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Els arrendaments de finques rúsliques
Moltes vegades hem dit

en

aquestes

planes

que

la nostra terra, sortosament, no tertim proble
ma agrari. La qüestió del domini de la terra ha
estat aquí tan encertadament resolta pel nostre
clret consuetudinari que ami, amb tot i el socia
a‘gran, que ha volat damunt tots els pobles,
a
Catalunya no tenim qüestió agraria ni socialisme
agrari tan solament.
Tenim una que altra qüestió agrária; pera po
ques i reduides a comarques limitades. Fa uns
anYs que ha pres estat dins la premsa la qüestió de
la rabassa rnorta a la comarca del Penedés; fa
Pocs
y
que a les terres tarragonines (part bai
sa de
l'Ebre) es van promoure assumptes judi
cials amb motiu de certes pro pietats considerades
Prillilirktment
com a comunals. Peró si d'un i d'al
tre
problema en descartem Vaspecte polític, veu
rem com els mateixos resten fora de la categoría
de Problemes
veritables.
I és que la divisió entre el domini directe i el
dornini útil de la terra, establerta áquí de manera
claríssima i en mil formes variades, ha estat una
base magnífica des de primera hora. Amb aquesta
ulvisió les formes de societat per al conreu de les
terres han esdevingut variadíssimes i amb un
camp 11,4olt am
pie per a tota mena de combinacions.
10h es trobarien, per exemple, les infinites varie
tats de
contractes fills del dret consuetudinari, i
partint d'aquella divisió, que tenim aquí des de la
mitgeria a seques fins a les formes de cinquenes,
terratges, de parceries, de masoveries, etc.?
E_nlloc
del món. Creiem ésser
exemple únic (i
ho diem
amb orgull coblectiu) en aquesta matéría.
eh

u.1

han

for
esperit cnjç
Práctic alhorct. Mitjançant Vesperit cristict s'ha
aconseguit que els propietaris de la terra cer9uessin
Per als seus
treballadors formes de participació
que
una veritable unió del capital
terraconstitueixen
ctmb el treball-braços. I mitjançant el sentit
Práctie d'aquí, intens
especialment en nostres con
mes?
tiQ

com

estat

creades aquestes variades

Senzillament, partint

&Mes rurals, s'ha
arribat
cietat a les mil

d'un doble

a

amotllar

(Tuesta

so

necessitats de les diferents Coma,de la nostra terra fins al punt que no hi ha
Comarca
marca que tingui wn.
contracte de curtiu idéntic
al de
raltra.
La terna ha

esdevingut, així,

un

!ardí (com

si

amb aquestes formes d'associació per al conreu
l'haver convertit en terres de conreu
comarques de terreny duríssim per la seva prbpia
naturalesar); i lés relacions entre pro pietaris i
treballadors han estat sempre cordials, puix mis i
altres han arribat a tro bar l'interés comú, en el
floreixement de la riquesa ctgrária.
No podem parlar, dones, aquí de problema
agrari perqué no existeix. I tot el que es faci en
el sent'it de dolcificar les relacions en el contracte
d'arrendament i en el més ample de parceria és
perillós, puix destrueix les bases d'associació i de
llibertat de contractació en les quals es fonamenta
tota la vida jurídica del camp.
És la chmú necessitat i és la llibertat el que
resol els problemes del camp. Una tradició espi
ritual, que no s'ha esborrat més que per interven
cions estranyes, sosté aquí aquell doble esperit.
I quan les necessitctts obliguen a formes contrae
tuals noves (per exemple quan el flagell filoxéric
en les comarques del
Camp dé Tarragona i del
Priorat) aquestes neixen, creixen i es desenrot
llen adaptant-se admírablement a la necessitat
sentida sense que el legislador hi hagi de dir un
mot ni hagi de dictar un precepte; i altres formes
vénen a substituir a les antigües i altres contrae
tes infonen nova vida a les relacions entre amos
i treballadors.
És tan forta aquesta tradició i tan lliure l'es
perit de les nostres ruralies, que qualsevol chispo
sició legislativa pot fer4o malbé i pot agreujar
problemes que per ells mateixos anirien resolent-se.
Per ,aquesta raó entenem que el pro jecte d'ar
rendaments discutit en l'Assemblea Consultiva
no hauria crésser !leí per a nosaltres, puix si ho
és nomás pot fer que restar inútil per inadequat
relacions que es pro
o pertorbador en les mateixes
no

s'explicaria

posa

regular.

No és el mateix el respecte que mereix la lli
bertat de contractació en el camp del que mereix
en la indústria. En la segona poques vegctdes és
efectiva la llibertat de Vobrer; en la primera, en
canvi, la llibertat en la contractació ve garantida
per l'interés comiú, derivat del principi d'associa
ció que la básica divisió entre el domini directe
i el domini útil de la terma ha imposat ja fa segles
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Lâ Mare de Déu del Carme
Encara hom sent pels nostres carrers la flaire de
ginesta de la diada enlluernadora del Corpus
Christi, que ja el nostre esperit s'afalaga amb l'en
cís d'una altra festa. La f esta de la Mare de Déu
del Carme. Ahir honorárem el Rei de l'Amor i avui
canten les lloances de la Mare d'aquest Rei Diví,
sobirana del Carmel.
Difícil cosa es cantar un himne digne de tan gran
Verge i de tan excelsa Mare. L'home és tan petit
i feble ! Tota la seva excelsitud i grandesa, peró,
pot ésser compendiada en el mot de Mare. Puix cree
que en anomenar-la així amb tota la confianga i amor
del nostre esperit és el que escolta amb més com

ció dintre del cor de sentiments nobles,
acaba en la fixació d'un bell carácter.

la

*

Allá,
que

*

la dolcesa d'una mare en
veure el reconeixement de la seva amor
per part
del fill ? No s'obliden les mares ádhuc de qué viuen
a la terra quan contemplen en llur
falda tots enjo
gassats i riolers els seus fillets ? I qui podrá
des

criure la joia que ningú sinó aquelles poden sentir,
quan aquests rebrots de la seva ánima ingénuament
els criden : "mare !" tot inclinant llurs bracets be
llugadissos en senyal d'amor ?
I encara aquelles senten més la gran f orga filial
del cor, quan han tingut la irreparable dissort de
perdre el seu fruit. Només de balbucejar el sagrat
nom de mare, el cor es commou
d'una faisó mera
vellosa, puix aquesta idea sola centra i relliga tota
la vida de l'home. En dir aquest mot, hom
evoca
la infantesa amb totes les seves plasenteries
que
perduren enllá de les edats, influenciant per sempre
més la ceixenga del cor fins a la plenitud. El mot
mare fa sonar de nou
a les nostre oides les can
gons de bressol, molles d'amor al ressó de les quals
ens adormíem. I ens provoca llágrimes
que aconso
len, afalacs que fortifiquen i consells que orienten.
I qué és la mare?... Hom sap que és un ésser
que concep, cria i educa. Sense aquestes tres qua
litats característiques juntes, una mare no és tal, se
gons escau a la idea perfecta de maternitat. Hom
podria afegir, per& que aquestes tres qualitats s'in
clouen en una sola, i és la que manté a aquella f or
ta i serena en les hores de sof renga : l'amor. La
mare estima quan concep, cria i educa. La
seva
vida está constituida per un perpetual acte d'amor.
I és tanta la influéncia de l'estimació de la mare
damunt el cor del fill, que pot dir-se, parlant abso
lutament, que no existeix ésser més desgraciat en
la terra que el que no ha pogut conéixer-la, ni sentir
en el seu
rostre d'infant el bes materno. Si bé la
mare estima sempre, pot durant el llarg
procés d'e
ducació, estimar desordenadament, no cercant ínte
grament i directa la sólida educació del fill.
Les mares han de donar una veritable educació;
sana, cristiana, d'aquella que cornenga en la forma

en

compadís del

oració
seu

a Palestina, Elias gran
fervent, demanava a Déu

poble. I

un

dia

va veure

amb

joia i meravella que l'horitzó no Huía tan blau
límpid com s'esdevenia. En l'orient llunyá es con
griava una boira petita que aná creixent i enlairant
se. Amb l'esguard humit
per l'enlodó la seguia es
pai amunt, tot adonant-se que aquella s'eixamplava
emblanquia d'un blanc de neu. Cobricelat ja el Car
mel, la sotjá, escrutá dintre ella i hi descobrí una
Verge de somriure indulgent, voltada d'ángels que

*

Qui podrá comparar

es

*

el cirn del Carmel

profeta, flectat

plaenga.

*

en

*

enlairats,

les lloances i exultaven la f ormosor.
que per als homes i la terra no era
altre que un vel d'aigua, per al gran Elias apareixia
com la imatge de la Verge més
bella que el sol í
més pura que la llurn (r), que amb la seva
divinal
petjada aixafaria la serp del paradís.
Davant de tanta formosor Elias cau retut, i amb
la testa arran de terra l'adora i reverencia. I d'a
questa adoració sorgeix la concepció d'una idea ins
pirada per la Divinitat (2). La creació de l'Ordre
Cannelitana. Des de llavors Maria esdevé la Mare
del Carmel.
en

canta ven

Aquell núvol

Ella va procrear amb tal inspiració l'Ordre San
ta. Ella l'ha subvinguda no descurant
mai de pro
porcionar-li el nodriment del seu divi Amor, que

constitueix la mateixa vida de l'esperit.
Ella l'ha educat sempre i segueix f ent-ho arnb
la
comuniCació íntima de les seves virtuts santes, que
han estat el pábul espiritual de totes les animes
que
al Cannel visqueren.
D'Ella reberen la fortitud heroica

Jesús,

una

Teresa de

Magdalena de Pazzis, una Teresina de
l'Infant Jesús, i altres mils possibles de recordar.
I

com

una

a

mostra

d'afecte predilecte

a

tots els fills

d'Adarn, lleg la penyora de l'Escapulari, per tal que
a tnb ell no s'extraviés ningú del
camí del cel i arri
bar, dret a la santedat.

Ella és, dones, la Mare del Carmel. I en la con
i en l'educació, no ha deixat mai d'estimar
aquesta Ordre, clonant-ne proves f efaents amb tan
tes de grácies i tants rniracles que li ha prodigat al
llarg de les centúries.
Per conseguent cal estimar nostra Mare, per tal
d'agrair-li tant d'afecte. Que no hi ha cosa més
dolga per la mare que oir l'esglai d'un fill que l'acla
ma i festeja. I essent nostra Mare, havem
d'atansar
nos-hi amb confiança de fills cercant aquell caliu que
sois en el cor matern es troba. i que és vida, força...

cepció

amor.

FRA ',Luís
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í curts de vista i cançoners, que topen amb els sar
i les soques, que paren el cap de caça quan
la perdiu peonant ja ha fugit qui sap a on, que es
recreen en els rastres sensualment en compte de se
V
guir-los rapidament i que, si a la sortida van davant
del caçaclor, a la mitja hora de sol ja fan el ganso
EL CARS
i estan fets uns enzes, treient dos pams de llengua
Si no m'expliques més ciar ningú entendria de qué
feta una font que rega les petjades de l'amo.
va. El Cars era el
aquestes teories que jo no cm veig pas amb cor
nom d'un gos que
.fou l'afavorit
del rneu oncle caçador
cle discutir, el portaren a educar per a cagar les per
en el període de la meya vida
deis nou als quinze anys,
dius el bo del Cars de sang mallorquina per ambdós
l'edat d'or, com si digués
sim. Era fill de dos mallorquins de
progenitors.
Les epoques d'educació fonamental f o
pura raça: el
i l'Estrella, evidentment, peró, estava influit
ren el segon i tercer hivern de la seva vida de cadell
per una acuracla
en els períodes en qué no és permesa la caça. L'en
educació i un nou ambient. No te
nia con-1 els seus pares les
orelles curtes i dretes sinó senyança comportava tres assignatures, con-i si digués
un
poc més llargues i flectacles de les puntes. No
sim : ensenyar-lo' de portar, de parar i d'obeir. La
tenia la sang bullenta de la seva raga, sinó com una primera d'aquestes assignatures no li fou difícil al
mena de seny madur i una docilitat i una paciencia
cadell que gairebé ja en venia de raga.. El parar va
degudes, potser, a les amples planúries de vinyes del arribar a fer-ho, no pas amb la posició cataléptica del
país.
perdiguer de raça, sinó d'una certa manera com bes
Pel demés, en el que fa referencia a la seva educa
tia que veu la pega, que avisa el caçador i que si es
ció, era una obra mestra deis procedirnents pedagó conté és per pura obediencia, improrrogable més d'un
gics de l'oncle Agustí, el més jove deis germans del minut. L'obediencia li fou imposada ami) correccions
Pare, el que havent fet la carrera d'advocat, abans disciplináries. L'oncle Agustí encara creia que l'edu
de trobar una orientació definitiva, es va
cació de besties i persones no es pocha fer sense sang
constituir en
collaborador deis negocis del pare per una pila d'anys. o almenys sense gernecs. "Qui et vol bé et fará plo
El talent i enginy de ronde Agustí es manifestava rar", era una de les seves máximes pedagógiques pre
d'una manera sorprenent i es vessava, valgui l'ex
ferides i practicades. Les armes per a contenir el gos
pressió, en totes les coses que tenia entre mans i Inés en les seves fogositats eren una verga per a infligir
que enlloc en les
qualque cástig a posteriori, vull dir, després de la
converses, qui sap si perque no es
tava encarrilat en cap disciplina
falta,
arma
de la qual feia un ús molt pruden
que l'exhaurís. Els
seus acudits estaven en admirable consonancia amb
cial; alguna pedreta tirada en hora oportuna per a
les circumstáncies : tenía el seu
pi evenir una abordada impertinent; un pst especial
sistema polític, era
ii
crític formidable deis Ilihres que llegia, l'estudi que no arribava a xiulet per a avisar a la bestiola
deis vins l'havia portat als camps de la física i de la de la proximitat de la temptació. Pel dernés u dava
química en els quals si no posseia una ciencia molí: corda llarga ino podiá sofrir un gos encongit. Les
vasta, tenia idees generals estupendament Iluminoses. vinyes de can Feliu necessitaven vista i cama, del
Ja hem indicat que un camp molt apropiat a les contrari les perdius no es movien de l'ombra dels
manifestacions del sen enginy eren les converses i en ceps i mai no s'alçaven. Altrament no hi feia res que
elles s'adaptava de manera meravellosa a les condi
s'alcessin un poc Ilunyanes les primeres vegades; ja
cions deis seus interlocutors, ádhric els d'inferior se sabia que fins la quarta o cinquena volada no seis
condició, no pas baixant excessivament, sinó pre
podia tirar amb probabilitats d'éxit. Fem esment tam
nent-los la má, com si diguéssim, i portant-los a les bé de la bona estatura del gos i de la seva cua de
seves altures amb metódica habilitat. Jo en] record()
dos rotllos; coses ambdues que feien visibles les se
de les converses que
ami) mi tenia i de com al través ves maniobres i el seu fressejar a bona distancia.
d'elles jo aclquiria coneixements socials, polítics i
Potser el més gros atractiu que el Cars dava a la
cacera era la seva activitat de coniller al caient de la
més que liara cosa, com jo aclquiria ha
bits de raciocinar i d'exercitar
tarda« La caça de la perdiu havia ja tocat a la fi en
les nieves facultats.
seva influencia en el meu esperit fou gran i tal
aquell dia. Ainb l'oncle Agustí ens asseiem, ja post
\regada rnajor del que jo sabria explicar; i certarnent o a punt de pondre's el sol de setembre en un turo
va
començar en ja nieva primera infancia quan la raó net que dominava la salzereda. El Cars, descansat ja
va
despertar-se en
M'aconsola pensar que, havent de les fatigues de tota la tarda amb un quart de
fet ehl el seu camí,mi.quan
ja era vell, la Providencia jeure, s'alçava decidit, travessava la salzereda, s'a
em va portar
a l'espona del seu llit a l'hora de la
beurava a la riera i salzereda amunt i salzereda avall,
seva mort. Li vaig fer dur
els sagraments, Ii vaig cercava els conills que pasturaven l'herba tendra de
cloure els ulls i el vaig plorar. Havia estat un cabaler prop dels rierais fins que els obligava a internar-se
de la
passada generació en la mateixa casa pairal
a la vinya on corrien el perill de reine una perdigo
potser aquesta
nada. Aixó era una agradosa variant que no saben
coincidencia havia establert en els nos
esperits curioses concorclances. En la meya me
proporcionar els perdiguers que, per cada hora de
moria ocupa un
fadiga, n'han de menester dues de jeure.
lloc d'honor al costat deis meus
ments

científics,

tres

pares.

.Moltes

de
vaig passar al les hores bones de la meya vida les
seu costat acompanyant-lo en les seves
suades per la hisenda de
can Feliu perseguint els dos
o
tres rarnats de
perdius que trobaven defensa sota

les

pampolades de les

vinyes. I en aquestes
vaig apendre d'ellseves
que
els gossos perdiguers en
les planes
de vinyes altes no servien de res per totxos

Mai

no

vaig arribar

a

saber el

perque del

nom

ni mai rulo vaig preguntar en hora opor
tuna. Penso que el nom real devia ésser el de Csar,
que per dificultats fonetiques va experimentar la
tr?nsposició de la s del segon al quart 'loc. El cas,
peró, no té res d'interessant, ni tampoc puc respondre
del que he dit.
de

Cars,

Es capia, JORDI ARNAU
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Dei món dei trcball
La crisi del servei donchtic
Posárem els dits

a

la

llaga

en

parlar

en

l'anterior

número, d'aquesta crisi, la més viva, encara que pa
cífica, de les que afligeixen la vida privada ciutadana.
Si tinguéssim de donar compte de tot quant a pro
pósit del primer article se'ns ha dit, no acabaríem
En resum, resulta que el servei d'avui dia
estima els amos, ni els amos el servei, cal afegir ;
que .a fidelitat és en ehl tan problemática, que cap
mestressa se'n fia i aixó és evidentment exagerat);
que la major part de minyones no té religió (i aixó
si que és ben cert, per desgrácia); que els esforços
que alguns benemérits Instituts religiosos fan per a
educar piament i técnicament les noies de servei, no
donen gaire resultats, registrant-se moltes decepcions;
que a part dels vicis d'origen, de que parlárem en
el primer article, el que pe:verteix més minyones són
els balls de tarda, que a Italia el govern ha reprimit,
els cines, que són pous de corrupció insondables ; que
mentre els balls de tarda i els cines no es moralitzin
i aixó és el mateix que voier rentar la cara als ne
gres), la regeneració de les noies de servei és, de
teulades per aval!, impossible; que els mereats, veri
tables casinos del servei són escoles de perversió mo
ral i camps propicis pels corr'edors de "carn blanca" ;
que sense un esf orç colossal, metódic, perseverant,
zelosíss:m, per a reuimir les noies dedicades al servei
familiar, els mals que les corrompen aniran en aug
ment fins al punt de fer impossible la seva normal
mal.

no

actuació.'
Ara mateix, solament a cópia de paciéncia i aguan
tant coses insofribles, infinitat de famílies té criades
al seu servei.
Ara bé;

com

pot solucionar-se aquest conflicte que

acimet espera en rnoltíssimes famílies ?
El canvi de noies per joves, per criats, per cam
brers, per cuiners, sois poden fer-lo les famílies ri
ques de debó, peró, demés, no és fácil fer-lo.• Escas
segen molt i resulten caríssimá.
En algunes grans capitals ja es prescindeix de les
minyones. La necessitat ha creat nous mitjans per a
no

servir-se les famílies
vei envilit.

prescindint de la tirania del

ser

A París, per exemple (i partem de París perque
scmpre va a l'avantguarda en aquestes matéries), hi
han enormes establiments que cuinen per a milers de
llars. Horn en visitá un,. ja fa anys, que tenía més
de 500 carruatges de transport per a distribuir els
plats que se li encarregaven. Amb un cop de teléf on
hom es veu prompte i ben servit en tot quant es ref e
reix als ápats ordinaris, económicament.
A les mestresses, en aquest cas, solament els toca
parar la taula, portar-hi els plats i... poca cosa més.
En el que fa referencia a la neteja, hi han molts
establiments que se n'encarreguen i a preus no pas
cars.

Demés abunden els bars on hom mateix s'arregla
el menú i el paga poc menys que automáticamerit.
El teléf on ha esdevingut una providencia per a les
Lmílies a les quals ens referim.

Barcelona no pot tardar a seguir l'exemple de Pa
rís en aquest ram de la vida. Ara mateix, una em
presa ben muntada, com la de la casa Patin, de París,
no donaria l'abast a servir menús a les famílies que
es troben sense servei.
Els temps avancen...
Aniversari de la Societat Anbnima Cros
La Societat Anónima Cros ha celebrat el 25.1 ani
versari de la seva fundació amb seriosos actes, fent
participants els innombrables obrers de les seves tret
ze grandioses fábriques, segons l'antiguitat i qualitat
deis seus serveis, de la joia natural d'aquest esdeve
niment, per m:tjá d'obsequis secundaris que han om
plert d'optimisme les llars corresponents:
En moltes d'elles l'ingrés ha estat verament quan
tiós.
La Societat Anónima Cros, d'adobs i productes
químics, en fabrica el So per roo deis que es consu
meixen a Espanya.
Ens unim cora:ment a la joia de tots els seus socis
i obrers.
B. I. T.
El Bureau International du Travail, és a dir, la
Societat de Nacions en les seves funcions molt espe
dais d'organització del treball mundial, consagra en
aquest moment als treballadors deis paísos nous, es
forgos particularment enérgics, que mereixen d'a
treure i de retenir l'atenció deis missioners.
Aquest hivern, el president del B. I. T. ha tingut
contacte directe a Xina, al Japó i a la Indo-Xina,
amb els dirigents de l'organització del treball, minis
tres, funcionaris, patrons, obrers. Ha estudiat l'ajut
que pddrien donar les Convencions internacionals del
Treball a l'evolució social de Xina, del Japó i de la
Indo-Xina.
A finals de maig es reuní a Ginebra la dotzena ses
sió de la ConferIncia Internacional del Treball, l'or
dre del dia de la qual porta un assumpte molt impor
tant per als paisos de missió : la supressió del treball
forçat als indígenes en profit deis interessos particu
lars i la seva reglamentació en profit deis treballs pú
Mies. Al costat deis alts funcionaris de les Colónies
i deis representants deis interessos colonials hi ha
via les delegacions obreres de Xina, del Japó, de les
Lidies i ádhuc, en tal o tal altra delerzació obrera de
les potencies europees, un conseller tecnic colonial.
Aquesta sessió limitará els seus treballs a discutir en
un qüestionari sobre el treball f orçat,
destinat als
Estats membres del Bureau International du Travail
(més de cinquanta Estats). La sessió de 1930 vota
rá sobre el Projecte de convenció reglamentant el tre
ball forçat.
La Unió Católica d'Esttidis Internacionals s'ha
pronunciat en favor de les proporcions del B. I. T.
en una memória que ha rebut igualment l'adhesió de
la Unió Internacional Católica de Servei Social, de
la Unió Internacional de les Lligues Femenines Ca
tóliques 1 de rnoltes agrupacions católiques.
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En

M,a de

Y

dina.

Sabítm, doncs,

per endavant que als joves obrers
de l'Ateneu, interessats per conéixer les f a
cultats i les obligacions de la producció literaria, no
els
explicaria pas que l'esmergar en escriure i dirigir
revues i espectacles
sensuals l'art, el talent i el temps,
es un
exercici gens lloable en un literat ; ni que és
indesitjable tasca arrossegar un nom de poeta pels
escenaris del Parallel, nom de poeta que oscilla com
un péndol,
des del f er seguici, segons diuen, al d'En
Maragall fins al fer companyia, segons és fet notori.
als de
Germaine de Valois i Pep Vinas. Tampoc se
gurament els aniria a persuadir que evitessin la fre

alumnes

qüentació d'espectacles sicalíptics

com
Charivari,
Nuevo, Joy-Joy, etc., perqué són estí
limis de perdició,
aperitius tóxics pel cos i per l'ani
ma, on la joventut obrera
sois pot trobar degradació
i vilesa.
Sabíem a més, per endavant, que en definir els
drets de la literatura no exclouria
el de profanar i
saquejar la Sagrada Biblia, ni el de falsificar i em

Cocktails

del

pastifar personatges sants i venerables com la ma
trona Judit.
Sablem que no negaria el dret de fer
servir

llegendes

populars de la terra
el Comte
l'Arnau per escampar
doll copiós fel i podridura.
Estávem convenguts .que
cap
dina als
com

a

a

en

'

obrers aquest professor que llegir manera
semblants produc
cions és sepultar-se en la
negror d'aquells abismes
interns dins deis quals solament
es revifa el qui hi
ha caig ut, en
l'instant fallaciós del cocktail i l'orgia,
Per a
retombar

Pamargantor

en

el

pessimisme més

pregon i

en

sense pausa.

Anunciada la sessió
l'endema mateix de pu
blicar-se Mirador per
entremig
de les inf ormacions
de
cabarets, music-halls, cinemes i altres austers pas
a

a

—

saternps interessants
de

Catalunya,
garra

per al

jovent liberal i socialista

un conte on En Josep M.
com va •assassinar la moral, no

de Sa.
era de
la moral, morta assassinada el dijous, ha
gués
el divendres per a presidir la conf e
rénciaressuscitat
del Polytechnicum.

terner explica
que

—

-

Convé

seas dubte
considerar quin gust portava En
1\1•4 de Sagarra
als llavis en disposar-se a di
sertar de
moral literaria als matriculats del curs. El
gust del
qui confessa sense remordiments (si el conte
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Sagarra educa eis obrers

L'autor del Charivari, deis Cocktails del Nuevo i
de Les pedres de
Girona dona una con f eréncia el di
vendres últim, dia 5, a les vuit del vespre, a l'Ateneu
Polytechnicum,
l'important centre de cultura obren
ami) hegernonia
socialista. Dotze hores després, un
ample extracte en sortia a un arnatent
diari conser
vador. El dia abans,
Mirador, l'austera revista on el
Poeta del Comte
l'Arnau fa les cróniques noctámbu
les'en la secció L/aperitiu, li publicava
un conte iné
dit titulat La moral. El
tema de la conferéncia del
divendres era Els drets. i els deures de la literatura.
Fent a En Josep M.a de Sagarra
l'honor de creure'l
coherent i fidel a si mateix, i superior en aquest as
pecte de coberéncia
als diaris conservadors que tanta
pressa es donen, per
a f er sentir la veu del més es
ca.ndalós escriptor de Catalunya, no era difícil supo
sal', hores abans de la sessió del
Polytechnicum, qui
na lligó
cantaria. Si no podíem endevinar quines co
ses dina
concretament, era facilíssim calcular quines
coses no

S

A

autobiográfic) o fa confessar sense remordiments
el protagonista és imaginan) haver assassinat la
moral allá en els llunyans dies de l'adolescéncia. Les
circumstáncies d'aquest crim, que és quelcom més
compromés que un crim literari, han d'haver causat
cert efecte als joves obrers clients de Mirador. (La
conferéncia d'En Sagarra i les demés del cicle eren
és

(si

anunciades

en

aquest mateix número que inseria

el

conte.)
Explica ehl que

de criatura "sentia una certa repug
nancia per les idees abstractes : tenia la necessitat im
mediata de donar color i forma a aquestes idees. Res,
feia de seguida un nas, un barret i unes sabates es
pecials. La Cultura, la Política, la Religió, el Capital
i el Treball eren per a mi unes senyores i uns senyors
que jo mels imaginava a la meva manera i els crea
va un domicili i fins els atribtüa uns gustos especials
en el menjar i el beure. Una de les idees que més
m'obsessionava i que vaig perfilar amh tots els deta
llets era la idea de la Moral".
Concebríeu, per exemple, que En Sagarra (o el
personatge autobiográfic del seu conte) assimilés la
Moral a una dama augusta i severa ? No. "Una dona
—

coneguda posteriorment

—

que

era una

antiga

ba

ilarina de flamenc que li deien la M. (m'abstinc de
citar el motiu, canallesc i rebregat)". Dona que tenia
"una cara amh reminiscéncies de cavall" i el cant de
la qual tenia "una consisténcia de renill". Tal era la
personificació de la idea de Moral en l'adolescent bio
o autobiografiat per En Sagarra, i cap senyal no dóna,
ben al contrari, que l'afrosa caricatura se li hagi con
vertit en una idea clara, digna i respectable. Aquesta
Moral "inventada per la por", se li apareixia, sor
gint-li com una persona de carn i ossos. En les seves
temptacions, en les lectures excitadores i malsanes, a
l'anar a fullejar llibres prohibits, Ii sortia al pas per
a aturar-lo.
Li barra el pas especialment una tarda que el pro
tagonista (és autobiográfic el conte?, és una simple
invenció ? Si és inventat, l'aportació autobiográfica és
visiblement molt grossa, i l'bficácia i la lligó és igual
en ambdós casos) el protagonista, dic, s'encaminava
furtivament al lloc on era esperat per a una cita clan
destina a dins de casa seva mateix (insisteixo en
aquest important detall, pel .que veurem de seguida).
"La preséncia de la Moral era més viva, més de debó
que mai." Eh, irat, va tornar enrera, i prengué una
vella espasa, resta de l'antic uniforme d'un avi. I
vet aquí el que passá : "La Moral s'havia acostat en
cara més a la cambra prohibida, i jo, completament
incendiat, vaig clavar amb tota la meya forga l'arma
que duia en el cor de la Moral. Va caure a terra sense
din res, i en retirar l'arma del pit vaig adonar-me que
de la ferida rajava una gran quantitat de serradures...
"Efectivament, aquell personatge creat per la meya
por, era un gran ninot tot pie de serradures, tot era
inexistent, tot eren puríssiníes serradures..."
Amb serra'dures o sense, l'assassinat de la Moral
va ésser decisiu per al protagonista (i per a l'autor ?)
del conte. "Des d'aquell moment la meya vida va do
nar un tomb absolut."
El conte acaba amb uns tocs de misteri, com una
história d'Hoffmann o de Poe. En sortir de la cam
bra i recollir l'antiga espasa de l'avi "el ninot o el
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o la Moral havia desaparegut : també
havien
desaparegut les serradures, pero la fulla de l'espasa,
la part de la punta, era positivament bruta de
en
sang". Aquesta sang li va tacar els dits i u va es
quitxar la cara. Llavors, vinga sabó i neteja. Per fi,
piorant com un imbécil" se n'hi va anar. (Fixeu

monstre

vos-tn

: no

piorant

piorant

com un

penedit,

o com

imbécil.) (.).11.iinent, de

mfant;

un

tant

tant,
de rojor a la cara. "En llenguatge
vulgar se n diu el yermen de la vergunya", "tenurnen
que s expilea psioioyicament amo gran •ciaredat".
ot aixo vol dir que ei remordirnent de la mala acció
es redueix a
la manitesiacio externa involuntaria;
per tant, mellen 1 sense valor. La moral és ben
mona, murta i enterraua, per al protagonista del
cunte, 1 amo tota versemulança, per al seu autor.
Atuoulogranc o purament novellesc, la muralitat
de conte c.,a moral és que la moral no és més que
una in veneio ue la por, que és com un mnot pie de
serrauui es, que és murta per a sempre en cornetre's
la pi linera mala accio de jovenesa, 1 que 1 unte ras
tre es ei runor, ienumen involuntari 1 purament risio
logic, que nu repieenta sancio ni es cap signe de
peueuinient mllteui. Aquesta es la higo que es iectors
ue iidiradur apenciran, en substancia. t'eco quant als
lecturs OUrefS, aquesta pagina enciou un interes moit
especial.
L.a ina.a acció que el protagonista es disposava a
executar 1 que ,a Mural
espectre, ninot ue serra
dures) vana impeuir-ii amo tal iorga que ihagué
de matar, era, ja ho nern apuntat, una aveniura
cianuestina, ia seva primera aventura, tinguda baix
dei ni“teix sosire de casa scva, i amo una persona de
conaicto a.ssaiariaaa, que eslava al servei ce la casa.
V el aqui Culll explica la gesta, amo cmisme donjua
lie,SC: "Es imprescindible ciir que aixo
s esquela al
mes de setemure, que la dama era una persona que
vivia en aquella epoca sota el mateix sostre que el
protagonista, m que la seva condició era la d'aquelles
persones que es dediquen a un treball manuai modes
tanient retribuit." Es,
dones, eviclent que es tracta
cl una minyuna o dona llogada, una obrera, en resum,
la victoria. 1 fora bo de penetrar el pensament deis
obrers davant d'aquest mestre que eis explica (auto
b.ograda u novena) ci cas del senyoret de casa bona
que es vanta d haver abusat duna serventa, i a dins
de casa mateix, que mata la moral que Ii impedia
i"accio clubiement abusiva i pel qua' tet cap penedi
ment no sent, ben al cuntrari proclama amb victoriós
cOusnie que la moral era un papu, un ninot pie de
serraaures. Lis joves obrers que hagin ap.audit a En
osep !Vi-a debagarra, no saben a qui ni qué aplau
dien.
h sJrtia

com

un

en

una nuca

A

bona,

abusar de les noies obreres i assalariades, 1 els
que no ho consenten en literatura ni s'ho

escriptors

a si mateixos.
L'abolició de deures morals per al home de lletres,
continguda en la frase sintética de no conéixer en l'es
criptor dreta ni esquerra, ha vingut precedida en la
con feréncia d'una declaraci5 de drets
materials. "La
vida s'simposa i bé cal cercar-:a aquesta vida. Primer
es menja, després es pensa." Aquesta afirmació va,
pel seu torn, precedida d'altra afirmació que consis
teix a dir que la literatura és la manifestació més
noble de l'esperit de la raga, i aix?) ens omple de con.
fusió en considerar en quina manera pot ennoblir una

consenten
,

literatura aquel] qui
moral,

la

sap tan .bé explicar com es mata
que aboleix e:s deures morals i que pro

clama el mercantilisme ("primer es menja") com a
dret del literat. La indústria lucrativa de l'es
criure i escenificar Charivaris i Cocktails queda ple
nament justificada als ulls i al profit d'aquest... edu
cador deis obrers. Peró aix6 crea també un a:tre pro
blema urgentíssim : una separació implacable entre
escriptors que s'inspirin en la divisa primeY menjar,
després pensar, i els que no vulguin procurar altre
govern per ells i per a les seves obres sinó el de pri
mer pensar rectament. Separació implacable
entre els
escriptors que es consenten a si mateixos la progeni
tura d'un Charivari i els que no es consenten a si ma
teixos ni escriure-ho, ni veure-ho.
Les paraules d'En Josep M. de Sagarra al Poly
technicpm van ésser "acollide's amb ovació i foren
molts els que s'afanyaren a felicitar-lo". Un dia o
altre s'adquirirá el convenciment de la necessitat im
perativa, aixl que les circurnstáncies ho permetin, de
nuclis de cultura obrera, s'entén, nuclis de la terra,
en els quals no hi pugui tenir cátedra En Josep M.a

primer

Sagarra.

de

R. RUCABADO

La

Ilegit Mirador hem pogut veu
diligéncia del diari conservador, qua
sibé in extenso la conferéncia del Poiytechnicum. Pot
resumir-se en la frase final: "Diu que no sap qué és
literatura d'esquerra ni literatura de dréta.
Repe
teixo que nornés hi ha escriptors bous i dolents." (Vol
a

ven

deis Prlöis

la

Contra ci Rotarláme

—

dir que saben

tistes.)

AL

peremptória, molt més urgent que la divisió entre es
criptors bons i dolents. Es la divisió entre escriptors
que maten la moral i escriptors que no la maten. En
tre escriptors que consideren la moral el conjunt de
deures essencials de justícia, ordenats amb la volun
tat de Déu, principi de tot bé i finalitat suprema de
la vida humana, i escriptors que consideren la moral
un ninot pie de serradures.
Així com sens dubte trobaran els obrers, per poc
imparcia.ment que ho reflexionin, que apareix de se
guida una divisió molt radical entre els escriptors que
consenten a llurs protagonistes, senyorets de casa

L'endemá pa3sat de

re, mercés

SUC1

o no

áaben d'escriure, artistes

o no ar.

obstant, si els joves obrers calculen que la mo
una cosa que, plena o no plena de serradures,
valgui la pena de matar-la, i que la seva mort faci
donar un tomb a la vida de l'assassí, i que amb ser
,N o
ral és

radures o sense en romangui una taca de sang ni que
sigui purament epidérmica, compendran que s'imposa
de seguida en el terreny de la literatura una divisió

L'Arquebisbe
nal
de

Andrieu,

de

ha

Bordeus, eminentíssim Carde
fet

seves

les

condemnacions

l'Episcopat espanyo!

normes

contra el Rotarisme, i les
que ha donat respecte a la conducta que la

clerecia i els fidels deuen observar amb la que
dem qualificar de nova secta, germana de la
neria.

ja po
Mago
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Les grans menfalítaís del cafolidsme

El P. .11gustí Gemellí
Cap

a

les darreries de la tardor de

una nova
sensacional

s'escampa pels

l'any 1923,

centres cientí

Ces de Milá. El doctor Eduard Gimelli, un dels jo
ves metges
d'esclevenidor més brillant de la ciutat,
un socialista
violent, acabava d'abandonar la fami
lia, la professió i els amics, per tal d'ingressar en

un

monestir francisca deis encontorns de Bréscia.
El doctor Eduard
Gemelli, francisca?, De moment
hom va creure que aquesta nova
sensacional no era
altra cosa que una farsa. Quan va comprovar-se
que la nova era carta, els
amics, en compte de riure,
varen adoptar una altra actitud. Es va remoure cel
1 terra
per a persuadir el jove ,metge d'abandonar la
scva fallía
religiosa. El seu pare, un vell soklat de
Garibaldi, convençut que el seu fill s'havia desequi
librat, es presenta un din al monestir acompanyat
d'un especialista de malalties mentals d'una casa de
curació de la ciutat. Heus aci l'afecte que va pro
duir al món la seva sobtada conversió.

La

seva

Primera educació

Ecluard Gemelli, Pare Agustí Gemelli

fundador

en

religió,

i Rector actual de la Universitat católica
del Sagrat
Cor de Milá, va néixer en aquella ciu
tat l'anv
1878. Era descendent d'una familia lom
barda» Els seus pares eren patriotas italians de la
bella escota que consicleraven que calia tínicament
Practicar les virtuts naturals sense preocupar-se poc
ni gaire de
la religió.
L'any 1896, Gemelli entrava, com estudiant de
medicina, a la Universitat de Pavia. Existien raons
polítiques parqué en aquella época l'ambient d'una
tiniversitat italiana sostinomda per l'Estat, no fos
gaire favorable al catolicisme. La majoria deis pro
fessors eren anticlericals. A Pavia un frare exc'aus
trat, ocupava la cátedra de Filosofia. El positivisme
i el
tnaterialisme eren els principals ingredients de
la vida
intellectual. S'admetien únicament els fets
evidents, bandejant les teories metafísiques antiguadas.

L'any

1902 acaba brillantment els estuclis de

dicina i cirugia. En abandonar la Universitat

me-

lliu
la direcció d'un

rar-se als treballs de recerca, sota
especialista de malalties nerviosas anomenat
bine d'opinions materialistas.

va

Golgi,

La conversió

ecnn és possible que havent-se format en un am
tan poc cristiá, hagués sentit l'atracció de la
Vida religiosa?
Es den a la influIncia d'un jove ad"cat de Min.,
anomenat Giandomenico Pini, qui harecentment
Pellá i que en abandona la professió per fer-se caaquella época tenia un cárrec a la
I3ib!ioteca Ambrosiana de Milá.

b!ent
.

jove sacerdot i el rnetge socialista es varen
a
vehements cliscussions a la sala de lectura
de la
Biblioteca. Més d'una vegada els éstudiants

lburar

freqüentaven aquella

Biblioteca s'havien adre

çat al director Mr. Ratti, actualment Plus XI, per
(1.21 imposés l'ordre i els fes callar.
El metge soCialista llença les armes de combat i
es va declarar vençut. L'advocat sacerdot no havia
guanyat únicament un deis seus afers més di fícils,
sitió que va descobrir casualment que la seva varita
ble vocació era el desvetllament de la joventut Avui
Mr. Pini és consiclerat com un deis millors propa
gandistas d'Italia. Exerceix una gran infiuéncia en
totes les associacions católiques.
Gemelli tenia ja l'esperit preparat per a seguir el
camí de la fe.
El regent del Positivisme i del Materialisme de
les Universitats italianes, no havia d'arribar fins les
arreries del segle passat. Papini, un deis futurs
convertits i autor de la famosa "Vida de Crist",
f ou un deis primers a obrir el foc sobre les falsas
ádoles del pensament aten, en una série d'articles
violents que es varen publicar en la revista La Voce.
A Nápols, es va fundar La Crítica, important revis
ta filosófica, clamunt la qual es varen escriure arti
eles molt importants.
Gemelli confessa que es va poder lliurar del po
sitivisme, degut a la violenta crítica deis joyas idea
listas italians.
Enganyat per la ciéncia, es va posar a cercar en
les obres de filosofia contemporánia una resposta als
enigmas de la vida, que la ciéncia freda i escruta
dora no li havia pogut donar. Gemelli va tenir una
nava desillusió. La filosofia contemporánia, en comp
te d'aclarir els misteris que veia submergits dins
les tembres, u convertia els problemas molt més

complicats.
Desesperat,

es va llençar pels camins del cristia
nisme. Es en aquest moment que el seu amic i colla
ga Dr. Necchi, avui collaborador de Gemelli a la
la Universitat del Sagrat Con, el va posar en relació
amb Pini.

El

seu

Quan

ingrés al

convent

conlixer les veritats del cristianisme, es
de Crist. Aouest amor el va portar al
claustre, i va esdevenir fill del Pare Sant Francesa.
El 23 de novembre de 1903 va vestir l'hábit i
l'any 1907 féu eis vots solemnes. Desitjant conti
nuar els seus treballs de recerca i adquirir nous co
neixements de la ciéncia médica, va visitar la majo
ria de les Universitats importants del Nord d'Euro
pa i la facultat católica de París.
L'any 1911, va obtenir el gran de doctor de Pilo
sofia a la Universitat de Lovaina. En 1914 accepta
que el govern d'Italia el nomeni professor de Psico
logia experimentl de la Universitat de Torí. En la
mateixa época va refusar l'oferiment d'ocupar la cá
tedra de Psicología de la Universitat Japonesa de
Toquio. El P. Gemelli, va donar impuls a gran nom
bre de revistes. Entre altres la Rivista del Clero ita
liano i Fiamma Viva, órgan de les associacions ea
te,liques de les jovencelles italianes,
va

va

enamorar
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Durant la guerra fou anomenat capen del gran
Quarter General de l'armada italiana. Degut a la seva
iniciativa, el primer divendres del gener de 1917 l'e
xércit italiá era consagrat al Sagrat Cor.
La Universitat del

Sagrat Cor

de Mild

La seva glória més legítima, que ha fet un gran bé
als católics d'Italia, és la fundació, el centre del co
merç, de la indústria italiana, d'una Universitat ca
tólica de gran prestigi.
A la tardor de l'any 1917 Gemelli estava a l'espo
del llit on moria el professor Toniolo de Pise,
una de les figures més respectades
del món católic.
El vell professor digué a Gemelli : Jo no veuré
l'acabament de la guerra, peró quan sigui acabada
na

3".f 4`,(

Y

A
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fundeu la Universitat católica. Gemelli li va prome
la fundaria.
Benet XV digué a l'illustre francisca: `Tate una
cosa grandiosa". El Cardenal Tenari,
Arquebisbe de
Milá, l'esperoná també perqué comencés els treballs
d'organització. L'any 1921, la Universitat fou inau
gurada pel Cardenal Ratti, que llavors era Arquebis
be de Milá, per haver mort el Cardenal Tenari.
Dins la solitud del monestir el P. Gemelli, va pen
dre la resolució de consagrar totes les activitats per
evitar que les animes deis joves passin per la fase
trágica de l'agnosticisme, que ehl quan era estudiant
havia travessat, per ignorancia deis primers elements
de la doctrina cristiana.
Avui tothom venera el P. Gemelli, que amb la llum
de la seva inte•ligéncia s'ha convertit en g-uiatge de
moltíssints católics italians.
j. C.
tre que
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Lis perílis de /'hora preseni
ComENcEN

LES CONTESTES...

sinuació sigui feta
com
cal
a= un Ilenguatge
categórie. Que el senyor Moreno faci honor a la vet
—

Al senyor Unís Moreno i Torres, president de
l'"Asociación Provincial del Magisterio" de Girona

—

ritat, 1 ho confessará.

L'educació ens priva ficar-nos en sus pleitos ni en
els de ningú. Allá ells i tothom en assumptes de ven
No som pas massa inédits a l'espectacle de la vida tilar-se els seus plets
i les seves narres corades en les
que no sapiguem que en el món es diuen més ficcions coses que diuen
referéncia a navegar con el ancho
de veritat que no pas veritats nues i crues. Ja ens
piélago de la Administración pública!
perdonará el senyor Moreno que ens vegem obligats
Peró una cosa són sus pleitos i una alta cosa, i
a començar així.
ben diferent, és el plet religiós en el Magisteri, per
Ho hem deplorat tantíssimes -vegades en els encara tractar el
qual i per defensar-lo en el camí de justi
pocs anys que portem d'habitació en a.questa vall de cia en el qual
ha d'ésser menat ens asisteix tot el dret
llágrimes, aixó deis fingiments !
cite naix de la nostra triple condició
de ciidadá cata
Sempre la nostra nativa noblesa s'ha rebellat con
de rector de parróquia i de sacerdot. Aixó no ho
tra aixó, ádhuc en el cas
no pas nou altrament
ha de
ni ho pot
desconlixer el senyor Moreno.
que la ficció hagi menjat en la nostra mateixa taula
Continua dient :
i de la nostra mateixa vianda.
"Dejad a los maestros que arreglen sus diferen
Diem aixó com un antecedent normal i obligat a cias según
su modo de ser y entender."
la campanya que rnmern no pas contra els mestres,
I aquesta vegada el senyor Moreno ja és una mica
com algú ha dit, sinó contra
el sectarisme d'alguns rnés sincer i explícit. Vull din que ja
deixa obirar
que, realment, són un perill, i gros, contra el qual cal
més el seu pensatnent.
estar vigilants.
Qué vol significar amb aquest ser y entender?
I, una vegada fet aquest comentari antecedent, ens
Cabálment és aixó el que ens
puix que
afranquim a donar la corresponent resposta al senyor hay que ser y entender en católic=hilaza,
i no és lícit a cap
President de l'Associació del Magisteri de la Provin
senyor mestre de l'Estat espanyol sortir-se d'aquest
cia de Girona, senyor Lluís Moreno i Torres, qui ja camí, ni
pretendre resoldre aquest ser y entender d'es
ha contestat. al nostre primer article. (Com també
l'ha pd:lles a les urgIncies de l'única doctrina que té ofi
contestat el senyor President de l'Associació de Tar
cialitat a l'Escola i que és la substancial del poble
ragona, al qual contestarem també, ajudant Déu.)
creient d'Espanya.
Diu el senyor Moreno i Torres :
Aquí hi ha d'haver únicament sentina cum Eccle
"CATAL,UNYA SOCIAL nos pone de vuelta y media sia (pensar com i amb l'Església) eli voler
sortir-se amb
porque los maestros defendemos nuestros pleitos con un gest de
llibertat d'aquesta cláusula imperiosa i ur
nuestras propias fuerzas, viniendo a suponer que ne
gent és la cosa més atemptatória a la lletra i a l'es
cesitamos tutelas para navegar con el ancho piélago perit de la legislació
actual. 1 aixó ens dóna dret a
de la Administración pública." (Vol dir el senyor. intervenir
amb un recte esperit de zel, assenyalant el
Moreno que no és en?)
perill que representa aquesta
suficibncia de
El senyor Moreno i Torres esta molt desgraciat en voler resoldre intra se (entre indeguda
els mestres únicarnent)
aquest parágraf. Es una lamentació de cinqué ordre
una cosa que respon a drets Mixtes, aixó és, una cosa
la seva. Es
tot simplement
una ficció de ven
que tant ens obliga a nosaltres per amor, per convic
tal. No hi ha escapatória.
ció i per deure com a ells per deure tarnbé, almenys.
Enlloc del nostre primer article es posa de vuelta
S'equivoca ja ho sap prou ehl que s'equivoca I
y media el Magisteri. Si fa memória justiciera recor
el senyor Moreno, en aixó.
dará que només s'insania un perill, per bé que la in
No li hem negat cap dret personal a la lliure ven
—

—

—

—

—

—

—

---
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tilació deis assumptes magisterials de carácter par
ticular, oficialesc o simplement administratiu. Tenim
el suficient sentit del ridícul per a no caure en tal tur
pitud.
Així mateix obsequiós, ehl

ha de reconéixer el
qualsevol f unció de
católica. Qué menys podem de
ens

perfectíssim dret d'intervenció
zel per la

ideologia

manar ?

,

nyor Moreno que mai, sinó ara, rn'havia apretat la
com ehl diu, en assurnptes de magisteri.
Tinc germans mestres, nebots mestres i moltíssims
amics mestres també. He collabrat en coses del ma
gisteri de Girona i m'he significat pel meu amor cons
tant a les coses de l'Escola pública. Fins he escrit
algun llibre per l'Escola i he fet cinc anys de mestre
al marge deis meus ministeris sacerdotals i sempre
m'han trobat voluntari i prompte a cooperar, ajudar
servir l'Escola pública sense altra paga que el meu

sabata,

i el meu

plaer.

I tot aixó ho sap el senyor Moreno i per tot aixó
s'havia de fer el favor personal (i no pas fer-me'l a
/ni!) de ser més veraç i confessar noblement que el
meu m6bil no és cap enemi7a als mestres, als quals
mo,lt estimo i respecto, sinó que l'única motivació del
meu crit advertidor era el suficientíssint coneixement
que tic del
criteri lliurepensador d'alguns per a ad
vertir degudament de coses que, en esperit i realitat,
son alguna cosa Inés que cosetes d'ordre intern o sim
plement societari del Magisteri.
si cal dir més, més diré per fer llum que orienti.
Sap el senyor Moreno que no sóc cap indocumen
tat ni cap periodista a sou de ningú, sinó un servi
dor fidelíssim de totes aquelles coses que són la pro
jecció de la doctrina de Déu. I, aixó, fins a la mort.
I acaba dient :
"Todos los maestros somos católicos."
doncs ; si tots catalics, lIavors per qué airar-se
cluan un company demana que el Magisteri s'inspiri
sempre en el que atany a la seva associació, en els
clictats sapientíssims de tot un Cardenal Segura, mes
tre, fill de mestres i rnestre suprem de la fe católica
en tot
el reialme d'Espanya? On és la lógica? On rau

conseqüencia?

Veiam si el senyor Moreno ens sap destruir degu:
dament aquesta conclusió 1
Ni que em digui que els que varen presentar la
Proposició a l'Assemblea de Madrid eren maestros
sin
representación oficial societaria em quedaré con
vençut. Qué vol dir aixó? Quan tothom pensa igual

d'una

cosa

no

MN. LI,UíS G. PLA

en

Continua dient el senyor Moreno :
"Conozco a los católicos de por aquí y al autor de
la diatriba (ha sido discípu'o mío) y sé dónde les
aprieta el zapato." (Cal convenir que, arribant aquí,
el senyor Moreno ja empetiteix lamentablement la
qüestió, i que a manca d'arguments doctrinals comen
ça a fer personalisme.)
I aquesta és la tercera ficció del senyor Moreno,
antic mestre meu de primeres lletres, com ehl diu,
jo molt obsequjosament reconec i recordo... per mes
d'un c/oscó rebut de les seves mans les quals, certa
ment, pesaven mol& (No s'enutgi d'aquest esment el
rneu mestre de primeres Iletres I)
I pel mateix que ent coneix sap perfectament el se

goig

Hem perdut la condició de noi d'escola per a satis
fer-nos s'mplement de paraules. Tenim la lógica ma
jor de judicar pels fets que és el suprem judici que
no falla.
I fem punt, per a una represa.

calen oficialitats

a

proclamar-la.

Es

proc'ama ella sola per la unánime acceptció deis de
!ora i deis de dins, per la conectiva acceptació que la
mes Valedora i
gloriosa. Així, almenys, ho entén
tothorm,

rzttn...trztt.t;',2-.^:t,/

Problemes urbaris
HABITACIONS

BARATtS

Llegim amb molt de gust que el Cornte de Güell
está rebent nombroses felicitacions per la seva fe
liç iniciativa invitant els propietaris de cases a cons
truir en cada una d'elles habitacions modestes que
judin a reso'dre el greu problema de la llar bara
ta i higiénica a Barcelona.
Hi hagué un temps en qué les cases de la nos
tra urbs responien, en la seva construcció, a la ma
nera
de viure la gent, facilitant a tothom hostatge
segons el seu braç y les seves possibilitats. La cons
ucció de les cases era com una estructuració social
de la manera de viure de les diverses classes chita
danes. Totes les necessitats de les diferents llars
,

hi

eren

ateses.

Els baixos
ven

a

o

soterranis i el peu

pla

es

destina

magatzems i botigues.

El pis principal, que era el pis d'honor, als amos,
naturalment ; o a les famílies similars.
Els primers i segons pisos els ocupava la classe
mitja acomodada.
Els tercers i quarts, la menestralia.
Els últims, els obrers.
Tots els estadants convivien bé, harmónicament,
en
aquestes cases, i mútuament s'ajudaven en
les hores de necessitat, donant-se sovint el cas d'a
padrinar fillets deis estadants més modestos els

"senyors" del principal.
La compenetració de classes es feia insensiblement
i eficaçment en aqueixes cases.
Cada casa era com un poble del tinus nordeny, és
dir, cristiá, que val tant com civilitzat, urbá,
dial, pacífic, agrait, servicial.
a

cor

No passava com ara passa, que la gent de cada
pis viu sense tenir per res en compte la deis pisos
immediats. Tots els veins, si no es visitaven, es co
neixien i prestaven els serveis que mútuament po
clien. Ara, per desgrácia, ni es coneixen. Fins el no
ble costum d'o ferir el pis i visitar-se els veins en
entrar-hi de nou, es va perdent ; infatuats, ni tan
sois es miren els seus lloo;aters, ni solament els sa
luden en topar-se a l'escala i tenir-se de fer pas. Es
ja molt comú que els amos tinguin per a ells sois
insultant.
una escala própia, magnífica, gairebé
La bondadosa i encertadíssima iniciativa del se
nyor Comte de Güell mereix una bona acollida i, per
de prompte, les més corals felicitacions.
Donada la marxa dels temps, la realització d'a
quest magne projecte podria suavitzar moltes aspe
reses socials dernés de donar fácil solució al proble
ma de l'habitació barata.
No s'abstinguin de secundar la cristiana invitació
del senyor Comte de Güell. els propietaris de cases.
Tal volta el que ara podrien fer de bon grat, més
tard ho tinguin de fer per força...
A. Z.
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fInolacions
L'odi al

polític

El tacnic pot ésser

un magnific auxiliar del poli
I quan el tacnic governa ho fa sem
polític i deixant de banda el seu carácter

tic, pera només.

Ha estat un deis pitjors mals que ha patit l'Espa
nya del segle xx. Han estat nzolts els polítics cor
romputs, que han exercit el seu ofici d'espatlles al
poble; perb, en conjunt, no ens cal maldar deis poli
tics en general en un país on la nzajor pan t d'ells han
portat una vida social d'hornos de la classe mi/ja o
han mort sense deixar cap fortuna a la familia: Ca

pre coz a
d.honze tacnic.
En la post-guerra els tacnics financiers i enginyers
més inzportants del món han entrat en el problema
deis comptes de la guerra, de les consegiibncies econd
migues. Pera les solucions han es/al exclusivament
reservadas als polítics.
El talent de l'home polític ha de consistir, preci
sament, a saber-se rodejar deis tacnics apropiats per
a cada tasca concreta, pena no actuant ell
de tacnic.

cia i, sobretol, una tasca ineducadora per a l'esdeve
nidor.
El politic és l'home que té ofició a la cosa pública;
vulguem o no vulguem, constituirá sempre l'ele
rnent directiu de la mateixa. Podrem canviar el nom,
pero l'home polític, i l'agrupament (partí°, no el
canviarem mentre hi hagi governants i governats.
Per tant, per qua predicar odi a una institztció ne
cessária?

F,Is camins de la democracia

nalejas, Dato, Sánchez Guerra, etc.
I en un país com el nostre on el poble té una
educació civil petitíssinta cal anar antb gran cura en
distingir entre bons i rnals polítics, puix el confon
drels tots en un sol dictat constiluea- una injusti

La classe

neutra

Hem passat anys i anys maldient de la classe neu
perqua ha restat a casa i no s'ha llençat a la
vida pública. I fins hi ha hagut homes de cartas ca
tegorías socials que han cregitt que els neutres res
laven ofegats, fastiguejats per la cosa pública, i no
es decidien a llençar-se a la mateixa.
Es una altra equivocació. Alentre n'hi ha hagut i
n'hi haura mentre el món sigui món. Ni són en tot,
por o molt. L'híbrid és una realitat. Pera d'aquí a
creure que aquests holles puguin constituir salvació
pel dia de denla, puguin tancar valors aprofitables,
hz va un món de distancia. Lis neu tres són aquells
que resten indiferents per la cosa pública; i qua en
volezt esperar d'aquests esperits la migradesa .dais
quals porta a allunyar-se de ço que a tots interessa,
començant per ells? No és cert que el sol mot de
neutralitat equival a inferundital? Generalment el neu
tre ho és perqua no té valor cívic per a llençar-se
tra

al imán
ccm

a

polític (polític actiu, COM a dirigent, o passiu,
ciutada) o no té condicions d'intelligéncia o

de voluntat per

a

la tasca.

I aquest ciutada, quina aportació representa dins
la vida pública?
La millor prova de ço que diem és que en un temps
en
el qual es din que s'ha suprirnit la política, els
homes neutres tanzpoc Izan sortit a la superficie o a
la cara de la vida pública. On són els nous valors
no sortits d'aquesta cleda?
El técnic i el

polític

a

l'hora present. En tots

trobava ja formal en l'avant-guerra), els camins de
la democracia han continaut normalment obrint-se i
eixamplant-se. I en aquells Estats on sistemas nous
han vingut a substituir els anteriors a la guerra tin
guem la segura/al que ho han fet precisament per a
donar pas a sistemas democratics.
Pensar el con/roni és, senzillament, mostrar-se ene
mic de l'observació en la cosa pública; i pensar que
aquest dret pot ésser desconegut és pensar que les
aigües d'un riu poden córner cap amunt del seu
curs. Podran produir-semoviments en
sentit contra
ri; pera seran sempre anecdbtics, esporádics, mamen
tanis.
Es una equivocació, donas, oposar-se aLs corrents
dais sistemas dentocratics en política. Es perdre el
temps i perdre l'activitat que caldria emprar per a
perfeccionar, precisament, aquest.s instruments de la
democracia.
I des d'el punt de mira cristia, no és cert que pro
cedirem molt millor procurant que el llevat de la mas
so sigui cristia, que no pos atacant i procurant
des
truir (cosa impossible) el znotllo en el qual aquella
massa ha d'ésser buidada m moldejada?
1,a Ilei i el

poble

Aixequem el poble de nivell i no tinguitn por de
les conseqüancies de la democracia. Pensem que
aquest és el corrent del temps en aquesta mataría
deixada per Dézt a les mans deis homes.
Quan el poble sigui educat; quan el sentit rivic
rcsti format; quan el poble tingui un afinat sentit
polític; quan el poble senti i pensi en cristiet, no hem
de ténzer les conseqüancies deis sistemas democra
tics. La llei, al cap i a la fi, no fa més que construir
el motllo dins el qual ha de formar-se el sentit emu
lada i manifestar-s'hi l'esperit predominant en el
poble.

rampoc el polític no Pot cedir el seu lloc al tacnic,
com algun cap s'Iza intentat. El tacnic no
és polític;
i el polític no és tacnic
actua en política.

Són els camins del món

aquells Estats on, un esperit civic prou afinat i prou
am ple ha dominat des prés de la
guerra (perqua es

o no

obra

com

a

técnic quan

Ara es veu clarament com Izan perdut el temps
aquells qui han passat anys i anys maldant de la
democracia, »centre el poble, pasta d'aquella demo
cracia, anava essent espiritualment dirigit per aquells
esperits contraris a la vida cristiana i al nostre idean!
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La lluita constitucional

admirable, formada pel

A
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seu

fortíssim esperit ciutadá;

Constitució orgánica de tan bon acer que dins de la
nzateixa es nrouen fins els treballistes.
No són, per tant, els motllos el que intcressa, sinó
la massa ben fermentada. per a buidar en aquests mot
llos és el que a tota costa hem de formar.

El segle passat en fou el camp d'acció. ELs nostres
avis en feren l'objecte de la seva vida.
Avui aquests problernes interessen ja poc. Perqué
tothorn ha vist dar que en el fons del fons co que
hi ha é.s- el poble, l'esperit popular, la saya cducació
ciutadana, la seva formació com a poble. Quan es
tingui aquest poble 'formal, qué ha d'importar una o

J. M. GICH
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Un

réplica

í

Un article publicat a L'Opinió, m'obliga a fer una
réplica a aquella publicació i a la vegada una mani
festació de fe católica corn a fill de l'Església de Je
sucrist.

Tanmateix,

pensés i molt menys els re
particular el qui escrivi aque
lla nota
anónima sobre la faisó com jo he parlat per
tal de combatre l'actitud innoble, déspota i tiránica
del Govern de Mexic —la qual cosa de bell nou ara
horn

no

dactors de L'Opinió,

en

ací torno

a esmentar —, que
les presents ratlles fos
sin fetes a faisó de suscitar una polémica amb l'es
mentat periódic. Ni molt menys, tanmateix. Ni la
nieva ortodóxia, totalment distanciada de la manera
de pensar
de L'Opinió, ni la meya edat, totalment
abassegada per l'estudi i en plena formació, no cm
Permeten de sollar-me les mans i l'esperit en coses
consemblants. A més, seria feina per demés inútil per
tal con] ni
L'Opinió, quant més el redactor d'aquella
rota, ni jo, és inipossible que ens arribéssim a enten
clre en materies com aquesta. Per a ells, l'afer de
és un afer purament i totalment polític; per
a
nosaltres, per aquells qui posem els clrets de Déu
per damunt deis de l'home, veiem que l'afer mexicá
es
gairebé del tot un afer religiós per tal com, mal
grat l'apassionament
i truculencia del llibre d'Ara
9uistai0, allá s'ha assassinat, s'han afusellat clergues.
Jesuites i seglars, pel sol fet d'anar en contra d'un
Govern que és anticristiá, maçónic, i que fins fa poc
ha tingut per
cap un tirá i falsari i nou emperador
qui tingué la pocavergonya de dir que li plau
ria de
trobar-se enfront de Crist per tal de plantar-li

dijes bufetacles.

Quan hom ha vist com unes rnonges innocents han
se les ha
obligat a eixir de llur pátria; com han
estat morts jovenets de
deu i dotze anys per les tro
Pes federals pel sol
fet que aquells sants angelets del
estat o

Senyor

I

C

aura llei constitucionalr Les dificultats formals que
la llei pugui oferir, llavors es superen fácilment; els
caires durs es Himen; les sinuositats es converteixen
en camins plans.
No constitueix cap problema el donar una llei a un
poble formalment constituit per a la ciutadania. En
canvi, és un problema sense solució el de satisfer les
necessitats constitucionals d'un poble que no té ciuta
dania, esperit ciutadá constituit.
Anglaterra, amb tants segles de vida constitucio
nal, no ha arribat a tenir una Constitució completa
tnent escrita; perd ha tingut una constitució orgánica

Poser avui cal témer un xic, en certs pciisos, per
de la pasta que es dipositi en els motllos que
obrin les lleis; pero és el nostre estorl el qui ha de
convertir en cristiana aquella pasta ha de portar-la
a la nostra
ideologia. I si ?'obra avui és més difícil
que uns anys abans, no donem la culpa més que a
nosaltres mateixos, per la nostra inactivitat en la
lluita de la conquesta de l'esperit popular, per la nos
tra manca de visió de l'esdevenidor.

l'agror

rs'tFS

O

anaven pes carrers cridant Visco Crist Reit,

gosará horn dir que la
questió puramnte

qüestió de Mexic és una
religiosa, posat que el Govern
antireligiós? Llavors, de la direcció d'aquel' poble

manift.siacló
de la política d'aquella gent, que no digui
hom que tot és afer de política. El mal, tanmateix,
está en la mala política, no a no voler obeir el poble
cristiá un Govern que es declara públicament enernic
del Crist de l'Evangeli i de la seva Església. Llavors
tanibé, si hom, clegut als seus sentiments católics es
revolta contra aquel! Govern, creurcu bé, o si més no,
direu que no hi ha dret a la revolta i a no voler obeir
la llei antireligiosa?
Si hom en les coses mundanals, qua.n el seu pare
els veu viltinguts i
o la mare o l'esposa i els fills
menyspreats i bcscantats, es redreça per tal de dema
nar comptes en contra d'aquell que s'ha aixecat con
tra d'alió més sa. rat i preat que hom té a la terra,
no es redreçará en contra, ami) més raó d'aquells qui
escupen damunt de tot el que és sagrat i malparlen
com setnblantment prohibeixen la práctica de la li
túrgla católica? Que la passió no us cegués massa,
que no tingués.3iu un cervell assecat i un cor eixut
per tal de vente la veritat i compadir, cadascú d'ells
en ia seva esfera, els tirans i oprimits fins novella
ment, de Mexic.
I-Teus aquí tot quant he de dir per tal com, en un
número de dies passats, L'Opinió va escometre'm
com home que
d'una faisó no gens bonica
cm
arallo per trobar un qualificatiu aplicable al Go
ven: de la república de Méxic.

americá,

*

*

*

•

Estic ben convençut que la manifestació de fe i
catolicitat que dejus vaig a fer será una manifesta
ció d'aquelles que cl director de La Nau, senyor Ro
vira i Virgili, diu que més s'escauen de fer clavant
de l'Ordinari que no pa s del punt de vista intellec
tual i rrtistic. Tanmateix, si nosaltres fem aixei ací
és percpil no capiin l'art, ni la literatura, ni la filo
sofia sense el ca.tolicistne. Per tant, no cm sabrá greu
ui dit de mi que faig una manifestació de
que e
fe més v...iat digna d'ésser feta davant de l'Ordinarl
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home, inte•lectualment, que viu les

co
Apostólica i Romana, com notes distintives de la
intel•ectuals. Si més no, recordo que tal dita fóu
seva persona
per tal que se'ns conegui
aplicada fa poc al caríssim i respectat amic Manuel reu i mal de la vida no rebutgem el seu arreu d'ar
mestratge.
de Montoliu pel director del diari del vespre La Nau.
Som fills de Roma per l'Evangeli i per la raça.
Sense Déu ni s'explica res ni es concep res. Sant
Peró volem el romanisme primer damunt per da
Tomás, per aixó, va començar la seva Sumrna contra munt del segon. Aquest,
tanmateix, és material, l'al
gentiles amb el tractat de Déu. I és que el concepte tre és purament
espiritual,
ens entra més endins de
de Déu, el dur dins de nós un concepte, una idea i
ránima i ens esbatana tots els ámbits de l'esperit
una representació antropomórfica,
si voleu, de Déu,
per tal com duu dins d'en aquell Ilevat cristiá dels
serveix no tan sois per la vida religiosa, sitió a ul
primers segles, els cristians del qual s'abraçaven en
trança per la vida intellectual. Heus aquí per qué
la creu divina i per ella abominaven, fins i tot, del
voldríem que l'artista fos home de Déu, que tot, com
segon romanisme que suara
el poeta Maragall, ho vegés a través de la má de
La intellectualitat d'un poble és el llevat i la gem
Déu, que fos vertader home i fin de Déu.
rna primera de la seva racialitat. Peró
poble que
I aixó, no gens menys, solament ha dóna el cris
no té Fe és un poble que tard o
d'hora perdrá la se
tianisme. Si sense cap apassionament religiós hom
va fisonomia i anirá camí d'ésser
esborrat i soterrat,
comencés a estudiar i criticar la nostra moral, l'evan
com vulgarment es diu, del mapa.
La Fe, que tot ho
gélica, estigueu ben segur, lector cultíssim, que cal
explica,
si
marxa d'Europa, o si se la lleva, millor
dria arribar a la conclusió que aquella moral no és
dit, com ha escrit Hilaire Beilloc, fará que la nostra
pas nada de persona humana. Els fets cabdals de
part de món es vegi en un deis papen més tristos
I Evangeli
el metjament de salut al cap ni mai per
de la seva história.
rnai, de vint segles, no igualat
donen d'ells la idea
Volciriern que els intellectuals, en especial els de
que l'autor de la parábola aplicable a tal o en tal al
la nostra terra, alguns deis quals coixegen f orla per
tre no ha nascut en la pensa de cap mortal.
L'Evangeli és i será un de's carnins que duran a faltar-los la virior evangélica de la Fe, capissin bé
Déu. Hom pot anar a Déu per mants viaranys. La la valorització que és el trobar-se costat per costat
d'un mestratge tot divinal. Es a dir, trobar-se ben
filosofia i l'Apologética al frontispici de la Teologia
disposats
a capir la paraula grávida de Sant
ens hi duen i hi menen moltes de persones. Sant To
Pau i la
metafísica
i teologia d'un Sant Tomás. Aleshores,
más, dins el pensament cristiá, ha estat el cavaller
gloriós qui més incréduls ha fet acostar al Crist de l'art, la literatura, la história, el dret, la crítica i la
filosofia serien infiuenciats d'una Ilum que ho illu
l'Evangeli. Peró la filosofia és la filosofia. I l'apolo
minaria tot per tal com aquesta Ilum és la Fe
gética és l'apologética. Ara, tanrnateix, que l'Evan
que
geli més que Evangeli és tot un ésser damunt de la és beu en l'Evangeli del Crist.
natura humana qui parla i sermoneja.
Josia, MIQUEL I MACAYA
No sé si mal us haurá vagat de passar una tarda
en pie camp en un d'aquests dies primaverals
A7f 79%4 7J Tf
en qué
el cel tot respira vida i color. Llavors obriu unes
págines del llibre del Non Testament, gusteu-ne les
seves exquisideses i les seves ensenyances, i
La literatura
quines
Iliçons més fortes, quin reconeixement més clirecte de
De vegades no es donen compte els que repartei
Déu i la seva obra!
xen fulles de carácter
I és d'aquest Evang-eli que al cap de prop de dos
piadós, que aquestes sovint
van a les mans de persones poc
milenis ens resulta : FEsrdésia, qui té el seu centre
creients, que les
judiquen severament. Cal revisar aquestes fulles, del
a Roma, i en l'actualitat es
troba noliejada per
contrari es exposem que la gent tingui un pobre
Pius XI.
concepte
de nosaltres.
Catolicisme sempre ha estat sinónim, almenys hom
així ho creu, de cosa gran. Perqué damunt la terra,
Existeixen una série d'escriptors que es creuen
amb el dret d'escriure carrincloneries.
cap altre avivament fins l'hora actual no s'ha donat
En una clutat industrial no gaire llunyana de la
per renovellar la seva faç en pocs segles.
nostra, s han repartit unes fulles en les quals es fa
bé no admetent el catolicisme, essent-ne, tant
com vülgueu, enemics i perseguidors, on
desplaçareu una descripció de Montserrat tan ridícula que fa
indignar 1 riure a la velada.
el vostre pensament i la vostra orientació intellectual
de la vida ? Intellectualisme per intellectualisme. Com
La volem reproduir perqué vegi el lector si són o
no fustificats els nostres blasmes. L'article
semblantment art per art, n.o és ni cosa massa ente
va en
nedora ni massa certa. El Cristianisme, que no és capçalat amb aquest títol "Oració de Montserrat!"
res petulant, us explicará i solventará
aquelles coses Heus ací el text integre d'aquesta oració que no
que si bé algunes posicions heterodoxes explicant-les
creiem que ningú sigui capaç de Ilegir-la seriosa
:
a la seva manera us enganyep, passa que
ment
d'altres no
les expliquen i us deixen moIt més fosc.
"O Déti ! Pare d'avui, d'ahir, del primer jorn, del
El precepte evangélic de Déu i el próxim ; heus
darrer, de tots els paqsnts i futurs. Pare de l'es
aquí el tot del Cristianisme. I no poden, tot amb tot, puard etern i immutable damunt el món cine passa.
anar més enllá.
Mentre passa tot davant vostres ulls amables, es
Esser hoine de Déu! Treballar diría jo, intellectual
guarden en anuest instant Montserrat cine és per a
ment per Déu, escriure sempre amb l'es,guard fixe en
Vós un crit de lloança, un massís d'alleluia.
Déu 1 llegir sempre pensant en Déu. Es per aquest
Pare de les vides innúmeres, deis esperits subtils,
motiu, per aquesta norma de vida, que hom capeix deis cossos ferrns. Montserrat és una vida palpitant
que el vertader intenectual tot ho deu a Déu 1, com
davant vostre. Montserrat és un cos i un esperit
a tal, ha d'ésser fidel de Déu.
I d'aquí, tanmateix,
també en actitud deprecatória davant Vós.
havem d'ésser fills de la seva Església Católica,
Pare de les coses joliues, de les festes, de tota
no

un

ses

—
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bonica ; Montserrat és una joia joganera, una
festa inacabable, una toia de boniqueses.
Pare de les grans empreses, deis sorollosos movi
ments, dels avenços de locomoció, de maquináries,
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cosa

de

forces, d'arts efímeres

i d'arts eternes, de gegan

tines americanades i d'immobilitats

prehistóriques,

de les multituds enfestejades, de l'opulencia deis
béns, deis camps verdejants, deis vergers en flor, de
l'esplendor del dia, de les i•uminacions nocturnes,
del cel blau i del cel este•lat, de l'aire tebi i de l'aire
fresc, de perfums primaverals i d'embriagueses es
tiuenques. Pare deis sons i de la música, deis cants
i de les simfonies, de les orgues i del cant gregoriá.
Pare deis saltiris i de les salves. Montserrat és un
temple sobrenatural i altra volta sobrenatural, ubriac
de llaors. Un port de duapes paradisiaques, un saló
d'audiéncies céliques. Un menjador de f esta major

divina. Ensems

una

preocupació humana,

un

traüt,

munió de gent, un adalerament,
porció de la plaga de Cataluna a l'hora del ti-a
fee. Un centre de New-York amb els seus grata
cels finestreiats. Una riada afluent de vehicles. Un
cabdell de filferros funiculars, per on corre la gent
cotn gotetes d'aigua per un fil prim de l'eléctrica.
Montserrat és una bresca, d'on hom no pot es
polsar les multituds enllaminides. Montserrat és un
jardí cubista i a voltes futurista arnb pretensions de
Posar-se de moda en el temps a venir. Es una síntesi
de vides i d'esperits. Una apoteosi de sentiments i
d'arts les més divines i les més humanes. Un pre
sent d'altar, un present pasqual damunt la safata
repujada de nostra Catalunya. El caparró d'un in
fant escabellat.
Mes damunt la seva áurea cabellera de llums i
de flors en els seus abrils mágics, o Déu, f eu que
conservi sempre voleiant damunt les muntanyes reals
de pedres engalanades, l'aureola de les muntanyes
ideals, de fantasies, pQesies, poemes i simfonies, d'on
el "Parsifal" grandiós, de fama universal sera sem
pre el cant imaginad i espontani eixit d'aquests trtbs
organics. D'on la "Mort de l'escora" sera el nostre
sornni popular, romántic i compassiu fins al plor.
D'aquí la "Salve" i el "Virolai", el clavell de nos
tre llavi. Que no hi manqui mai l'estimada mística,
el reconet deis amors deis nostres poetes. La lla
gada de l'entusiasme únic de les multituds encela
des aquí. Feu que el rosari interminable, de cercle
viciós, deis vehicles vagin desgranant les seves de
nes inacabablement per les vies montserratines. Feu
Pare, ente mái no defalleixin les tocates d'orgue,
els cants deis monjas, els virolais de la multitud po
pular de sentar catalanesca. Feu que el Cambril de
1:matra i vostra Mare dolea i Verge sigui sempre en
el seu matí claurat una perla que tanca a dins llum.
Que l'aura de Montserrat semi-e 1 sempre remore
iadora de cants que fan defallir el cor, de marxes
airoses que fan tornar el cos feble com la boirina,
que ma-xa amunt
dins el seu cel espaiós, no defalleixi.
Que mai no s'acabi la dolor d'aquesta muntanya.
Peu o dolg Pare, que aouesta mona pasqual, tota
de Dade pessic agençada amb plomissalls, floretes,
papallones i colomets, no perdí cap de les seves en
Irunes, ai Déu! substancíoses*. I f eu d'aquesta ma
delxa de filferros funicular, estesa damunt les de
banadores del Montserrat cansant, el fil de nostra
vida. nue vostres mans, Etern puntaire, van cabde
una
una

cridória,

llant. Amén."
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del Papa

periodistes católics

Si sempre ha d'escoltar-se amb atenció i submissió
nosaltres, amb
la veu del Papa, quan es dirigeix a
doble motiu.
Ara Plus XI s'ha dirigit taxativament i expressa
l'Assem
ment als periodistes católics amb motiu de
donárem
opor
qual
católica,
de
la
ja
premsa
blea de la
tuna noticia, reunida fa poc a Roma.
Qué vol de nosaltres el Papa, el Vicari de Crist ?
Ben ciar i categóricament ens ho ha dit Pius XI.
Vol que el periodisme católic sigui la seva mateixa
moments, sense els pe
veu "perqué en determinats
seus fills podrien co
ben
pocs
deis
riódics católics,
-

néixer-la".
El Papa, fitant amb mirada profética els nous
temps que rápidament s'acosten, vol que la premsa

prepari i s'avanci a posar-se a la seva al
treure'n tots els profits possibles.
‘La missió de la premsa católica ha de complir-se,
segons el pensarnent del Papa, tal com una ploma
autoritzada del nostre camp prescriu en el següent
católica

çaria

es

per

a

substanciós parágraf :
"Esser intérpret, illustrador i vulgaritzador de les
directives doctrinals de l'Església, segons les ocasions,
les circumstáncies i l'oportunitat de lloc i de temps.
Tractar les coses més diverses amb esperit i llenguat
ge católic. El seu gest ha d'ésser de donar a cadas

de les qüestions, en totes les emergéncies de la
vida, la versió justa i exacta del pensament católic,
de la práctica católica, de la vida católica en tota mena
cuna

de situacions humanes."
Aquest és el pensament i aquests són els

Papa.

Per la nostra part procurarern sempre
lleialment i sense defallences.

desigs del

cornplir-los

TC-4

Qficína

Románica
Consultes

Per tot l'estiu

es

suspén aquesta secció quinzenal,

del Comité directiu de l'Ofici
les sessions ordináries aprova les respos
tes redactades pel Secretad.
Aprofitem aquesta avinentesa per innovar la cons
titució de les seccions dintre de l'Oficina Románica,
corresponents als tres objectius del seu programa :
Secció de lingüística, Secció de literatura i Secció de
lleng-ua literaria. A aquesta última, a carrec del Pare
josep Calveras, S. J., En Pere Barnils i N'Alfons
Par, com a materia que li pertoca directament, s'ha
passat la tasca de contestar a les consultes de Ilen
guatge que arriben a l'Oficina Románica. En 'així a
la tardor, aquesta secció de consultes sortira a norn
de la Secció de Ilennma literaria i el Secretan i en re
dactará les respostes. Després d'estudiades en la Sec
ció, les quals seguiran essent llegides en la junta de
Comité directiu, perqué puguin ésser aprofitades les
otservacions de tots els seus membres.
La Secció de Ilengua literaria fa avinent als con
sultants que arxivara per?) no contestará les consul

degut

a

na, que

tes

les

vacances

en

d'ortograflaEl

Seeretari de Reddeció de ro. R.
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.Espigolanf
En Sagarra ha donat una conferencia en una en
titat cultural de la nostra ciutat, en la qual ha dit una
serie de nicieses. Qui és capaç d'aturar una pedra
quan roclola cap a !'abisme?
Com és natural ha volgut defen.sar les seves gro
llenes de llenguatge. Contestant als qui l'han censu
rat .perque en la seva obra Judit es repeteix dues o
tres centes

vegádes

la

paraula "ventre", digné

que

Bis autos, en veure el color vermell, s'aluren i el$
transeünts baden a l'entorn dels aparells.
Els urbans ara no tindran tanta feina. Bis aparells
s'ho fan tot.
Són tan perfectas que ens han assegurat que quan
un auto atropella un tranHt es posen
a xisclar.
***

els católícs la repeteixen cinquanta vegades quan
diuen el rosari. Els seus arrics el varen aplaudir amb
Els que varen fundar la revista Mirador es pro
entusiasme.
posaven que tos una publicació moderna i els ha sor
No n'hi ha per rnenys. Voleu una frase més Ilam
tit més rural que un guarclabosc.
pant i més poca-solta?
La secció d'indiscreciom posa la publicació a l'al
Digné En Sagarra als arnics que l'escoltaven que çária deis periódics més pedestres.
no sabem qui ti va dir un día que si tots els catalans
Poden concebre que a París C) a Londres es publi
fossin com els bornes d'entierra ell no voldria ésser qui una revista que reculli les xafarderies de
bar
catalá. En Sagarra va respondre que ell no cleixaria riada?
de ser-ne balclament tots els bornes de dreta fossin
Unicament els que escriuen en periódics de llagar
com En Civera i En Rucabado.
Presenta els /lastres ret coneixen les petites anecdotes del veinat i saben
companys com els elements més reaccionaris de les
el que fan l'apotecari i el mestre.
dretes.
A tot arreu del món es publiquen revistes humo
No tinclran més remei En Rucabado i En Civera
rístiques que fan riure sense llençar per terra la re
que teixir-se un vestit de fulles i anar a viure a les
putació dels 'adversaris.
cavernes. En Sagarra els foragita de la civilització.
Els bornes de Mirador us espien pel forat del pany
No es pot negar que l'autor de les revistes del Pa
i Meneen al públic, amb una satisfacció infantil, les
rallel és un home ben original.
murmuracions de comares.
Si els altres ditien blanc, eh l din nel.,Tre. En Sagarra
No seria preferible que pugessin dalt del terrat per
té la clepsa molt Iluenta. Aneu a saber si en comp
a veure el que passa al món ?
te de caminar amb els peus com tots els mortals, ca
Potser si s'enlairessin una mica s'adonarien que les
mina amb el cap com les baldufes que giravolten a xafarderies no escauen als
bornes.
l'inrevés.
***

A la plaça de Catalunya
quiosc descomunal.

***

hi .ha

mig

constrult

un

Ara que ve tanta gent forastera, caldria suprimir
els veneclors ambulants. Es que no hi ha botigues a
Barcelona?
Davant de cada café hi ha un estol de dones que
ven bitllets de la loteria. Aquestes dones, la majoria
de les quals 'van esparracades i amb una criatura als
braços, us importunen de tal manera que no teniu
més rernei que adquirir un bitllet per lliurar-vos
d'elles.
Qué pensaran de nosaltres els estrarrers. Aques
tes dones a cada moment criden: "?A quién le doy
la suerte?".
La millar sort seria que un borne pogués penclre
tranquil•ament el café sense tenir al clavant aquelles
venedores que vulgues no vulgues us volen fer ric.

La gent, com és natural, es pregunta per que ser
virá un quiosc de proporcions tan exageracles.
Será per a vendre els diaris americans que tenen
l'amplacla d'un Ilençol? Seran exhibides en aquella
gábia les manes més monos del nostre pare zoológic?
Algú creu que és una gábia que ha fet construir
l'Associació protectora de la cria del canari.
Com que no dormlem tranquils, pénsant en la uti
litat d'aquella gábia, hem pregat a una persona d'a
quelles que ha saben tot, que ens fes eixir de dubtes.
El guiase no és una gábia, sitió unes oficines d'in
formació del nostre certamen. L'alcalde, amb molt
han encert, ha ordenat que fossin suspeses les obres.
Els constructors de! quiosc varen presentar els plá
nols sense escala, i l'Alcaldia autoritzá el seu empla
***
çament a la plaça de Catalunya, perque suposava que
es tractava d'un petit guiase.
En Rovira i Virgili ha escrit un editorial datnunt
Ja que está mig construit, que el clesmuntin i el les planes de La. Nau, la qual, que, segons diuen,
está
reconstrueixin als afores de la ciutat. En aquell quiosc a punt de naufragar, en el qual pretén
ferir el nostre
bé hi podrien viure dues o tres famílies.
estimat collaborador el Rnd. P. Antoni Maria de Bar
celona.
***
Es un article tan verinós que en compte de ferir
l'illustre caputxí, fereix aquel' qui l'ha escrit.
S'han fet ja les proves clels aparells reguladors del
En Rovira i Virgili porta arnagatzemada malta de
tránsit.
bilis.
Són uns aparells que út:icament els manca parlar.
Din que sota les mánegues del caputxí hi ha mol
Cada rninut els fanals autorráttcament canvien de co
tes menes de mans.
lor i sana un timbre com si a l'interior hi hagués una
També sota els barrets hi ha moltes menes de caps.
la d'espectacles.
N'hi ha que són plens de fum i de vanitat.
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els entusiasmes meridionals per la sal

vacio deis heroics tripulants del Dornier .tó (que per
cert es un nom poc simpátic), l'atenció pública ha es

sollicitada per la publicado deis projectes consti
tucionals ja coneguts, els quals han inserit íntegra
ment els diaris d'informació, servint als seus lectors
una lectura tan llarga com indigesta. Dubtem que
cap d'ells hagi tingut la paciencia de Ilegir-los de cap

tat

a

cap.

Esporgats aquests projectes
reix

a

procediments

quant es refe
poca transcendencia, ja són
de tot

de
i se'n

fácfis de llegir
va treient l'entrellat i f or
mant-ne idea.
Lis punts fonamentals de la nova Constitució no
s'allunyen massa de la que esta en certa manera vi
gent. L'article orize, tan íamós en aquesta Constitu
ció de l'any 1876 (obra de Cánovas) hi és copiat Ile
tra. per lletra, i aixó dóna la tónica del sentit que ani
ma els seus autors en l'ordre religiós-polític. Es pu
rarnent canovista.
Alguns órgans d'esquerra ja han començat a cri
ticar-lo, com és natural en ells, oblidant-se que en
aquest article es consuma la perdua de la unitat ca
tólica. Aquest article obrí les portes a la propaganda
protestant i a totes les audácies de la maçoneria. L'Es
glésia va treballar tant quant va ésser-li possible per
a evitar
l'aprovació de l'article onze, pero fou ende
bades. Totes les funestes conseqüencies que es varen
preveure de la seva aprovació, s'han confirmat. Tal
vegada val més no parlar-ne ara. Si per cas, no man
caran ocasions propicies per a fer-ho.
Algunes novetats, corrí la creació del Consell del
Regne, qui recorda els célebres Cunsells de Castella,
han de registrar-se. Aquesta creado ha procurat adap
tar-se als temps i al criteri innovador que compor
ten, pero té un regust arqueológic que fa rodar el
cap as progressistes. De totes numeres el Consell del
Regne és que_com més que el Consell de l'Estat
organisine envellit prematurament
i quasibé sembla
mes

—

Posat com a f re de possibles endegaments, pero no
té prou força per a garantir els drets als quals está
consagrat ni prou assequibilitat per a invocar-lo i
usar-ne. degudament. A més a més, en aquests temps
de dernocratisme, el Consell del Regne no hi escau.
El sistema unicameral•adoptat ara té un sentit de
mocratic al qual no respon el sistema de la seva elec
ció, ni tampoc el del seu funcionament. La preocupa
ció de posar al Poder executiu lliure d'entrebancs

perque pugui
ha fet

1,

)

desembarassadament (coro
xic les precaucions. L'article 66
tota rápida acció parlamentaria. Si
ara

actuar
extremar un

barra la porta a
ni les votacions adverses, ni els vots de censura, te
nen eficacia
contra un govern de gent fresca, ple
guern 1 1.,,1s principals encerts són es articles referents
a la
constando i funcionament del poder judicial, i
els relatius al món del treball, ben perillosos, pero,
alguns. El suf ragi universal amb el vot de les dones
ja no fa por a ningú.

kquc

numero

ha

passa/

En conjunt tots els projectes llegits a l'Assemblea
Nacional Consultiva i publicats aquests dies, acusen
un treball acurat, ganes d'acontentar tothom (cosa im
possible) i la tendencia antidemocrática produlda pels
tracassos d'un regim que s'anornena democrátic sen
més.
se tenir-ne només que el nom i poca cosa
A aquest estat de coses respon principalment l'obra
deis senyors La Cierva, Goicoechea i companyia, els
quals no s'atreveixen pas a defensar-la. Estranya

anomalia,

certament.
*

*

*

La Cambra anglesa ha retut els honors deguts al
riou Ministeri i al cliscurs de la corona que és el seu
programa de govern. Dona bo de liegir els discursos
pronunciats pels líders parlamentaris en aquesta so
per la seva seriositat, pel seu profund
ieniniai
sentit poutic, pei seu madurat i assenyat patriotisme,
peis coneixements deis negocis d'Estat que demostren,
pei seu tacte social dins la f entiesa de les seves con
viecions i per l'energia i claredat en defensar-les.
Mac Donald pot estar ben content de la collabora
ció deis seus encimes, si és que pot anomenar així els
caps de

l'oposició.

Altrarnent,

el

Ministeri laborista será

en

tot tan

angles

que res de substancia no tindran
a
objectar-ii Baidwin i Lloyd George. Els treba
liadors sense tenia tal •volta hi guanyaran en el trae
te, encara que no gran cosa; pero les graos hines di
correctament

rectrius

de

la

política imperial anglesa

no

en

patiran

iVlac Dunald.
Respecte les relácions amb Rússia, els mateixos
Soviets Ii neguen importancia. Es un punt que pot
donar-se per resolt.
Les continues derrotes del Govern francés en el
si de les Connssions parlamentáries, no li causen fred
ni calor. Es un altre simptoma de revolució deis sis
temes elemocratics cap a una rnajor estabilització
eficacia del Poder executiu.
Aitres preocupacions mes greus té a hores d'ara
el Govern trances, algunes de les quals ja indicávem
l'a.tre flia. La política sistemáticainent agressiva de
lugoeslavia contra Bulgaria ha merescut del IVIan
cluster Guardiun, impurtant diari anglés, una severa
condemnació seguida d'una comminatória adverten
que dona França a
cia. Després de lamentar l'ajuda
aquesta política, li fa avinent que Bulgaria no es tro

gens de

Ramsay

ba sola.

f eta pel Manchester Guardian
d'un amistós pero vertader ultimátum,
i ha procluit vivissima sensació a la Gran Bretanya.
En compensado a aquesta sotragada, França aca
ba d'escoltar de Stresemann unes afectuoses declara
cions polítiques que vénen a resumir-se en una : els
interessos de França i Alemanya no són incompati
bles, sino al contrari.
Les eleccions generals d'Holanda no han canviat
gens la situació política, i la crisi del Ministeri por
tugués sha resolt sense canvis sensibles.

Aquesta advertencia

té

el carácter

per la

censura

governairtm
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GARATGE I TALLERS 4$13ALMESéé

JULI
BALICES, 76 (entre Aragó

i

Y

AJUSTATGE I REPARACIó

KLUG

RENDIMENT

Valisncia).

PER

TILEFON 75941

A

—

LIMITATS I MAXIM

PREUS

STOCK ELECTRIC
INSTAL*LACIONS, MAGNETOS, BOBINATS, ETC.
EN

LES REPARACIONS

—
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VILARÓ

EL LLIBRE DE LA PA R A ULA DE

I VALLS

DÉU

PINTORS DECORADORS

LA SAGRADA BIBLIA
NOU

EL

TESTAMENT
VOLUM 1

Evangelis

Els

Corts, G04

Teld'on 10283

Apóstols

i Fets deis

Ha sortit ja el primer volum de la SAGRADA
BIBLIA que publica l'«Obra del Sant Evangeli»
de FOMENT DE FIETAT

BARCELONA

Agencia d'Assumptes

administratius de JOSEP CARDÚS i Cia., Stat. Ltda.
Despatx: Balmes, 16, pral., Barcelona.-- llores de 9 a 11 1 de 5 a 7— Teléfon 17016

Altes, baixes, traspassos o

canvis de

satisfetes. Incidencies

en

la

nom en

contribucions I impostos.-- Territorial.

Comorovació

del

Registre Fbcal.

Industrial. Devolueions de

Baixes recárrec exti aordinari 4

..--............--............—

quantitats indegudament

(V, sobre finques deis Eixamples.

..........................----...-..,..-.........-..........----...................-3

Bloc d'anunciants
Els bons amics nostres que amb l'anunci contribueixen a la difusió de la nostra revista, han
de meréixer les simpaties deis nostres subscriptors i lectors en general que coincideixen amb el nostre
idean. Ens plau publicar a continuació el nom deis nostres anunciants, per tal que els ikostres amics
els recordin quan

hagin d'adquirir algun deis articles que oferej.xen al públic.

Heus els ací :
ACADEMIA COTS:
Av. Portal de l'Angel, 38.

ELECTRICITAT:
Antoni Alió. Laietana, 67.

ACCESSORIS D'AUTOMOBILS:
Service Station. Aragó, 272.

GRAMOFONS:
César Vicente. P. de Grácia, 4.
Guillem Puig. Pelai, 14.

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

Catalunya,

NEUMATICS:

"Bergougnan". Rambla
lunya, 76.

de

Galera. Rbla. de

Cata

SABATERIA:

Calçats Minerva, S.

A.

Laietana,

Casa Creus. Aribau, 24.

7.

SASTRERIES:
Rambla Catalunya,

MODISTA:
R.

de

núm. 30.

MODES:
M. Estera

CAMISERIA:
Salvador Rubert. Aribau, 3o i
Avinguda Portal de l'Angel, 13.

Puigdoméneeh. Diagonal,

452.

(Especialitat

en

Ramon Beleta

12, t.•
vestits per a nens.)
Av. del Portal de

CIMENT ARTIFICIAL:
Josep Fradera. Ronda Universi
dad, 31.

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

CORRETGES:
Manuel Blasi. Passeig

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.

XA.RXES I FILS PER A LA
PESCA:
Fila de Gabriel Juliá, Bruch, 7.

Joan,

de

Sant

l'Angel,

35.

13.

DROGUERIA I PERFUMERIA:

Pallejá

i

Bonmatí,

7

S. L.

Claris,

57.

A

'I'

U

Y

N

O

S

A

I

C

A

RLIBERT

CAMISERIE3

GENEPES DE PLINT, PAIAMES, MOCADOP1/45, GUA NTS

Avinguda Portal de l'Angel,

13 i

BARCELONA

Arihau, 30
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FABRICA BE LLITS

odina Farriol
Radio -R E M

CAllRAT,OMI RS

ALTRES MOBLES METAL•LICS

JOAN TORRES
BARCELONA

APARELLS -ACCES'ORIS

-

Cinstga, 394

PROVEI11011 SE LA BE AL COSA

La millor qualitat.

Laboratori.

—

—

El millor

(CASA

t,--

Taller de muntatge

126, BALIMES, 126

ArLicus tie,
-

Teléfon 74755

Ferros
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0.11

FUNDADA

jardí, platja

artísties.

EL

1870)

1 earnp.
sanitari.

Material
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On parle

Confort modern

15,
)1

français

.10TPAITU\S)

Personal pari
senc i

Tersii;c/ea
Slitil;-i4
Cke
I P.P5-

londinenc'.

c

English spoken
Man spricht

át)

rn2a o en

Deutsch

PERRITQUEll PER A. SENYORES

La CASA TAPIAS convida les distingides lectores
el seu establiment sens cap comprornís.

Especialitzat

en

ONDULACIÓ

a

visitar

PER MANENT

)2(

IX
anys d'experiencia en les cases centrals
M:
assegurar
a
la
permeten
París,
:11
de Londres i
CASA TAPIES el resultat de cada ondulació
X
)21U
cas.
permanent després d'un previ estudi per cada
)11:

Llargs

)21;1
)1",»noololaoccxxxxxnacxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ex-professor de l'Académia de Mestres Sastres de Barcelona

Aquesta

coneguda i apreciada

sastreria és

per tothorn

a

qui li agrada el

bon vestir perqué en la seva confeccio i en les seves robes es troba un
gust inconfusible. Grans existéncies en géneres de totes classes.
El 5 (V,

Rambla

de

de

descompte especial

Catalunya, 12, 1,er

SE RVICE
PRIMERA

ESTACIÓ

JOSEP
La

més

casa

important

en

TALLER:

Carrera Sepúlveda,
I

148-150

Villarroel, 35
Plorld“blanca, 121

CATALUNYA SOCIAL.

Teléfon 16040

BARCELONA

—

STATION
A

R1',PANYA

MANZANARES

A

tot

qusnt pertary

L'ENGRDS

CASA

I

Grácla,

de

45

MAGA TZEMS:

Consell

de

grasses,

I automibhil.

CENTRAL:

Cerrar A ragó, 272

Passelg

a

DETALL

Telefon 11550

Teléfon 31510

de

gasolina, petroli, neumátics, cambres, ola,

VENDA

GARATGE

subscriptors

/

AMERICANA

accessoris, cines, ferreteria i

I

als

Cent, 421

SUCURSAL:

Esplugnes

de

Llobregat:

Carrer Laurean°

Encreuament

Mil&

de les

09

corre

BARCELONA

lores de Madrid i corrielia
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Companyia Trasatlántico

LES GRANS INDUS7 RÍES

VAPORS CORREUS ESPANYOLS
FABRICA DE XARXES
I

FILS

Serveis Regulara
RAPID

RETORTS

York

PER A LA PESCA

9 expedicions

I

APID: Nord d'Espanya

l'any

a

Cliba i Maje

a

16 expediclons

a

rany

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Arze,tina
12

expedícions

LINIA: Mediterrani, Cuba 1 Nova York

fitii PE

16

expedicions

al' any

Mediterrani, Costa Firme i Pacífic
11 expedlcions

Mediterrani
a

a

a

l'any

12 expedlcions

a

rany

3 expedicions

a

l'any

Fernando l'óo

1

EilipInes
____•--¦-

Bruch,

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

BARCELONA

44.1anzwecoanezaneweaancitl

Servei tipus Oran Hotel.
telefonia.
Orquebtra.

T. S. F.

«

(

-

Radio

apella, etc.,

etc.

Per informes,

a
les Agencies de la Companyia
principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines
la Companyia : Pina Medinaceli, 8.
en

ols

shvt.4.444.4."1
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Académia Cots
Direcció general: Av. Portal de !'Angel, 38—BARCELONA
N 1879
F-u N DADA
Talafon 18953 A.-Apartat 782

SUCURSALS:

MADRID, Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guimern, 32
MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Carme, 52 bis.

REUS, Arrabal Robuster, 23;

CLASSES SELECTES separats

es

COMERP

dos

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS

rep demanda d'alumnes per

ocupar bones

places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul,—Lletra comercial.— Corresponancia.— Meca

nografia.—Taquigrafia.—Frances i Anglés.—Alemany.—Classificació
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.
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tinicorde

Nou

tipus. balad

presentació

"W~~141~9~44~~%114~1

Recautxutatge á reparació clq neumática
cambres.

4IIl>

Venda de neumática i cambres.

C4Z4
RAMBLA

DE CATALUNYA, 118

AUTOMATIC 73493

PROPIETARIS

DE

COTXES

25 0/0 D'ESTUVE TROBARE0 VISITAR' LI

CASA

BALLESPi

Stock de neumática d'ocasió i recautxutatge
al 40 °lo de nous.
Acumuladora Peto

Ford.

c

N

01—IS

Descomptes especials als que manifestin
liegidors de "Catalunya Social."

ser
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1

con

las últimas novedades

en

de esta famosa marca
completará la felicidad de su

hogar.

ADQUI.E.RALA EN LA CASA

DASEO

DE

GRACIA

•
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FRANQUEO CONCERTADO
G.,er.ot4wr

