social ja que és un f et que la
ensenyança i cultura que es doná des dels primers
temps fins a la República (1912), la costittüen sola
ment els llibres religiosos i rnorals de l'esmentat fun
dador del seu culte.
Si oi més considerem l'innat i lógic tradicionalis
dimanant de l'autocrácia imperial que havia go
vernat sempre i on les dinasties es succeien amb ri
gidesa imtnutable i essent de tal durada que qualse
vulla d'elles compta algunes centúries ; i afegint les
dificultats geográfiques que dificulten tota comunica
ció fácil amb l'exterior i que estacionaren el seu pri
mitiu progrés per espai de molts segles, es veurá cla
rament que tots els obstacles assenyalats es poden re
duir a un sol: Es tasca molt difícil per no dir impos
sible sotmetre a una sola má, partit o ideari, en una
me

paraula,

a

la

unitat, aquesta República ; pel contrari,

Iluites, fraccionar i dividir la
és
nació i pendre-la com a terra de conquesta i de posi
tiu domini. El primer aspecte, o sigui assolir la in
dissolubilitat de la pátria, estan, a poc a poc, acon
seguint-ho les províncies que formen la Xina própia
ment dita, que donen vida al partit nacionalista i te
nen
per centre d'operacions de guerra i sobirania
Canton. El segon, és a dir aprofitar-se i fomentar
les lluites deis governadors rnilitars (guerres civils),
obtenir la desfeta nacional i assolir avantatges i mi
nores de tota mena, ho treballen les anomenades grans
potencies mundials, com són en aquest cas, primer
Anglaterra i Japó i segonament Estats Units i Fran
ça, a les quals segueixen altres estats fins a divuit.
Aquets darrers, a part de llurs esquadres i material
de guerra, cornpten amb la força moral de tanta im
portáncia com l'altra, ja que grácies a les campanyes
de la premsa i agencies inf ormatives que són seves,
procuren per tots els mitjans fomentar a tot el món
l'antipatia envers la Revolució deis xinesos ja mos
trant als poble,s conservadors que es tracta d'intri
cosa

fácil fomentar
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soviltiques, ja fent veure als de cafre religión
que és obra anticristiana, i als imperialistes que si
no es desvetllen perdran les terres conquerides ; no
cal dir que ells diuen actuar en nom de la civilització
per a protegir els interessos de llurs ciutadans deis
abusos comesos per un poble desgavellat i sense di
recció.
Els nacionalistes, si en l'aspecte militar tenen l'ajut
material de Rúsia i no d'altre ordre com molts
creuen, quant a valor moral i proteccionistne exte
rior, no compten més que amb el propi esforg, peró
aquest és tan gran, que tenint els xinesos sentiment
de la pátria i lluitant, no per una dinastía ni per un
cárrec sinó per llur país, per Ilur terra i per llur in
dependéncia, en tenen prou per afrontar els més grans
perills i obstacles.
Comparant per uns instants els dos aspectes que
acabem d'exposar, d'una banda veurem que l'acció
nacional del poble xinés resulta creadora, d'altra part
l'intervencionisme occidental es mostra destructor.
En aquests mots está condensat tot el que de ho te
nen els uns i el altres de dolent.
Quines causes motivaren el despertar de la cons
ciencia nacional ? Com es produiren ?
Si els Tractats i Conferencies internacionals do
naren als Estats preponderants, mandats sobre els
pobles de mitjana o nulla civilització a títol d'intro
ductors del progres modern, aquest tutelatge s'ha
anat extenent no sois als pobles de minvada cultura,
sinó a tots els que d'una o altra faisó mostren llur fe
blesa i esgotament interior. Si s'admet l'exercici d'a
questa "Otra potestas" en els pobles af ricans i d'O
ceania, cataus de la ignoráncia i salvatgia, és indig
ne que es vulgui estendre sota una careta d'explota
ció comercial a pobles com el xinés que han estat els
primers promotors de totes les indústries i múltiples
invents de tots prou conegut i al seu treball degueren
ésser els capdavanters de la civilització oriental. Tro
bant-se, doncs, davant d'un poble de poténcia intel
lectual i d'arrelada instrucció encara que vella, no hi
ha lloc a dubtar que de la mateixa manera que l'an
tic Imperi Otomá derroca l'antic sistema de govern
per a vestir-se moralment i material a la moderna i
Posar-se al nivell del progrés actual per obra i grácia
de Mustafá Kemal, també l'abans Imperi Celeste,
coneixedor del que fou i comparar-ho amb l'injustí
cia i hipocresia de qué eren víctimes,
despertaren a
darrers del passat segle sota l'apostolat del Doctor
Sunt-Yat-Sen, qui tregué el vel que embolcallava el
seu volgut
poble i els mostrá l'ignominiós esclavatge
a qué
els sotmetia la política occidental. La bona Ile
vor caigué en terra fértil i
prompte les noves gene
racions adoptaren les seves doctrines, reaccionant
9antra la passivitat en qué fins llavors romangueren
1
portats del desig d'apropiar-se la cultura deis Es
tats avançats en totes les branques del saber envairen
les Universitats del Japó, Nordamérica i Anglaterra,
saturant-se de llurs ensenyances, comprovant la in
f i-ioritat en
qué es trobaven, i opsant el llarg i di
ficil camí a seguir per a redimir la nació.
De l'educació social ciutadana sorgí als pocs anys
la nova República, mostra de
la seva intelligencia no
gens vulgar, la qual determiná
que s'estenguessin
arreu les idees de nació i pátria î
al seu impuls s'aixe
ca avui tot el poble
demanant llibertat.
Zis nacionalistes xinesos no compten amb cap cab
gues
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dill militar per dur-los a la victória, i sí amb un orga
nisme perfectament regulat, el Kuomintag, en qué
l'element vital el forma la joventut xinesa, la classe
estudiantil de qué hem parlat abans, a qui es deu
l'haver tirat per terra tot l'arcaisme i prejudicis so
cials tan arrelats en las societats de vetusta tradició.
Per desgrácia, mentre les noves generacions comba
ten per llur ideal, els vells mandarins perden el temps
fixar llur prestigi polític i militar sense preocupar
se poc ni gaire del servei en qué esmercen a sos súb
dits : Els fills de la pátria, com diuen els estadistes oc
cidentals quan els necessiten per les seves rivalitats
internacionals i per a carn de canó.
Sort que l'ideal s'és convertit en realitat, ja no
queden a la Xina ni nordistes ni sudistes sois hi a
xinesos ! Xina per als xinesos ! criden tots contra la
invasió estrangera, que els ha voltat i reduit amb sos
tentacles aparentment pacífics i febles, peró que
prompte s'han convertit en xucladors de sa raga i
persona ; que ho diguin, si no, els tractats atnb Ics
Nacions europees de caire unilateral o sia sois denun
ciables per una sola part que mai no és la Xina ; que
ho diguin l'extraterritorialitat i jurisdiccions espe
cials per els anglesos i ianquis ; diguin-ho els drets
de Duana intervinguts i cobrats pels estrangers, i di
guin-ho les concessions que frueixen mes de 18 Es
tats, les indemnitzacions fantástiques exigide3 per
qualsevulla futesa, que de no cobrar-les, s'aprofitava
per a ocupar els millors ports i llocs estratégics. Poc
també és l'exemple que han donat d'humanitarisme
ami) la mort de 5.000 cantonesos per l'esquadra an
glesa sens atac previ, amb el canibalisme del gover
nador de Xang-Hai, i si a aixó s'afegeix l'actitud de
la Societat de les Nacions, encarregada de vetllar per
la seguretat deis seus membres (Ilegeixi's grans po
tencies) i de la qual Xina forma part, podrá el més
indiferent donar-se compte deis greuges i vexacions
de qué és víctima Xina, i de la noblesa, justicia i alt
csperit amb qué lluita per a treure l'invasor i obtenir
la seva unitat pátria si assoleix la independencia.

ALBERT QUIRON
41111•11111111~111•111•F
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contrari, procurem dedicar cada dia una
la lectura.
Peró cal que abans escollim bé les obres que hem
de llegir, que ens tracem un pla. Pauci sed boni,
dejen els antics. Lluny de voler llegir-ho tot, val
més que Ilegim poc i bo, aixó és, els millors Ilibres,
de les fonts més fecundes d'instrucció.
els que ens siguin més necessaris, més convenients.
Per aixó tots els que es dediquen al f oment de la
Posats a seleccionar, just és que comencem per les
cultura, al costat del text viu, la ven del mestre, hi lectures que ens instrueixin en les veritats de la nos
posen el text mort, l'escrit del 'libre.
tra santa religió, les quals han d'informar tots els
L'explicació del professor, la seva paraula viva i actes de la nostra vida, si volem assolir la benauran
animada, clara i convincent, és un mitjá instructiu ça eterna. Si en comptes de f er-ho així, llegim sense
meravellós per a captivar l'atenció i despertar la in
més ni més, els autors que prescindeixen sistemáti
telligIncia de l'alumne, iluminant-la, dirigint-ta i do cament de la religió o, el que és pitjor, la combaten
minat-la amb dignitat i noblesa, fins a fer-li assequi
i escarneixen, tinguem per ben segur que en lloc
bles les veritats més abstruses, a força de repetir-les d'instruir-nos ens pervertirem, car com escriu Bal
i exposar-les de mil maneres diferents.
mes : "Allá on hi ha instrucció sense religió, allá hi
Mes ai I que la paraula yola, no tothom sap usar
ha desenrotllament
sense moralitat, allá
la amb destresa, la seva acció és momentánia i limi
hi ha un planter de vicis i de crims i, per consegüent,
tada i no sempre está exempta d'inexactituds i de
un enemic capital de la vertadera civilització".
ficiéncies, sobretot si la lligó és improvisada com suc
En segon lloc, és molt raonable que repassem i
ceeix mantes vegades.
prosseguim els estudis que ja tenim fets o comen
El llibre té l'inconvenient de substituir la parau
'çats. Qué n'és de bonic i profitós despertar de tant
la viva del professor pels signes morts de l'escrip
en tant els dolços records d'estudiant, repassant els
tura, de no variar els mots ni les frases amb qué llibres que foren companys inseparables de
nostra
expressa els pensaments, per la qual cosa de vega
joventut, el quals tal volta llavors no capíem prou
des no es fa entenedor a totes les intelligéncies; bé i ara anem penetrant cada vegada més endins ! Jo
peró, en canvi, té l'avantatge que la seva eficácia és no sé per qué la major part• deis joves d'avui dia,
més extensa i duradosa, car, com diu Balmes, "l'es
després d'estudiar amb afany per a treure bones no
criptura triomf a de l'espai i del temps"; sempre el tes i acabar amb éxit una carrera literária, si no es
tenim a la nostra disposició per a consultar-lo, i com desprenen deis llibres de text, com d'una cosa
inútil,
que ha estat compost amb més calma i reflexió que els entaforen al recó més amagat de la lliberia
per a
no pas el discurs oral, la seva doctrina sol
ésser més no repassar-los mai més. Aquesta manera de proce
completa, metódica i perfecta.
dir és tan absurda i censurable, com ho fóra la de
Del que acabem de dir es dedueix que el mestre
l'o,brer que després d'escarrassar-se tot el dia per a
el llibre són dos valuosos instrumentG intellectuals guanyar un bon jornal, en cobrar la
setmanada la
que es compenetren i complementen de tal faisó, que
llencés per la finestra.
si l'explicació del mestre facilita la comprensió del
Per últim, hem de llegir amb preferencía els 111llibre, el llibre recull i reté l'explicació del mestre i bres que tractin de les materies més íntimament re
permet estudiar-la, repassar-la i madurar-la.
lacionades amb la nostra professió, i els que ens sub
Heus ací com no n'hi ha prou d'haver a.tat a es
ministrin coneixements de carácter general més ade
tudi o cursat una carrera, sinó que encara és neces
quats a les nostres aficions i aptituds.
sari continuar llegint, Ilegir sempre, mentre duri
la
nostra vida, per tal de servar i ampliar els coneixe
* * *
ments adquirits.
Peró no n'hi ha prou d'escollir i graduar bé les
obres per a treure profit de la lectura, ans
encara
* * *
és precís saber-les llegir.
Diem aixó, perque si són pocs els aficionats a la
Generalment parlant, avui es pateix d'una injus
lectura, encara són menys els que llegeixen bé.
tificada aversió a la lectura. Els que es dediquen als
No llegeixen bé tots aquells que llegeixen
només
treballs manuals, es creuen rellevats de tot estudi ul
per llegir, que Ilegeixen de pressa i distrets,
sense
terior a les primeres lletres o a la instrucció primá
recollir ni fixar les idees, per la qual cosa aquestes
ria, essent així que són els que més haurien de llegir. no s'arrelen, no germinen ni fructifiquen en
son en
La majoria dels que exerceixen una professió literá
teniment.
ria i ádhuc moltes persones que es tenen per lletra
Per a Ilegir bé, s'ha de llegir amb ordre, pausa i
des, no llegeixen amb vocació i constáncia, no estu
atenció repetint la lectura tantes vegades com sigui
dien res a fons. Es llegeix poc, i el poc que es Ile
necessari per a capir, profunditzar i assimilar-se els
geix és f rívol i inútil, si no és dolent i perniciós. Són pensaments de l'autor.
comptats els que tenen prou paciencia per a llegir de
Aquesta tasca ens será més fácil si, com aconsella
cap a cap un 'libre o un article que sigut una mica Dupanloup, ens acostumem
a Ilegir sempre amb la
seri ós
poma a la má, no pas per a f er extractes
;nútils de
No ens deixem mai dominar per tan funesta ayer
tot alló que llegim, sinó per a pendre
nota- de les
una

lloable

campanya per a inculcar a la nostra gent la necessi
tat de llegir, la qual considero tan important que no
em sé estar d'aportar-hi la meya modesta cooperació.
No es pot negar que la lectura, si es fa deguda
ment i versa sobre obres bones i profitoses, és una
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idees que ens siguin noves o ens cridin més l'atenció fit, sinó també d'escriure correctament, can per apen
i de les consideracions que sobre d'elles ens acudei
dre d'expressar-se amb la ploma amb claredat, preci
xin.
sió i elegéncia, és molt útil seguir el consell del céle
Si ho fem així, si ho fem cada dia amb constáncia bre pintor Rafael : Nulla dies sine linea.
i perseveranga, no sois apendrem de llegir amb pro
DomÉNEc CABALLERIA I COLLEL
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La devocíó popular
Es una veritat fácil de remarcar i comprovar, ád
huc per la persona menys observadora, que d'uns
quants anys engá. el Sant Rosari, aquest formidable
tresor de grácies espirituals amb qué el gran Pare i
Patriarca Sant Doménec de Guzman, a sobirans im
pulsos de la Sereníssima Reina del Cel, obsequiá amb
esplendidesa inapreciable a la humanitat creient, ja
no floreix en els llavis del nostre poble amb aquella
admirable assiduitat i aquell esclat fervorosíssim que
tant l'honoraven en época no molt llunyana. D'a
questa minva soferta en el nobilíssim exercici de les
práctiques de devoció adquirides deis nostres anees
trals, cal que hom se'n preocupi amb tota l'atenció
possible, per go que comporta un perill prou fort per
anorrear els efectes sanitosos, moralment parlant, del
bell i lloable esplet d'activitats que la nostra revista
consagra al servei de la Causa Suprema. Segons diu
un principi fonamental filos6fic conegut de tothom,
tot efecte és producte d'una causa, go que nosaltres
creiem que val tant com dir que totes les evolucions
contingents de la vida material impliquen un racio
cini especulatiu. Efectivament, si hom vol pervenir a
descobrir la causa generadora de qualsevulla nota
extrínseca percebuda per les facultats cognoscitives
de l'home, és condició precisa que apelli al procés
discursiu. Així, doncs, si nosaltres volem escatir, com
la nostra fe imperiosament ens ho comana, d'on pro
vé el marcadíssim i creixent indiferentisme que pa
teixen molts catalans envers la melosa i reconfortant
poesia del Sant Rosari, será de tot punt menester que
no ens limitem a fer moure vagament les nostres es
patlles, sinó que per mitjá de l'examen analític, trae
tem d'endinsar-nos fins a les seves vigoroses arrels,
per tal de copsar-hi les diverse ubstáncies malsanes
de qué es nodreix. Aquesta operació mental, practi
cada acuradament i meticulosa, ens donará la suma
exacta deis elements nocius contra els quals havem
de preservar l'existencia antiquíssima d'un deis actes
de devoció més típics de la nostra fe. Ensems ens sug
gerirá el remei que el cas requereix i exigeix. El mal
no ve de lluny. En els temps somrosats de la nostra
infantesa i ens cal fer constar que encara so
ves
el Sant Rosari descloia cada vespre els llavis de
la majoria deis catalans ; a l'hivern, en el recer de
la llar ; a l'estiu, en el menjador que presidien el
Sant Sopar i l'imatge del Sagrat Cor de Jesús. Els
nostres avis, tot i essent a voltes gent mancada de
lletres, coneixien la vida deis sants, i d'una mane
ra especial la de tots aquells venerables barons que
—

—

l'antigor havien fet del Rosari

una infallible i
de combat, amb una exactesa e
rament corprenedora. Els noms de Sant Domenec,
del Beat Alá de Rupe, del Venerable Pare Posades,
així com també els deis Pontífexs que amb llurs ex
hortacions, mercés i benediccions havien contribuit
a consolidar i augmentar el zel deis devots del Sant
Rosari, eren pronunciats per ells amb complaenga i
delectació. Aquella devoció, peró, llavors tan grifo
lant, avui es troba en l'estertor de l'agonia. Desmi
llorada dia per dia, ha acabat menant una vida ra
quítica, próxima a finir.
No cal din qué ens pertoca fer a nosaltres en
aquestes circumstáncies decisives. Un moment de
dubte o vacillació, fóra un pecat execrable que pesa
ria com liosa de plom sobre la nostra consciencia.
Pobre honor faríem al dictat de católics que osten
tem, si ara no esmercéssim les nostres activitats a
salvar la devoció del nostre poble. En els moments
difícils havem de provar el nostre tremp. No obli
dem que quan un poble manca de la saba vivificadora
de l'esperit, la seva vida esdevé eixarreida, árida,
desproveida d'aquella seguretat que dóna el seny di
rectiu de la virtut moral. Aixó, baldarnent l'error
maldi tothora amb afany diabólic per a desviar la
voluntat lliure de l'home de la senda dreturera, ha
d'ésser sempre més ciar als nostres ulls que la Ilum
diáfana que ens illurnina, per tal com és l'experien
cia deduida del mal la que ens forneix la mida jus
ta de la roinesa amb qué aquest compensa els seus
seguidors. Si el nostre poble, atret pel pler ef ímer
i exhauridor descura el cultiu de l'ánima, on cerca
rá refugi i conhort llavors que les seves carns ma
laltisses sagnaran sota l'opressió de l'urpa traidora
i enverinada de la disbauxa ?
Siguem optimistes. No ens descoratgem davant
la tasca que ens cal acomplir. No veiem sovint ho
mes que persisteixen en llur orbesa moral fins que és
arribat el moment inevitable i inajornable en qué
l'ánima que per expressa voluntat divina informa
Ilur cos anuncia la seva separació de la materia? Es
evident que aquests homes, malgrat llur indif eren
tisme, són creients ; no obstant, víctirnes d'una mo
ral epicúria, no es recorden del Déu que els ha do
nat l'ésser mentres són aptes per al gaudi eixorc.
Veritablement aquests tals són mereixedors de Ilás
tima i commiseració, puix que s'exposen a malbara
tar llur salvació eterna per unes hores passatgeres
d'embrutiment. Sense que vulguem presumir de psi
en
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chlegs, ens atrevim a afirmar que el nostre poble és
un aglutinant de persones d'aquesta Ilei.
No és el
panteisme, ni l'ateisme, ni cap influencia filosófica
errónia go que empedreeix la consciencia llur, sinó
l'indiferentisme originat per l'evolució materialista
que sof reixen llurs hábits i costums. Per aixó nos
altres, tot observant com i per qué s'extingeix la
flama de la nostra devoció secular, ens apressem a
senyalar-ho, per tal que hom organitzi una croada
ferma i duradora encaminada a restablir aquest mo
nument mirífic que amenaga desapareixer en mig
d'una confusió caótica. Com que la nostra obra no
recolza en cap mira interessada, sinó que naix del
nostre amor envers el proisme, no podem dubtar
que será l'éxit més esclatant el premi amb que sé
rem regraciats i llargament retribuits. La doctrina
del Mártir del Gólgota, a despit deis nombrosos er
rors que l'esperit del mal ha sembrat damunt la ter
ra, perdura gloriosa i triomfant a través deis segles.
Aquesta constatació inequívoca i lluminosa, ha d'a
brandar el nostre cor d'entusiasme i ha de f er de
nosaltres una compacta pléiade d'atletes incansables
de la fe cristiana. Lluitem, germans, contra la indi
feréncia del nostre poble, d'aquest poble que, obli
dant-se de les infinites grácies que Déu li ha dispen
sat, s'obstina a caminar sense el seu amorós guiatge.
Lluitem i vencerem, perque en la nostra lluita no
cercarem la f erotge embriaguesa de la sang, sinó la
dolga pau deis esperits. Les nostres armes no seran
feridores ni arrabassaran vides humanes com aque
Iles que esgritneix l'odi que, reclós entre els negres
replecs d'un cor ensuperbit, sotja el moment propi
ci de rabejar-se en la seva víctima. No. Les nos
tres armes desf aran l'error, fustigaran el vici i
comblaran de placidesa i consolació el cor del pene
dit. Brandem l'espasa de l'amor. Parlem amb mots
persuasius a la consciencia abaltida deis catalans, a
fi que es deixondeixi amorosida f)el perfum exqui
sit del roser celestial. En la nostra salvació, cer
quem la deis nostres germans. Será així que des
mentirem aquell epítet d'egoistes que cert calaix de
sastre personificat ens adjudica en f er la crítica de
la plasmació artística de l'esperit cristiá. La nostra
obra, tant pels seus mitjans com pel seu fi, és de
pau, de justícia i de germanor. El cristianisme, en
totes les seves manifestacions humanes, ostenta el
segell inconfusible de la generositat vera i incor
rompible. Si la vanitat i l'estulticia, alimentades pels
honors esfumadissos que la turba amorfa deis in
conscients sol prodigar a les peanyes esllavissadisses,
no embotissin sovint la raó en qualque cervell
labe
ríntic i alambicat, de segur que mai no es prodnirien
escomeses tan desf ermades i lamentables contra les
creences invulnerables del catolicisme. Tota criatura
humana, sigui docta o ignorant, ha de subordinar la
seva vida a la consecució del fi per que Déu
creada. Es així que la ciencia, quan lluny de cenyir
se a seguir la trajectória que Déu ha prescrit als ho
mes, s'entossudeix a destruir-lo, esdevé una arre
ga de damnació pel malaurat mortal que se'n serveix.
Cal, doncs, convenir que és infinitament més savi,
en relació al seu
fi sobrenatural
que és l'únic po
sitiu i veritable--, l'home el principal merit del qual
consisteix a saber resar el Sant Rosari amb l'aten
ció, rectitud i devoció recomanades encaridament per
Sant Tomás, que no pas aquell que esmer
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nostres pregáries més fer
nostra Mare amantíssima del Cel, per tal que

Adrecem, amics, les
vents

a

empari davall de son manten blau i ens ajudi i
protegeixi amb la seva predilecció en la nostra obra
de proselitisme cristiá. Impetrem del sel cor dolcís
sim i amorós la grácia de fer ressorgir en el si del
nostre poble la devoció envers el Sant Rosari. Llui
tern sense treva perqué en cada catala es desperti un
ens

fill entusiasta de Maria, que ella, sollícita i generosa,
ens ho pagará amb escreix pregant per a nosaltres
pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort...

JOSEP URPINA
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Llíbres
Anuario

Eclesiástico, 1927.

nous

—

Ano 13.

—

Eugenio

Subirana, Editor Pontificio.— Puertaf errisa,

14.

Barcelona.
Cada any, la llibreria Subirana publica un volum
del que podríem anomenar-ne Enciclopédia Eclesiás
tica, car no hi ha dubte que el diversos vólurns de la
collecció de l'Anuario Eclesiástico, formen ja un cos
d'erudició veritablement notable, indispensable a
rnolts i útil a molts més, car les dades en ells recopi
lades són per a consultar-se entre la gent dedicada
per les seves vocacions d'una manera directa o indi
recta a l'apostolat cristiá.
El volum que bibliografiem conté, com es fa cons
tar en el próleg que encapçala el llibre, una informa
ció de Roma completada amb les notes corresponents
al Pontifici Collegi Espanyol de Sant Josep i a l'Am
baixada d'Espanya prop de la Santa Seu ; en la part
corresponent a Espanya, que és indubtablement la
més profusament millorada, s'hi fa constar en les es
tadístiques de les diócesis, conservant les notes his
tóriques, l'enumeració de les obres missionals, in
cloent els Sants propis de les diverses diócesis amb la
data de la seva respectiva f estivitat i continuant-hi
la llista deis examinadors sinodals.
La informació de les Catedrals, minuciosament de
tallada i millor distribuida, ve augmentada per la de
les Collegiates.
La deis Seminaris amb els seus collegis agregats i
les seves preceptóries ha estat completada amb nom
brosíssimes dades sobre organització, régim i estadís
tica, sense ometre detall que pugui interessar.
Es una publicació, aquesta de l'Anuario Eclesiásti
co, que cada dia es fa més necessária a tots els fidels
que vulguin posseir una cultura mitjana sobre l'or
ganització de l'Església d'Espanya.
Felicitem ben de veres l'editor, i d'una manera es
pecial el director d'aquesta publicació, el reverend
Josep Tarré, prev. que tan belles coses culturals
sap oferir al nostre poble cristiá.
F MANICH
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tot l'Episcopat francés, el gran Patriciat de
l'Església francesa, postrat com un sol home als peus
del Suprem Pontí f ex protestant f ervorosament de
veure

ti que passa
ESPAN YA EN DINS
Una

nota del President del Directori ha tallat
la campanya alarmista iniciada amb motiu

d'arrel
d'un lleu canvi ocorregut en la decoració marroqui
na, tan propicia a les sorpresas desconcertants. Pas
sat el mal temps s'acabará l'obra de la pacificació del
Marroc, encara que per espai indefinible puguin
ocórrer allí f ets incivils que facin necessari ,l'ús
de l'acció militar per a restablir l'ordre. Penó si Es
panya aconsegueix a París que se li doni a Tánger
la preeminencia que diligentment propugna, aquests
desafinaments sovintejaran menys cada dia, fins a
quedar reduits a no-res. Així sia! Altrament, la se
gona part del canje deis Tresors per Amortitzables
ha estat un bon acompliment de la primera. Ja no
hi ha Deute flotant ! Alguns innocents han cregut
que aquest éxit descarregava la Hisenda deis rnils
de milions que adeutava la Tresoreria. No pesen tant,
ara, aquells milions, peró, en canvi, constitueixen un
deute més efectiu, definitiu, per dir-ho així.
El cap del Govern ha dernanat una treva quelcom
llarga per a reconcentrar i despatxar molts afers que
el preocupen ; un d'ells, sens dubte, el de l'Assem
blea en projecte ; i ens cal dir que també el de
Tánger. Ambdós, realment, són d'innegable trans
cendencia.
Hem de suposar que el marqués d'Estella no obli
dará un altre afer importantíssim : la crisi de qué
parlávem. en l'editorial del passat número.
Altres afers permeten ajornaments, peró aquest
del treball esas, arnb la baixa deis jornals i la puja
deis queviures, no en té gaires. El conflicte no ex
plota perque patrons i obrers aguanten i van tirant
per tal d'evitar-ho. Minvant els salaris, minven els
guanys, minva el treball... Tot rninva. Hem de su
posar que d'aixó n'está ben assabentat el Govern i
que procurará remeiar-ho.

la seva fe i de la
Pere.

Altrament,
importants.

seva

obediencia al Successor de

la setmana clarrera és

pródiga

en

fets

La reunió de la Societat de les Nacions presidida
per Streseman sembla un somni retrotraient-nos no
més que d'un any. L'esperit de Locarno ha per/ríes
aquest fenomen polític, per altra banda absurd, per
qué no s'ha d'oblidar l'origen i gestació de la S. N.,
creada per a fer viable el Tractat de Versalles i
mantenir en esclavatge les nacions vengudes en la
Guerra Gran, particularment la Germánia. Aquesta
f elig evolució és obra d'Anglaterra, que va fer pos
sible la clarividencia de Briand i l'abnegat patriotis
me de Poincaré.
L'última crisi alemanya l'ha consolidat en bona
part, peró encara hi ha seriosos obstacles per a con
solidar-la del tot. Es evident que el petit Bismarck
que és Streseman (i va en camí d'ésser gran...) no
deixará de má la reivindicació de l'honorabilitat ale
manya en l'espinosa qüestió de les responsabilitats
de la guerra, ni reposará un moment fins a veure
lliure la seva patria deis soldats estrangers. I ádhuc
en go que es refereix al compliment del famos Pla
Dawes pot suposar-se que procurará alleugerir la
anega que endogala la seva pátria. Fa pocs dies
que ja s'ha dit a Berlin que el seu cómpliment era
materialment impossible.
Altre assumpte cabdal és la rápida formació d'u
na espontánia higa de nacions contra el perill comu
nista; higa que per dret propi capitaneja la Gran
Bretanya, i a la qual es van adherint sense cap
solemnitat, peró prácticament, moltes altres nacions.
Al davant de totes, peró, hi va Itália, que ja té re
solt el problema... ara per ara.
Nosaltres hem de confessar que aquesta !liga de
la por no ens acaba de convencer, perqué si el mal
del comunisme no s'ataca de soca i arrel, podran
evitar-se moltes conseqübncies, peró rebrotaran els
principis, que es deixen lliures imprudentíssima
ment.

J.

ESPANYA ENFORA
Cada setmana

plau fixar l'atenció sobre la
bona nova principal que registra. Aquest carní la bo
na nova

cabdal és la pública i solemne adhesió de
tot l'Episcopat francés al Papa amb motiu de les
censures i condemnacions de Pius XI contra l'Ac
ció Francesa.
El missatge signat pels 104 Bisbes que componen
l'alta jerarquia eclesiástica francesa, esdevindrá un
document históric. I és tal la seva exemplaritat i la
seva irnportáncia, que vénen ganes de repetir amb
nostra Santa Mare Església aquella exultant excla
mació nadalenca: O feliz culpa! que ens ha permés

Aquest
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ens

El director de les Oficines mediques de Lourdes,
doctor Marchand, ha publicat una estadística, en la
qual 9.350 metges confirmen els miracles. Davant
d'un testimoni així, no és possible dubtar deis mi
racles de Lourdes.
Molts metges dels que hi han anat f oren previn
guts i s'han rendit a l'evidencia. El testimoni d'a
quests 9.350 homes de ciencia, pertanyents a totes
les nacions, és un conjunt de proves tan aclaparador
que solarnent els que volen contradir per sistema po
den posar en dubte els miracles de Lourdes.

número ha passat per la

censura

governativa

C

A

T

A

L

U

N
Vet aquí un tema f orça interessant per al nostre
país agricultor, tan necessitat que s'embelleixi la
vida rural començant per les masies i acabant pels

Noticiad

que

nota,

Espany a

com

El Centre Moral del Poble Nou, continuant la
seva brillant i profitosa actuació católico-social, ha do
nat

recentment dues notes f orça interessants

:

una

notable Conferencia sobre el Monestir de Poblet, del
Rey. Mn. Josep Palomer, que en sap un niu de coses
del grandiós cenobi on per segles s'escriví amb f ets
cabdals la história de Catalunya i bona part de la
d'Espanya ; i un Curset d'Apologética a cárrec del
Dr. Llovera que f ou molt ben acollit per tota la in
tellectualitat d'aquella f ervent barriada, amb l'assis
téncia, demés, d'elements respectables d'altres indrets
pairals. Tots els nombrosos matriculats al Curset
Apologetic han sortit entusiasmats de les lliçons del
Dr. Llovera, plenes de llum i amarades de sólida
doctrina.
El Centre Moral del Poble Nou bé pot estar satis
fet de la seva novella actuació. Enhorabona i enda
vant.

—En

el saló d'actes de l'A. P.

es

va

reunir la

Junta general de l'Associació d'Estudiants Católics
de Dret i de Filosofia i Lletres, amb gran assistén
cia de socis. Després d'aprovats els comptes i la ges
tió de la Junta sortint acordá nomenar per l'any ac
tual, la següent Junta directiva: president, Antoni
Miserachs ; vice-president, Enric Baque; secretan,
reverend Josep Serrano ; tresorer, Antoni Pla ; yo
cals, Jaume Marchurach, Enric Prat de la Riba, Pere
Grases i Alf red Nogué.
La nova Junta es congregá per primera vegada i
acordá una intensa propaganda. Ja ha organitzat un
cicle de conf eréncies científiques i culturals, i es pro
posa desenrotllar iniciatives que al seu temps seran
anunciades.
—A l'Institut Agrícola Catalá de Sant Isidro va
donar la seva anunciada conferencia Mr. Paul de
Vuyst, ex-director general d'Agricultura de Bélgica
i actualment delegat oficial d'aquest país, del Con
go belga i del Gran Ducat de Luxemburg a l'Institut
Internacional d'Agricultura de Roma.
La sala de l'Institut estava plena d'una concurren
cia distingida, entre la qual abundaven les clames,
així corn una nodrida representació de les colónies
belga i francesa i a la presidencia, amb els membres
de la Directiva de l'Institut, va asseure's el cónsol
de Bélgica.
En Frederic Wyn, intelligent agricultor i gran
propagandista de les Escoles d'Economia Domestica
rural, f éu la presentació del conf erenciant. Seguida
ment el senyor Paul de Wuyst va desenrotllar la
seva conferencia sobre l'embelliment de la vida ru
ral.
El senyor Wuyst va illustrar-la amb la projecció
d'una pellícula descriptiva del f uncionament de l'Es
cola Normal de Laeke, amb el desenrotllament d'un
concurs de "la vaillante f ermiere", molt interessant.
Fou molt aplaudit per la concurrencia. Clogué
l'acte amb uns mots de regraciament el senyor Ri
bas i Ribot, vice-president de l'Institut.

les habiten. Fa fástic la deixadesa que s'hi
com si en moltes d'elles la brutícia fos quel
constitucional...

—Durant la darrera setmana la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis ha cobrat per im
posicions d'estalvi la quantitat de 5.102.889 pesse
tes i ha pagat per reintegres d'estalvi 3.586.215 pes
setes ; resulta doncs, una diferencia de 1.516.674
pessetes a favor de les imposicions. En la mateixa
setmana s'obriren 1.003 llibretes noves.
—Una comissió de paguesos de San Roman de
los Montes del partit de Talavera de la Reina (To
ledo), ha visitat el director general d'acció Social
Agrária, senyor Benjumea, per a detnanar-li que
se solucioni el problema social agrari allí plantejat.
Segons dates que presenten els comissionats, de
4.374 hectárees que té el terme solament estan con
reades pels veins 682.

Els veins estan disposats a acollir-se al Reial de
cret del 7 de gener, i a l'efecte donar el vint per
cent garantitzant l'Ajuntament l'operació que es f es
per adquirir finques i repartir-les entre els veins, a
pagar termini llarg.
—Per R. O. han estat anullades les eleccions que
a designar els vocals dependents de la Comissió
Mixta del Treball el Comerç al Major se celebraren
el 12 de desembre últim a Barcelona.
L'anullament d'aquestes eleccions no és degut a
les anomalies que es registraren, sinó al f et d'ha
ver-se utilitzat
el cens de la Comissió Mixta, en
comptes del de la Direcció d'Estadística. En l'actua
litat, prácticament, els dos censos són els matei
per

xos.

—Lea Delegació

del Consell de Treball va pen
per unanimitat, l'acord de sollicitar la cotices
sió de la medalla d'Or del Treball, a favor del ma
gistrat senyor Víctor G. Echávarri, per la seva vida
de treball, i per la seva actuació davant de la pre

dre,

sidencia de la Comissió Mixta del Comerç
capital, i a la vegada adherir-se al seu

homenatge.

d'aquesta
projectat

Reial Patronat de Cases Barates construeix
Sevilla una barriada de setanta cases, que tin
dran moltes comodidats i una higiene envejable i
sois costaran setanta pessetes cada mes.
a

—Una entitat económica de Madrid, ha comprat
als voltants de la capital andalusa grandiosos ter
renys per a construir-hi una altra barriada.
Estan de sort els sevillans.
—De R. O. s'ha declarat el dia 7 de l'actual festa
de l'estudiant. Es considerará lliure l'assistencia a
la classe tant de professors com d'alumnes ; queda
prohibit que es celebrin actes extraoficials dintre
deis centres universitaris.
—Una comissió d'estudiants de Valladolid es pro
posa la implantació de l'unif orme escolar en totes
les Universitats espanyoles. El projecte conquista

simpaties

en

alguns

centres

d'ensenyament.

—El govern ha concedit perdó de multes i res
ponsabilitats als qui hagin plantat tabac contrave
nint les disposicions vigents sobre la materia.
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Els nens el prenen
amb gran fruicíó

Ja

A

la vainilla, ametllada, amb
canyella i sense.
Sa, nutritiu i de fácil di
gestió.
Classes molt recomanables per a famflies,
hotels, comunitats, etz.
Nostres xocolates es distingeixen per sa
puresa i gust exquisit.
Es fan cuites especials a gust del elient.
Demani Insta de classes i preus.
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ha zenit el primer voluta de

La Biblia
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Catalá
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Casa establerta
1.
•

a

l'any

Comentada i traduTda deis

textos

originals

pels

MONJOS

EL

DE MONTSERRAT

GEN ESI

per Dom Bonaventura Ubach

1886- Sani Andreu, 244: Barcelona
=77

Preus de cada volum

Pah..er japó
Paper fil
Paper verjurat (amb relliaadura)
.

.

Prospede

1

200 ptes.

•

.

subacripclons:

•

60

»

30

MONESTIR DE MONTSERRAT
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XAROP PUIG
preparat per Z. Pulg.—RIPOLL

Antiga
ció per

a

i acreditada prepara

combatre les

bronquitis, catarros,
les afeccions de

pulmonies,
tos i

totes

l'aparen respi

ratori.
Cada.
Sg.dum

cucha:racLa.grand.e,conti.ene:z~le
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Gleciumta hederacevm
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Extelea l'ad/anta

Seixanta anys d' exits continus.
De venda:

L
marca

registrada

cies i centres

en

totes les farmá

d'específics.
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Académia
Arcs,

10.

-

BARCELONA
1879

FUNDADA EN
Direcció

general:

Carrer

1

A

O

Arca, 10 (Placea Santa Anna 1 Nova)

Talaron 5041

A.

Apartat

-

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERQ
Procediments

sexes

782

per diferents

pisos

i escales

IDIOMES
práctica

eminentment

CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
l'ACADEMIA
COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones
Constantment

places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cidcul.—Lletra comercial.—Correspondéncia.—Meca
nografia.—Taquigrafia.—Francés i Angl?s.—Alernany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudie
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.

Transatlántica

OBRES DE

J.

Civera i Sormani

VAPORS CORREUS ESPANYOLS

Preu: 4

(novel•la franciscana)

ptas.

Les abelles del jardl de la Reina i altrescontes
Preu: 4

ptes.

Diccionari Catalá- Castell i Castell Catalá
Praxis 12 Ptes.

GRAMÁTICA CATALANA (unció popular)
Preu: 0'75 Ptes.
Preu: 0'50 Ptes.

EL FLAGELL BE LA BLASFEMIA
TEJIDA I CEL
D'IMMINENT

RÁPID

Espanya-Nova York
DIRECTE j
9 Expedicions a l'any.
RAPID: Nord d'Espanya a Cuba i MéXIC
16 Expedicions
14

PUBLICACIÓ

11 Expedicions

"

BEETHOVEN ',TOME I EL MUSIC
-

Mediterrani
a

l'any.

a

l'any.

Fernando No
12

Expedicions

a

l'any.

3

Expedicions

a

l'any.

ex on Hotel-T. E.

Servei tipus

telefonía

a

Filipines

(Collecció Popular Barcino)

L'IIEROISME DELS IUIMILS (novel.la)
Les meres amigues les roses (novel.la)

a

Mediterrani, Costa Firme i Pacific

Jordi)

PREPARACIÓ

Expedicions a l'any.

14 Expedicions
"

LLEÓ XIII I LA IgESTIO SOCIAL

EN

l'oly

LINEA: Mediterrani•Cuba-Méxic-Nova Orleans

Preu: 2 Ptas.

Sant

a

EXPRESS: Mediterranl i l'Argentina

"

(Col•leccib

Regulars

Serveis

Sota els ulls clars de Madona Pobresa

Orquestra Capen», etc., etc.

a les Agéncies de la Cornpanyia
els principals ports d'Espanya, A Barcelona
oficines de la Companyia: Plaça Medina< elli, 8

Per informes,
en
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