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El iríomf del freballísme
.5'ense cap mena de dubte ha constituit la nota
sensacional de la setmana. Hom esperava un no
table reforç de posicions en el grup trebctllista deis

Comuns; pera el que ningú

•

•

•

podia sospitar

no

era

aquest triomf esclatant, veritablement extraordi
nari del pctrtit socialista anglés, trionvf que ha co
menot per desconcertar el cap del mateix agru
pament Mr. Ramsay Mac-Donald.
Ara es presenta altre cop un greu problema po
l'aje per aquell país, no de Inoment, precisament,

ja que és de creure que el conflicte momentarti es
resoldrá, com correspon a la história política i

.1'esperit anglés, pels camins de la dem.ocrácia

i do

al treballisme el !loe que Ii correspon en la
..composició de tot organisme de govern; sinó que
;la gravetat ita és per al dia de demá, precisament.
Com es constituirá el nou goveruf ?Amb quines
,..garanties de seguretat comptará? ?El partit que
•ajudi a có nstituirla majoria imposaret condicions
respecte del ,programa a desenrotllar, en qual cas
els programes que han servit de bandera electoral
han de restar per força molt afeblits i amb evident
rebaixament de tonalitat?
Tots aquests són punts de mira evidentment in
teressants. Pera' al. nostre esguard n'hi ha un altre
.de pura d'estudi de major interés que 'els altres,
.i és el següent; ?Quina ha estat la causa del triomf
•ireballista? ?Tan malament ha portat el Govern
el partit conservador que, am.b tot i tro bar-se en
cara en el Poder, ha .sofert aquesta derrota escla
tant? No és cert que entre els problemes de la
.Gran Bretanya n9 sémbla haver-hi cap que hagi
nant

•

.

estat

tan'•inaltráctat:pel partit

•Govern que
derrota.
'

•

ha.gi de portar

conservador des del

com

asando aquesta

Els pro blemes polítics en general han estat trae
ta.t.s amb imita cura pel govern Baldwin; cap es
tridéncia sembla haver-se procluit, alownys en les
Cambres a.ngleses, en discutir-se actes del Govern.
Llavors ?a qUins' PróbleMeS, a quines qües•tións,
,indu.btablement ,greus, hctúrá pogut obeir l'exal
•

-çament tan extraordinari deis treballistes i l'en
fon,sada deis conservadorsf
A un sol i únic problema interior, a part la po
lítica internacional: el deis sense feina. Aquest
Problema del treball per a milers í milers d'obrers
•

que el govern Baldwin no ha pogut
soldre adoptant les normes tradicionals dins els
Estats normalment con,stituits; aquest problema
ha estat principalment el que ha enfonsat el Ga
binet conservador i la seva majoria en els Comuns.
El problema de la manca de treball afecta milers
de ciutadctns; i, sobretot, afecta milers de famílies
amb les llars buides de ço més necessari per a la
vida. I han estat les dones, votant Inés que els
homes, les qui, cercant camí per a resoldre aquest
problema del pa dels seus fills, han donat al partit
de Donald una forta empenta. És que aquest partit
ha promés resoldre el problema deis sense feina;
és que aquest partit ofereix possibilitats que sem
blen ja esgotades dins els partas tradicionals, i

anglesos,

suggereix audácies fins

ara

considerades

com

ex

cesswes.

Vinclrá la solució? Si els treballistes governen
hem de tardar en poder-ho veure. Es ressenti
ran molts interessos creats; cruixiran molts pe
destals en els quals descansa la grandesa indus
trial i económica d'Anglaterra; pera el problema
deis sense feina es resoldrá o el partit treballista
deixará de fer honor al seu nom i al seu programa.
Per a nosaltres no deixa d'ésser aquell un pro
blema interior d'un altre país. Pera per a nosaltres
també la lliçó és ben eloqüent: la llicó de qué,
havent-hi com hi ha plantejats en el món tants i
no

tants

problemes de

tot ordre i de tota mena, un

problema social, de manca de pa, d'injusta re
partició de riquesa, ha estat prou per trastornar
tota la política d'un país tan fort i tan potent com
sol

el de les Illes

Pritetniques.

Després d'alzas ?hi haurá

encara qui cregui que
els problemes socials són cosa d'altra época i que
han passat d'actualitat amb la guerra? ?Hi haurá
esperits *senzills i egoistes que esperin haver trobat
en l'ordre públic que gaudim una solució a les
qüestions fonamentals de repartiment de riquesa
que avui preocupen a iot el rnón? ?Hi haurá qui
s'atreveixi a Motejar els catblics que, prevenint els
esdeveniments, cerquin .solucions de concardia als
problemes fonamentals de la societat de demd, de

visionaris

o

desplagats?

Qui aixó cregui que giri els ulls a Anglaterra,
amb motiu de les eleccions darreres, i si no és orb

d'inteiliqéncia

veurá ben clara la llum de denla.
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poble, al ce! siga

el rnestre de cases

V

I

DARRER

La feina s'havia anat fent de mica en mica i els
diners s'havien arreplegat Déu sap com. Cinquanta
cases
guardaven pel senyor rector tots els papers
vells i les vendes que es feien al drapaire. Deu anys
seguits que la meitat de les guardioles deis infants es
trencaven en mans del senyor rector. Tanmateix els
infants són d'alió Inés generosos. Les noies més eixe
rides del poble feien dues captes anyals per a les
obres de l'església i del collegi. Joves fets passaven
les bacines per l'església. No hi faltaren atracaments
secrets deis quals sois Déu i els interessats en saben
la história. En Canosa, un deis homes més rics i més
agarrats del poble, encara en gemega d'una entrevis
ta que el va deixar baldat de butxaca, segons deja ell
mateix més endavant. Podeu ben creure que fora de
mossén Jaume ningú no hauria gosat a heure-se-les
amb aquell subjecte.
També la Divina Providéncia va voler ajudar els
que s'ajudaven. Un senyor ric fill de la vila, que no
hi feia estada, se'n va anar a l'altre món deixant un
Ilegat important del qual se'n va pagar la construc
ció del collegi.
Un solter ric que no se sap si anava a missa, a
l'hora de la mort va voler fer les paus amb Déu Nos
tre Senyor i va deixar per a les obres unes guantes
mils pessetes. Un bon cop fou la caiguda de la rifa
grossa al poble. Es cobraren entre uns i altres sei
xanta mil duros deis quals el senyor rector en tra
gué el tres per cent de cotnissió. Compteu.
De més a més d'aquests recursos s'havia explotat
també la prestació personal. Qui tingués carro no po
dria pas negar-se a fer algun camí, ni qui tingués

braços algun jornal.
I\To hi falta algun cas cómic. Mossen Jaume sabia
treure partit de situacions compromeses. Un dia cap
al tard va entrar a pidolar a cal Gelpí, home de molt
diner i no pas esquerp segons per qué; prou ho sa
bien els organitzadors d'envelats i saraus. Li explicá
els projectes. Havia de fer moltes parets i necessi
tava molts diners i no volia fer a ningú l'ofensa de
no clemanar-li res. A tot aixó Ii respongué En Gelpí,
ciar i catalá, que ehl no era pas deis tnissaires. Que
per a fer esglésies, no res; peró que si es tractés
de tirar-les a terra ja fóra altra cosa. "Precisament
d'aixó es tracta —Ii respongué mossen Jaume
no
--

pue començar l'obra noim que no tiri a terra la mei
tat de la vella i, com que ja sabia jo les vostres afi
cions, he pensat que aixó es podia fer pel vostre

compte. No és cap

•

cosa de l'altre món, no. Tot ple
gat no fa sinó un centenar de jornals de manobre i
altres tants de carro : penso que amb mil cinc cen
tes pessetes tot quedaria pagat." I, sí senyor, Ii va
treure els diners per a enderrocar i rnés tard, ben
parlades les coses, diners per a edificar. I En Gelpí
va quedar més content que un pésol perqué el senyor
rector va lloar públicament la seva generositat i el
va convidar a un dinar d'aquells que sap fer
cía quan li donen diners, cosa que passa molt rares

vegades.
Quantes i guantes vegades el dissabte havia

a la rectoria a demanar diners per
les setmanades i el senyor rector mig enutjat li ha
via contestat : "Noi, anem malament ; tu pagues els
dissabtes i jo no cobro fins diumenge. Tens d'espe
rar demá. Demá pujaré a la trona i ja
veuré si puc
complir. I l'endema pujava a la trona i enternia la
gent demanant caritat i era la cosa més freqüent que
a

anat

pogués complir el compromís.
Ja gairebé tot estava llest i més

o menys escrupo
losament pagat. No faltava sinó la capella del cemen
tiri. Era el darrer deis seus projectes; perqué es tro
baya molt atrapat de salut i deixaria l'orgue que el
f es un altre rector. raltava, doncs, el darrer cop de
má i ja no sabia a quina butxaca ficar-la. Dones, bé I
Aniria a cárrec de Sant Josep; ehl es basquej aria bé
prou. I a aquest fi li va començar a dedicar una no
vena amb les quatre velletes que anaven
tots els dies
a missa de sis. El dia nove comparegué a la
recto
ria l'amo de can Feliu.
—Senyor rector : ja tinc fets seixanta anys i la
vida i la mort Déu la té. Em sembla que ja és hora
que em faci un bon jaç al cem.entiri. Jo havia pensat
construir per a enterrament de la familia una ca
pella : aixó que en diuen un panteó, a má dreta, da
vant per davant de la que té la familia Tomeu,
a
l'altre cantó. Qué us en sembla ?
—Em sembla rnolt malament, si us tinc •d'ésser
franc. Vós fareu una capella damunt els vostres en
terrarnents com la que té En Tomeu. Vull creure que
hi posareu la creu a clins. Está bé. I quan per Tots
Sants anireu al cementiri us ficareu a pregar dins la
vostra capella. No és aixó ? Aixó vós ho podreu fer
perque sou ric. I els pobres, on han de pregar ? On
trobayan la creu per a dir un parenostre pels seus?
Per aixo us dic que vós no teniu dret a fer una ca
pella per a vós, si abans no en feu una de comú per
a tots els morts del cementiri.
Es el que us volia dir
és aquesta la condició del permís que em demaneu.
—Anern, senyor rector. Em sembla que les coses
de tots s'han de pagar entre tots : jo també hi aju
daré ; no m'he fet pas mai el desentés.
—Escolteu, Josep, escolteu. Ja em fan morros to
tes les mestresses del poble i m'aborden tots els gos
sos de les cases. On voleu que vagi a
demanar ? Fa
quinze anys que no faig altra cosa. He tret del poble
vint-i-cinc mil duros ! Ja us podeu posar les mans al
cap, ja. Ara us toca a vós.
—Jo sempre m'he posat al vostre costat i setnpre
heu comptat amb mi. Peró ara jo tot sol?
—Mireu ja tinc fet el dibuix. El paleta m'ho fa
tot per dos mil duros, comptant-hi l'altar i la fusta
del portal i vidrieres. Es aixó.
—Jo tot sol no arribo a tant ; pero no us vull tan
car tot camí. Vós sabeu d'on treure mil duros ?
Doncs
ja us daré l'altre miler. Vós no sabeu on anar a tru
car? Dones jo us en deixaré dos mil que mels ani
reu tornant en deu anys de la manera que
vulgueu.
—Deixeu-me els dos mil, que com jo penso morir
me aviat, podré fer la capella. Déu
Nostre Senyor
ja us els tornará.
—Es que em fareu tots els papers que fan al cas.
—Papers, rai ; tots els que vulgueu; privats i no
taríais, trieu com vulgueu. Llúcia, Llúcia : el paleta
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passi després de sopar. Gloriós Sant Josep, Déu
Lloat
us ho pagui. Ja sabia jo que no podía fallar.
siga Déu. I quin pes m'he tret de sobre!
que

*

*

*

Pobra vila que vas a perdre el teu senyor rector
i Déu sap quan en tornarás a tenir un altre com
aquest I La Llúcia va captant de porta en porta. El
senyor rector está malalt, es va ajeuré el dilluns i
no es veu amb cor de baixar del la ; i a la rectoria
diners
no hi ha una pesseta partida pel mig. Tants
que han passat per les seves mans i tanta feina que
ha fet, i no ha tingut ni diners ni lleure per a cui
dar-se ell mateix. Una grácia de caritat pel senyor
rector que s'está morint.
A missa baixa el diumenge, abans d'entrar, tothom
pregunta al senyor metge. Tot fa creure que té pocs
dies de vida. Una nafra al ventrell se l'acaba de men
jar. No aguanta ni la llet de burra. El poble, dolo
TÍTztb-t
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rosament impressionat entra, entra a l'església; estic
cert que tots preguem per la vida del senyor rector.

El vicari diu la Missa i acaba de resar el Credo. Lla
vors s'obre quietament la porta de la rectoria i surt
el senyor rector com un fantasma tambalejant-se,
amb el llibre parroquial sota l'aixella i amb prou fei
nes pot arribar a pujar a la trona. El metge, allá sota
les voltes de la nau lateral, protesta. Tant se val. En
tretant se sent davallar de la trona una veu feble,
gairebé imperceptible, que diu : "Devots cristians que
haveu vingut a aquest sant temple... Les festes de la
present setmana són les següents. Demá dilluns... La
Peniténcia és necessária al pecador... Acte de fe...
Acte d'esperança... Acte de caritat..." Les darreres
paraules ja no f oren enteses. La davallada de la tro
o
na es va f er penosament. Ja no va viure sinó vuit
deu dies. Déu l'hagi perdonat.
JORDI ARNAU
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Comen taris
Les emboscades de "Mirador"
Un redactor anónim d'aquest setmanari. en mig
d'altres indiscrecions, no solament s'ha permes el luxe
de dirigir-me uns quants insults i impertinencies bi
lioses, sinó que fins i tot ha entrat en el camp de les
terreny
meves possibilitats económiques i des d'aquest
diverses
insi
d'obsequiar-me
amb
l'honor
m'ha fet
nuacions dignes de la seva ploma de saf areig. Si
l'incógnit redactor, que té tan bones relacions en el
sector de les finances, disposés d'una inf ormació com
pleta com vol donar a entendre, sabria que no em
sulfuro pas fácilment quan de la palestra periodís
tica intenten ells f er-ne un carrer del districte quint.
De totes maneres, estic joiós que conegui el meu
rectificar en aquesta oca
nom ; així m'estalviará de
utilitzo
amb més freqüencia.
que
sió la signatura
El senyor de Mirador (i no parlo en general, per
qué entre els seus collaboradors tinc alguns amics
incapaços de dedicar-me cap grolleria) em diu barra
per haver prologat un llibre d'un escriptor que está
infinitament per sobre de la meya humil persona.
Amb sinceritat, reconec que em mereixo aix6 i molt
més ; potser és l'única veritat, l'única cosa justa que
ha dit el pamflet del dijous, des del dia que va sor
tir al carrer. Per qué vaig fer-ho, doncs? Que em per
doni l'anónim indiscret, peró amb tot i el meu talent,
compendre cer
no el considero prou preparat per a
tes qüestions de delicadesa.
En Joan Bagueny, ni escriure sal)! Quin descobri
ment 1 Es una veritable llástima que la porta de la
Pau ja estigui ocupada pel monument de Colom. Si
el nou competidor de l'Almirall de les Indies s'ha
gués pres la molestia de llegir algun próleg dels meus
llibres i tingués un átom de bona fe, potser s'hauria
estalviat de repetir el que jo he escrit mantes vega
des. No obstant els articles publicats a La Veu de
Catalunya, CATALUNYA SOCIAL altres revistes, amb
la meva signatura o més sovint amb pseudónim, mal
no han
anat acompanyats de cap recomanació, ni
d'humiliacions, ni m'he aprofitat de la influencia que
podien tenir els meus amics en les redaccions res-,

pectives. Demés, crec que és preferible no saber
gramática a emprar unes envejables condicions lite
ráries per ofendre de la manera més grollera la dig
nitat de les filles de Girona.
El periodista emboscat també em retreu, que si jo
no disposés de numerani suficient per editar pel meu
compte els llibres que porto publicats, amb tota se
guretat restarien inedits. Probablement ; ja que els
mancaria, sobretot als darrers, la primera matéria,
puix les companyies de turisme acostumen a lliurar
els passatges a canvi de dólars o pessetes. L'autor
editor no és pas una cosa insólita a Catalunya. No
fa pas gaire temps que el mateix Mirador exteriorit
publicada en
zava la seva Simpatia, per una obra
identiques circumstáncies.
I, després de tot. Quina relació pot tenir aixó amb
els meus articles de CATALUNYA SOCIAL? Es que
aquesta revista ha fet deis meus llibres la més ínfima
propaganda? Els ha esmentat tan sois?
Si el senyor incógnit de Mirador s'ha cregut fer
de papu amb les seves xafarderies, amb sentiment
tinc de dir-li que va molt errat de comptes ; a la se
gona ofensiva a més de barra pot din-me ultramon
tá, sagristá, malparlat de la dreta i algunes coses més
de collita própia, puix encara que, de moment, no
tingui ganes d'anar a torna jornals, després de cer
tes picades verinoses, no va gens malament llegir li
teratura alcalina, com per exemple el següent pará
graf d'En Farran i Mayoral :
"Es justament contra els incultes, mal educats,
primaris, animetes mal intencionades ; contra la bar
roeria i el pinxisine qui infesten l'art i la literatura
nostra, que necessitem com el pa que ens mengen,
una bona revista d'humorisme."
Ara que si l'autor de l'article "Humoristes !" yo
ha alludir als que fan les indiscrecions de Mirador,
he d'objectar-li que el mot pinxisme el considero im
propi, puix el pin.ro amb tot i els seus defectes, amb
tot i la seva intrínseca repugnáncia, té una qualitat :
la de qué quan vol ferir, acostuma donar la cara.

JoAN BAGUENY
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S:Int Rarnon de Penyafort í el Sr. Rovira
El director de La Nau no estima a Sant Ramon
de Penyafort. Dedica l'editorial del 24 maig al Di
plomatari del gran canonista catalá, publicat sua
ra pel nostre bon
amic En Ferran Valls i Taber
ner. Elogia l'autor, el llibre, i a la seva manera, el
sant. La manera com el senyor Rovira i Virgili pot
elogiar un sant ja es compren que ha d'ésser a base
de regatejar la lloanga. Si fos home capag d'alabar
un sant sense f er-li descompte, ja no seria escrip
tor d'esquerra. A un esquerrá li está rigorosament
prohibit entusiasmar-se amb els sants, i per aixó és
molt més lógica en dl la reticencia o els inconve
nients que troba en Sant Ramon de Penyaf ort, que
l'entenciriment (ben momentani) pel Beat Ramon

Lull,

que ell u

contraposa, Dogma rígid

que

a

tot

liberal s'irnposa és la no fe en l'ordre sobrenatural.
Un sant vol dir un borne inscrit en la vida sobrena
tural, canonitzat mitjangant tais quants f ets estric
tament sobrenaturals que són els miracles, el crédit
en els quals a un esquerrá li está severament privat.
Així és que quan el senyor Rovira i Virgili censura
el Dr. Torras i Bages perque no critica el gran Sant
incorre dl en un error de crítica f onamen
tal, perqué esta situat a una zona dins de la qual la
santedat no es pren en consideració ni própiament
Perqué l'ordre sobrenatural al qual la
es cotitza.
santedat pertany, un periodista esquerrá no el pot
judicar ni tan sols compendre. Si el comprengués
fóra perque hi creuria, i llavors ja no podria hom
ésser director d'un diari d'esquerra..
Sant Ramon de Penyaf ort fa molta nosa al se
nyor Rovira i Virgili. I amb aquell respecte i cor
recció amb els quals la seva escola s'exercita en f er
elegants els pensaments menys justos, després de
f er constar amb llengua inconstant que "és una de
les grans figures catalanes de valor mundial", reco
neixent que "tingué en la vida eclesiástica i política
de la seva época influencia de primer ordre", que
f ou "una alta intelligencia i un f ort carácter", i que
"constitueix un deis nexes de la nostra cultura
autóctona amb la cultura universal" i "que la seva
magnitud ningú no pot discutir-la", s'acuita a liqui
dar aquesta lloanga amb un fort tant per cent de
rebaixa. I l'historiador nacional, subjectat a un deure
objectiu de verit'at estricta cedeix la ploma al pe
riodista de passions, el qual s'apressa a dir que "si
la seva magnitud no pot discutir-se, les qualitats del
Ra
seu carácter, sí", perqué "la veritable figura de
(?).
"Home
de
més
in
f
ciar
obscur"
mon és
eta de
telligéncia que sentiment (?), el domini del cervell
sobre el cor u dóna una rigidesa que de vegades se
ria cruel" (?). El troba un "home eixut i ressec" (?),
de "trista estretor cordial" (?), que "atrau la nostra
admiració peró no desPerta la nostra simpatía" (?),
perqué "no hi ha en els seus actes ni en els seus
escrtts aquella escalfor de cor que és el secret de
les grans animes" (?). Ve llavors el comparar-lo
amb Ramon Lull, i davant de l'entusiasme que mo

I
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L

Virgiii

i que inspira aquest últim, el frare dominic
tingué aquella exaltació cordial" i que decidi
dament li prefereix Ramon Lull, perque a més de
l'alta intelligencia hi havia en ell "una rosada de
generositat", volent dir amb aixó que Sant Ramon
de Penyafort no erá ni cordial ni generós. Con] si
gui que l'autor venerable de La Tradició Catalana
va
ésser un deis panegiristes del Sant Confés de
Reis i de Papes, el senyor Rovira i Virgili diu que
troba en aquestes pagines amb tot i ésser de les mi
llors de l'obra del gran bisbe, la mateixa falla d'al
tres pagines: "que l'apología ofega la crítica" (?).
Bastant és d'estranyar, d'antuvi, que un escriptor

gué

no

l'austeritat com el senyor Rovira i
hem vist com absolvia deis seus pecats
a certs autors (p. e. el senyor Feliu Elias), pel sol
f et d'ésser austers, un crític que ho passa tot pel
sedas de l'austeritat, de la probitat, es senti tan gla
cial envers un sant que de l'austeritat n'és l'encar
nació rnateixa. Eixut, ressec, trist, estret de cor, sen
se escalf ni exaltació, amb predomini del cervell so
bre el cor"... vet aquí unes paraules qué semblarien
talment com una sátira de l'austeritat, f eta per un
tan

amant de

Virgili, a qui

temperament expansiu. Que el millor deixeble d'En
Pi i Margall rebutgi per eixut i ressec a Sant Ra
de ,Penyaf ort, és cosa que sorprén una mica.
Una mica només, perque res no hi ha en la literatu
ra d'esquerra que no oculti raons i passions intimes.
No ens podem estar, abans de tirar endavant, de
revenir sobre l'error de crítica, o l'impediment diri
ment que priva a qualsevol liberal de fer la crítica
justa d'un sant. Aquest impediment consisteix en
la impossibilitat d'admetre les següents proposicions
de carácter universal, en les quals resideix el postu
lat i la definició mateixa de la santedat. Cap sant
no és ni pot ésser eixut ni ressec. A cap sant no
manca ni pot mancar
l'escalf or del cor, que és no
sois "el secret de les grans animes", sinó l'essencia
mateixa de la santedat. A cap sant no manca ni
pot mancar la rosada de generositat que és absolu
tament precisa per a ésser sant. Perque el terme
sant, no és un cognom o un llinatge, sino un subs
tantiu, que exigeix, ultra les virtuts sobrenaturals
que l'escriptor esquerrá és a priori incapag de ju
dicar i de veure, la virtut natural i histórica de la
generositat de cor. El títol de Sant és el certificat, la
patent, el testimoni que el poble i l'Església han vist
i comprovat en el subjecte elegit aquelles virtuts.
I per tant assimilar els conceptes sant i fred de cor,
és enunciar un absurd.
Per quina causa misteriosa el senyor Rovira i
Virgili troba eixut, ressec, privat d'escalf de cor,
aquell Sant "Confés de Reis i de Papes", que la
tradició popular, testimoni de la popular estima i
devoció, fent companyia a la consagració de l'Es
glésia ens fa reviure fins en nostres ches, empalmant
la cangó secular amb el Renaixement que u dóna
esclat nou. Per quina causa veu en ell clars obscurs,
mon
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rigidesa, gairebé crueltat ? Que hi ha vist

Y

A

en Sant
Ramon que trobi a mancar en els seus actes o en
els seus escrits "aquell escalf de cor que és el se
cret de les grans ánimes" ? Es que cita el senyor
Rovira i Virgili algun document, és que retreu algun
acte o f et históric en els quals f onamenti un judici
tant desfavorable, amb la gravetat de tractar-se d'un
sant dels més principals de la nostra terra, i ésser
l'escriptor que ho diu, a més de periodista, autor
d'una Histaria, Nacional de Catalunya, la més vo
luminosa que es publica? Es de suposar que els me
rits del gran baró no se li poden pas haver amagat.
Ell mateix el saluda per "una de les grans figures
catalanes de valor miindial", i "nexe de la nostra
cultura autóctona amb la cultura universal". L'es
ser
Penitencier del Papa Gregori IX i confés del
Rei En Jaume, home de consell i de confiança, com
demostra plenament: el piplomatari d'En Valls i
Taberner, són qualitats que no s'avenen pas amb
estretor de cor i manca de generositat. L'ésser mes
tre en jurisprudencia, Compilador del Dret Canó
nic, Collector de les Decretals que han estat durant
seí cents anys lleis de l'Església Católica, suposa un
esperit amarat de vida, ric d'experiencia, de com
prensió, de finor jurídica i sentit d'humanitat, finor
espiritual que culmina en el monument de la Sum
ma de Poenitentia, obra que és impossible concebre
sense un profund sentit étic i una cordial plenitud.
Per qué, dones, aquella renúncia ? Un sol mot, un
mot revela el motiu de la nosa que el nostre magne
Sant fa al senyor Rovira i Virgili. Sant Ramon de
Penyaf ort era inquisidor. Vet aquí explicat el secret
de l'antipatia, la causa de I' estretor, eixutesa, ri
gidesa, manca d'escalfor i de generositat" que el crí
tíc esquerrá u troba. Vet aquí esclarida l'actitud del
director de La Nau envers un Sant al qual per altra
banda respecta per la seva grandesa. Vet aquí l'obs
cur, del "ciar obscur" ! No l'estima, no li és simpa
tic ni li .fa grácia, perque en efecte establí Sant
Ramon "per qüestió de defensa social i de sostenir
el principi de la civilització europea" com diu i de
mostra el Dr. Torras i Bages, la Inquisició en els
dominis del Rei En Jaume. El per que de la instau
ració d'aquest tribunal contra l'allau d'heretgies an
ticatóliques i antisocials de l'epoca, bé prou que ho
raona, analitza i explica el gran Bisbe, per a esca
tir l'esséncia de l'institució i ponderar documental
rnent el carácter benigne que Sant Ramon li doná
dins de la racional energía amb qué calia procedir a
la urgent defensa. Peró, ai las! el senyor Rovira i
Virgili que no accepta a Sant Ramon no accepta
tampoc el Dr. Torras, i diu que aquestes págines
fallen i que sovint u passa al Bisbe de Vich que
l'apologia u ofega la crítica...
Si l'autor magne de la Tradició Catalana no ha
pogut convencer al director de La Nau, seré jo qui
haurá d'aspirar a convencer-lo? Abans d'intentar-ho
voldria veure si és ell que a si mateix es convenç.
En temps que el senyor Rovira i Virgili no creia
convenient donar tanta corda als seus lectors libe
rals, el diari que ell dirigia publicá un sermó nota
bilíssim sobre Sant Ramon de Penyafort, la memo
rable i fins histórica oració que pronunciá el dia 27
de gener de 1924 en l'església deis Dominics, el nos
tre molt illustre i estimat amic i mestre el Dr. Lluís
Carreras. Seria bo que l'editorialista de La Nau re
passés aquell espléndid treball que publicá gairebé ín
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tegre La Publicitat del dia 30 d'aquell mes i any.
Consideri quin efecte fan els seus regateigs, reserves
i reticencies sobre l'estretor de cor, rigiclesa, eixutesa,
manca de generositat, etc., al costat de l'exordi i de
la totalitat d'aquell discurs magnífic, el qual comen
ça recordant que "quatre anys després de mort, els
bisbes de Catalunya demanaven la beatificació de
Fra Ramon, exaltant-ne la humilitat de cor, la dol
Ior de la paraula, la vigoria de l'esforç, la fervor de
caritat, el seny del consell, la santa austeritat deis
costums". I en referir-se a la part que al senyor
Rovira i Virgili tant amoiná, deia el Dr. Carreras :
"Impedí altrament el contagi de l'heretgia, diri
gint el rei Jaume en l'establiment de la Inquisició
catalana, model jurídic i humaníssim de defensa so
cial, donant-li un sistema processal i penal que en
cara avui roman exemple de seny i caritat i d'afran

quiment d'esperit" (1).

Altres textos em surten al pas del diari que el se
nyor Rovira i Virgili dirigia, el qual dedicá grans

espais i atenció justíssima al memorable cicle de con
ferencies que el Foment de Pietat Catalana doná
al voltant del nostre Sant, per la primavera de 1927.
Una glossa important d'En Bofill i Matas (La Pu
blicitat, 18 maig) fa un repás de les conclusions
d'aquelles conferencies, i anota trets de la psicologia
de Sant Ramon de Penyaf ort que desmenteixen l'o
Pinió actual del director de La Nau. "Sublimació del
taranná del nostre poble, la seva amplitud desperit
més generosa que la simple toleráncia es manif está
en els tractes i discussions amb els rabins, etc." Pocs
dies abans, la mateixa Publi inseria un profús ex
tracte de la conf erencia del Sr. Anguera de Sojo
on s'explicava amb documents l'acció suavitzadora del
gran Penitencier demostrada en la freqüent impo
sició de pelegrinatges com a variant de l'exili, per a
sostreure el penitent a la venjança privada, posant
de manif est com. empra Sant Ramon "per primera
vegada en la teología moral de l'Esdésia el casuis
me
comprensió i aplicació a cada cas de les regles
morals en sentit individual i benigne
i vindicant
la influencia de Sant Ramon de Penyafort "en la
dolcificació deis procediments penals i de la Presó
—

—

Preventiva"."
Peró el senyor Rovira i Virgili en apuntar la cau
de la seva antipatia l'agrava amb una insidia. La
seva frase sencera diu "inquisidor plenament inqui
i aquesta reticencia no pot passar sense
protesta viva, per la greu injustícia que amaga. Es
a les beceroles d'un historiógraf de bona fe la dis
tinció indispensable entre la inquisició institució ecle
siástica i la inquisició devinguda instrument de do
minació política. La maligna intenció del director de
La Nau és involucrar el Sant amb altres figures ple
nament inquisitorials que han passat a la história, i
que no són pas venerades com a sants. L'histo
riógraf de Catalunya sap perfectament que és injus
tíssim passar a Sant Ramon de Penyafort pel ma
teix raser d'un Nicolau Aymeric o d'un Tomás de
Torquemada. Molt ens agradaria que el senyor Ro
vira i Virgili rectifiques la insostenible insinuació, pe
ró també molt ens agradará vindicar a Sant Ramon
de Penyaf ort precisament en aquest punt.
El poble és més justicier que alguns historiadors i
periodistes, i ha estimat a Sant Ramon de Penya
fort malgrat ésser inquisidor. Provi el carregar tant
com li sembli el senyor Rovira i Virgili en el passiu
sa
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del nostre Sant tots els rigors inquisitorials. No po
drá destruir el fet positiu, definitiu, de la devoció
secular i popular al "Confés de Reis i de Papes",
viva en la gent piadosa de tots els estaments que el
invoquen per la santedat, pels miracles,
veneren i
pels f ets miraculosos senyals del favor de Déu en
vida i en mort, índex de la bondat essencial del seu
cor. Síntesi de la grácia que Sant Ramon de Penya
fort ha trobat en el poble és la migó secular i fres
quíssima amb la qual abans dels orf eons, les mares
catalanes brecen els fillets :
La Mare de Déu— un roser plantava
d'aquest sant roser —naixia una planta
nasqué Sant Ramon— fui de Vilafranca...

El pecat n'és

gran— Ramon se'n desmaia.

Creu el senyor Rovira capag de desmaiar-se, en
sentir conf essar un pecat, un cor eixut i rígid ? Es
pot ni imaginar tan sois que sigui eixut, sec i gelat
un cor que inspira i que impulsa segles a través una
congo tendríssima i delicada?
Peró la injusticia de la qualificació que Sant Ra
mon de Penyafort obté del senyor Rovira i Virgili
esclata d'una manera escandalosa quant aquest se
nyor es desmemoria fins el punt d'oblidar el tret ca
racteristic del gran baró : l'ésser cofundador de l'Or
dre de la Mercé, la gran Ordre reial catalana, re
demptora de captius. Acusar de trista estretor cor
dial, de manca d'escalf de cor en els actes i escrits,
d'ésser eixut i ressec sense exaltació de cor ni ro
sada de generositat al Sant a qui ningú, ni en mig
de les acalorades discussions seculars entre dominics
i mercedaris sobre la controvertida data de l'origen
de l'Ordre redemptora, posa en dubte la seva inter
venció decisiva, és acusar-se a si mateix de ceguera
sectaria el periodista que ho escriu i de... amnésia
l'historiador que a si mateix s'ho consent.
i certament
Ha escrit el senyor Rovira i Virgili
que al Dr. Torras i Bages
no será pas a honor seu
Iifalla la crítica ofegada per l'apologia. Peró, en tal
grau considera fallida La Tradició Catalana que no
pugui tenir en compte go que constata el •Bisbe de
Vic assenyalant com a merit i perf ecció de Sant- Ra
mon de Penyaf ort la redempció de captius? "L'obra
de redempció de captius inspirada per Sant Ramon,
de qui rebé la forma jurídica i la substancia cris
tiana, acaba de fer la vera efigies del nostre gran
jurisconsult i moralista. Ehl l'havia practicada amb
magni
amor per si mateix ; mes la missió tenia tal
tud que exigía un institut especialista, i aquest fou
lo creat i llegislat per nostre Sant amb lo nom de or
dre de la Merce o Misericórdia." Així comenga el
Dr. Torras el seu corrientari (2).
Ben cert que en judicar d'estret de cor, eixut i res
sec, no generós, etc., a Sant Ramon de Penyaf ort,
heme de seny i consell, legislador, moralista, que bas
tí la legislació eclesiástica per set segles, per al qual
postula hom el títol de Doctor de l'Església, i que
f ou cofundador inoblidable de l'Ordre cristianíssima
i humanitaríssima de la Mercl o Misericórdia re
clemptriu de presoners, no crec que serveixi per a
ponderar els mérits del senyor Rovira i Virgili com
a historiógraf en general i com a historiador parti
cular de Catalunya.
R. RUCABADO
—

—

Aquest sermó del Dr. Carreras fou reprodult en bona
CATALUNYA SOCIAL, núm. 296, 22 gener 1927.
(2) La Tradició Catalana. Valor racional. Cap. I-I.

(I)
part
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L'Escota de

L

Campero/es

simpa:tic títol llegim les següents in
en un collega local ben informat :
"D.a Victória acompanyada de les infantesses
D. Jaume i D. Beatriz, visitaren ahir les Escoles
Agrícoles de Santa Maria del Vallés, de Llissa de
Vall, a pocs quilómetres de Granollers, a la finca que
allá posseeix D. Ramon Albó, el qual la té dedica
Sota aquest

teressants ratlles

da

la infancia abandonada. Els acompanyaven la

a

duquessa de Sant Carles i la comtessa del Puerto,
el marqués de Bendaria, el senyor Governador ci
vil, nombrosa concurréncia, dames, la Junta de Pro
tecció a la Infancia i el Tribunal Tutelar de Menors
i alt personal d'ambdues institucions. També assis
tiren els Ajuntaments de Granollers i Llissá el ma
teix que les seves autoritats eclesiástiques i judi
cials.
Crida singularment l'atenció l'Escola de Campero
les establerta al mig del Vallés. Les nenes allá allot
jades són tutelades per la Junta de Protecció a la
Inf áncia. Aquesta institució que será dedicada al ca
ritatiu baró D. Frederic Benessat, té carácter pre
dominantment domIstic i f amiliarment l'ensenya
ment metódic i la instrucció práctica de tots els me
nesters indispensables per a una encertada gestió
femenina en una llar rural, preparant-les deguda
ment per la missió altíssima que els está confiada
en la sina de la familia.
La Reina i els invitats foren obsequts amb un
te, pastes, refrescos i vins servits per la casa Llibre
i tots els nens i nenes amb un bon berenar."
Ja era hora que es parlés d'aquesta empresa social
tan f ormosa com transcendent.
Aquesta obra de f ormació popular va directament
a les arrels del poble i abraga tots els aspectes f ona
mentals d'aquesta f ormació.
Qui l'ha vist no es cansa d'alabar-la.
SI' go que diu a la part educacional i cultural és
una savia sistematització de quant de més selecte han
dictat fins avui la ciencia i l'experiencia consagra
des a la regeneració deis elements populars, tot quant
huma
es ref ereix a la part física de la personalitat
na
a la salut, a la higiene, a la netedat, a la be
"tot hi és i encara més."
ilesa, a l'esplai, etc., etc.,
Quantes persones visiten l'Escola de Camperoles
felicitar degudament el seu autor i
no saben com
sostenidor, l'illustre socióleg D. Ramon Albó; f eli
citacions a les quals unim les nostres més cordials
—

—

i

respectuoses.

EL LL1BRE DE LA PAR AULA DE

DÉU

BIBLIA

LA

TESTAMENT

EL NOU

VOLUM I

Els

Evangelis

i Fets deis

Apóstols

Ha sortit ja el primer volum de la SAGRADA
BIBLIA que publica l'«Obra del Sant Evangeli»
de FOMENT DE PIETAT
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L'amor al freball

La vida
Madrid,

home conegut amb el nom sua
gestiu del rei de la gana, pretenia romandre qua
ranta dies sense m,ertjar. Quan ja feia nou dies
que era tancat dins d'una caixa, el públic obliga la
seva dona que li donés aliment perqué sofrí una
crisi tan forta que defallia.
Heus ací un home paradoxal que no ntenja per
a poder menjar. Si aquesta mena de gent refle
xiones, s'adonaria que per a poder viure han adop
tat una posició falsa. És molt mes fácil sotme
tre's a la vida normal del treball que no pa,s expo
sar-se a fer coses arriscades. Hi ha gent que per
no sotmetre's a una disciplina treballa deu vegctcles
més.
No ens podem imaginar l'esfore que han de.
fer per a poder viure els que avorreixen el treball.
L'home no pot romanclre inactiu. Els fruits de
l'arbre de la vida no es posaran mai espontánia
ment arran dels nostres llavis. Si els volem abastar
cal sorollar les branqu.es o bé arrapar-se a la soca
i pujar fins al cim. Per a viure cal lluitar. Bis que
jauen reposen, pera, per a pastar-se el nostre pa
de cada dia hattran de fer mes esforços que aquells
que segueixen amb el cor alegre el catrá del treball.
No hauríem mai d'oblidar que el treball no és
un cástig, sino una necessitat social. No treballetn
únicament per a viure amb el producte deis nos
tres ,quanys, sinó també —baldament no ho reco
neguin la ~forja deis homes— per a fer un bé
a la societat. Treballant obtenim tot alta que ens
cal per a satisfer les necessitats de la vida i fem
també un bé als altres.
?No s'adonen ctquests homes que han de recór
rer a la mentida i a la ficció per a obtenir unes
monedes dels que treballen, que és molt més noble
i m.olt mes fácil pastar-se amb les prapies mans
el nostre pa de cada día?
Sem.pre he cregut que, baldament fos per egois
me, els homes no haurien mcti d'allunyar-se del
ca,mí dreturer. Bis que obren malament, viuen in
tranquils. No són mes feliços aquells que amun
teguen riqueses o be aquells que van a l'encale deis
plaers de la vida, sinó els que porten mes llum a
dintre. La vida és dolça i plácida quan la pau plana
damunt el nostre cor.
Una tarda, quan el sol aorb la tal vermella es
colgava darrera les muntanyes, em trobava davant
un convent molt humil. El sol ctbans d'estimbar
se havia posat una mica d'or al cim del petit cam
Panar. La porta del convent es va obrir i va apa
réixer un llec arnb un sac a coll com els rodamons.
Anava a captar. La seva barba era blanca com la
neu. Un jove inunda, que conversava amb mi, en
veure aquell homenet tan humil exclama despecti
A

un

vament:

On va aquest infelief Quina vida »tés tristat
El vaig esguardar i, després d'una petita pausa,
—

vaig
—

V oleu dir que vós

voldria

que

en

aquests

sou

mes

mornents

felie que ellf Jo
vegéssiu l'ami

us

honesta
i que després de veure-us per dintre poguéssiu
esguardar l'anima d'aquell home pobric que s'allu
nya de nosaltres amb un sac a coll. Digueu-me:
Com vivita ?Trobeu la felicitat en els llocs que
freqüenteut Sou veritablement felil? ?No sentiu
ma

la

veu

acusadora de la consciéncia?

jove munda va intentar defensar-se, pera no
va poder. Coneixia jo la seva vida i no podía en
El

ganyar-me.
Les preguntes que vaig fer a aquell jove po
drícm tambe fer-les a tots els joves mundans, i
cap d'ells ens diría que és felk.
La premsa ha parlat extensament d'un, crin:, re
pugnant i han sonat molts noms. S'ha vist embo
licat en aquest afer un jove que no ha tingut cap
articipació en el crim. Per qué ha estat detingutt
ací l'inconvenient d'observar una vida irre
gular i de tenir males companyies.
Els que viuen al marge de la moral, tard

d'hora,
de

sense

donar-se'n compte,

cauen

a

l'abisme

l'abjecció.
Si els joves fossin »tés reflexius

no caminarien
al caire deis abismes insondables És m,olt fácil
relliscar i rodolar com els cadols muntanya aval!.
Més d'una vegada h,aureu sentit aquesta excla
meció: Els que obren malornent i deixen de banda
els escrúpols de consciéncia, obtenen mes aviat
(Ab que cobegen que aquells que obren correcta

ment.

Bis que
compte que

fan aquest raonarnent no tenen en
aquells que pugen sense mérit i arros

segant-se, cau:en sorollosament. En canvi els que
obren noblement, quan arriben al cint ningú no
els foragita del lloe conquistat, perqué l'han ob

a,mb els seus pro jis mérits.
L'home pervers pot, en un moment determinat,
exercir un gran domini damunt els altres; pera
quctn caigui no s'aleará mai más. Certament que
es pot donar el ccts que un home bo i auster fra
cassi i que un home dolent triomfi. Déu ens cióna
llibertat per a seguir el camí que mes ens plagui,
i, per tant, nosaltres som els únics responsables
deis nostres fracctssos.
S'equivoquen els que diuen que són dissortats
perqué mai no aconsegueixen reeixir. La dissort
no existeix. El fatalisme no ha estat mcá una con
cepció cristiana. Si seguiu el camí deis que trion
fen, vosaltres tambe triomfareu. En cornpte de
planyer-vos de la vostra sort heu d'esbrinar el
camí que us pot menar a l'éxit.
Els que triomfen no són homes afortunats, sinó
hornes destres i habils.
Dert ha promés un cel als que compleixen els
seus manaments, pera no ha dit que els converti

tingut

,

ría la

terra

en un

paradís.

Un home bo pot sofrir; pera la pau de Crist
que plana damunt la sevct ánima el rescabala deis
turments de la dolor. Al costctt de Déu són feliços
fins aquells que viuen constantment amb llágri
mes als
J. CIVERA 1 SORMANY
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Del món del freball
L'imPost d'utilitats ais obrers

La.

Cambra de Directors i Auxiliars de la Indús

textil, de Sabadell, ha elevat una raonada instan
cia al ministre de Finances, en la qual demana que
es digni estudiar la manera
de donar satisfacció a
les aspiracions deis obrers i dependents af ectats per
l'impost, perque, sense perjudicar el Tresor públic,
llurs salaris puguin ésser desgravats per la contribu
ció sobre les utilitats que ara, ja fa més d'un any,
sels exigeix.
tria

En la instancia es recorda al ministre la promesa
feta, que l'impost f óra només com a via d'assaig, i
que no havia de prolongar-se més d'un any, dins el
qua" s'estudiaria la manera d'aplicar-lo en forma que
menys gravosa resultés a les categories d'obrers i
f uncionaris interessats.
La petició no pot ésser més justa, i gosaríem a dir
que més oportuna.

Llegim i copiem :
"A Catalunya es considera l'estalvi
principal de la fortuna, com el secret

la f ont
de l'éxit de
les empreses ; i a Catalunya bona part de les empre
ses fracassen a causa de l'estalvi, per no dotar-les bé
deís mitjans de vida que necessiten.
Sobretot són ruinosos els estalvis en el personal
administratiu. Sense una bona administració no hi
ha negoci possible."
nostres

centres.

B) Respecte la repatriació : Són generals els de
sigs expressats pels emigrants de trobar facilitats
per a tornar a la seva patria, amb tal que, una vega
da ací sels f aciliti treball.
C) Respecte llur protecció : Amargues queixes se
senten en tota la regió recorreguda de l'abandó en
qué els té l'Estat espanyol, precisament quan més
necessitats estan de la seva protecció, per trobar-se
en terra estranya, i expressa al mateix temps el seu
desig de que s'organitzi alguna institució protegida
per l'Estat i que serveixi de mutu auxili als espa

nyols.

Estalvis ruinosos

nls

ernigrats a terres de Franga el Cardenal Segura.
Vegi's go que demana per a ells concretament :
A) Respecte els consolats i vice-consolats desit
gen els emigrants que les persones designades per
als vice-consolats siguin totalment pobres, acurada
ment elegides i que estimin els espanyols. Quant als
consolats, desitjarien trobar-hi majors f acilitats per
als documents que necessiten ésser expedits pels dits

com

Sindicats

El Sindicat Católic Obrer de Mestres de Cases, de
Valencia, ha f ormulat unes Bases de treball en les

quals

es rebutja la igualtat de salaris entre classes
de treballadors de diferent categoria i es demana la
llibertat per admetre aprenents, avui dia quasi impos
sible per l'egoisme deis mestres; lliure admissió, a
més, de socis de treball, que les societats obreres limi
ten abusivament.

Unes bases

Remeis que podrien aplicar-se sense retard :
a) La creació de f ogars espanyols o cases de mis
sió que, sense ésser económicament gravosos a l'Es
tat, podrien, mitjangant alguna subvenció i algun fa
vor oficial dispensat, atendre el remei de les necessi
tats enumerades i conjurar els perills que són de
témer.
b) Solidaritat espanyola : Amb carácter general
podria establir-se en cada colónia la solidaritat es
panyola, el reglament de la qual s'acompanya, i sota
la qual podrien emparar-se institució de previsió, de
soco" d'estalvi, borses de treball, centres recrea
tius i instructius, assisténcia médica i farmacéutica,
juntament amb totes les altres obres per a ells be
neficioses.
c) Revisió del tractat amb Franga sobre emi
grants. Es urgentíssirna.
Noticias curtes

Les fabriques més importants de teixits i filats de
cotó, de Sabadell Successors de B. Brutau, Llover
Poc, S. A. i Manufactures Caralt, que donen tteball
a

Per tal de solucionár la vaga deis obrers de la
fusta, de Melbourne (Australia) que tant de temps

perdura amb danys imrnensos

d'obrers, fa mesos que han limitat
conseqüencia d'intensificar-se d'una

rnolts centenars

la

producció,

a

alarmant la crisi del cotó.
La Federació local de Sindicats Católics Pro
fessionals, de Madrid, celebra el 38 aniversari de la
Rerum Novaruvn amb devots cultes, actes socials
magnífics i festes profanes esplaioses.
Els nostres obrers asturians celebraren també
dignament a quest aniversari. En el míting prengue
ren part el P. Nevares, el líder obrer Madera, i el
gran home d'acció obrera Agustí Ruiz.
La vaga de les filatures de Bombai va reduint
manera
—

per

traliana, els patrons ofereixen el

a

l'economia

retorn

a

aus

la setmana

48 hores de treball en les antigues condicions, i
es porti a cap una enquesta sobre la situació de
la indústria. Aquesta enquesta l'haurien de dirigir
persones independents. Les decisions del Comité
d'enquesta serien acceptades per ambdues parts, obli
gatóriament.
de

que

—

—

se

Pels nostres obrers de

Prança

Ja saben els nostres lectors la campanya heroica
que está efectuant constantment pels nostres obrers

per consumpció.
Durant els sis anys de

régim f eixista, s'han
gastat deu mil milions de lires en obres públiques,
especialment en autopistes, carreteres, línies f erro
viáries, plectrificacions i cases de beneficencia.
—

A
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Justicia humana íjusticia divina

—Ai, noia, tenim tard.
—Ah, ja us n'aneu? Espereu-vos que veureu el pis.
—No, noia, no; ens hem entretingut massa.
—Bueno, bueno, vosaltres mateixes.
—Adiós, noia.
—Hasta una altra, doncs. Ja, ja, ja I (Que n'hi du
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liístóries yiscudes

a Barcelona? La fulana de
i
diu
que
está tan bé, que el negoci
cal sotano. Oh,
els dóna molt i que té un pis tan remaco.
—Ah, sí ? Quina alegria cm dónes ! Saps que
m'agradaria veure-la? I dones, de qué fan?
—Mira, em van deixar targeta ; el dia que vulguis
pbdrem anar-hi. Jo també vaig alegrar-me'n molt ;
diu que fan de drapaires ; bé drapaires! negocien
amb mobles de lansa, 'joies d'ocasió, vestits usats, i
així per l'estil.
—Diu que sí que és un negoci que dóna molt aixó.
—Ai, Senyor ! Sembla mentida que les famílies
s'hagin de despendre d'aquestes coses.
—Bé! N'hi ha de capritxoses i riques que mai no
ho tenen bé, i els agrada canviar-ho sempre.
—Ja és veritat, ja! Qué et sembla si hi anávem el
dijous ?
—Sí, cm vindrá bé aquell dia.

--Saps qui hi ha aquí

•

II
Pepeta
—Hola,
Hola Antónia ! Passeu, passeu; i
dones que cm conteu? Cregueu que ja us esperava.
Qué, esteu bons, esteu bons?
--Noia, ho tens molt maco! Poc m'ho pensava
—Oh, no és res aixó ! Ja ho veureu quan us ense
nyi el pis.
—Dones, digues que us va molt bé el negoci
—Sí, ja hi va, ja ; peró vaja, tot no surt de la bo
tiga ; alló no és més que un tapa ulls. El negoci bonic
és l'altre.
—Ah, sí? Conta, conta!
—Mireu, no es pot dir a ningú, peró us ho diré a
vosaltres sense por, perque si cm delatáveu jo ho ne
garia,-i com que no trobarien proves... Ai, filla S'ha
d'ésser murri en aquest món ; diuen de l'honra... di
ja te'n f aran de barretades. Ui,
ners tinguis, que
parades
! Que en sou de bledes I S'ha
que us quedeu
de fer així i qui treballa és un tonto! Doncs com us
deja el meu negoci principal és el de les joies. Aquí
per pocs diners ens les
me les porten els pispes i
deixen. Com que al damunt els fan nosal Nosaltres
aviat les f cm fonedisses perque en un santiamén ja
no són les mateixes. Foses i transformades, les ve
nem baratet relativament i fem el gran negoci per
que quasi tot és benefici. No mireu així, tontes!
Veieu aquest solitari ? Es d'aquesta procedencia. I,
doncs, com ens ho faríem per pujar? Que us creieu
que haig de ser com vosaltres que tota la vida aneu
com unes arrastrades? Mireu, els nens els tenim en
; quan siguin grans, ja els ensenyarem
un bon
a viure. Ara, mentrestant, ell i jo ben soles, qui ens
empeta la base? Sempre que volem fem les nostres
sortides. Hem estat a París, a Laion i a Roma. Ara
mateix ell se n'acaba d'anar amb l'auto ; qué•us
creieu?
—I, doncs, no... no... no et diu res la con... la cons
ciencia?
—Ja, ja, ja! Que en sou de babaus Els primers
temps sí que sentíem una mena de cosa, per6 un
s'acostuma a tot, i amb la caixa i la bossa ben plena...
--I la justicia?
—La justicia, dieu? No hi ha por que ens atrapi.
Aixó als tontos. Peró nosaltres no badem 1 Eh? Ja
us he dit que no trobarien proves.

ran

pocs de

capellans

a

l'enterro!)

......
.

.

..

.

—Ai, Reina Santíssima! Que te'n pots avenir, Pe
peta ?
—Calla, Antónia, calla, que encara estic tota es
borronada.
III
—I, doncs, que no has sabut res més de la fulana?
—De la drapaire, vols dir ? Calla, dona, que es va
matar.

—Que dius ara?
—Sí, mira, diu que va començar a tenir manies
de si el seu borne s'entenia amb una altra, i que a
ella ja no la volia, i de la nota a la manyana agafa
una ampolla de salfumant i se'l beu.

—Jesús
(Rigorosament históric).
jOSEP PEDROL
rilzbf34.trIzaiMufr%al

Pnbi71

Mifing Internacional
d'afi'rmadó
Ha

tingut

lloc

a

Madrid i bé pot

católica
estar-ne

satis

Junta Central d'Acció Católica que el va or
ganitzar. Fou presidit pel Nunci de S. S., Monse
feta la

nyor Tedeschini, i prengueren part

en

la sessió

re

presentants d'Espanya, d'Hongria, de Lituánia, de
Polónia, d'Itália, de França, d'Alemanya, d'Angla
terra, d'Austria, de Txecoslováquia i de l'Argentina.
I no fou una torre de Babel disgregadora, sinó
fort centre d'integració, una regla d'unitat, un
un
acord universal, una suprema harmonia, un gran
cant a l'uníson elevat a la fe, al Papa, a la pau, als
pobles allí representats i ádhuc a tots els pobles del
món ; a la justícia, a la veritat, a la confraternitat;
i un altre cant a l'acció católica general mancomuna
da, intelligent, enérgica, entusiasta, constant, imper
térrita.
Actes com aquest míting internacional tindrien de
sovintejar més, seguits de febre d'acció, de plánols
ben estudiats i portats a cap amb saviesa, d'organit
zacions que portessin la vida en les seves entranyes
i no donessin un pas sense deixar rastre, ni enfon
sessin un solc sense sembrar-lo i esguardar-lo bé
fins a fruitar...
Molts de punts interessants es tocaren en el gran
diós míting, peró un deis principals f ou l'actitud
dels católics davant de la Societat de les Nacions
(actitud de respecte, d'adhesió, de collaboració), i el
paper reservat al Papa en el nou estat de coses creat
per les conseqüencies, ineludibles, abassegadores, de
la Guerra Gran, que és el paper de mediador, d'orien
tador, de pacificador.
El camí assenyalat i obert pel míting internacio
nal del qual hem donat lleugera noticia, está saturat
de possibilitats i de sorpreses.
L'arma de la internacionalitat, de la unitat i de
la mútua acció combinada universalment, té quelcom
més d'eficácia que els famosos canons de quaranta
dos.
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Anglaterra

Vers la separació?
Fa poques setmanes que ens ocupávem en aques
págines del Centenari de l'emancipació deis ca
tólics anglesos, de la magna figura d'O'Connell i
del creixement extraordinari del nombre deis nos
tres germans en religió en els territoris del Regne
Unit.
Aquest creixement, que ha fet arribar als tres
milions els católics anglesos, ofereix singularíssirn
contrast amb la decadéncia fortíssima de l'Església
anglicana, cada dia més abatuda, cada dia amb menys
fidels, cada dia més esquinçada en les seves mateixes
tes

entranyes.
Tots recordem

com

la Cambra deis Comuns

va

denegar l'aprovació al Prayer Book, és a dir, el Ili
bre oficial de les pregáries i els ritus de l'Església
anglicana. Aix6, que per a qualsevol religió del món
hauria estat un incident poc important, per a l'Es
glésia anglicana equival a la major tragédia, puix
que es tracta d'una Església subordinada a l'Estat
per tant, absolutament lligada a aquest. El dia en
qué aquest l'abandoni, l'Església británica haurá
acabat definitivament el camí de la seva degene
ració.

Qué ha passat de llavors engá? Senzillament, que
dins l'Església s'ha produit un moviment protesta
ri contra l'actitud del Parlament, i obertament els
mateixos Bisbes recomanen que es servi l'anterior
Prayer Book com a llibre oficial de pregária, peró
que s'accepti el modern, el refusat pel Parlament,
com a llibre práctic, i els ritus s'acomodin a aquest.
Si el lliure examen existeix, per quina raó se'ns
pot impedir que resem les noves pregáries? diuen.
En una reunió de Bisbes al Palau Lambeth, de
26 setembre de 1928, va aprovar-se aquesta línia
de conducta ; i són els mateixos Bisbes els qui han
promulgat diverses directrius en el diari Morning
Post, decidint : la lleialtat als principis de l'Església
anglicana no impedeix que es puguin aportar nous
aíegits o noves restriccions a l'antic Prayer Book;
peró aixó sempre que el Pastor i els fidels hi esti
guin d'acord.
Es ciar; com el llibre ha d'ésser aprovat per l'Es
tat, i l'Estat no ha aprovat aquest, que els fidels i
els Bisbes segueixin l'anterior per llibre oficial ; peró
que es puguin servir de l'altre si així ho acorden,
sempre en el sentit d'ampliado del primer.
Heus ací, per tant, la fórmula legal ; per6 ?ho és
en realitat, de legal ? ?,Es que una ampliació no és
així mateix cosa extra-legal?
Tres Prelats, peró, s'han separat deis collegues
Ilurs en aquesta mena de rebellió mansoia contra
l'Estat ; en primer lloc, el Dr. Barnes, qui acusa
d'illegalitat els acords presos pels altres (i potser amb
sobrera raó); i després, els Bisbes de Norwich i
d'Exeter.
Ningú no dirá que en un país on l'Església depén
de l'Estat, i on tota innovació ha de venir del su
perior jerárquic, que és l'Estat, tot el que signifiqui
apartar-se deis camins que marca aquest no sigui
rebellió. En aquest sentit, per tant, cal confessar la
lógica amb qué els tres Bisbes esmentats qualifiquen
els seus companys d'haver pres acords i actituds

illegals.

Penó al costat d'aquesta posició deis legalistes, hi
ha l'altra, la deis separatistes. Van acabdillats pel
Bisbe Dr. Herson. Aquest ha dit terminantment
"Recomaneu als vostres fidels, pastors, el Prayer
Book revisat. Utilitzeu-lo cada vegada que ho acon
selli una raó suficient... Que serveixi de base a les
vostres explicacions de la doctrina anglicana, so
bretot en aquells punts controvertits que demanen
avui un ensenyament auténtic i definit". Qui no
dirá que aquest llenguatge no és de rebellió en llavis
d'un funcionani de l'Estat com ho és un Bisbe an
glicá ?
Així ho cornprengué el Ministre de l'Interior,
quan digné en el Morning Post: "Sense cap dubte
els Bisbes haurien d'ésser els últims a aconsellar l'ac
ció directa contra l'autoritat del Parlament". ?1 qué
altra cosa que acció directa és aquesta actitud re
comanant el compliment de go desaprovat o refu
sat pels Comuns ?
Al mateix temps, entre el clergat s'ha produit una
divisió darrera d'altra. I els Bisbes cerquen el su
fragi deis clergues per recolzar-se en eh. I així,
en general els
clergues estan al ,costat deis Bis
bes en la seva actitud respectiva ; peró de vega
des, no, com en el cas de Londres, on, en la reunió
déls clergues, el Bisbe comengá dient que' si cadas
cú havia d'atendre les seves preferéncies personals,
l'Església aniria a morir consumida per l'individua
lisme i l'esperit de partit" ; i quan el vot de la reunió
fou desfavorable, rectifica, immediatament dient
"He reunit els meus pastors únicament per a co
néixer la seva opinió". Quina tristesa!
Davant d'aquestes divisions cada dia són més els
que, portats per la bona fe, criden per la separació
entre l'Església i l'Estat. I ha dit amb f orta lógica
un diari, Observer, aquestes paraules que semblen
resoldre de cop tota la qüestió : "Si l'Església vol
llibertat per a definir la seva doctrina, la pot obtenir
al preu d'altres Esglésies ; ja que una Església d'Es
tat no és mai autónoma".
La idea de la separació comença ja a tenir cos
dins el Regne Unit ; i no tindria res de particular
que, portada per les circumstáncies, especialment si
aquestes deixen dominar el partit treballista que en
a.questa matéria té un programa lliure de tradicions,
la separació arribés demanada pels fidels contra
molts pastors. Dissortadament, els contactes són tan
dolgos entre l'Església i l'Estat (llegeixi's interessos
creats) que a tot arreu produeixen mals innombra
bles ; peró en un país com Anglaterra, on l'Església
és anomenada "Església d'Estat" no cal dir com
aquests mals augmenten f antásticament. de manera
inversemblant... !
Els católics són més petits en aquell país que els
anglicans. Peró ?no els diuen res als pastors i als
fidels de bona fe la cohesió, la unitat de doctrina i
de disciplina entre ells? ? No destaca com llum ru
tilant aquesta unitat al costat del desordre, de la
baixesa de criteri, del desballestament general de
l'Església anglicana ?
Senyor ; doneu-los un xic de llum !
GASTON GERARD
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El concepie pagá de la propietat
El concepte pagá, completament amoral, de la pro
pietat, és aquest : la propietat és sagrada, inviolable,
irresponsable i no té deures morals ; la propietat és
un dret absolut, intangible ádhuc per la mateixa le
gislació, i es f onamenta en principis incommovibles
irreformables.
El dret de l'home en la f ruició de les coses mate
rials és i•limitat, incondicionable, té per rel ética la
sobirania de l'indiviu, pura emanació d'una Justicia
amoral, severa i estricta, independent de tot, subsis
tent per si mateixa.
L'individu, en ús d'aquest dret, no té traves al seu
egoisme, mestre respecti la vácua legalitat d'un Codi,
no troba cap superior limitació al seu deliri de ri
queses, i les que ha obtingut per a satisfer la seva
cobejança, u pertanyen de tal faisó que pot f er-ne
absolutament l'ús que li plagui, sense atendre altra
cosa que la voluptuosa degustació íntima del plaer,
sacrificant-les en l'altar insadollable de la seva ego
latria.
La desgrácia del próxim, la miséria del germá, les
aspiracions sublims de la idealitat, les supremes nor
mes rectores del món moral, no l'obliguen de cap
n-lanera ; si ell, muníficament, allarga el brag al des
valgut, protegeix les nobles empreses, per afany pot
acte
ser de satisfer la seva vanitat estulta, aixó és un
indiferent per la Justicia, que, encelada en l'Olimp
de la seva sagrada immutabilitat, ho esguarda f reda
ment, amb la terrible fredor d'una divinitat pagana.
La frisanga de l'or, la set de plaer estimula les
cobejances, encén l'af any de posseir, abriva les pas
sions dels qui envolten el feliç escollit de la deitat se
vera ; el deliri d'atraure's la simpatia del destí s'apo
amb la cons
dera dels cors i els omple de neguit i
tatació de la impotencia
d'angoixa, s'abranda el
foc que turmenta els esperits, la tivantor de l'esf org
inútil porta el rictus amarg de la desesperanga, per6
la Justicia roman indiferent i, terriblement vindica
tiva, está a l'aguait per protegir la tranquilla felicitat
del qui posseeix, absent a totes les angoixes que al
seu entorn desvetlla.
l'struggle for ufe, amb
Si la duresa de la lluita
ha retut algú, ai del
tot el seu inhumá egoisme
caigut 1: la má, pagana no l'ajudará pas a algar-se.
I a un extrem tan inconcebible es deuen aquests
principis desoladors de la concepció pagana que fins
els casos de més revoltant amoralitat i ádhuc alguns
de frapant injusticia, hi són lícits. L'home, domina
dor absolut deis seus béns, pot destruir-los com bé
Ii plagui, pot esmergar-los en els luxes més inhumans
davant la miséria del germá, pot esvair-los en els
més baixos plaers de la sensualitat sobreexcitada,
mentre la carn dolorida del próxim humil i obscur és
turmentada pel cástig del treball més dur i ádhuc pel
fibló de la necessitat extrema.
No hi ha cor generós, ni idealisme enlairat que
no senti la més pregona repugnáncia per aquest con
cepte de la propietat que dama venjanga a Déu.
La raó natural es revolta noblement, heroicament,
contra l'esperit d'aquestes lleis que, per ésser inhu
má., és profundament immoral i injust. Perque cal
ja d'antuvi assentar aquesta afirmació : que el fona
—

—

—

—

legalitat resideix essencialment en la mo
ralitat i que la forga coactiva del precepte jurídic o
és derivació de la f orga racional de les prescripcions
eternes de la Moral o és una arbitrária violéncia. En
un mot : que no hi pot haver legalitat, ni injusticia
contra la moral, contra el diví precepte de l'Amor,
cap i f onament del Decáleg i de la llei natural sen
ment de la

cera.

I no obstant, sobre aquells principis paganitzants
descansa tota l'estructura social de les nacions mo
dernes. L'Estat modern, amoral, laic, arreligiós, no
té cap cura d'aquesta justicia social. S'acontenta amb
servar més o menys deficientment una carcassa jurí
dica insubsistent i fútil, que no és més que un es
quelet suman, insuficient, de la vida social, un con
ducte frágil, constantment amenagat, per on el riu de
les passions s'escola, com ferro f os, amb tota la seva
cálida violéncia.
Que se li'n dóna a la llei de les ensenyances ter
minants i severes de la Moral cristiana sobre la pro
pietat ? La llei protegeix amb la seva f orga coactiva
la llibertat del mal, la llei es gira, iradament, con
tra el pobre qui, en ús d'un dret, s'apodera del bé
cl'altri per apaivagar la seva fam, i, en canvi, tolera
indif erent que la justicia natural sigui prostituida i
sollada i vulnerada per l'opulent, estult i luxuriós, que
malversa els seus cabals en vicis i disbauxes.
Digueu-me, ánimes nobles, ánimes cristianes l'es
perit d'aquestes lleis ? és compatible amb les ensenyan
ces de l'Evangeli, amb la doctrina humaníssima i
redemptora de Jesucrist ?
Aquests principis, per& diran alguns, tenen en la
nostra época la sanció dels f ets, ells inspiren encara,
essencialment, totes les legislacions, i són, per altra
banda, el nervi de la civilització i el progrés, car es
timulen els homes, assedegats de plaers, ávids de gló
ria i d'honoranga a llangar-se f ebrosos al deliri de les
ans conquestes materials, deis treballs titánics que
veiem realitzar-se cada dia. Ah, pero ? és possible que
possible
un hom de cor parli així ? Més encara ; ? és
tin
el
consell
de
Jesucrist
que un cristiá que, seguint
gui fam i set de justícia, pugui raonar d'aquesta ma
nera? ? Es que caldria, si aix6 fos cert, sacrificar tants
dolors, tantes llágrimes i tragédies en l'ara funesta
d'un ídol engolidor, el Progrés?
Per?) és que, demés, aquests principis demostren
una veritable degeneració en el nivell étic dels pobles
i ádhuc de la humanitat, influida per intents de resur
receló pagana. Car ells suposen l'home tan perfecta
ment amoral que sois es mou per la f ebre del plaer
i del vici ; sense altre estímul que la desbridada cobe
janga de béns materials. En aquesta hipótesi desola
dora, és menyspreada la humanitat, és viltinguda la
carn adolorida de l'humil. S'oblida completament la
doctrina sublim de la Caritat, aixó és, la doctrina di
vina de l'Amor, que ensenyá Jesucrist amb la seva
vida i sacrifici meravellosos. ? Tan insensibles som a
l'ardor seráfic de l'amor diví que sols ens mou l'afany
de riqueses ? ? Oblidem la forga roenta i abrusadora
del sacrifici, de l'abnegació, que ha engendrat les obres
més genials i ha creat els grans herois de l'amor ?
? No está manat amb la Suprema Autoritat de la llei
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més augusta estimar Déu sobre totes les coses ? I
aquell que sois és capag de moure's per la posses
sió de les coses, estima més les coses que Déu.
Altrament, els resultats d'aquestes lleis immorals i
són massa vis
inhumanes
i per tant, injustes
tents, massa dolorosament vius, perqué tinguem de
remarcar-los ara. Fruit d'aquesta concepció pagana
de la propietat és aquesta horrible, activíssima, ma
lura social de la nostra época, aquesta lluita que ha
fet vessar tanta sang, aquesta set de plaer i de gló
ria que s'ha apoderat de totes les classes socials fins
de les Inés humils, turmentant cruelment les ánimes
amb el suplici irremeiable de la frisanga folla de
grandeses ; aquesta duresa de l'egoisme, aquestes cri
sis económiques que han dut el fel de la inquietud més
amarga fins al guany humil i honrat del pa de cada
dia ; aquest malestar que vaga en l'ambient, que pe
netra cor endins, indesarrelable, que preocupa els le
gisladors, corseca els apóstols, allunya els pobres de
Jesucrist oh paradoxa!
i ofega la felicitat a flor
de néixer.
1 ha estat tan funesta la influencia d'aquest virus
anticristiá, que, difonent un concepte pagá, erroni,
de la caritat, ha f et oblidar a molts cristians incons
cients la doctrina essencialment humana i redempto
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la doctrina cristiana de la propietat, que,
de les nostres forces, intentarem ex
posar, si Déu vol, en el vinent article.
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l'Evangeli.
*

*

*

Quin és, doncs, l'origen d'aquest concepte de la
propietat que va estendre en el món modern la Re
volució Francesa ? La História ens ho assenyala evi
?

dentment : la revolució fou un intent de restauració
pagana, ! aquest concepte fill de la revolució s'inspi
ra directament en el dret pagá de la Roma antiga.
El Codi civil anomenat de Napoleó, que ha servit
després de model a tots els altres de les nacions
europees, defineix en el seu art. 544 la propietat com
"el dret de fruir i disposar de les coses, de la ma
nera més absoluta."
Aix6 recorda la célebre definició romana, o, millor
dit, els comentaristes del dret romá, que resumeixen
energicarnent els trets característics del domini amb
aquesta expressió lapidária ius abutendi.
Peró, deixant i tot, a part, quin és el sentit exacte
del ius abutendi romá, cal constatar que en el món
antic
que era, en definitiva, el món de l'esclavitud,
mancat de la llum redemptora de la Revelació—tenia
distint o almenys era rnés tolerable
un significat
aquest concepte amoral de les riqueses.
El concepte dinámic de la ciencia que, en els seus
justos termes, és certíssim i del qual la História ens
dóna testimoni evident, té també innegable aplicació
a les ciencies jurídiques, i a les morals fins a la plé
tora de la manifestacié de la Veritat, que és el Cris
tianisme. El dret és engendrat pel joc de les forces
en la vida, i de la primitiva divinització de la f or
ga en resulta l'imperi del dret mitjangant un riquís
sim procés de depuració constant. Aixó pot cons
tatar-se ben bé en la significació i importáncia que
té l'equitat en l'elaboració del dret romá.
Ara bé ; el Cristianisme fou per al món antic
una alenada vigorosa de renovació i, per dir-ho més
exactament, una veritable revolució que doná un
impuls máxim a l'equitat, descobrint horitzons i
fixant principis incommovibles que la llum superior
de la Revolució mostrá a la feble raó humana que
en devingué meravellada.
I de la sublim doctrina d'Amor que predicá el
essencialment oposada a la del món
Crist, sorgí
•

—

—

Una de dues.
Avui dia, creieu que el que fa lastima de debó
és la manca de reflexió verament hi ha persones
que no saben el per que de les coses que fan i
diuen, que ignoren per complet les causes que mo
tiven els seus actes, ja siguin morals o materials.
Vénen, a ésser una especie de ninots, diguem-ho
així, que segons d'on bufa el vent, es belluguen i
fan gestos, sense que el seu cervell intervingui per
res en les seves accions.
Fa f eredat el gran nombre de persones que volen
f er-se passar per cultes i educades, les idees de les
quals són tan buides i mancades de sentit comú.
Sobretot si entreu en conversa amb alguna d'elles
sobre, el tema de religió, us miren amb un aire iró
nic com aquell que esguarda i escolta un infant
que enraona i no sap el que es diu. Peró si jo no
hi cree en Déu! Si Déu no existeix ! us tiren en
cara. Ells es volen convencer (o creuen estar con
N,enguts) que Déu no hi és ; proclamen a tort i a
dret que són ateus, i en canvi no poden dir tres
paraules seguides que no hi barregin el llot f asti
gós d'una blasfemia contra Déu o la seva dolcíssi
ma Mare. I aixó que van negant als quatre vents
l'existencia de Déu!
Reflexioneu una mica, vosaltres els que us dieu
ateus ! Si realment esteu convenguts que no hi ha
Déu, si creieu f ermament en la inexistencia d'un
Ser Suprem, ? per quina raó i per que amb tanta rá
bia l'ataqueu? ? Com és, doncs, que contínuament,
pub l així s'ha de dir, la vostra boca escup frases
i vomita injúries contra d'Ell? Quan una cosa no
existeix, no se'n fa cap cas per més que se'n senti

parlar.
Em dineu segurament : oh I és un costum com
n'hi ha molts ! Ja és ben casual que aquest "costum"
arreli tan

profundament

que pensen
que tots els

com

en

vosaltres !

renegaires

no

vostres

cors

i

en

tots els

Ja és f orta coincidencia
creguin en Déu! Si ef ec

tivament estessin convenguts que no hi és, el deixa
rien estar i no se'n preocuparien ni molt ni poc.
Hom diu que aquestes persones no tenen cervell,
puix si pensessin una mica, i es prenguessin la mo
lestia d'esbrinar tans sois un xic el per Tue de la
seva manera d'obrar, la raó natural els dina clara
ment que van errats de comptes. El cervell, que és
el que fa tan gran a l'home dintre la seva petitesa,
el tenim per f er-lo funcionar. Peró per desgrácia
n'hi ha molts que no es recorden, o fingeixen no re
cordar-se d'aixó, i veus aquí el perqué van a la de
riva com un vaixell sense timó.
Deixem-nos de mitges-tintes O creieu fermament
que Déu existeix i us empareu en la seva Santa
Llei, o, si no hi creieu, almenys no escandalitzeu
als que us volten amb el torrent fangós i brut ;le
paraulotes i blasf emies contra d'Ell, que brolla sem
pre de la boca de tot renegaire.
Que en tenia de raó aquella persona que deja que
el sentit comú és el menys comú de tots els sentits !
ANTONI PI
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Parla el doctor Segura
El delegat del Papa per a dirigir en nom seu
l'acció católica i social a Espanya, que a fe és ben
digne de tan alta missió, l'eminentíssim doctor Se
gura. Cardenal de la Santa Església i Arquebisbe de
Toledo, ha començat la preparació de la Dictda de la
Premsa Católica publicant un interessant document
que haurien de llegir i meditar tots els católics.
No es penediran pas de fer-ho, perque la lec
tura és, a la vegada, alliçonadora i saborosa, i mou
fortament a l'acció.
Diu així :
"Motiu de consoladores esperances són els resul
tats assolits en la celebració del Dia de la Premsa
católica durant el darrer any.
L'augment tan considerable de la collecta, al ma
teix temps que un nou exit parcial, representa en
aquesta nobilíssima campanya un avanç a bastament
estimable en interessos sagrats, incomparablement
més preats que els del diner.
Aqueix augment, si bé en la seva xifra global no
vingui a resoldre económicament l'importantíssim
problema plantejat, de tant de temps ençá, de la
bona Premsa, no obstant, té una significació que in
més fer remarcar.
teressa
Si detingudament s'estudien les dades estadístiques
publicades, hom pot apreciar que l'augment no obeeix
a cap donatiu d'importancia procedent de persona
determinada, sinó que es descomposa en
o entitat
petites quantitats que suposen altres tants nous le
gionaris de la Premsa católica o noves aportacions
deis qui podríem anomenar ja veterans d'aquesta san
ta

causa.

I tractant-se dels afavoridors de la Premsa cató
lica, bé podem assegurar que cada nou donatiu va

acompanyat d'una fervent oració que puja al Cel per
a implorar la protecció divina en aquesta fatigosa i
cada dia més acarnissada lluita contra els enemics de

l'Església.

Cal que tinguem molt presents les paraules de l'A
póstol, que constitueix tot un programa d'acció ca
tólica: "ni el que planta és alguna cosa, ni el que
rega, sinó Déu, qui fa créixer i fructificar."
Al mateix temps, per insignificant que sigui, cada
nou

donatiu suposa

católica; i és sabut

L

un nou sacrifici per la Premsa
que el sacrifici és la rosada més

f ecundant, la saba més vivificadora de les obres de
Déu.
Es, finalment, cada nou generós oferiment una
nova voluntat guanyada i posada al servei d'aquesta
croada encaminada a conquistar animes per a Jesu
crist i a def.ensar els drets sacratíssims de la seva
Esposa la Santa Església.
Ah Si els católics espanyols acabessin de convén
cer-se de la importancia que té la Premsa católica en
ordre a la implantació del regnat de Jesucrist !
No és pas aquesta una opinió discutible, sinó que
es doctrina inconcusa que vénen incessantment incul
cant des de la cátedra infallible de Roma els Sobi
rans Pontíf exs.
El verament estrany i inexplicable és que aquesta

augusta, que no és sinó l'eco de la veu de Déu
la terra, no hagi arribat encara a ressonar en le's
consciéncies de tants i tants fidels.
Aquesta mateixa afirmació es conté en el venerat
doctiment amb qué el Sant Pare per mitjá de la seva
Secretaria d'Estat, va dignar-se significar als católics
espanyols la seva gratitud pel donatiu del Dia de la
Premsa católica i formular els seus desigs pel seu
f eliç increment i per la consecució dels elevats fins
als quals ella consagra la seva important activitat.
"Es també
es deja en el citat document pontifici
motiu de par
de primer de febrer de l'any actual
ticular complaença per a Sa Santedat el fet que tan
proverbial iniciativa vagi aconseguint resultats sem
pre majors ; la qual cosa és prova molt aconsoladora
de la cada dia més desenrotllada consciencia dels
católics respecte a una causa que es troba avui, sens
dubte, entre les més importants de les que reclamen
l'atenció i la cooperació deis fidels."
Tres conclusions gravíssimes s'afirmen en aquestes
autoritzades paraules que cal marcar ben bé.
Es la primera :a que estableix com a deure de
consciencia la greu obligació que pesa damunt tots
els católics de no privar la seva patria d'aquest
mitjá eficacíssim de la defensa de la seva fe.
En observar el desconeixement practic d'aquest
cleure f onamental, s'arriba al convenciment que són
molts els fidels que tenen atrofiada llur consciencia,
amb greu detriment per a Ilurs animes.
La segona conclusió importantíssima és la de que
la Premsa católica ocupa lloc de preferencia entre les
causes transcendentals del Catolicisme.
Fóra ociós corroborar aquesta afirmació amb in
nombrables testimonis deis Sobirans Pontíf exs, qui
no han cessat en aquesta darrera época de recordar
als fidels aquest principi que sembla tant més deseo
negut com és més necessari. Dignes de tot elogi són
els que consagren llur activitat i llur fortuna a bastir
temples, a fundar hospitals i asils, a erigir cátedres ;
cal, peró, no oblidar que una mala Premsa domi
nant el món, destruirá en breu lapse de temps tots
aquests preclars monuments de la pietat i de la cari
tat cristiana.
D'ací es dedueix claríssimament la tercera conclu
sió que es refereix a la necessitat moral per part deis
católics, de _cooperar per tots els mitjans que siguin
a llur abast, a la fundació, al sosteniment, a la de
fensa, el desenrotllament de llur Premsa católica.
Si bé tots ens hem de congratular del floriment
creixent del Dia de la Premsa católica a Espanya,
és just de reconeixer noblement que, som molt lluny
de la meta de les nostres legitimes aspiracions.
Urgeix, dones, que es redoblin els esf orços, i que
els que puguin treballar treballin amb altesa de mires;
urgeix que es multipliquin les oracions per la gran
causa de la Premisa católica, urgeix, finalment, que
es prodiguin els sacrificis de tota mena per a laborar
a costa seva la veritable grandesa de la Patria, que
está en relació directa amb el major floriment de la
fe i la major prosperitat de l'Església."
veu
a

—

—
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estatuts ni llur organització. El P. Bárcena els de
mostra que coneix perf ectament la finalitat del ro

abres

tarisme.

Comenga el seu notable estudi amb
tóriques sobre l'origen del rotarisme

Cascos de cristal, por Cándido Closa.— Editorial de
Juan de Gassó.
L'autor d'aquesta obra ens diu que "tenía una urna
de cristal y en ella guardábanse mil recuerdos, quizá
sin saberlo yo. Rompióse la urna y quedaron por
ahí, encima la mesa de trabajo, unos cascos de cris
tal. Y los recogí y los guardé. Cada uno de esos cas
cos refleja cosas y casos e imágenes y episodios. Se
gún sea la posición y el lugar que ocupa en la mesa
el casco, su reflejo es más o menos firme, luminoso
u opaco ; sincero, real o farsante".
Cascos de cristal conté, en ef ecte, una série d'ob
servacions de diversos caires. El senyor Closa ens
demostra en aquesta obra que és un bon observador
i un bon psicóleg. Sens dubte la seva obra seria més
interessant si els sentiments i les idees f ossin expres
sats amb més sinceritat. Un hom s'adona de seguida
que empra una llengua que no domina. El senyor
Closa escriu correctament i ádhuc amb certa elegán
cia, peró sovint s'endevina una traducció .literal dels
pensaments que han estat concebuts en una altra

llengua.

L'ambient de Ripoll, on segons creiem resideix
l'autor, no és gaire a propósit per a escriure obres
del carácter de Cascos de cristal.
Cal confessar, peró, que alguns temes són molt
ben desenrotllats i que l'autor diu coses interessants.
Los

Rotarios,

sus

tendencias

en

el orden social,

mo

ral y religioso, por Felipe Alonso Bárcena, S. J.,
maestro agregado a la Facultad de Teología de la

Universidad Gregoriana de Roma, profesor de
Teología fundamental en el Colegio Máximo de
Granada.— Editorial Razón y Fe.

L'illustre jesuita P. Alonso Bárcena ha fet un es
tudi admirable i documentadíssim del rotarisme.
Ens diu en el Próleg que el rotarisme es presenta
en el món deis homes de negocis amb una
lluissor
que atrau i captiva.
Els fins que es proposa i els mitjans que utilitza
són d'aquells que subjuguen el cor humá. S ón tan
llampants i tan suggestius, que no és estrany que
isteixi gent disposada a aixoplugar-se sota la ban
dera del rotarisme.
Quan el P. Bárcena7 va publicar damunt les pla
nes de l'excellent revista Razón y Fe els seus admi
rables articles coinbatent els rotaris, els addictes al
rotarisme intentaren def ensar-se, peró no els f ou
possible combatre la sólida argumentació de l'illustre

jesuita.

Els rotaris pretenen demostrar que Ilurs adversa
ris obren lleugerament perquI no coneixen ni Ilurs
b4,1~4~.141.14,4"901~0.114
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En els altres capítols estudia l'organització deis clubs
rotaris, l'esséricia del rotarisme i el vici capital de
la institució rotária. Es altament interessant el que
diu sobre el carácter de la moral rotária. En el ca
pítol VIII fa un parallel entre el rotarisme i la ma
goneria i compara l'esperit dels clubs rotaris i l'es

perit rnagónic.

es reprodueixen fragments d'al
pastorals deis Bisbes que han donat el

Al final del llibre
gunes cartes

crit d'alerta sobre la moral i el f uncionament del ro
tarisme.
No és d'estranyar que l'obra serena i documenta
da de l'illustre pare jesuita hagi tingut una gran di
fusió. Es la condemnació més ferma i més sólida que
s'ha f et del rotarisme.
Els católics que desitgin conéixer l'organització ro
tária i els perills del rotarisme, cal que llegeixin l'obra
del P. Bárcena, escrita pulcrament i sense davallar
mai de la regió serena de la crítica.

Aplech
Recó

rondayes mallorquines d'En Jordi des
(Mn. Antoni M. Alcover) amb dibuixos de
de

Josep Moll i Francesc de B. Mon.—Palma de
Mallorca.

Les rondallet populars tenen un encís extraordi
nari. Chesterton ha dit que les rondalles les escriuen
els homes més sans del poble. Els partidaris de la
literatura sensual i truculent trobaran excessivament
innocent la poesia popular. No creiem, peró, que
existeixi res tan bell i tan encisador com les cangons
populars i les rondalles que els músics i els poetes
purs saben copsar dels llavis innocents del poble. La
gent Senzilla expressa llurs sentiments amb una gran
simplicitat. En les entranyes de la poesia popular
batega Pánima immortal del poble.
Mossén Alcover ha recollit un aplec de rondalles
mallorquines i les ha publicat procurant conservar
llur puresa primitiva. Aquestes rondalles no han es
tat escrites en Ilenguatge literari, sinó en llenguatge
popular. Es el poble que ens corita ingénuament el
que ha vist en el món blau del somni i de la f aula.
Algunes de les rondalles aplegades per Mossén Al
cover són delicioses.
Cal que es recullin aquests tresors de poesia popu
lar. Avui únicament les dones que porten damunt el
cap la neu deis anys saben rondalles i cangons po

pulars.

Tots

aquells que saben

on

floreixen les flors hu

mils, peró exquisides, de ránima popular, mereixen
les nostres simpaties.
Un llibre de rondalles será sempre una llepolia ex
quisida per aquells que saben gustar la mel dolcís
sima del verger florit de la poesia popular.

CIVERA

C

A

N

T

Y

o

A

C

1

A

L

451

liallff 114 IILA fftIAIÁ
Acabades les grans festes inaugurals de l'Exposi
ció de Barcelona sembla que la política deuria tor
procés de Gua
nar a pendre vol, pero si no fos el
dalajara poc hauria preocupat a ningú la cosa pú
blica.
El cap del Govern ha tret el partit possible del f et
i de les festes de les dues Exposicions, amb vistes
a la política exterior' principalment, peró no ha do
nat massa importancia a la política interior. Unica
ment una Nota política f orta ha publicat contra las
Flojas libres adés publicades contra la política del
Directori.
El que més preocupa En Primo de Rivera és la
campanya que es continua f ent contra el prestigi
del Govern per un sector de la premsa estrangera.
Altra de les preocupacions del cap del Govern neix
de la sistemática depreciació de nostra divisa mo
netaria, víctima, fa temps, d'una postergació finan
ciera, per dir-ho així, que no s'explica prou bé sola
s'al
ment per les causes polítiques i económiques que

leguen.
Ni l'éxit de

l'emprestit de cinc

cents milions de

pessetes quatre voltes i mitja cobert sense cap es
forg, no ha f et canviar aquesta situació tan depri
tr)ent.
Els tecnics financiers no es cansen de proposar-hi
remei, i sembla que algunes de llurs indicacions se
Calvo Sotelo. "Moderació en
ran ateses per En

despeses, supressió deis pressupostos extraordi
naris, reforma de la política aranzelária, abaratiment
de la vida"... tot menys la rebaixa deis impostos ex
les

cessivament carregats que escolen les f onts de la vida
económica del país.
La reunió, a Madrid, del Consell de la Societat de
les Nacions ha constituit, per una breu temporada,
com a centre de la política
a la capital d'Espanya
anglesa,
amb la consegüent absén
mundial. La crisi
restará importancia. La
Mr.
Chamberlain,
u
cia de
vital qüestió de les minories, que ha de tractar-se
allí, quedará altra volta sense resoldre.
*

*

*

De fronteres enlla han passat coses grosses en pocs
dies.
La represa de les relacions de MIxic amb l'Esglé
sia, per tal de negociar un modus vivendi que f aci
possible la pau religiosa en aquella sotraguejada na
ció, sembla que ja és un f et digne, si és veritat, de
anticatóli
la més f ervent estima. Peró les passions
ques estan allí encara tan vives en els partits impe
rants, i tan calenta está encara la sang vessada pels
neronians de Calles, que f orgosament les negociacions
han d'ésser dif ícils i llargues. Cal encomanar-los a
Déu i no abandonar-se massa en bragos de l'espe

La recaiguda del rei Jordi i el triomf electoral del
partit treballista anglés han emocionat tota la Gran
Bretanya i els seus Dominions, i adhuc tot el món.
A fortunadament la recaiguda del rei no és greu, i el
triornf del laborisme no porta immediatament apare
liada cap transformació important en la vida política

anglesa.

La dimissió de Baldwin i la pujada al poder de
M ac-Donald són f ets naturals de la nova situació
creada pels resultats de les eleccions, de la qual si
tuació resulta per f orça arbitre Lloyd George, nu
rnéricament pels seus 50 diputats, i moralment pels
5.000.000 de vots. Lloyd George s'ha apressat
seus
Mac-Donald que
a dir que no permetra al govern de
interessos
de
la nació i de la
atempti contra els alts
onarquia, ni que intenti la nacionalització de les
mines, ni de cap de les riqueses del país. D'aixó a una
intelligéncia amb els conservadors no hi ha gran dis
tancia. Es de creure que home tan discret i ponderat
com Mac-Donald no donará peu a semblant coalició,
que ara provocaria perilloses reaccions. Ço que hom
espera de les directrius del nou gabinet angles és
antimilita
una accentuació de la política pacifista i
rista, una major protecció al treball nacional i a les
cntitats obreres, relligament de relacions diplomáti
ques amb els governs tarats de socialisme, acosta
ment a la Rússia deis Soviets i una política fiscal
que s'inclini a carregar els impostos sobre les ren
des parasitáries per a descarregar els que pesen so
bre el petit contribuent i sobre el poble, aclaparats de
tributs onerosos o injustos.
Els católics no tenim per qué alarmar-nos d'aquest
triomf. La Religió segurament que no hi perdrá res,
i fins i tot pot guanyar-hi. Les raons són ben óbvies
pels que coneixen la história anglesa.
Les altres eleccions, les de Bélgica, quasi no han
modificat en res el mapa polític d'aquella simpática
nació. Els socialistes són els que hi han sortit per
dent més, i algun lloc els católics. Els flamissants hi
surten guanyant de debó, i és probable que en sápi
guen treure les conseqüencies. Són ardits i eixerits.
La cabdal qüestió de les reparacions aviat deixará
d'ésser-ho. L'avinença deis périts comprén tots els
problemes subjectes a la seva decisió. Pins sembla
que a conseqüencia d'aixo aviat será un f et l'evacua
ció de Renánia.
Ara el govern del Reich demana també que cessin
tots els cntrols de l'Entente sobre Alemanya dima
nats del Tractat de Versalles. "En el demanar no hi
ha engany", peró hi pot haver excés de confianga
fins a cert punt, imprudencia. En el que no hi ha
dubte és que es van aplanant els veritables camins
de la pau.
Les Cambres italianes han aprovat els Tractats del
Latera, després deis histórics discursos de Musso
lini. Grácies a Déu!

J.

ranga.
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questa societat, rendint, en nom del Govern, un ho
menatge a la vellesa i va besar la má d'una senyora

Noficiari

septuagenária qui tenia al
Finalitzá l'acte el

seu costat

a

la taula.

Vallellano, actual pre
sident, qui para en nom de la Societat i regraca a
tots Ilur assisténcia a l'acte, f ent un elogi de la ve
ilesa i de quants han contribuit a la prosperitat deis

Espanya

comte de

Al saló d'actes del Foment del Treball Nacional
s'ha celebrat amb la deguda solemnitat el Centenari "Previsores del Porvenir".
Després, al Palau de Cristall del Retir es verifica
del Codi de Comerç de l'any 1829.
una festa homenatge a la vellesa, en la qual els vells
L'acte fou presidit pel Dr. Boix, catedrátic de
reberen l'homenatge deis nens, qui foren obsequiats
Dret Mercantil d'aquesta Universitat, amb assistén
cia de moltes altes personalitats del món cultural i amb joguines.
—Els Sindicats Católics Femenins de Sevilla han
de les classes mercantils.
estrenat
un local nou magnífic.
El discurs commemoratiu pronunciat pel ,enyor
—El cultiu de l'eucaliptus, esas a Catalunya, es
president fou molt documentat i comprensiu, essent va
intensificant cap al nord d'Espanya, on es cultiva
molt aplaudit en acabar el seu parlament.
l'estil de hoscos, pels fruits excellents que dóna.
—Entre les formes que va prenent el simpátic Ho
En l'Assemblea Forestal que acaba de tenir lloc a
menatge a la Vellesa, és curiós registrar la següent
portada a cap, a Madrid, amb motiu de celebrar-se Santander, s'ha estudiat l'eucaliptus sota tots els as.
pectes.
les noces d'argent deis "Companeros del Porvenir".
Primer es féu un banquet a l'Hotel Nacional a
honor de la vellesa deis "Previsores del Porvenir",
Estranger
figurant en la presidéncia el ministre de Justícia i el
de l'Exércit, el governador, el senyor Francos Ro
La rnania de les ciutats grans convertirá prompte
dríguez, el director general del Deute i el president Nova York en una metrópoli de vint milions d'habi
deis "Previsores del Porvenir".
tants, per mitjá de l'agregació a dita ciutat, ja prou
Hi assistiren els membres del Consell .d'Adminis
gran, de totes les poblacions situades a 8o quilóme
tració deis "Previsores del Porvenir", el Banc Po
tres del seu actual centre. Quines ganes de compli
pular i altres personalitats.
car la vida!
Als postres es pronunciaren brindis.
—El ministre de l'Interior, d'Itália, ha
El ministre de Grácia i Justicia va fer l'elogi de per sempre més i en absolut els anomenats prohibit
concur
la tasca deis "Previsores del Porvenir" i alludí sos de bellesa ; concursos de vanitats que quasi sem
l'interés que ha demostrat el Rei per l'actuació d'a
pre acaben tnalament.
•

Bloc d'anunciants
Els bons amics nostres que amb l'anunci contribtkixen a la difusió de la nostra revista, han
de meréixer les simpaties deis nostres subscriptorsq lectors en general que coincideixen amb el nostre
idean. Ens plau publicar a continuació el nom deis nostres anunciants, per tal que els nostres amics
els recordin quan hagin d'adquirir algun deis articles que ofereixen al públic.
Heus els ací :
ACADEMIA COTS:
Av. Portal de l'Angel, 38.

ELECTRICITAT:
Antoni Alió. Laietana, 67.

ACCESSORIS D'AUTOMOBILS:
Service Station.

Aragó,

CAMISERIA:
Salvador Rubert. Aribau, 30 i
Avinguda Portal de l'Angel, 13.
CIMENT ARTIFICIAL:
Josep Fradera. Ronda Universi
31.

CORRETGES:
Manuel

Juan,

Blasi.

Passeig

de

"Bergougnan".

GRAMOFONS:

Sant

MODES :
M. Estera

Catalunya,

de

Rambla

lunya, 76.

César Vicente. P. de Gracia, 4.
Guillem Puig. Pelai, 14.

272.

BICICLETES:
R. Serra. Rbla. Cataiunya, to6.

dad,

NEUMATICS:

Galera. Rbla. de

de

Cata

SABATERIA:
Calçats Minerva, S. A. Laietana,
núm. 30.
Casa Creus.

Aribau,

24.

7.

MODISTA:
R. Puigdoménech.

Diagonal,

452.

NOVETATS PER A SENYORA:
"El Centro". Rda. de Sant Pere, 5.

SASTRERIES :
Rambla Catalunya, 52, I."
(Especialitat en vestits per a nens.)
Ramon Beleta. Av. del Portal de

l'Angel,

35.

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

MATERIAL PER A COBERTES :
Uralita, S. A.

PASTES PER A SOPA:
Antiga "Casa Figueras". Rambla
de Sant Josep, u.

XARXES I

13.

DROGUERIA I PERFUMERIA:
Pallejá i Botunatí, S. L. Claris, 57,

FILS PER A LA
PESCA:
Fills de Gabriel Juliá, Bruch, 7.
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Chacal artificial LANDFORT

BARCELONA
JOSEP FRA D ER A. Despatx: Ronda Uníversítat, 31
LANDFORT
telefónica:
Direcció telegráfica i
Teléfon 13067
-

Confeccions per

R.

Diagonal,

452,

a

senyora í nenes

BARCELONA

wymmommomounamexammrcor

minin'ararra,

La Nova Gramola Ortofbnica
és el millor obsequi per Sant Josep

ALBÓ

ANTONI

Dernaneu
Vía Laietana, 67

-

audició

a

la

casa

Fill tic Guillermo Pule S. en C.

BARCELONA

Pelai, 14. Ronda Sant Pau, 68- 70

Mbterial electric de totes classes
Installacions i Reparacions
Taller Rádio

1

una

Teléfon 16201

BARCELONA

-

Aquesta

té l'exclusiva de venda

casa

.petits aparells aplicables

d'uns

rent altern de

125 volts,

les xinxetes i Ilums
]
1

II

cions,

capelles

per

d'oli,

i altres !loes

de 2 céntims

FABRICA DE PASTES ALIMENTICIES

cor

substituir

les habita

en

cessiti Ilum constant, amb
cassament

a

al

es

ne

consum

es

en

on

iTIG1 CASA FIGUERÁS
FUNDADA EN 1820

24 hores

Demaneu demostracionsl
Vía Laietana, 67

SERVICE
PRIMERA

ESTACIÓ

JOSEP
La

casa

Rambla de Sant Josep, 11.-BARCELONA

STATION

AMERICANA

A

ESPANY A

MANZANARES

més important en gasolina, petroli, neumittics, cambres, ola, grasses,
accessoris, cines, ferreteria i tot quvnt pertany a l'automiibil.
VENDA A L'ENGRÓS 1 DETALL

OARATGE

1

TALLERS:

CASA
Carrer

Carrera Sepúlveda, 198-150
VIllarroel, 55
1 Plorldablanca, 121
Tel/fon 31510
CUTAlrárallirlfIrrITTII

Passelg

CENTRAL:

Aragó, 272

Grácia, 45
Tel/fon 11550

SUCURSAL:

Esplugues

de Llobregat:

de

MAGATZEMS:
Cent, 421

Consell de

Carrer Laurean°

Encreuament de
teras de Madrid

Miró,

les
1

59

carre

Cornellá

BARCELONA

•
•
•
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ALUNY

SOCIA

A

L

\yrzc,-151-n7:-%-,31;‘-but-ww-nnG5:

Companyia
VAPOR..S

ILES

Trasatlántico

'CORRELIS

FABRICA DE XARXES
FILS RETORTS

Espanya-Nova York
9 expedieions

RAPID: lord d'Espanya

a

Fany

PER A LA PESCA

a
1.

expedielons

a

l'any

EXPRESS: Islediterrani i l'Argentina
12 expédielons a l'any
UNJA: Mediterrani, Cuba i Nova York

fatiDE

16 expedicions al' any

Mediterrani, Costa Firme
11 exnedielons

Illediterrani
a

a

11:3

Cuba i Alékic

a

16

1

ESPANYOLS

Serveis
RAPID

GR.ANS INDUSTRIES

a

l'any

Fernando No
12

expedicions

a

Farty

3

expedicions

a

l'any

Filipines

Servei tipus Gran Hotel.
teleionia.
Orquestra.

-

T.S. F.

Capena,

-

Radio
etc.

Bruch,

etc.,

n.° 7

-

Teléfon 11422

(Entre Trafalgar i Ronda)

54t,

Pes informes, a les Agencies de la Cornpanyia
en ,?ls principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines
la Companyia : Plaça Medinaceli, 8.

BARCELONA

.,19:nlgjwiltDCw1,111~0,1-4Car.1

ANN1M44,A411,41114,1.44¦%111%441,4441"414~0
-

13
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marca
-

WILILLAM

Preseniació.

-

marca

Bon preu

Antiga

L'41

B« F. E. de nostra fabricació
Lo millar de lo míllor

COMPTAT I

ACCESSORIS

T

-

A

TERMINIS

HEPA lEt A. CIONS

Borrás
R. Serra
Rbla, Calalunya, 106
(cantonada al Passatge de la Coneepeió)

casa

-

-

irme

.o.og

Irinnrywrgrairs-nrinnnrrnrirr–rrorwrimrtrgriht

z.

1

1

linicerde
i
4,

,

Nou

tipus. Qualitat i presentació
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Académia Cots
Direcció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA
FUNDADA IEN
Telafon 18953

SUCURSALS:

CLASSES

1t137
782

A.-Apartat

MADRID, Av. Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guimerá, 32
REUS, Arrabal Robuster, 23; MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Carme, 52 bis.
SELECTES separats els dos sexes per diferents pisos i escales

COMERÇ

-

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones places.
ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra comercial.— Correspondacia.— Meca

nografia.—Taquigrafia.—Franees i Anglés.—Alemany.—Classificació

comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines

TORRENTS

SASTRERIA
Ex-professor de l'Acadanía de
Aquesta sastrería
bon vestir

perqué

gust inconfusible.
El 5 0/0

de

Mestres Sastres de Barcelona

coneguda i apreciada

és

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.

tothom

per

a

qui li agrada el

la seva confecció i en les seves robes es troba un
Grans existéncies en géneres de totes classes.

en

descompte especial

als

Rambla de Catalunya, 12, 1,er

/

subscriptors

de

CATALUNYA SOCIAL.

Tel?fon 16040

—

BARCELONA

ILLIP

CAMISERIES R1,113ERT
GENERES DE PUNT, PA/AMES, MOCADORS, GUA NTS

Avinguda Portal de l'Angel,

I L- LOR

diva

13 i

BARCELONA

Aribau, 30

IV1A-TWRIAL

RER

A

COEBEIRT'ES

córcega293

a.aironsoxm 4104
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G.—Proveo., IV;

FRANQUEO

CONCERTADO'

