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San! Ramon de Perrydfort
Si és certa la calenda de 1229 com a data ver
semblant d'estar composta la Summa de Pceniten
tia, enguany podria celebrar-se el seté centenari de
l'obra més cabdal d'aquell gran mestre i gran sant
al

qual

la Santa

Església

invoca

com

a

"ministre

insigne del sagrament de la peniténcia". Per aixó
en
la proximitat de la seva festa (23 gener),
CATALUNYA SOCIAL, que s'ha posat sota del seu
dar patronatge, en invocar-lo amb fervor i dema
nar-li llum i força per a la constant defensa de la
veritat católica i de la

justicia cristiana

com a

i garantia de pau, ret homenatge
especial a l'autor venerable de la Summa Ray
mundina, per la qual, segons diu el Dr. Torras i
Bages, "Sant Ramon de Penyafort és en Pordre
jirídic lo que Sant Tomás en l'ordre filosbfic i
teológic", forrnant "la Surnma de Pcenitentia del
primer un perfecte pendant amb la Summa teoló
gica del segon, que són respectivament una con
densació i assimilació de la doctrina moral i ju
rídica i de la doctrina filosófica i teológica deis
antics, en forma perfectament organitzacla i sen
zilla.
"Com tota obra moral que tracta del dret po
sitiu ha perdut —la Summa del nostre sant bar
celoní
la utilitat práctica al perdre aquell son
valor jurídic; mes sempre restará com un mo
nument de la ciéncia i de la prudMcia de son
autor, qual esperit recte, modest, assimilador, quals
aficions al dret popular i consuetudinari i a la lli
bertat política del poble, tan rares crttre els legistes
d'aquell temps, fa evidents, donan t-nos un trasllat
vivent de Vesperit admirable que generalment ani
maya a la gent catalana." Seguidament aplega el
Bisb.e de Vich "alguns pensaments del gran cano
nista que, com engrunes, havem extret de la
Summa, qui demostren més evidentment l'auste
ritat en els principis, requitat en la seva aplica
ció, la tendéncia humana i l'amor a la llibertat po
lítica que el caracteritzen". La saborosa antología
de casos de moral que recull en aquest indret
?'autor de La Tradició Catalana, el fa exclamar
tn un esclat d'admiració: "Quan cert és que la
llibertat deis pobles és antiga i la tirania moderna!
Quan evident l'agermanament de justicia i lliber
tat qui dominava, sobretot en aquestes terres,
baix la influéncia i tutela de la revelació cristiana,
qui fortifica la raó natural, ambdues admirable
norma

del

poble

—

l'Església! Quina diferéncia
Rousseauniá, quimMic i ti
pacte
ranic, i el
social que podem dir escolástic,
eixit del desenrotllament históric deis pobles i font
de la vera llibertat política!" (1).
ment combinades per
entre el Pacte social

I tota

vegada que molt millor del que noscdtres

podriem fer, estudia i dibuixa el Dr. Torras la
significació de nostre sant, cedim-li totalment la
paraula i deixem— copiant aquella frase de Sant
Tomas— que I n mestre parli d'un altre mestre
i un sant prediqui d'un altre sant. Retreiem aquell
altres tros, on aquell qui per més d'un concepte se
assemblava, havent merescut l'epítet de vir nu
meris omnibus ponderatus, en parlar del codi
gregoria, les Decretals de Gregori IX, compilades

també pel nostre sant i doctor, repassa els rnérits
que ha estat per set
que en aquesta compilació
cents anys llei de l'Església--"seran sempre auréo
la de glória per a l'Ilustre Penyafort, i apologia
i evident manifestació del judici segur i de res
perit practic, modest i equitatiu qui resplendeix en
tota sa fecunda carrera tant quan esta al costat de
Reis i de Papes i dirigeix grans expedicions evan
gelitzadores, com quan amb tranquila ploma es
criu sobre els deures deis cristians i el modo de
donar solució als complicats casos de consciéncia
que sovint esdevenen en la vida social. Si la com
pilació de les Decretals, dones, no serveix per a
l'estudi del pensament de Sant Ramon, serveix
per a conéixer son gran carácter; i si en la Repú
blica literaria, on gairebé sois s'estima l'origina
litat, aeó no li dóna importancia, en canvi en la
histaria de la civilitzadó europea, en la pida jurí
dica deis pobles moderns, Valla a la categoria deis
grans benefactors qui han ensenyat a la hurnanitat
la forma de viure segons les prescripcions de la
raó i de la fe, i de resoldre amb equitat els con
flictes de la vida."
e
Aprengueni, dones, com a llieó práctica de Sant
Ramon de Penyafort aquest equilibri de tempera
ment, base racial del seny i aguant de totes les vir
tuts, aprenguem-hi l'austeritat, la claredat de doc
trina, la finor d'esperit que fa discernir la veritat
—

de l'error, i aprenguem-hi d'una manera especial
la doctrina de la peniténcia. Certament aquesta
virtut, totalment necessária, és la més oblidada i

menyspreada

en el món actual. Ben al revés de lo
que nostra salut moral i ádhuc l'eficacia social
exigeix. Perqué no hi poden haver ideals a soste
nir, causes a defensar i estimar, obres a realitzar
sense un gran esperit de peniténcia, primera pa
raula de la santedat, purificació de la vida, i pe
nyora davant de Déu, i adhuc davant deis homes,
de la profunda serietat deis afectes que ens mouen.

Les

funcions consuetudináries que
a l'altar del Sepulcre

el dia del
del sant, a
la Seu, són: a les vuit del matí, míssa de comunió
deis redactors de CATALUNYA SOCIAL i altres de
vots, i a les onze, solemne ofici.
sant es celebraran

*

*

*

El bell gravat que honora la nostra portada, el
devem a la finesa del nostre bon amic Ramon de
Penyafort Bellido i Golferichs. És un bell coure

probablement d'origen alemany, recollit
aplec d'estampes del Rosari i de sants prin
cipalment de l'orde dominicana, procedents del
segle xviii. És notable l'estudi deis diferents sim
barroc,

d'un

bols i emblemes de la vida i atributs del sant, aixi
com el minuciós epígraf. Diu el Htol: "Sant Ra
mon de Penyafort, Confessor, de l'Orde de Pre
dicadors, Tercer Mestre General d'ella, compila
dor de les Decretals per ordre de Gregori IX,
Papa, Cofundador de l'Orde de Santa Maria de

T

la

A

L

UN

Y

A

Mércé, Redemptora

de captius, 23 gener."
les rnans el sant la clau, signe de Mestre
Penitencier. Damunt la taula, dos llibres oberts.
L'un diu: Decretales Gregorii IX, i l'altre Summa
Casuum (Suma de Casos, o Suma de Peniténcia).
Un quadro de l'Anunciació de la Mare de Déu
sembla aludir a l'haver Sant Ramon de Penya
fort, ja fet canonge de la Seu, "impetrat del bis
be i del Capítol de Barcelona— segons llegim
en Mn. Llorenl Riber
que fos festa doble, i
ehl mateix, deis béns de la seva canongia, asSigna
la distribució als canonges; i aconseguí que agites

Porta

a

S

festa doble fos perpetual".
Als peus, sens dubte subratllant la blancor de
l'habit dominica i de l'licibit rnercedari, s'hi lle
geixen

unes

paraules de ?'Apocalipsis. Vestietur

vestimentis albis (Es yestira de vestiments blancs,

Apoc.
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Sant Marc glossa el pietós record: Et ventus
et mare obediunt ei (1 els vents i el mar l'obeei
_ven) (Marc. 4, 40). Finalment,
amb la ban
dera de la Mera, que yola a l'extrem superior dret,
va aureolat d'una altra invocació justíssima: Ut
liberentur dilecti [ttti] (Per tal que siguin llibe
rats els que tu estimes) (Ps. 107, 7).
*

Gosem

—
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O

encomanar

*

*

als devots de Sant Ramon

Penyafort diles causes: la salut del nostre bon
amic En Joaquim Renart, artista decorador, espe
cialista en la icono grafia raimundina, malalt fa
algunes setmanes; i la situació d'un altre estimat
arnic i benefactor, al qual Déu Nostre Senyor ha
volgut provar com a Job, fent-li mudar els vents
de la fortuna i perrnetent que passi una gran tri
de

3, 5). Al fons, el miracle de la transfretació,
bulació. Preguem tots a Sant Ramon perqué ator
quan el sant va passar de Mallorca a Barcelona gui la salta de ?'un i la pau de l'altre. Amen.
damunt les ones del mar, sense altre vaixell que la
sva capa. Un verset escaient de l'Evangeli de
(i) Valor social. Cap. I.
)"'13r
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J
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De la vida de Sí. Ramon de
Ens honorem reproduint dos saborosos fragments
de la formosa vida del nostre Sant, ara composta
perl mestre xquisit de les nostres lletres, MossIn
Idorene Riber, qui de temps és devot i panegirista
dcl "Confés de Reis i de Papes". Aquesta vida és
una de les penes de ?'enfilan suara publicat per la
Collecció Sant Jordi, formant el volum I de L'Any
Cristiá, el qual comprén de l' .r al 23 de gener, just
Per a entrar-hi Sant Ramon de Penyafort (Editorial

Barcino, Barcelona, 1929).

Sant Ramon de Penyafort i Ramon Lull
Fou

un

catalá del gran

segle. D'aquell

gran

se

gle mil que omplen amb llur fama i amb l'esclat de
llur nom, breu i sonor, dos grans sants homónims:
Ramon de Penyafort i Ramon Lull. En vida es co
negueren i es tractaren. A Barcelona, devers l'any
1272,

es

varen

veure.

centenari, calmós

Penyafort

era

Lull tenia

quasi
una

arboradís i inquiet com un jo
ve corser o com una bella flama. Ramon
de Penya
fort tenia el do de consell i la paraula abundosa i
lenta com les flóbies de neu que tomben damunt de
les grans muntanyes. Ramon
Lull portava clavats en
son cor
aquells tres desigs roents que f oren nord
de la seva vida, i no tenia repós
enlloc, com un isard
f era. La calma
augusta que irradiava de Ramon de
Penyafort obrá benefactorament damunt de ránima
inquieta de Ramon Lull, que frisava amb ánsies
de vol i atnb
set infinita d'horitzons. Per son consell,
se
torna a Mallorca i al recés boscós de Miramar.
Bona tasca tenia de fer-hi. Allá va escriure el Llibre
de
contemplació en Déu, i creá el nostre idioma. En
e! santoral,
també són veins, com ho foren en la his
°11a. La
festa de Ratnon de Penyafort és als vint
1-tres de gener ;
la de Ramon Lull és al vint-i-cinc.
Ratnon de Penyaf ort és el sant catal
més Itnic
de tots els
que de la nostra terra muntaren al cel,
on
fulguraran en perpétues eternitats. Eh, a l'hora
que el nostre
poble s'estava performant, el tnarcá
trentena

d'anys, i

Ramon de

i nevat ; Ramon
era

Penyaforf

amb el seu encuny i amb el seu segell inesborrable.
Eh l portá el seny ancestral a la cátedra de Bolónia,
i a l'orella del papa Gregori IX. Car d'aquest gran
Papa era penitencier o confessor, com diu la cançó
popular. El Rei que confessava era el nostre gran
Rei En Jaume. Ell portá així mateix el seny ances
tral a les seves obres jurídiques i a la compilació de
les famoses Decretals monumentum aere perennius
que fins els nostres dies ha perdurat.
Ramon de Penyafort, eixit de l'escola de la Ca
nonja de Barcelona, i alumne, primer, i professor
més tard, de la Universitat de Bolónia, on hi havia
un bell estol de catalans, a l'hora que ehl hi profes
saya Dret jurídic, era, diu el doctor Torras i Bages,
"molt coneixedor de Déu, dels homes i de les Beis".
Era un oracle universal ; i de vegades a l'exem
plaritat de les altres nacions oferia coses edificants
de Catalunya. Aleshores, la institució de l'esclavitud
era reconeguda i admesa per tothom, si bé era in
digna que la patís el poble cristia, que havia estat
afranquit amb aquella llibertat que ens va donar amb
la sang el Redemptor Diví. Ramon de Penyafort, a
l'amo d'aquell esclau que s'hagi convertit i rebut
el baptisme, aconsella que li doni també la llibertat
i que en remissió dels seus pecats el deslliuri, com és
bon costurn a Catalunya, on no n'hi ha de cristians
sclaus.
—

Els estudiants de Bolbnia
No

crec

que resulti

inoportú

evocar

jorns de gló

da, ara obscureida, i remembrar aquell temps, vell
i daurat, en qué Ramon de Penyafort estudiava o bé
professava Dret, a la Univresitat de Bolónia, les

lliçons de la qual freqüentaven un floret de
compa,tricis nostres, procedents de les diverses con
trades catalanes. Una simpática, companyonia els
agermanava tots i com una comunió de pátria ; i no
el nom de tots ells amagá la fama obscura. Alguna
deis escolars que Catalunya trameté a la docta Bo
lónia a l'hora que hi era Ramon de Penyafort deixa
aules i

T
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solc i obriren forat, com veureu pel que ara diré.
il iioc de reunió on soiien aplegar-se tots els es

ren

eren

del segle xiit,
Preclica
de
Frares
porxaues
del
convent
les

clors.

Quina

boionyesos

tuchancs

vaiotament 1

remor

a

'la primeria

d'eixams joves i

(1). Els

cataians hi

eren

quin alegre
en

es

norritire no

el decurs de deu anyades,
go es sauer, de l'any 1218 a l'any 1229, eis noms
autoctonament cataians passen de vuitanta. Aquests
noms son rornasos consignats en petites trinxes de
pergami on consten les manlleutes de diners, que
sonen ter els riostres estuchants, en dies apurats.
El qui els deixava els diners era un tal Mestre
escas.

igureu-vos que

en

Ramon, que algu ha volgut identificar amb Ramon
de Penyatort, pero erradament, segons sembla.

Aquest

1VIestre Ramon és el precursor dels catala
nonis; i pare i gornbol deis desdinerats compatricis
nostres que haurien pogut dir com el poeta de Fol

garoies :
M'estic a ?'hostal
de la Proviancia...
En cap d'aquestes petites escriptures no consta
l'interés o la usura que cobrava 1VIestre Ramon. No
vull ésser malpensat ni maliciós, insinuant si ho fa
ria per un excés de cautela aixó de no consignar
aquest insignificant detall. Vull creure que els dei
xava els diners, com diuen, per la seva bona cara.
Val a dir que així mateix prenia les seves precau
cions. Exigia sempre un home bo que donés f er
manga o fes fianga que go que ehl deixava, se li tor
narla. D'homes bons, raí; mai no en mancaven. Al
ternativament, avui tu i demá jo, barataven de pa
per els estudiants ; el que un cha era el deutor, era
el fiador l'altre dia. Aixó vol dir que els nostres es
colars eren bons pagadors i satisteien els deutes al
1VIestre Ramon, fins a diner i malla, en el termini
convingut (2). Quan no en tenia prou el filantrópic
Mestre Ramon amb la fianga, empenyoraven es es
tudiants go més avinent que tenien: el llibre de text,
que en el nostre cas, eren els Decrets i les Decretals.'
Peró eh l era fiat i els ho deixava tenir.
En voleu una mostra d'aquests petits documents
interessantíssims ? Aquí en teniu un, que d'aquell
llatí que escrivien llavors els notaris bolonyesos, i els
de pertot arreu, l'únic potser que Mestre Ramon
entenia, he interpretat en pla catalá: —L'any del Se
nyor MCCXVIll (1218) als sis dies d'abril, indic
ció VI; per go que més avall es diu foren cridats
i pregats per testimonis RAMON DE PENYAFORT
Bernat de Malla, Pere Sendre i Ramon de Seixá. El
senyor Pere de Requessens... prometé de pagar a
Mestre Rarnon o al seu hereu per a la festa próxi
ma vinent de Sant Miguel L, (cinquanta) lliures bolo
riyeses que conf essá. haver rebut en préstec i a sa
tisfacció seva... i en garantia d'aquesta promesa obli
gá tots els seus Decrets i Decretals i tots els altres
béns... Peró el dit Mestre Ramon retorná a títol
precari aquests llibres a Pere de Requessens i a
Ramon d'Albuciá i a Ramon de Montgrí. Els quals
'

(r) Erant !tic tunc temporis bene decena millia scholares.
Odofred, citat per Danzas, Saint Raymond de Peunafort et
son temps, pág.
37.
(2) No ho deja així deis estudiants en general el profes
sor
de Bolónia, Odofred: Scholares non sunt boni pagato
res; quia volunt scire sed nolunt solvere. Citat per Danzas:
SaMt Raymond, pág. 37.

A

ambdós Ramons... es reconegueren els principals
deutors; cascun solicláriament, i prorneteren que pa

quantitat total de lamer al dit creditor
hereu,
dins el termini assenyalat. Jo, Sis
o al seu
mond, notan i de Bolonya tul present a aquesta man
lleuta, teta sota el porxo de jacomino Guidoni, prec
ganen la dita

de dit Pere de Requessens i deis seus fiadors,—
Aquest t'ere de Malla, cridat per testimoni, era
duna lamina senyoriai de la Plana de V ic. 'ere
¦Sencira era de V iiatranca. El deutor Pere de Re
quessens era d'una gran tamília de l'E,mporda, i te
ma un germá canonge de la Seu de Barcelona. Ra
prouabiement era el que i'any 1228
mon d
apareix com ardiaca d'Empuries. I Ramon de 1Vlont
gri pertanyia al casal deis Torroella.
Aquests diners que els escolars catalans de la por
ticada Bolonia manilevaven a 1V1estre Ramon, temen
objectes diterents. De vegades eren per a pagar la
com aquell que diu; car ja és sauut que
les dispeseres amen eis pagaments puntuals i tenen
una ingenua mainanga, i totes les excuses els sem
bien excuses de mal pagador. També per aquests do
cuments es ven que eis estudiants sohen dormir a

dispesera,

casa, i anaven a menjar a una aitra. Així un
tal Guniem de Torres un cop hagué de manllevar
una

guantes lliures botonyeses a 1VIestre Rainont
pro pensione hospicii, per a pagar l'hostatge. Peró
no en rnancaven, d'estudiants, qui temen hit i taula,
unes

encara també mestre, en un iloc mateix. Així un
tal Bernat de Vilaseptrut s'endeutá, un cop, per sa
tister la quantia convingucia pro hospicio et doctrina
et comestione. En la petita escriptura que d'aquest
préstec téu f en Mestre Ramon, eis tiadors de Ber

nat de

•Vnaseptrut són,

en

la

maj'or part, estudiants

del Languedoc, que teren ami.) els nostres bona com
panyonia.
Jo no em meravell si, malgrat tota llur bona vo
luntat, eis nostres simpátics estudiants havien d'a
cudir molt sovint al porxo de Jacomino Guidoni,
primerament, i més tard a l'anomenat Burgo Mugo,
quan el notan i Sismond d'Aroia s'hi mudá, a sol
licitar préstecs que els permetessin anar a l'hora.

A BoIónia solien acudir-hi, pensionats per les res
pectives esglésies cateclrals, joves eclesiástics i molts
d'ells ja d'alguna jeterquia. Al temps, que jo dic,
hi trobem canonges de gairebé totes les Seus cata
lanes. No sé quina penstá devien cobrar els deis al
tres llocs ; peró sí sé que un senyor Bisbe de Giro
na, l'anY 1173, maná que el seu prevost lliurés un
flor d'or mensual als canonges de la seva església
que volguessin anar a grans .Estudis públics, com. a
París, a estudiar-hi teologia, o a Bolónia a estudiar
1n dret. Dificultat de comunicació o romanceries del
prevost capitular podien ocasionar endarreriments
sensibles. Per aixó, els deutes que contreien els nos
tres

estudiants,

eren

sempre

pagadors

a

curt

termini,

festa assenyalada com era Sant Joan, o
Sant Miguel de setembre, o Nadal o Pasqua de Re
surrecció. Bona manera d'arribar-hi prest ; can diuen
Mallorca : "Si vols trobar la Quaresma curta,
a
manlieva doblen a. tornar per Pasqua."
Dos personatges catalans hi havia a Bolónia ales
hores, no sé si en qualitat d'estudiants o de qué, qui
prestaven als Ilurs compatricis serveis i grossos f a
vors. Quan el préstec que anaven a demanar era fort,
naturalment, Mestre !hl-non demanava més forta
fianga. Per aquestes solemnitats sortia l'Abat de Sant
i per

una

,
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Feliu de Girona i

un Pere de Bell-lloc, que arriba
oferir fianga per cent seixanta nou lliures bo
lonyeses, que aleshores eren una quantitat enorme.
Aquells vuitanta escolars catalans que, en el temps
d'un decenni, passejaren uf anament la seva impecu
niositat per la docta i pensativa penombra deis pór
tics bolonyesos, tots, un dia o altre, com a deutors
O com a
fiadors, hagueren de compareixer davant
de Mestre Ramon i hagueren d'anar a raure a l'es
criptori de Sismond d'Arola. La história no els ha
oblidat a tots ; car en la corrua dels nostres amables
desdinerats n'hi havia qui es digueren Ferrer de
Llor, Bernat de Mur, Ramon de Torrelles, Vidal de
Canyelles, Arnau de Gurb i Pere Albert... Colum
nes del Temple i Murades del Casal. Bernat de Mur,
fou ínclit bisbe de Vic. Ramon Torrelles, fou el pri
mer bisbe de Mallorca; Vidal
,de Canyelles, fou
bisbe d'Osca, conseller i collaborador, en la tasca no

ren

a

S
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ble de bastir una nació, del Rei Jaume I, conjunta
ment amb Arnau de Gurb, que morí bisbe de Bar
celona. Pere Albert no passa de canonge, peró com
pila el nostre Dret feudal.
Ço que aleshores fou jovent i flama, ara és cendra
i

sepultada vetustat.
Aquests clergues savis

i aquests solemnes bisbes,
vestits d'albes i cofats de mitres, cenyits d'estoles
santes i tot escalfats de zel, ara dormen la son fer
renya de la mort dins la penombra sagrada de les ca
tedrals que bastiren i en bells monuments tombals :
Arnau de Gurb, dins la capella de Santa Llúcia de
Barcelona ; Ramon de Torrelles, dins la capella reial
de la Catedral de Mallorca...
Lloem els gloriosos barons i els nostres Pares,
en la llur
generació, segons ens recomana l'Ecle
siástic.
141,0RENC RIBER
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Cínquanfenarí de les fábríques
Marqués
Mantes vegades hern parlat en aquestes planes de
fabriques Marqués, de Vilanova, i ádhuc de les
festes amb que durant el proppassat any de 1928
s'ha commemorat el seu esplendorós Cinquantenari ;
festes d'una exemplaritat i transcendencia socials
que les fan
talment úniques en la seva classe.
Anima de totes elles ha estat aquest gran i cris
tianíssim patró que és don Manuel Marqués, qui ha
aixecat a la indústria pairal, i al patronatge cristia
les

ais bons obrers de la terra aquest monument de

les seves fabriques.
La relació que havem llega deis actes religiosos,
benéfics, culturals i d'esbargiment en les planes de
Veu de Catalunya, i de les proves d'afecte i gra
titud del miler d'obrers i de l'alt personal de les

pedreria, la Gran Creu Pro .Ucclesia
Pontifice amb la qual el Papa Pius XI ha volgut
premiar al senyor Marqués la leva constant fideli
tat a la Santa Seu i l'admirable compenetració de la
ren, f eta d'or i
et

seva

actuació patronal amb les

normes

socials de l'in

comparable Lleó XIII i de

tots els seus

i venerables Successors

el govern de

en

digníssims
l'Església.
S.
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homenaige

En Pompeu Fabra és mereixedor de l'homenatge
que li ha retut quasi tota la premsa de la nostra
terra. Tothom reconeix que ha estat per l'illustre f
lóleg un honor i una glória que amb rara unanimi

hagin estat acceptades les seves normes ortográ
fiques. Tots els pobles cultes han aconseguit ja la
dites fabriques al veritable patriarca deis nostres f a unitat ortográfica
de la própia llengua. Nosaltry
bricants actes amb els quals el senyor Marques constitulem una excepció.
Calia, doncs, que un filfi
ha volgut tancar dignament
aquest últim any del leg docte i solvent fixés l'ortografia i bandegés de
Cinquantenari resulta interessantíssima.
la llengua, una mica corrompuda, tots els mots man
Les cerimónies jubilars de les fabriques Marques llevats
a altres llengües.
varen terminar amb un Tríduum
En Fabra ha estat un home providencial. Es gai
solemníssim a la
Parroquial església de Santa Maria, sota l'encertada rebé un miracle que en un país tan poc disciplinat
direcció i l'apostólica paraula del P. Casanovas, de com el nostre, hagi aconseguit un home de ciencia
Companyia de Jesús. L'últim acte del Tríduum redactar unes normes ortografiques i f er-les accep
foil un Ofici de
difunts en suf ragi de les animes tar espontaniament, sense recórrer a procediments
de la
familia Marques, deis seus empleats i dels Coercitius, per totes les cases editorials i per quasi
obrers, morts durant els cinquanta anys.
tots els escriptors catalans.
El dia de Cap d'any van
cloure's
les
festes
amb
La nostra 'lengua és avui apta per a la poesia, per
una Comunió
general en la qual
a la novella, per al teatre i per a
cal remarcar-ho
les altes especula
no falta
ni un sol obrer.
cions filosófiques. Si En Fabra no hagués depurat
En la formosíssima
literario-musical que
la nostra llengua, que havia estat desfigurada en épo
tingué lloc a l'espaiosa sessió
sala de filatures, on tants ques de decadencia i no li hagués donat l'estructura
d.'aplaucliments recollí el mestre Llongueres, es re que
partiren premis adequadíssims a tots els obrers, amb v:itat escau al seu geni, no hauria estat possible l'acti
literaria deis nostres temps.
ira tan
generosa com discreta, i a base de recursos
En Fabra ha retornat a la llengua la seva ingé
efectius. Quantes famílies obreres beneiran per sem nita grandesa.
pre Inés
l'home providencial que Déu depara a la in
Bé es mereix, doncs, un homenatge el filóleg in
dústria de Vilanoval
signe
que ha obrat el miracle de llevar els parracs
Per la seva part,
obrers
i
empleats
tampoc
es mos
que
el nostre verb, posant-li al damunt les
enlletgien
traren curts en les
manifestacions del seu agraiment nobles vestidures que li havien estat arrabassades.
del seu afecte
al senyor Marqués, al qual regala
J. C.
—

—
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Contra el collectivisme
II.

Béns de

producció I béns de
(Acabament)

collectivista la collectivitat retribuiria el treball deis
obrers, peró menys rigorós que aquesta en quant
de mica en mica els esclaus foren autoritzats a la
ts més l'absorció de tot capital per da collectivi
possessió d'un pecu/i propi, que amb el temps servia
tat (Estat, Municipi, Sindicat) significa la prohibi
per a la llur emancipació, la qual cosa el collectivis
ció de l'interés, i per tant, l'estroncament de la fun
me no consentiria perqué el peculi era un cabal de
ció de l'estalvi. ? Han pensat els obrers, han pensat lliure administració, i que permetia realitzar algun
els dependents als quals s'invita a ingressar a la In
guany, alguns beneficis particulars. Peró, com dic,
ternacional d'Amsterdam, que el dia en el qual es no hem, ara com ara, d'entretenir-nos en considera
realitzi go que el seu programa demana, s'han aca
cions históriques. Retreurem només que en l'época
bat les Caixes d'Estalvi ? La base del funcionament moderna alguns industrials gosaren assajar el siste
d'aqueixos organismes socials que a tantes necessi
ma de retribució del treball en espécies, que en eco
tats responen, és, naturalment, dintre d'una admi
nomia política porta el nom sinistre de truck system,
nistració d'objectiu altruista, els beneficis particulars
sistema del troc, o com en diríem en parla vulgar,
i la productivitat del capital que les mans modestes
de les barates, baratar treball per coses de consum:
previsores o menys necessitades hi dipositen. D'a
pa, viandes, vestits, calgat, lloguer d'habitació. Pe
questa productivitat, els beneficis particulars es re
ni contra el truck system s'ha aixecat la indignació
parteixen entre la Caixa (entitat particular, general
deis obrers i de la consciéncia pública, opinant que
ment) i els imponents : obrers, dependents, gent me
aquesta forma de recompensar el treball era un
nestrala. La seguretat en la custbdia de les quanti
atemptat a la dignitat i a la llibertat deis operaris.
tats estalviades, l'estímul que la funció de l'estalvi
Escolteu el que diu Gide en enumerar les princi
amb interés procura, i el lícit guany que el lloguer pals regles a les quals el contracte de treball convá
de capitals procura a l'imponent per mitjá del mó
que estigui sottnés, i les quals són ja imposades per
dic interés, tot aixe) desapareixerá. Abolida la f acul
les legislacions de diferents paisos
tat productiva deis individus, abolits els beneficis in
"§ 3. Rxigir que el salani sigui pagat en moneda
dividuals, la gran institució de l'Estalvi, ajuda avui legal.— Per a compendre la utilitat d'aquesta regla,
dia tan poderosa deis treballadors, i tan fértil en uti
cal saber que durant un segle i més ha durat l'abo
litats socials de tota mena, queda esvaida. Estalviar
minable sistema conegut sota el nom de Truck-sys
és capitalitzar, i no será ja lícit als particulars, no ton (sistema del troc) així anomenat perqué els pa
será, per tant, lícit als obrers, dependents i gent trons pagaven llurs obrers en géneres entregats en
modesta, formar capitals, en el sistema collectivista. llurs economats, i de vegades amb els productes ma
La retribució del treball, dones, en aquest régim teixos de llur fábrica. De manera que hi havia certs
vers el qual la Internacional d'Amsterdam s'encami
establiments en els quals els obrers en tota la vida
na, roman notóriament minvada, i no sois en quan
no havien mai pogut tenir una moneda a la má. A
titat (per suprimir-se les fonts de lícit ingrés que
Pranga una llei de data recent (19 febrer 1910) exi
geix que el pagament sigui efectuat en moneda" (1).
són el produir per compte propi i el guanyar interes
sos els cabals estalviats), sinó en qualitat, go que és
Aquells patrons retribuien llurs operaris en bém
forga més greu. Des del moment que la collectivitat, de consum. Aquesta retribució del treball, ja sigui
sois reconeix als particulars la propietat privada deis en la forma barroera de truc o barates adoptada per
béns de consum, s'entén que els obrers seran retri
aquells patrons, ja sigui en la f orm de vals o bons
bnits en béns de consum i prou, perqué si poguessin de treball, imaginada pels autors collectivistes (Prou
ésser retribuits amb béns de producció, s'infringiria
dhon, p. e.) és l'entranya de la fórmula que diu que
el principi i tornaríem a la f ormació de capitals par
respecta exclusivament la propietat privada deis béns
ticulars. ? Han pensat en aixó els qui ingressen a la oe consum.
Internacional i els qui conviden a entrar-hi ? Re
Els patrons del truck system, igual que els col
tribuir el treball en béns de consum vol dir pagar lectivistes partidaris del régim al qual la Internacio
el jornal en espkie: pagar amb queviures, vestits,
nal s'encamina, tenen dues monedes, una de produc
atuells, i amb el dret d'ús d'habitació, i tot aix6 tiva que es reserven per a ells, tal com els adminis
comptat i amidat perqué no en resulti sobrant, sinó tradors de la collectivitat socialista la reservaran per
ja amb l'estalvi tornaríem al capital, als beneficis a les f uncions de canvi i producció (adquisició de
particulars, a la producció i guanys individuals. Res primeres matéries, máquines, etc.), i una d'impro.
que el treballador pugui posseir d'una manera esta
ductiva, per a pagar el treball de l'obrer, perqué
ble i permanent com a própia, no li pot ésser lliurat
aquest será pagat o directament en espécies, o bé
com
a remuneració del seu esforg, perqué les co
en "vals" o "bons de treball" que
solament es po
ses estables i permanents ja no són béns de consum,
dran canviar contra espécies determinades, no po
són capitals. ? Hi esteu conformes, companys, que
dent-se ni guardar (perqué ja seria capitalitzar), ni
paguin en espécies els vostres jornals, setmanades tteure cap altra mena de profit (estalvi amb in
i mensualitats ?
terés), ni guany de cap mena (perqué ja seria tor
La retribució en espécies, en béns de consum, no nar als beneficis particulars).
és una novetat. No ens fixem ara en els rIgims d'es
I més odiós encara es presenta el régim desitjat
clavitud i de servatge, en els quals l'amo mantenia per la Internacional que no pas el del truck system,
els esclaus i els sérvols, és a dir, retribnia Ilur treball amb tot i que aquest últim ha estat qualificat amb
en béns de consum, aproximadament com
en régim
rnolta raó d'abominable. El patró, un cop pagat en
consum
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viandes, robes, sabates,

etc., el setmanal o me
l'ús que en feia l'obrer. Podia
aquest conservar-ho, canviar p. e. vianda que fi so
brés contra pa que li manqués, i guanyar en el can
vi ; podia, si tant n'hi
romania, acumular algun ar
ticle i vendre-s'ho en bona. moneda. Totes aquestes
possibilitats estan d'arrel suprimides sota el régim
que tanca de cop tota facultat productiva per part
de l'individu (tot guany),
que elimina els benefici‘•
particulars i que sois respecta la propietat de go que
es
consumeixi, i que per tant no respecta la propie
tat de go que no
es consumeix, no respecta go que es
guarda i que es capitalitza. Tot aixó són seriosos
desavantatges per part de l'obrer en el régim so
cialista al qual la Federació d'Amsterdam ens em

sada,

no

es

ficava

en

peny.

Aquest

pagar

en

béns de

consum

enclou

régim capitalista,
ferir la quantia

basta per
o

preu

a

establir

convingut

a

un

salad,

l'escala

re

mone

tária. El salani es fixa en unitats monetáries, signe
universal del valor. Per a pagar en espécies caldria
una segona valoració ;
referir al signe del valor,
d'una part el treball, d'altra part les espécies.
No
es
evident el perill que l'obrer hi perdés en aquesta
doble escala ? No caldria dir : tantes hores de tre
ball a tantes pessetes, p. e., són x.

Sinó tantes hores
de treball a
tantes pessetes=x=a tantes lliures de
Pa, a pessetes n, a tants porrons de vi,
a pessetes q;
tants parells de sabates a pessetes r... Aquesta és en
síntesi la retribució del treball en béns de consum,
traducció práctica de la divisa socialista que respecta
exclusivament els béns de consum. Perqué és evi
dent
si la societat internacional no reconeix a
més propietat que la -dels béns de consum,
es que
no está disposada a retribuir el
treball més
que en
béns de consum. Així, dones, la realització
del programa económic
de la Internacional repre
senta el truck system
universal
i obligatori. Deis pa
trons que
empraven aquest ominós sistema, era pos
sible fugir-ne. De la societat
organitzada segons els
projectes de la Internacional, de l'Estat (o Municipi

Sindicat),

patró únic, no podrá escapar-ne ningú.
En resum, avui,
vada, robrer que és,sota el régim de propietat pri
amb la sola dií eréncia quanti

tativa, tant persona privada
la
salan,
del disponibilitat del

el patró, té almenys
la lliure disposició
seu salari.
Dintre
una proporció més modesta pot
fer dels seus
el mateix que un patró capita
lista : produir diners
en mateix pel seu propi compte, fer
Produir, hogar capitals, treure interés, adquirir pocs
.0 molts beneficis
particulars. Si aix6 de fer produir,
110gar capitals, guanyar
interés i obtenir beneficis in
dividuals és un pecat horrible
( ?), pensin els qui
volen en favor
de l'obrer impedir que aquests pe
cats (?) els
cometin els amos, que impediran també
que els
cometin els obrers. Que avui dia, per l'es
cassedat de llur retribució,
els obrers no poden produir ells, no
a
poden efectuar guanys que millorin i
ugmentin llur salari ? Doncs,
en l'orientació d'ele
var els a
(no bruscament, sinó paulatina) per
qué l'obreraris
i el
petits capitalistes,dependent siguin a més d'assalariats
modestos propietaris, hi estan con
cordes des
d'economistes com el nostre Graell fins
al Sant
Pare L,leó XIII en l'Encíclica Rerum no
varton. Hi
estan concordes
amb la sola excepció
com

seu
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deis militants collectivistes, deis partidaris conscients
de la Internacional, i deis imprevisors i disbauxats
tots els obrers del món.
Quedem, dones, que l'ideal de la Federació Inter
nacional d'Empleats i Técnics d'Amsterdam, el qual
consisteix a abolir els beneficis particulars i la pro
ducció privada, reservant-la a la societat, i deixant
als particulars (obrers i tothom) els béns de con
sum, representa una limitació odiosa de la capacitat
adquisitiva en la retribució del treball, un atemptat
a la dignitat i llibertat de persona, que té l'obrer i
el dependent, als quals es declara menors dedal tota
la vida i subjectes a tutela definitiva i perpétua, in
capacitats per a treure del producte de llur treball
tot el fruit que avui cija encara es pot treure.

—

R. RUCABADO

encara

altre gros perill amb evident augment del risc i
del malestar deis
que haurien de beneficiar-ne. Sota
Un

OCI

(i) Cours d'Econonie politique. Hem traduit : una mo
neda, la frase une piéce d'o'. (L'obra está escrita abans de
la guerra.)
MurTs%).tinzat ri%.,t 7~ 1~FíJ•W

L'ACCIO SOCIALISTA

ficord greu
El Comité executiu del partit socialista espanyol
ha pres l'acord d'intensificar la propaganda de les
seves doctrines per diverses regions d'Espanya.
Comengará aquesta nova campanya per la Manxa,
Estremadura i Andalusia, simultániament.
El seu objecte és conquistar la gent del camp, els

jornalers, principalment.
Quan recordin els estralls que

pagesos

semblant f éu

una

propaganda

l'ultima de les dites regions pocs
anys enrera, s'inf ormaran amb el cor encongit de
l'anunci d'aquestes noves propagandes. Aquelles por
taren la ruina i la desolació a extenses i riques co
marques del Sud d'Espanya. Aquestes repetiran el
eas, peró arnb més greuge.
Qui no recorda el que succeia als camps d'An
dalusia en els dies més crítics de la recollecció de les
collites ? Quantes es perderen per no deixar-les co
llir els meneurs de robrerisme ácrata? Quantes gar
bes de blat es varen cremar misteriosament ?
Recorrer al Govern per tal d'aturar aquestes pro
pagandes i les seves fatals conseqüéncies és temps
perdut. Mai no havia fruit el Socialisme de major
llibertat, ni de més í acilitats i protecció que ara.
Cal, per tant, preparar la contraacció que contra
resti la campanya socialista, a base del particular es
forg, unit i sistematitzat f ortament i conscientment.
'rota resisténcia inorgánica, espontánia, isolada,
f óra
inútil i ádhuc contraproduent.
Per sort tenim ja ben sabuts els mitjans més
efi
cagos per a contrarestar amb éxit aquesta
campa
nya socialista. Els Sindicats Católics Agrícoles han
fet, en aquest sentit social, miracles arreu.
Aquell que més matineja porta sempre millor el
plet i amb més probabilitats de guanyar.
I aquest plet és de vida o mort per a les nostres
classes agrícoles. N'estan assabentacles? No ens refiem
que a Catalunya, ara per ara, no hi ha ambient i
que es tracta d'un perill llunyá.
Algun dia vindran a escampar la mala llavor a
casa nostra els socialistes agraris, i
aleshores seran
inútils les lamentacions i els planys.
en
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L'ávía
no
tardaran a comparéixer els cinc
dar-li mal temps. Es ciar! El pare i la mare
tenen f eina i més feina i mai no l'acaben, i a rávia
sempre la traben asseguda allí a la taula del braser.
Allí, doncs, comengaran per portar-hi totes llurs
joguines : el cavall de cartó, la nina de clepsa de por
cellana i ulls blaus i cabells rossos, la diligIncia de
llauna pintada amb els quatre cavallets que l'arros
seguen, l'escopeta que tira mongetes per projectils,
els soldadets de plom, les bales de pedra i de vidre,
i jo no sé guantes coses més. Aviat, pero, es cansa
ran de llurs joguines i pendran l'ávia com una jo
guina de tots plegats. Ai de la mitja Ai del monyo !
Ai del mocador! Res no hi haurá segur fins que l'ávia
s'aixequi per a anar al pati a pendre el sol, a fer
una mica d'exercici i a asseure's en un banc posat
allí al recó arrecerat de la tramuntana. Les dones
de les masies veines o de la vila que vulguin traba*
l'ávia tota sola que hi vagin al matí ; les que cerquin
també la jove f aran millar d'anar-hi a la tarda.
—Senyora Pona, tres mesas fa que tinc el marit
al llit i ja he escurat tots els recons.
—Aix6 la jove, la Mercé ; jo no tinc res. Jo cm
torno rondinaire i ella sempre está alegroia. Expli
queu-l'hi, expliqueu-l'hi tot. Sobretot no us descui
deu d'explicar-li que teniu quatre fills i sense roba...

quita, perqué

V

néts
V

r

DARRER

B1 soli patriarcal
seva renúncia, ha arribat al
sobirania patriarcal. Tanmateix aquell
gest, fruit del coneixement de si mateixa, va clara
ment manif estat en ella una rara prudIncia. Més
aviat veurem els vells plorant d'enyoranga dels temps
passats i posats de genolls amb els bragos estesos
davant la carrossa del temps que avenga per si la

L'ávia, després de la

pie de la

poden

seva

aturar.

I no han vist en les mutacions de qué han estat
testimonis que hi ha coses en el món inconsistents
com les fumeres de les xemeneies que canvien con
tínuament de lloc i de forma ? I no s'han vist ells
mateixos passar per la infancia i per la joventut i
per la maduresa i per la decadéncia, mudant contí
nuament de trajo, d'habituds, d'aficions, de feina,
de forga i de fesomia? Si tan sáviament saben f er
se cárrec de les diverses usances deis diversos llocs
quan dicten a les joves generacions : "a terres que
vagis usances que trobis", per qué no han de veure
la variabilitat d'usances segons els temps ?
Gran saviesa és saber distingir go que ha de durar
i go que ha de canviar, i gran prudlncia afermar
els peus damunt alió que és fort i no fiar-se de la
terra movedissa.
Valguin totes aquestes consideracions per a saber
apreciar en tot el seu valor el mérit de l'ávia Pona
de can Feliu en deixar les regnes de la casa al seu
511 i a la seva nora. I ara que la tenim voluntária
ment destronada la veurem d'aquí endavant més glo
riosa que mai asseguda en el seu soli patriarcal, al
canapé del cosidor, davant la taula del braser i sota
el quadro de Sant Josep.
Sant Josep és el sant patró de l'ávia i a ella li
plau, abans d'asseure's al canapé, mirar-se% trobant
li cada vegada noves semblances amb el seu difunt
marit. •Va comengar dient : "Aquest Sant té alguna
cosa del Jaume, Déu el tingui al cel". Passat algun
temps va afirmar amb més convicció : "Aquest mi
rar
bondadós i aquest caient de barba són els del
meu
Jaume, Déu el tingui al cel". I després
guns anys de mirar-se% es veu que les dues f eso
mies, la del Jaume i la de Sant Josep, se li van f on
dre en una de sola dins la seva retentiva debilitada
i assegurava amb fermesa : "Es ben bé el Jaume
mateix, Déu el tingui al cel".
Ara que son-i a l'hivern, guarnida la taula amb un
braser ben pie cíe brases de saques de cep (11enya
que mai no falta a can Feliu) hi estará bé rávia sen
tada en el canapé amb la falda i les carnes abrigades
sota les faldilles de la camilla.
No seran pas més de les vuit del matí quan l'ávia
estará ja en el seu lloc d'honor, centre d'atracció de
tota la familia.
La primera cosa que cerquen les seves mans és la
bossa de la mitja invariablement penjada en les ho
res de descans del respatller del canapé. Fa bé d'a
pressar-se a fer qualques passades ara que está tran
-

a

—Senyora Pona, qué haig de fer ? El Merlis cm
vol la noia i jo no sé qué pensi.
—Ah ! Maria, Maria! Que n'esten de caíada que
us la vinguin a demanar. Digueu-li que no, si goseu.
—Senyora Pona, l'Elias de Vilaf ranca está entos
sudit a venir a cagar liebres, jo penso que per mor
de la meya Antonieta i cregui que no li convé pas
a ella perqué
—Mare de Déu, per no-res us ofegueu. Jo vaig
tenir un pretendent que no m'agradava, que estava
entossudit a venir a cagar a la hisenda de can Se:
llés, i jo que li f aig : "Com vulgueu, com vulgueu ;
per?) ja us dic jo que les liebres d'aquesta casa són
molt esquerpes i que no en cagareu pas cap". I ja
cm van entendre, ja! I no varen pas tornar !
marit és jugador i mai
I ara ve la quinta
del noi gran i no sé pas com ho farem.
—Escolteu, bona dona. De vegades els marits mar-O
xen de casa i se'n van a la taverna perqué les seves
dones són malhumorades i reganyoses. Feu-lo estar
bé a casa. Ni una paraula de malhumor, sabeu? Per
aixó de la quinta, envieu el noi que ha parli amb el
Josep de casa ; no sé si s'hi podrá f er alguna cosa.
Que no us hi podríeu ajudar una mica? Com si no
us hagués dit res ; parleu-ne amb el meu fill.
Els néts <le tant en tant, de sota el pebrer estant,
giren els ulls vers l'ávia i quan la veuen tan atra
fegada amb un i altre u deixen estar... aixe, sí, sense
perdre-la de vista.
Tots aquests anants i vinents s'acaben prop de mig
dia, l'hora de• la f eina de totes les mestresses que
valen f er-ne.
Llavors tornem-nos-en a la taula i vinga rálburn

—Senyora Pona, el
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un obsequi de mossén Salvador, el seu fill. En
ehl hi ha lloc per una cinquantena de retrats un a
cada plana. Al davant hi ha el de l'avi, el seu marit.
I desnrés altres de morts parents i conegnts. També
n'hi ha deis seus fills i filies vius encara. Quan s'aca
ben els retrats comencen les estampes, posades tal
com les va arreplegant, no pas amb cap orcire pre
concebut. No hi falta algun que altre recordatori de
difunt. L'ávia Pona, tot esnerant el dinar, es fará
un tin de dir Parenostres. Un ner al cantó dret de
la primera plana de rálbtirn : és el lloc del marit.
Gira full : parenostre a clreta i escnterra. Torna a
girar i dos parenostres més; i aixl fins que s'acabin
la cinquantena de planes. Desnrés, auan será Inés
velleta encara, prop deis vuitanta, ami) néts de vuit
a tretze anys, que són les eclats en qué se les pensen
totes, (-luan ella tindrá la vista obscurida i no sabrá
dist'ngir bé les coses,, el més grandasot deis néts
dibuixará un climoniet en un paper blanc que será
collocat tapant l'estampa de Sant Miguel. I els néts,
mirant-se de cua d'ull, aniran seguint amb la mirada
tots els parenostres de l'avia i, quan girará la plana
que tapa el dinionii aquest quedará en clescobert i
els llavis de l'ávia murmuraran l'oració, els cinc néts
a cor criclaran
avalotats "Hl ha un climoni ! Hi ha
un dimoni !" i així per una bella estona Ii trencaran
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deis obrers de les drassanes d'Ham
han votat contra el laude arbitral decretat pel
Comité d'Arbitratge. La má, del sovietisme s'hi dei
xa sentir.
go per roo

Un deis problernes més greus que hi ha plantejat
el món del. treball, i del qual sovint cal parlar,
és el problema provocat per la masculinització del
treball de les dones, que avui dia ha omplert d'obre

.en

res

L
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Del món del treball
burg

A

L'hora Inés feliç de l'ávia será en fer-se fose de
les tardes d'hivern. Ella ja haurá passat no sé guan
tes narts de rosari arnb els rosaris de gratis de cat
xumbo i cadeneta de Ilautó trets del chau de darrera
la porta. La jove posará el quinaué ences al mig de
la taula i se li asseurá al costat, 11 nassará l'escla
ridor pels cabells i li posará ben endreçat el moca
dor nee,Te del cap. Tots els néts enrondaran la taula
ami) llurs joguines. Una sola cosa falta a l'ávia : el
Josen encara no ha arribat. I sovint, Ilencant unes
rnirades porta enllá, exclamará: "Encara no és aquí
el Tosep? Que no s'estigui al defora, nue fa f red. Ta
podria ésser aquí. No sé per qué tarda tant avui".
No tarda pas tant com aix5. A la llar de la cuina
ja se li sent la veu cine parla amb els rnossos de la
feina de l'encleml. L'ávia ja está tranquila. Veure'l
o sentir-lo tant li fa. Una estoneta més encara i en
trará al cosidor el Tosep, s'acotará clavant rávia, 11
pendrá el can entre les mans. la fará guaitar enlaire
i acostant al front els seus llavis, guarnit el de dalt
amb un bigoti gris, molsut com un raspall, li estam
pará un petó que se sentirá d'un cap a altre de casa,
mentre ella, forcejant no pos massa fort per escapar
se-li de les mans, exclamará: "Estigues, Josep! Ets

les oracions.
711114 Mlat

1

extensos sectors de l'activitat humana abans re
servats naturalment i exclusivament als obrers.
Aquest problema és tan greu des del punt de vista
económic com sota l'aspecte moral, i és, per tant,
un problema
social com cap més deis entaulats arreu
del món avui ella.
no és pas que antigament no treballés la dona
en feines
d'home. A casa nostra mateix tenim mol
tes dones que treballen a
pagés poc menys que els
Pagesos, especialment en els terrenys d'horta i, so
bretot, en certes temporades de l'any, i tarnbé en ofi
eis rnenestrals
hem vist sempre dones treballant-hi,
Per bé que amb sous
menors que els homes i en la
bors més suaus que les d'ells.
Per?) ara es dóna el cas que aquest fet abans, per
dir-ho així, esporádic, es va fent ara general, dedi
cant-se les dones, amb empenta insospitada, a oficis
Professions de tota mena, amb la consegüent ex
pulsió deis bornes i la pertorbació fatal que aquest
desplaçament porta en el si
les famílies 1 en la
bona marxa de la vida social.de
La reacció contra aquesta conculcació de les lleis
naturals en l'esfera del treball, no s'ha fet esperar.
Obrers de les
tendéncies so
cials es queixen més diverses idees i
d'aquesta invasió de les dones en

JYš TS

tasques que solament escauen als bornes, i no fa pas
gaires dies que en el Congrés d'Obrers Católics, ce
lebrat a Madrid, es votava la següent conclusió :
"Exclusió absoluta deis nois i de les dones en els
treballs propis d'homes."
Que consti tarnbé el nostre vot en pro.
I ja que hem citat aquest Congrés, será bo de con
signar que revestí veritable importáncia i que, en
tre altres conclusions, es votaren les següents :
Que les indetnnitzacions úniques ver accidents del
treball siguin substituides per pensions vitalícies en
cas de mort o d'inutilitat definitiva.
Que s'estableixi el segur de l'atur forçós del tre
ball.
Que es millori el tipus del retir obrer (avui dia

ridícul).
Que es doni la deguda eficácia al descans dominical.
Que el Govern es mostri just amb tots els nuclis
obrers davant l'audácia acaparadora de les represen
tacions obreres en els organismes oficials per part
verament

deis socialistes.
La vaga minera de Nimes,

impulsada pchs obrers

extremistes, s'estén.
l'any 1928 s'ha donat part al Govern civil
provincia de Madrid, de 12.185 accidents del
treball ocorreguts a la capital i en els pobles. D'a
quests, 36 perderen la vida a conseqülncia de l'acci
dent sofert ; ro.5og són guarits de les lesions que es
produiren, i els 1.676 restants són en tractament fa
Durant

cle

la

cultatiu.
La iniciativa del lord Major de Londres de reco
Ilir cabals per a socórrer els damnificats de les regions
tnineres ha obtingut un notable éxit,
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DE FRANCA L'EXEMPLE

Una dosi d'optimísme
Heus aquí, amics, unes belles paraules de l'insigne
periodista Francesc Veuillot escrites aquest mateix
any : "Cal esperar que, algun dia, un escriptor di
buixará el quadro de l'activitat católica l'enderna de
la guerra. I aquest quadro constituirá una bella exe
cutória per a la nostra generació. Patim una f orta
tendéncia a calumniar-nos nosaltres mateixos, a re
treure els nostres def ectes i les nostres discórdies, a
rebaixar les nostres iniciatives i el resultat obtingut
amb la nostra unió. I aquesta és, potser, una de les
causes de l'afebliment de la nostra influéncia. L'es
tranger es serveix en contra nosaltres deis nostres
mateixos testimonis, i en l'interior mateix del país
l'escepticisme irónic, íruit d'aquella posició nostra,
ve a gelar molts entusiasmes i ataca les més per
severants voluntats."
Cal que ens coneguem i que coneguem millor la
nostra tasca, diu Veuillot.
en
poques ratlles la dóna a conéixer a basta
ment només que amb un petit extracte i resum (una
enumeració quasi) del que diu l'Almanac Catalic
Francés, aquest llibre poc conegut a Espanya, que
s'edita cada any i que constitueix la millor taula de
treball deis católics en el país veí.
*

*

*

Es ciar que aquell Almanac fa referéncia exclu
sivament a Franga. Peró ens sembla que aquí, en
aquest país nostre, cal donar-lo a conéixer un xic
per dues raons : primera, per a tenir una idea exac
ta de l'activitat veritablement colossal deis católics
de Franga, i segona, per a veure i provar si se'ns
encomana un xic aquell optimisme que
res com la
tasca feta, com l'acció realitzada, no pot encomanar.
Donant un cop d'ull a la tasca deis católics fran
cesos de la guerra engá, recull l'Almanac:
La gran obra de la Federació d'obrers cristians,
en el terreny sindical ; en el terreny de la unió ca
tólica (aquest somni irrealitzable a Espanya, i a
Franga fins després de la guerra), consigna que sota
la direcció d'un deis homes més plens de llorers en
la guerra, el general Castelnau, més de tres milions
de ciutadans francesos han coaligat llur esf org i la
seva més f erma voluntat.
I, entrant en el detall de les institucions en qué
aquelles grans unions es resolen, cal recollir empre
ses de
penetració social com els "Equips socials",
empreses d'apostolat intellectual, com les "Setma
nes
d'escriptors católics" ji les Jornades de l'Art
religiós". Per a formar élites intel•ectuals f utures,
heus aquí els variats agrupaments d'estudiants en
tots els rams de la ciéncia; per a la conquesta de la
joventut obrera, s'acut a les "Colónies f raternals"
i a la "Unió de conf rares d'obres", etc.
I comentant el renaixement d'aquesta amplíssima
acció catóica francesa Francesc Veuillot dóna una
nota encara més af alagadora que la de la mateixa
llista de les obres : la de la seva vitalitat i el seu
espléndid desenvolupament. 1 diu bellament : "Faré
"

solament que si el futur historiaire de l'ac
ció católica pot omplir un quadro immens d'acció
católica, arnb construccions sempre noves, amb re
construccions potents, no haurá, al mateix temps,
d'evocar enrunaments, go que és f ortament més agra
dós. Recordeu les gratis obres que existeixen a
Franga de quinze anys engá; quina ha mort ?; quina
tan sols ha deixat de créixer ?"
I posa algun exemple que anem també a recollir.
remarcar

*

*

*

El Comité catalic del Cinema era, fa dotze me
no res més que un conjunt de promeses, i prou.
Bons propósits, projectes, plans a desenrotllar, rea
litzacions futures ; molta oposició per part d'uns,
i una expectació recelosa per part deis altres. Avui
és senzillament aixó ; una poténcia Les seves cam
panyes, el seu darrer congrés amb un éxit escla
tant, són prou per acreditar aquesta com a obra de
torta vitalitat i destinada a grans conquestes.
I la campanya en pro dels segurs socials empresa
i portada a cap magníficament per la "Federació
nacional católica"? Mai com en aquest cas, diu l'es
criptor esmentat, no he vist els católics units, per
agrupaments de diócesis i de parróquies, entrar en
conjunt admirable, amb .métode i resolució, en la
vida de les aplicacions socials, efecties i practiques.
En comengar el 1928, qué era aquesta Joventut
obrera católica" sinó una senzilla i feble temptati
va ? El congrés del mes de novembre la va ja mos
trar com una poténcia jove, ardent, sólida. Cons
titueix, amb sois un any de f eina, un exércit de més
de sis mil combatents, tots prou armats d'una ánima
sos,

"

apostólica envejable.
Els Voluntaris del Papa no existien a primers de
gener de 1928. I, en canvi, avui constitueixen una
f orga nova, entusiasta, vigorosa i disciplinada, les
actuacions de la qual tenen suspensa l'atenció de
la Franga sencera i les benediccions pontif ícies de

•

la

qual

sovint.
és finida. I encara serien mol
tes més les institucions que podríem anotar com
constituides o almenys seriosament desenrotllades
clurant l'any que acaba de finir. I deixant de banda,
és ciar, altres institucions ja ben arrapades en la
tradició dels católics francesos, com aquesta admi
rable Setmana Social, que ha arribat als vint anys
d'existéncia, cada dia més plena, més ubérrima en
f ruits de cultura católica.
es

manifesten

I encara la llista

tot

no

*

*

*

Es cert que els diaris católics francesos, espe-.
cialment aquesta coratjosa i cada dia més ampla La
Vie Catholique, constitueixen un índex d'acció que
tenim tots els dies a la nostra ma. Peró qui negará
la utilitat d'un examen de conjunt de les institu
cions católiques dins el període d'un any ?
"Vitalitat católica" significa aquest renaixement.
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I si seguíssim els camps
de la literatura, de la polí
tica i de les arts, trobaríem el mateix
creixement,
la mateixa evolució. A la
fi, desarrapat el groller
materialisme del segle dárrer, la França es retro
ha ella mateixa; i en fer-ho,
és amb totes les carac
terístiques que ho fa. I no cal dir que en el fons
d'aquestes existeix la deu d'espiritualitat cristiana,
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l'esperit

llum.

A la

tarda,
aquella hora
blavegen i el cel esdevé puid

'Ida,

van

en

l'encalc

que les muntanyes
com

una

flor

mar

deis pastors que atalajen les
ovelles i les vaques que esguarden els
vianants amb els ulls immabils. Dins el silenci de
la muntanya que
s'adorm lentament, ressonen els
esquellincs de les ramades, que tenen un dring
suau i sonor com el xerroteig
de l'aigua de les fonts

blanques

a

gnoms es diverteixen burxant amb un bri
I' orella de les vaques pacifiques.
Les va
ques es posen a
córrer i el gos pelut i ágil del vailet
(»te les atalaja, els
guit encalear-les elsva a l'encall i quan ha aconse
mossega la cua. Els gnoms
r?zten con:, uns
infants entremaliats. De vegades
cavalquen damunt les grosses pipes deis pctstors.
Quan el sol s'ha colgat, s'amaguen dins
la soca
d el roure
centena,-i. La tenebra de la nit els fa
basarda. Unicament abandonen l'amagatall quan
la lluna
plena
sense fites de rodola, voltada d'estels, pels camins
Els gnoms l'infinit.
a diins una ánima de poeta.
Quan damunt porten
els camins amarats de quietud cau
.silenciosament
la llum argentada de la lluna, els
gnoms dansen
graciosantent
sota' la volta del ce!.
En aquella
hora
de
misten
i
que la terna és amarada de
tau, van a l'estany a conversa" amb les

d'herba
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yola tendeix naturalment

a

regions del sobrenatural.
I aquest balanç admirable, no ens dirá res als
católics d'ací ? No ens donará almenys una forta
injecció d'optimisme ?
volar fins

a

les

JOSEP

Rosa pállída á els
A la muntanya de Rocatallada hi ha un. bosc
molt ornbrivol. Els roures altissims ombregen els
camins. La molsa s'arrapa a les pedres i les fal
gueres grácils verdegen al seu entorn. Al mig d'un
planea encatifat d'herba, estén les branques gar
rides sota la blavor del cel un roure centenari. Té
l'escorea arrugada com la fac d'un vell xaruc. Din
tre la seva soca corpulenta,
quan hom posa la petja
damunt aquells camins solitaris, s'amaguen els
gnoms. Aquests homenets entremaliats, que por
ten la barba florida i són
agils com les daines lleu
geres, viuen tranquillament dins la pau augusta
de les muntanves.
Al matí, quan es fonen els estels
damunt el
manten de la nit que s'esvaeix com una
fumerola,
ixen de la soca del roure i fan cabrioles
damunt
l'herbei. El sol apareix amb la fac vermella dar
rera els pics més alts de ies
muntanyes i els nzívols
es posen al
damunt un mantel! de porpra. Damunt
el brancall dels
arbres que el vent fa gronxolar
Ileugerament, hi ha un polsim d'or. Els ocells
abandonen el brancatge deis roures i estenen les
ales, fent una gran xiscladissa, sota el cel inundat
de

quan

I
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gnoms

dones d'aigua i amb les naiades que es pentinen
amb una pinta d'or damunt l'herba humida de
rou. Els gnoms seuen prop
i passen la nit
contemplant la fac pallida de la huno. Els estels
tremolen dintre l'aigua de l'estany, i les libéllules
volen damunt d'ella meravellades de veure-hi tan
tes lluissors.
Quan les tenebres planen damunt els camins,
les dones d'aigua se submergeixen dintre el cris
taul de l'aigua i els gnoms s'amaguen dins la soca

hospitalaria.
Un

matí, quan els gnoms Inés matiners abando

l'amagatall, varen sentir unes vibracions
molt estranyes. Mai ningú no havia sentit un so
tan estrident. Al cap de poca estona varen veure
creuar els camins uns gossos molt agils i darrera
d'ells uns cavallers i unes clames que anaven mun
tats a cavan.— iQui seran aquests senyors tan
ben empolainats?
es varen preguntar els gnoms.
Aquests gossos sí que podrien anar a l'encall de
les vaques quan nosaltres els burxem l'orella.
A la tarda els cavallers i les dames varen repo
sar sota les branques hospitalaries
del roure cen
tenari. Els gnoms mai no havien vist tanta mag
naren

—

nifiancia.
Quan s'allunyaren

del bosc, varen eixir els
gnoms a comentar aquell insálit espectacle. Un
dels gnoms va veure damunt l'herbei una bossa.
En obrir-la varen restar tots meravellats. La
bossa
contenia monedes d'or. Ningú, pero, no sabia el
valor que tenien aquelles monedes.
Un dels gnoms es va enfilar dalt d'un arbre
quan passet per aquel! indret un pastor que me
nava les °yenes a la clecla, el va cridar. El pastor
alca el cap i no va veure ningú. El gnom torna a
cridar alont més la veu, i el pastor s'adona que
damunt una petita branca es gronxolava un ho
menet. De primer antuvi va creure que era un
ocellic que havia arribat de llunyes terres.
voleu?
digué el pastor, esclafint
—

riure.
—

Sordegeu molt, minyó.

Si teniu una veu tan esprimatxada icom yo
líeu que us sentís?
Que us penseu que un home distingit com
jo, que coneix el cau on s'amaguen 'les fades, s'ha
de posar a escridassar com una ovella?
El petit gnom obrí la bossa i digué al pastor
inostrant-li les monedes d'or:
iVoleu din-me quel són aquestes petites rot
flanes tan enlluernadores?
—

C
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esguardant les monedes, exclama:
—Valga'm Déu, qui us ha donat aquest tresor?
No sabeu el que teniu a les mans. Aquestes rotlla
El pastor,

són rnonedes d'or. Si aneu a la terra baixa,
viuen els homes, amb aquestes monedes us po
deu fer respectar. Us pendran per un gran senyor.
Pera iqz,Q en fareu de tanta riquesa, si sou un
home tan petit?
El pastor s'ajupí per a cercar una pedra, amb
l'intent de fer catire l'homenet de l'arbre, com un
fruit que pengés d'una branca, i el gnom, endevi
nant les males intencions d'nuell pastor pobric,
saltant de branca en branca com un ocell es féu
f onedís.
Els gnoms, en colVixer la valor d'aquelles mo
nedes daurades com un núvol de posta, varen anar
a trobar Rosa pablida perqué els digués qué ha
vien de fer amb elles. Rosa pablida és una fada
molt escaient que té el recer sota les branques d'un
ametller florit. Aquest ametller va florir un dia
que la fada va adormir-se decantant el cap damunt
la soca. Des d'aquell dia ni el vent, ni la pluja, ni
els dits balbs de l'hivern poden esfullar les flors
delicades que cobreixen les seves branques. Us
diré per qué els gnoms U diuen Rosa paHida. Un
matí, danzunt l'h?rbei d'un prat va florir sobtada
ment un roser. En la branca més alta es gronxo
lava una rosa molt paHida. Aquesta rosa es va
cloure com una magrana. Una nit que els gnoms
dansaven sota la Huna, que resplendia com una
llantia d'argent pen jada dalt del cel, la rosa es va
obrir lentament i de dintre les fulles que s'anaven
descabdellant eixí la fada nimbada de llum. Rosa
pallida té la faç blanca com la Huna i com l'es
cuma del mar i els llavis U vermelle gen C0114 un
penjoll de cireres.
Rosa paHida digué als gnoms que amb les mo
nedes d'or podien comprar terres i fer-se rics.
Un deis gnoms digué a la fada, que s'havia re
servat unes guantes monedes pérqué tenia desig
de saber qué cosa és una ciutat on els homes viuen
llatxeriosament i es fan rics.
—Si tu vols acompanyar-me—digué el gnom
denla abans que el sol brilli dalt del cel abandona
leni la selva.
L'endema, quan encara els estels trenzolaven de
fred damunt el mantell de la nit, el petit gnom i la
fada varen demanar al vent que els deixés cavalcar
damunt les seves ales. El vent accedí i estenent les
ales com una vela tivant, els va portar rapidament
a la ciutat somniada.
La fada digué al seu company que posaria
molta de llum en els seus ulls perqué pogués veure
l'anima deis homes.
No gaire lluny del gnom hi havict un senyor al
qual tothom feia gran reveHncia.
Que és estrany— exclama el gnom— que
la gent faci tant's acataments a un home que té
l'anima tan negra!
No ha estranyis —respongué la fada.
Aquest home s'ha fet immensantent ric fent de
contrabandista. Porta a dintre el pit els set pecats
capitals. És avar i usurer. La gent el saluda per
qué ha sabut amuntegar riqueses. Si els negocis Ii
haguessin anctt malament, aquells que ara el salu
den dirien que era un perdulari.
Diques, dones, que el diner té un poder molt
gran entre els homes.
nes
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Extraordinari. Un home ric no té cap de
fecte. Els que tenen habilitat per a fer negocis, per
repugnants que aq.uests siguin, són respectats. El

món únicament menysprea els que cometen petits
delictes. Robar un pa és un delicte molt greu.
En canvi, explotar els pobres i els humils, si es
fa amb habilitat, és una cosa perdonable.
El petit gnom obria els ulls com si veiés visions.
Després d'una petita pausa exclama:
Veig, Rosa pallida, que al món es cometen
moltes inyustícies. Ara passa— digué —una don
zella ben pura i ningú no s'a.dona
Els homes, estirnat gnont, donen més imPor
tancia a la bellesa externa que a la bellesa de l'ani
ma. Una dona amb els ulls resplendents tindra
»tés admiradors que una donzella que porta omita
llum a dintre. Tothom N'asma les donzelles frívo
les, pera al seu voltant hi ha constantment un vol
d'admiradors. Ningú no s'adona de les donzelles
que porten al damunt una túnica austera.
Com que el petit gnom tenia els ulls molt res
plendents, en aquell moment va veure que es moría
un home molt ric que havia estat usurer i en una
llar humil un home molt pobre que havia sabut
trobar el camí de la perfecció cristiana. El gnont
digué a Rosa pablida:
Aquell home tan ric que 'esta morint deura
anar al cel amb tanta de riquesa com té.
Quan l'home clou els ulls comenca de saber
qué cosa vol dir justicia. A la terra ningú no sap
qué cosa és. Amic, Déu és just. Quan un home
compareix davant la seva presncia, no fi pre
gunta si és Pobre ni si és ric. Unicament li demana
comPte de les sevés obres. Dissortats d'aquells que
es presenten amb les mans buides. Un Unte ríe
pot salvar-se, Pera no el salvaran pas els diners,
sinó les seves bones obres.
,Per qué, doncs, Déu perynet que al ntón hi
hctqi tants homes dolents, si després els ha de cas
—

—

—

—

tigar?
L'hozne qaudeix. d'una llibertat relativa, per
tal d'escollir el camí que más fi Plaqui. Si nozzle
o fas Mitre no seria responsable deis seus actes.
Tant se val. Pera, que esculli un camí com un
altre, Perauá tots menen a l'eternitat. L'home men
tre petia la terra pot fer el que vulqui, pera quan
la mort li clon els ulls s'Iza de sotmetre a la yo
luntat de Détt. Fins els más rebels no podran evi
tar ente la mort brandi damunt el seu cal) la dalla
occidora. iNo creus, amic, que és preferible Pen
sar en l'eternitat que no pas en les coses fugisseres
de la vida?
No comPrenc —exclama el Petit gnom
siquin més felicos els que
,..om és possible que
obro$ malament ame aquells que obren bé.
Aquesta felicitat és aparent. Els oue no te
tots els mitians
nen consciMcia consideren lícits
robejances.
És
natural que, de
a
satisfer
llurs
per
vegades, aconsequeixi más aviat una cosa aquel";
que no té escHpols Que aquells que salen obrar tal
coni Déu mana. Els que obren malament, tard o
d'hora cauen. Aqueas qu s'enlctiren sense merei
xements veuran tross. elat llur pedestal.
la
Davant el petit gnom va passar un home
fada Ii digué:
Aquest home segueix el camí de la perfecció
cristiana. No veus com fi brilla l'anima? Aparent
—

—

—
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semblen más feligos els mundans; pera no
com dintre l'home pur dringuen els pi
carols de la Piza Ehl és més fehiç perqué porta la
felicitat a dintre. Quan el cor de l'home no és
amarat de pau, és endebades que cerqui la felicitat,
perqué no la trobará.
Passaven els dies i el petit gnom s'entristia con
vivint arnb els homes. Rosa páblida s'adoná de la
seva tristesa i Ii digué:
Amic, els aires de ciutat no et proven. Cal
dria retornar a la selva.
Has endevinat la meya tristesa. Enyoro el
remoreig de les fonts i la verdor de l'herba deis
Prats
Rosa pállida demaná al vent que els retornés
la selva damunt les seves ales, i el vent accedí no

falziots.
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En arribar al bbsc ombriu,
gnoms que

es

barallaven
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Amb les monedes d'or havien comprat
volien ésser rics.
El petit gnom que retornava de la ciutat, en
adonar-se d'aquelles lluites els digué:
--Escolteu-me, germans. Quan no coneixíem
les riqueses érem feliços. ?Per qué ens hem de ba
rallar per una cosa tan petitaf' Retorno a la selva
ben decebut. Prefereixo la pau de les muntanyes
que el traüt de les ciutats.
A la nit els gnoms varen fer üna foguera, i iban
l'aren les monedes d'or damunt les flames.
Es posaren a dansar alegrement sota la fal de
la lluna i el parpelleig deis estels, i Rosa pálida
s'afropluga altra vegada sota les branques perfu
nzades de l'ametller florit...
Els gnoms foren feliços perqué no els abrusava
el con la flama roent de l'ambició.
terres i tots

tro bar e13
un

J.

vol de
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Comentaris
Balmes i El Debate
El rotatiu católic madrileny replica a la nostra
resposta al seu article sobre Balmes, escrit amb el

fi de mostrar l'actualitat política del filósof de Vich.
I per a demostrar la dita actualitat, transcriu un
article sobre La preponderancia del Poder militar,
publicat fa més de vuitanta anys, i af egeix : "Ve
geu com és l'actualitat".
En efecte ; l'article de Balmes transcrit és d'una
gran actualitat. I si El Debate obria de bat a bat
les revistes balmesianes, trobaria cent articles d'una
colpidora actualitat, potser en molts més punts dels
que li sembla al propi diari de Madrid
Pero, vol dir aixó que el pensament polític de
Balmes, el pensament essencial d'estructuració po
lítica d'Espanya, sigui avui d'una actualitat ben ac
tual (i perdoni's
el pleonasme), tal i com han d'ésser
els pensaments. polítics ?
Qüestions concretes, rnoltes en trobarem en Bal
mes d'una vivíssima actualitat, com ho demostra
aquell article. Peró no era a les qüestions concre
tes, aquelles a qué nosaltres ens ref eríem, sitió. a
11r pensament motor. I solament així déiem que
Sit Balmes
escrivís avui es trobaria més a prop nos
tre que d'Rl
Debate; i ens hi ratifiquem. Podríem
reproduir darnunt d'aquestes planes uns quants es
Plais íntims de Balmes, alguns en vers, que dona
rien al diari madrileny la mida exacta i la prova
contundent del que várem dir i que afirmem nova
ment. Peró... les circumstáncies ho impedeixen
A més a més, si el problema de constituir un Poder civil fort i
robust és el problema fonamental
Espanya, el problema per excelléncia, com diu el
rotatiu madrileny, certament aquest article (i altres
a.rticles) de Balmes podria arribar al f ons de la qüest'o. Per?)
com que nosaltres entenem que aquest
Problema ho és de constitució orgánica en primer
terrne, i ja sols d'enf ortiment del Poder civil un

cop resolta

aquella qüestió orgánica, d'aquí

que

en

tenguem que el pensament de Balmes, actual en
molts punts, no és avui per avui el pensament que
afecti l'esséncia del problema nacional per excel
léncia.
I si Balmes vivís avui, com enf ocaria aquest
problema orgánic? Perqué, escrivint de política, hau
ria d'enf ocar-lo necessáriament. I com que la f or
mació cultural de Balmes avui, sobretot en qüestions
polítiques, hauria d'ésser amb moltes i molt pro
fundes variants de la de la seva época, d'aquí que
dedtüm nosaltres que el Balmes polític avui f óra tot
un altre, tot i reconeixent l'actualitat de molts es
tudis del filósof vigatá sobre punts concrets i deter
minats.
Balmes actual ens pot donar molt bona base en
tot problema polític. Balmes, en el problema polític
que entenem f onamental (i que El Debate coneix
bé i endevina, segons diu), no és actual ni podia
ésser-ho donada la seva época.
I ja ens permetrá el diari madrileny que no in
sistim sobre el terna donades les circumstáncies que
ens iinposen una restricció diferent per a discutir;
ampla per a El Debate, f ortament restringida per a
nosaltres.

Els pobres i rhivern
Parlar de l'hivern i
un pecat d'omissió.

no

parlar deis pobres sembla

La moda deis gavanys ha fet possible que molts
pobres vagin ben abrigais amb "pega llarga", bé que
als pocs dies d'usar-la, ja no té figura. Tan simpa
tic que resulta un pobre ben endreçat I
Aquest tan comú maridatge de la pobresa i la bru
tícia fa fugir molta bona gent del contacte amb
els pobres, encara que n'hi ha d'altra, afortunada
ment, que, al contrari, s'acosta als pobres i els ade
centa. Grácies

molts

a

aquestes bones ánimes

pobres ben abrigats i

nets.

ara es

veuen

C

50

A

T

A

L

U

N

II_ II_ II 113
Obres

Completes

sies, amb

un

Y

Ilr

de Joan Maragall, volum 1. Poe
praleg de Josep M.° Capdevila.

Els fills de Joan Maragall han tingut l'encert de
publicar les obres completes d'aquell gran poeta.
Prologaran els volums d'aquesta edició de les
obres completes, notables escriptors catalans. Seguint
aquest pla, no solament tindrem curosament edita
des les obres del poeta de la paraula viva, sinó que
el poble podrá conéixer llegint els prólegs que figura
ran en cada volum la complexa personalitat de l'au
La vaca ceya.
Ha prologat el primer volum el culte escriptor Jo
sep M. Capdevila, un deis joves de més talent i
més ben preparat de la nostra terra. El nostre es
timat amic, en aquest próleg, no solament posa de
manifest la seva sólida cultura, sinó ,també que co
neix a fons la poesia i la doctrina estética de Joan
Maragall. Es un próleg magnífic que prepara admi
rablement l'esperit del lector per a copsar les be
lleses immarcescibles del nostre gran poeta.
Catalunya no podrá oblidar un deis seus més
grans poetes. Ens plau moltíssim que es publiquin
dignament les obres de Maragall, perqué la joven
tut una mica desorientada sápiga on es troba la ve
ritable mel del verger de la poesia.
He sentit sempre una gran veneració per aquest
poeta extraordinari. Quan va morir el vaig plorar
com
si hagués plorat el millor dels meus amics. No
sabria f er un elogi seré i ponderat de la seva poesia.
S'inauguraran altres escoles oposades a les de Ma
ragall, peró els qui veritablement estimen la poe
sia es delectaran llegint les seves poesies. No creiem
que el temps que fa oblidar tantes coses, pugui em
bolcallar l'esper:t resplendent de Maragall amb les
ombres denses de l'oblit. La llum que portava dintre
Maragall és tan refulgent que esquinçará les tene
bres que es van acumulant damunt els homes, ádhuc
els més immortals, a través del temps.
Maragall és el poeta de la simplicitat. No us podeu
imaginar l'autor de l'Elogi a la parauld llegint un
discurs académic. Copsava la bellesa amb els ulls,
no la cantava amb versos cálids fins que havia passat
pel cristall del seu esperit.
La poesia amorosa de Maragall és puríssima. No
hi trobeu ni un petit bri d'erotisme. Les dones la
bellesa de les quals canta Maragall són f etes de llurn.
Escolteu com parla el poeta :
tor de

Veig flors, i penso
tu

pel dolc

en tu. Paré
camí de cada día;

portar-les

que omplin d'al-ornes davant meu la vía,
des prés a vora teu vindré a obrar-les.

Grat cm será tenir-les davant nostre,
l'hora de parlar de l'amor meu;
vers el gerro florit baixaré el rostre,
tot alçant els meus ulls al somrís teu.
a

Tu triarás una poncella encesa,'
al damunt del teu pit la clavarás,
amb moviment de cígnia beilesa,
arquejant el teu coll rolorarás.
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En sentir l'alb tebi amb

qul la mulles,

al frec constant del teu bell rostre
la rosa adreçará totes ses tulles
i es badará desesperadament.

Sala Parés. Llibreria.

a

S
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ardent,

Voleu un amor més pur i més espiritual ? Els que
malparlen deis poetes, haurien de dir-nos si és possi
ble que l'home sigui f eliç sense poetitzar una mica
la vida. Diu Novalis que com més poética és una
cosa, més veritat és. La poesia és el millor recer de
les ánimes delicades.
No hi ha cap poeta que hagi dit coses tan belles de
l'amor i de la muntanya. Les Vistes al mar són una
meravella de vida i de calor. Digueu amb els ulls
aclucats aquests versos i veureu quina força evoca
dora tenen :

El vent se desferia
i tot el mar canta.
Mal

brava,

mar

verda,

mar

escumejanta!

L'onada s' adrela,
venint s'ageganta,
avanca i s'acosta
callada que espanta.
L'escurna enlluerna,
el sol l'abrillanta,
onada s'esberla
i cau ressonanta.
Mar brava,

quines

mar

verda,

mar

escumejanta!

més belles no ha dit també, evocant
la grandesa i la pau augusta de les muntanyes.
Heus ací el que diu del Montseny :
Aquell encantament de cap al tard
(allá en els plans más alts,
al peu deis cims augustes
del coló esmortuit de l'hora baixa)
me repren i cm redóna
la tristesa fecunda.
Ai! Altes soledats, que en sou, de dolces
amb els herbatges verds
on canta resquellot de la ramada,
i el bosc silenciós
i la masía lassal...
I

coses

Maragall no evoca, com certs poetes, les belleses
de la natura, com si les muntanyes i els camps no
fossin altra cosa que un pessebre ingenu. No és
tampoc art f otográfic el de Maragall. El nostre gran
poeta sap copsar la pau de les muntanyes i el silen
ci que plana damunt els camins solitaris. Ens emo
ciona perque ehl s'ha emocionat en trabar-se davant
les muntanyes coronades de Ilum. Ha vist una áliga
sota la planura del cel i exclama emocionat :
Passa un ?diga al cel
que sembla que amb son vol respai s'eixampla,
i tot resta más buit i más quiet
quan s'ha perdut enlllá. La fosca avança.
Ens faríem interminables si haguéssim d'estudiar
tots els caires de la poesia de Maragall. Aquesta és.
com
la música de Mozart, aparentment fácil. Per
arribar a la simplie:tat de la poesia de Maragall, cal
tenir uns ulls puríssims i l'esperit molt refulgent.
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Per mitjá d'un periodista estranger se'ns han do
futura Constitució espanyola, perb
comentar-los. L'esperit de Cánovas
encara voleteja pel palau del Congrés, encara que
no governa del tot. Sembla que el seu sistema bica
meral no será seguit, peró el fons doctrinal de la
Constitució del 76 informará el nou Codi. Ara bé ;
la seva confecció será més llarga que un dia sense
pa i que les set setmanes de Daniel. Podem dormir
tranquils mentrestant, i pel que ara serveixen les
Constitucions !
La reorganització 'del poder judicial ha fet suar
les premses, begons la vella i expressiva metáfora
segle xix. Ara la reforma, tantes voltes proposada,
sembla que va de debó. Es evident que hi ha mol:a esporgar i força coses a refer o adreçar i ordenar
en la judicatura i en l'organisme judicial, peró no
tot el que esta viciat o desballestat pot curar-se a
eops de ploma. Cal posar molt de seny en la refor
ma. Han estat i són els governs els fautors de gran
part deis mals que s'inculpen a l'administració de
Justicia, i no s'ha de perdre de vista que els sacer
dots de la deessa Temis no poden tenir la "interior
satisfacció", ni la necessaria independéncia per
poder exigir-los de cop el compliment estricte del
deure, sense abans escatir si aixó els és possible en
les precáries circumstáncies en qué viuen. A més
mes, hi ha un altre element de dissolució i de pre
varicació que podriem anomenar "mal del segle",
causat per l'afluixament de la fe religiosa i la con
següent fehlesa moral que arreu del món es cons
tata.
De totes maneres vingui en hora bona la reforma
del poder judicial si ens ha de portar la rectitud
la saviesa en les senténcies, la rapidesa i noblesa en
els procediments, i la barator real en els aranzels
que s'imposin.
La nova invenció fiscal disfressada amb el nom
d'assegurança de ferrocarril es fa cada dia més impo
pular. Com que ara tothom viaja, tothom se la car
rega, vulgui's que no. Es un segur obligatori, quan
.enibla que no hi ha res més voluntari que el segur.
Que ho preguntin, si no, als pobres corredors de se
gurs. Aquest de ferrocarril no cal córrer-lo. Ja el
corre el ferrocarril... El f et que aquest segur es doni
con-1 a garantia
del recent empréstit del Turisme, diu
clarament que el nou impost és definitiu. Es un pro
cediment fiscal que no está a l'altura del senyor Cal
nat tastets de la
no val la pena de

vo

Sotelo,

f rancament.

Poincaré ha triomfat novament de les esquerres
devotes d'Horriot Les ha derrotat per 74 vots de
rnajoria en la primera gran batalla que li han pre
sentat. El dictador parlamentani de rrança pot es

orgullós lels seus éxits.
La qüestió per antonomasia, la qüestió romana
torna a fer suar les premses—segons metáfora abans
tar

Aquest

número ha

passat

recordada—a
Italia.

desgrat del fred que fa, sobretot

a

Aquesta vegada no pot dubtar-se que alguna cosa
seriosa es fruta sobre aquesta qüestió. Repetim com
altres voltes que tota prudéncia és poca en parlar-ne.
Res no hi ha, ni d'oficiós solament, que permeti avan
çar, respecte d'ella, noves i judicis. El que el Pare
Sant faci estará ben fet. No cal pas dir-ho. Si
la qüestió romana s'arregla, la humanitat es treurá
un gran pes del damunt, i la política internacional
i ádhuc tots els pobles, en sortiran beneficiats. E!
Papa independent, el Papa sobirá, és la consagració
del dret, és la garantia de la llibertat. Ara, per a
tots els bons católics, és temps de pregar amb fer
vor i d'esperar pacientment. Ja fa dos anys, segons
sembla, que duren les negociacions diplomátiques
Deu sap quant duraran encara i si acabaran bé. Cal
dernanar-ho.
El rei d'Anglaterra ja pot dir-se que está conva
lescent. L'espectacle que ha donat al món el poble
anglés durant la llarga malaltia del Rei Jordi, ha
estat edificant.
En canvi ha estat desastrós l'espectacle donat pel
rei de l'Afganistan. Després d'un viatge fastuós per
Europa i unes ieformes radicals imposades als seus
Estats, ha hagut de capitular davant del seu poble,
sublevat a causa de les reformes.
A Iugoeslávia es consolida la reial dictadura per
qué no hí ha, pel que es veu, altre mitjá per anar
tirant del carro polític, carregat de problemes gai
rebé insolubles. Es va imposant la revisió deis trae
tats f ets amb els peus, o per polítics massa imagi
natius, com els que forjaren la Iugoeslávia i la Txe
coeslovaquia.
L'afer de les reparacions no és pas més que una
de tantes revisions com s'imposen a l'Europa de la
postguerra. Segurament donará molt de joc i no se
trobara cap més desllorigador que el de la reta
llada. Aquell joc que en el Tractat de Versalles va
iniciar-se, de milers de milions, en xif res f antásti
tiques, ja pot donar-se per fallit. La clarividIncia
d'En Cambó ja ho anuncia quan les nacions vence
dores en la guerra s'embriagaven de números i par
laven con) a f olles deis deutes i les riqueses de les

vençudes. La realitat té una ma, trencada
arranjar comptes. Uns quants experts, els pri

nacions
per

del món deis números, han començat a París,
a començar aviat, la tasca enorme de fixar les
possibilitats deis pagaments i cantar després les ve
ritats tant als creditors com als deutors. Quines sor
preses veurem !
Acabem aquesta crónica amb una nova ridícula per
a distreure'ns : El príncep de Mónaco també s'ha de
clarat dictador, peró dissimulant el nom. Se'n deu
donar vergonya. Ha suprimit els articles de la Cons
titució que li feien nosa. Quod principi placuit...
mers

o van
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periódics catalans que es presenten com
vestits de nou elegantment al marxapeu
grácia 1929, cal citar un deis veterans

de la bona

causa i estimat company nostre, el Sema
nario Católico de Reus, amb plomes pairals ben es
rnolades i respirant a pie pulrnó els aires de la nos
tra terra. Amb una altra empenta... podria conver
tir-se en diari. Avui f os i derná f esta.
Enhorabones ben corals.
—S'está muntant a l'Escola Industrial de Terras
sa
l'Oficina-Laboratori d'Orientació Professional,
que prestará segurament bons serveis a Catalunya.
—S'ha publicat una R. O. per la qual es disposa
la represa deis ensenyarnents, a l'Escola d'Indústries
de Vilanova i Geltrú
d'ençá del començ del curs
actual --, deis estudis pertinents a la formació de
perits, completats amb el grau de tecnics mecánics
--La Gaceta publica un decret del Ministeri del
Treball, en el qual es disposa que a partir deis vuit
dies de promulgat no es podran lliurar pólisses d'as
segurances destinades a cobrir riscos sobre persones,
coses, valor o credits domiciliats inscrits o radicants
a Espanya, si les entitats asseguradores no garantei
xen el
compliment deis pactes, comprometent-se a
—

mantenir íntegrament a Espanya, i precisament en
valors espanyols, les reserves matemátiques que cor
responen a aquelles pólisses, així com les de perill
en curs sense cap deducció de pensió reassegurada.
En compliment d'aquesta disposició les pólisses
hauran de portar en lloc visible la indicació impresa

íntegra a Espanya".
En el primer trimestre de l'any 1929
inspecció especial de la situació de les
totes classes d'entitats d'assegurances.
en

"reserva

—L'Institut Pro Obrers

sense

es

fará

una

reserves

de

f eina, continuant

organitzadora que no ha minvat ni un
sol instant d'ençá que es constituí, ja té organitza
des les següents delegacions, corresponents a llurs
parróquies que a continuació es descriuen :
Sant Agustí, Santa Arma, Sant Andreu de Palo
la

seva

tasca

mar, Sant Antoni Abat, Nostra Dona de la Bona
nova, Nostra Dona del Carme, Puríssima Concep
ció, Sant Cugat, Sant Joan che Grácia, Sants Just i

Pastor, Santa Maria del Remei (Les Corts), Santa
Maria de Sans, Santa Madrona, Nostra Dona de la

Merce, Nostra Dona deis Reis (Pi)

OC

I

A

I,

Pasqua de Pentecostés, Primer de Maig,
Assumpció del Senyor, Anunciació de Nostre Se
nyor, Corpus Christi, Sant Joan Baptista, Sant Pere,
Sant Jaume, Assumpció de Nostra Senyora, Nati
vitat de Nostra Senyora, Verge de la Mercé, Tots
Sants, Immaculada Concepció, Nativitat del Senyor,

Espanya
rejovenits i
de l'any de

S

Dilluns de

Noticiad
Entre els

A

Y

i Sant Vicens

de Sarriá.

L'Institut espera que totes les persones caritatives
•que desitgin collaborar a l'obra, la finalitat de la qual
és alleujar la trista situació deis obrers que per man
ca de feina no poden atendre llurs necessitats, acu
din, ja mitjangant subscripcions mensuals o bé ofe
rint f eina, i així facilitaran la tasca i el creixement
de tan benéfica institució.
—El Comité Paritari Interlocal de Tipografia,
amb jurisdicció a les províncies de Barcelona i Llei
da, acordá declarar dies festius per al ram, durant
el present any de 1929, els següents
Cap d'Any, Reis, Candelera, Tarda del ditnecres
de Cendra, Sant Josep, Dilluns de Pasqua florida
Tarda del Dijous Sant, Matí del Divendres Sant,

Sant Esteve.
Com a recuperació de la jornada legal correspo
nent als esmentats dies, els obrers treballaran mitja
hora sobre les vuit diáries durant els dies feiners

l'any.
—L'Empresa Royalty ha establert, a Madrid, amb
força d'éxit, un cine exclusivament dedicat a la gent
menuda, lliure de tot perill, moral i físic.
Millor fóra que els nois no anessin al cine, peró
de

donat aquest mal costum, val més, naturalment, que
el cine sigui ben acondicionat per a ells.
—Bis católics d'acció de Valéncia porten a cap
una activa catnpanya de propaganda pchs pobles d'a
quella regió en pro del Primer Congrés d'Acció Ca
tólica, que promet ésser nodrit i fecund. Cada míting
és un exit. Anem a (lir que tothom hi posa el coll
per aconseguir-ho.
—El Rector del poble de Lavadores, prop de Vigo,
recull tots els llibres que pot, i sol fer-ne una f o
guera a l'atri de la parróquia. La premsa liberal el
tracta d'incult i d'inquisitorial, peró eh l respon a aixó
fent noves foguerades de paperots dolents davant
del poble entusiasmat. Es un gran Rector el del po
ble de Lavadores.
—A Madrid s'ha collocat solemnialment la prime
ra

pedra de l'Institut Provincial de Puericultura.

Costará

uns

quatre milions de pessetes.

Estranger
El Cornite Nacional d'Organització Científica del
Treball ha acordat prorrogar fins el dia 20 d'a
quest mes el termini d'admissió per a memóries
comunicacions que s'han de presentar al IV Con
grés que es celebrará a París el mes de juny.
—Contra el que era de témer, el Congrés del par
tit católic germánic, darrerament celebrat a Colónia,
ha afirn-iat i relligat la seva unitat política, recobrant
la força social d'abans.
—El Consell Superior d'Ensenyament, del Canadá,
ha ordenat l'expulsió dels estudiants que es dedi
quen a la propaganda del comunisme, que allí tre
balla de valent a sou deis Soviets russos.
A París es reuniren 15.000 delegats pagesos,
representants de 2.300 Sindicats i entitats agrícoles
—que cornpten amb prop d'un milió de famílies ru
rals
(la majar part de la Bretanya, país cristia
níssim), per a exposar al Govern francés les aspira
cions que tenen respecte deis progressos agrícoles, :
també les queixes per les deficiéncies i l'explotació
de la qual són víctimes. Demés assessoraren el Go
vern sobre qüestions delicades i conveniencies ur
gents. Foren molt ben rebuts.
Va causar molt mal efecte la nova que a Suissa
s'ha autoritzat el joc als casinos deis centres de tu
risme. No fa cap honor a la república strissa aques
—

—

—

ta mala

nova.

Els rics neoyorquins han rebut el nou any en
els restaurants, ben entaulats a trenta dólars el co
bert, mentre manen de fam o de f red molts pobres
de la gran metrópoli.
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JA SOU SUBSCRIPTORS
DE

CATALUNYA SOCIAL?
~~4i4.444411"~)
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EL CENTRO

EUCOLOGI
DE NADAL

Ronda St. Pero, 5

-

Tel. 10573
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Textos litúrgics

en

liatí i

ca

talá de la Santa Missa i Ofi
ci divi per al temps d'Advent
i la

Temporada Nadalenca.

1

Novetats i altes fantasies
per

senyora.

a

Sederia i Llenceria

ACTUALMENT
ofereix

Luxós llibre de 360 planes a
dues tintes, editat per «Fo

rebaixa

de Pietat Catalana»

mateix

ment

enquadernat
xa

en

tela i plan

Llaneria,

de la
i

una

en

important

tots els articles

temporada,

retalls

ven
a

com

així

els trossos
preus verita

blement inversemblants

daurada.

PREU: 4'50 pezsetes
VEGIN ELS APARADORS
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Ex-professor de

la Societat de Mestres Sastres
de Barcelona / Rambla de Catalunya, 12, 1.er
Teléfon 16040
BARCELONA

TORRENTS
Tota per-cona

A

—

desitjosa de triomf en

la vida tindrá gran mirament

en

la corree

perfecta del vestir. Mai obtindrá el relleu desitjat aquell que, menys
preant el bon vestir, adopti robes de fabricació dubtosa i de mitjana confeeció
ció
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Treballs de laboratori per a aficionats, Perfumeria, Bron
geria, Drogues, Pintures preparades, Esmalts, Colors,
Vernissos, etc., etc. SERVEI A DOMICILI.
Correr de Glorie, 57

Teléfon 71703

iinicorde

BARCELONA

Obres de R. Rucabado

lj00

00

}

'

Pte.t. 3'50

El Sindicat 1 el Casino
La

/
Nou

tipus. Qualitat i presentació

.

.

c.,

Ptes. 0'50
0'50

)
1

ENTORN
Ptes. 4'00
Venda: Editorial Políglota. Petritxol, núm. 8
Foment de Pietat Catalana. Duran i Bas, 11

*
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NOVETATS EN

Compri

la roba del

seu

Es

trajo

en

recomanen

PANYERLA,

aquesta

casa

estalviará diners.

bons sastres.

Descomptes als Srs. cooperadors daquesta
Rambla de les Flors, 6, 1.r
.1"11~111.111111,

revista.
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P
preparat per Z. Puig.—RIPOLL

Antiga
ció per

i acreditada prepara

combatre les

a

bronquitis, catarros,
les afeccions de

pulmones,
tos 1

toles

l'aparell respi

ratori.

Seixanta anys d'éxits continus.
De venda:
des I centres
Exigía l'adjunta

marea

en totes les

farniá

d'específics.

re*Istradia

"A

.swr~zuz-~wzgwzuwl,~
LES GRANS INDUSTRIES

1

Companyia

VAPORS CORREUS ESPANYOLS
Serveis Regulars

FABRICA DE XARXES
I FILS

RE'FORTS

PER A

LA PESCA

Trasatlántica

RAPID

Espanya-Nova York
DIRECTE
9 expedicions a l'any
RAPID: Nord d'Espanya a Cuba i MéXiC
16

expedicions

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina
12

expedicions

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
16

expedicions a l'any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
11

Mediterrani

a

a

n.° 7
Teléfon 11422
(Entre Trafalgar i Ronda)
-

BARCELONA

'"*.nemlinzkt*naanzatawit*na;:,

l'any

expedicions a l'any

Filipines
3

Bruch,

a

Fernando Póo
12

»

expedlcions

Servei tipus Oran Hotel.
Orquestra.
telefonia.

expedicions
-

T. S. F.

-

a

1

l'any

Radio
etc.

Capella, etc.,

Per informes, a les Agencies de la Companyia
en els principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines de la Companyia : Piala Medinaceli, 8.
1.4444.144%4.")
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Académia Cots
Direcció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA
Fr u Ni DA IDA EZ NI 11379
Teléfon 18953 A.-Apartat 782
SUCURSALS:

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

CLASSES SELECTES separats els dos

CONIERp

-

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QLJOTA MODICA
places.

Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra comercial.—Correspondéncia. Meca
nografia.—Taquigrafia.—Frances i Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.
—
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CASA-CREUS
Calçal de luxe

a

Aribau,

24

Teléfou 14833

F'ER

A

-

pros Bullíais
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