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L'organitzadó agráría
Quan es va discutir en l'Assemblea Consultiva
projecte d'organització agro-pecuária, hagué
rem de fer les nostres reserves fonamentades
el

Principalment

dos punts de mira: la llibertat
d'associació l'aprofitament de les energies so
cials que representaven les associacions i sindicats
en

agrícoles existents.
No sempre els qui governen es mostren sords
la veis deis governats. I ací tenim un cas on la
veis dels segons ha estat recollida pels primers,
sortosament. El pro jecte, en passar de l'Assem
blea al Govern, ha sofert una tan radical trans
formació que haurd queda poc menys que deseo
negut pels seus primers redactors. L'obligatorietat
que aquests cercaven hi és redu'ida a rirnpost per
a
finalitats agrícoles, impost que no és cap novetat,
Puix els nostres pagesos ja el suportaven ara amb
els noms d'impost per atendre els flagells del
camp, etc. En canvi, l'abligatorietat de Fassocia
ció ha desaparegut definitivament del pro jecte.
1 el segon principi, el d'aprofitament de les ener
gies socials que suposen les organitzacions a,qrí
coles existents ha estat aixi mateix atcks en un tot,
de manera que aquestes organitzacions no sois no
hauran de restar al nwrge de l'organització agrí
cola sinó que d'ella mateixa rebran nova força...
l'organdzació. oficial l'arriba a tenir.
Al costat d'aquest reconeixement de dos bons
principis, altre bon princiPf 'conté el projecte: el
seu afany descentralitzador pel servei agrari.
L'Estat, en aquesta nova organització, quasi bé
resta al marge d'ella i en confía tota la iniciativa,
tata la tasca, a organismes oficials; per() infrasoa

birans. Reconeixem
del
govern

en,

altre cop la bona voluntat del
aquest punt.
clespéndre's l'Estat d'aquestes inicia-

Ara bé; en
tives i fins quasi d'aquestes orqanitzacions, ?les
ha deixades en bones mans? Tothom sap que les
DiPutocions Provincials, assessorades per, un
Consell agro-pecuari dins de cada Provincia, se
Tan l'eix de la nova organització agrdria i pecud

ria. iConstitueix un encert el cridar
com aquests per aquestes finalitats?

organismos

De bell antuvi no ens satisfd gaire la solució.
Les Diputacions actualment són interines; en l'Es
tatut Provincial es troba planejada la manera de
constituir-les el dia de demá. Recordem com,
obans es trobaven constituides. I si la Constitució
d'abans no ens oferia cap garantia d'encert en
molts punts (llevat les que per un esperit nou
es saberen en part redimir deis defectes anees
trals, com la mateixa Diputació de Barcelona i
alguna altra) hemi de convenir en qué l'actual or
ganització ens n'ofereix menys. I si cal considerar
aquesta coin interina iqu, ens reserva el demd,
amb uns organismes que naixeran segons un Es
tatut no provat encara?
Cal obrir en aquest, com en tants altres punts,
un gros interrogant. No sabem el que seran
aquests organismes oficials, artificiosos, com lw
és l'entitat Provincia que ells representen; i més
artificiosas encara si se'ls situa en el pla d'orga
nització agrária que, naturalment, hauria de por
tar-se a cap per comarques cl'interessos semblants
o que almenys tinguessin una certa unitat i unes

necessitats comunes.
La burocrácia probablement ofegard t'esperit
de la nova organització un cop más; i qui sap si
aquestes Comissions Provincials agro-pecuáries
no vindran a quedar constituides, en lloc d'orga
nismes thnics, pro fessionals, en una roda más de
l'administració provincial, artificiosa en ella ma
teixa, buida de sentit de realitat...
És ciar que molt hi poden fer per evitar-ho els
pro pis organismes i les entitats que hawran d'ele
gir i donar vida i braó a aquests. Pera, amb tot
ain), no tenint ells més que un carácter consultiu
de les Diputacions, iprevaldran aquestes amb tota
la

seva

força oficial?

El temps dirá. Repetim que, per part nostra,
obrim aquí un altre interrogant. Tants n'hi ha ja
croberts, que no vindrd d'un més!
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Memórits d'un cabaler
X
EL

QUIMET

PERRUCAIRE

jo vaig apendre al collegi llatí i retórica, filo sofia
matelnátiques, de pronunciar discursos i de f er v,er
conseqülncia vaig arribar a
sos (fins Ilatins), i en
pensar-me que sabia alguna cosa i ja us dic jo que
era capaç de disputar de tot amb el sursum corda
que deu ésser algú que és més que el pare i que el
rector del meu poble. Ern cau la cara de vergonya
quan cm recordo de les disputes que armava a taula
i

i del menyspreu de les maneres de pensar del meu
pare ! l'home el més assenyat que jo he conegut en
ma vida. Jo ern conf esso d'aquest pecat davant del
cel i de la terra per tal que Déu me'l perdoni ; que
de perdó en té tot pecat per gros que sigui. Quantes
coses tenia ehl per a dir-me si jo les hi hagués pre
guntades, si jo hagués estat deixeble humil i més
afectat per a escoltar que no pas per a disputar.
I ara quan repasso aquells temps veig quant ma
lament sabia algunes poques coses i guantes i guan
tes n'ignorava. Pretensiós de mi ! I tant com preten
siós, ignorant de mi!
Per no citar sinó una cosa de les moltes que podia
i devia saber i no he sabut mai per no haver-me
basquejat, us diré que sempre he ignorat per qué li
dejen el perrucaire al Quimet. Potser perqué ho era
el seu pare d'aquest ofici. Potser ell mateix havia re
mullat barbes mentre son pare o son principal feia
espetegar la navalla en el passador de cuiro. A per
rucaire d'ofici no crec que mai hi pogués arribar.
Jo sempre l'havia conegut beneitó, allargant la mil
a qualsevol f oraster que trepitgés els carrers de la
vila i mai a cap fill del poble. No es pot dir, peró,
que visqués d'almoina. Al poble hi havia feines que
eren expresses per a ell. Ehl vivia a l'ombra, com si
diguéssim, de la gran casa de can Tomen, la tnés
significada del poble. A l'estiu l'hauríeu trobat as
segut a un banc de l'eixida i a l'hivern a la vora
de la llar on s'escalfaven dues dotzenes de perso
nes de f ora la casa. Allí el Quimet perrucairc te
nia el seu despatx, allí rebia encárrecs per l'ende
má passa per cal Merlis ; porta aquest paper a cal
metge; el senyor rector t'haurá de menester tota la

tarda,

etc.

Prop del rnigdia del temps de la calor anava amunt
a vall del carrer major i Ii encarregaven mitja dot
zena de cántirs per a omplir-los d'aigua fresca a la
f ont. Si convenia també treballaria
poant aigua d'algun pon o ajudant

parell d'hores

un
a

descarregar

un

menjaven alguna altra cosa era que els plovia del
cel. Qui més coses bones aportava a casa, ultra d'al
gun quarto, era el Quimet de coses que li daven ací
i allí pels seus petits serveis i algun grapat d'amet
lies, algun tros de garlanda, una salsitxa, una cuixa
de pollastre... i.a,ixí resultava que en aquella casa un
dia sí un dia no es menjava quelcom demés de les
sopes. El no massa manjar i el digerir massa de
pressa daven al Quimet perrucaire una gana estre
pitosa i proverbial. Menges més que el Quimet per
rucaire ; deien les mares a llurs fills que mai no es
vejen tips : i dient aixó ti tenien ben bé raó ni man
caven del tot a ella ; perqué com a menjar molt no ho
feia pas ordináriarnent el pobre Quimet per manca
de matéries substantives, peró sí era ben cert que si
cn alguna ocasió es posava a prova la seva carpanta,
ella mai desdeia i era capaç de devorar quantitats
extraordináries del que fos.
Alguna vegada algun ximple havia trobat gust a
donar-li vi a desdir per a riure's d'ell quan anava de
tort ; peró el bon sentit popular es féu protector d'ell
i totes les dones del poble es constituiren vigilantes
perqué tal cosa no passés. Pobre de qui l'induís a
l'embriaguesa! De cada portal hauria sortit una in
vectiva per a qui tan indignament s'hagués volgut di
vertir.
El pobre tot just si podia parlar. Només el sabien
entendre els més íntims; dl, peró, era servidor i bon
minyó i mai no taxava els seus serveis, sinó que pre
nia el que li daven. No li faltava un cert instint de
defensa deis qui l'havien volgut explotar fent-li dur
rnolta cárrega per cap diner ; així quan la Marieta
de cal Cámara el criclava "Quimet ! Quimet !", ell
responia invariablement en el seu llenguatge :
—Altra feina tinc.
1 arronçava graciosamente les espatIles i de més
d'una entrada es sentí cridar :
—Ben fet, Quimet ; no et deixis enganyar.
Un dia, un paren de xicotots d'aquests que quan
surten mai no tornen amb las mans buicles, el van
esbroncar i fins s'atreviren a tirar-li un roc que li va
f er un trenc al parietal. Pel cap baix sortiren a de
ensar-lo més de vint-i-cinc dones i fins algun borne
de pes. De totes les en tradcs sortia material de cura :
benes, desfiles, drapets de tela vella, árnica, ácid fe
nic, aigua blanca ; se'l va curar en consulta de mes
tresses, se li van fer den o dotze cures perque totes
quedessin contentes ; i en va sortir amb la cara tan
neta i el cap tan ben guarnit que no semblava el ma
teix. I el que és els dos pallassots que varen gosar
a fer tal proesa ja us clic jo que encara corren vila
avall amb més de dotze escombres alçades damunt
llurs esquenes i també us puc assegurar que estaran

peró fóra crueltat fer-lo treballar d'escarrás
massa estona. El pobre Quimet no es va quedar curt
de talla pera sí secardí, desencolat d'ossos i enfon
ches sense passar per aquell carrer.
Els milhors dies per a ell eren els dies de f esta
sat de pit. I com que la pitança no anava gaire gras
grossa a la rectoria o a cal Tomen. Aquests dies treia
sa ! Perqué és el cas que no era sol a casa seva. Be
neitó com era i sense cap f eina seguida havia de el ventre de pena. A la rectoria fins l'utilitzaven per
trantenir encara la seva tia Llúcia, dona de prop de a servir a taula. A cal Tomeu s'és constittüt el mar
setanta anys que no podia f er gran cosa més que
mito de la cuinera, servint-la i sortint per als encár
recs que Ji encomanava. I després el bo del Quimet
rentar dues o tres peces de roba i tenir compte del
es feia el gran tip i quedava content per alguns dies.
fogó de les sopes.
Jo mateix vaig ésser testimoni d'un d'aquests ápats
En aquella casa no es f eia cap més requisit ; i si
carro ;
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Quimet perrucaire. Era un dia de fires. En ha
jo convidat a pendre café a can To
men. Serien les tres de la
tarda quan vaig entrar
al barri de can
Tomeu i vaig trobar el Quimet per
rucaire dialogant amb la cuinera.
vent dinat estava

—Per

on

—Tant

vols començar ?
fa.

me

--I si t'ho posés tot plegat
—Ja l'hi pots posar, ja.

en

una

cassola ?

—Dones, mira bé : l'arrós va al dessota. On posaré
les aulives i el tomátec ?
—Sí, ves, damunt l'arrós, dona.
—Ja que tu ho vols ! Damunt dos talls de vedella
amb moixernons. Tant se val
que també hi posi
aquest salmó de conserva que no té espines. I aques
tes tres pomes farcides amb Suc. No sé si aquesta
salsa maionesa...
—Tira, dona, tira ; será el plat de set colors.
—Aquí va ; amb aquests tallets de llangonissa en
castats anirá millor ; i damunt de tot el pollastre :
n'hi ha mig, gairebé. En aquest plat hi haurá la con
fitura i la crema i el braç de gitano...
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—Ets ben cançonera; tira-ho tot a la cassola, dona.
També s'ha de barrejar al ventre.
—Doncs mira, Quimet ; aquí ho tens... ja... ja... ja...
ex... ex... Déu n'hi do.
I el Quimet, assegut a una cadira sota la balustra
da de la balconada, amb la cassola damunt d'una tau
la de marbre, gloriosament illuminada per un raig de
sol, amb una cullerassa de fusta a la má anava des
muntant a tau l obert aquella barreja de comestibles
i a cada cullerada la crema i la confitura de sobre de
tot penetrava capes endins fins tocar l'arrós del cap
davall ; i només deixava de tant en tant la cullera per
a escurar una cuixa de
pollastre o pelar una oliva,
obsequiant el Tetis amb els ossos o enganyant-lo amb
els pinyols dels préssecs o de les olives, segons ana
ven venint les coses. 1 així, amb calma i
bona gana,
es va anar buidant la cassola fins a
descobrir aló que
porten tapat les cassoles decents.
Deu ésser mort, pobre Quimet perrucaire; des que
jo he marxat de la vila, que no n'he sabut res més.
Es
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Abans, a Espanya, republicá era sinónim d'anti
Per a aquesta mena de gent,
clerical i menja-capellans, peró, el disc cansá tant grada i obscurantista, peró, ells l'Església és retró
tenen homes que d'un
cine ha quedat arreconat per sempre.
cop de ploma maten l'orgue ; homes que solament
el
Amb tot, alguns aficionats a la música monótona, seu art és art, encara que sigui
del que belluga; la
enyorant aquelles notes de mal gust, que revelen la moral resta
assassinada i ja no n'hi ha ; els escrú
inal;ca de finor per al que s'hi sent aficionat, sem
pols són
bla que sentin la necessitat de cercar un nou disc, o accepta bons per a les monges ; i tot aquell que no
llurs definicions no té dret a expressar res,
tal vegada ja l'han trobat, per a repetir la cançó de ni a
entendre de res. S'han d'acceptar les teories
l'enfadós, aquella mena de cançó que cansa més al deis que escriuen en esquerrá i prou.
que la canta que al que la
sent cantar.
Els problemes culturals, els
Els de Mirador són d'aquesta mena. Es pot dir són tractats sempre, en llurs socials, els religiosos
escrits, amb la patent
que

llegint

les indiscrecions d'un dia fa l'efecte d'és

ser

sempre les mateixes. Almenys ens han repetit
eentenars de vegades la mateixa brometa ref erent a
la sortida d'E/ Mati, i centenars de
vegades han re
Petit les mateixes coses pretenent ferir els
nostres

eompanys

Civera i Rucabado.

Com déiem en començar, abans republicá era si
nónim d'anticlerical i menja-capellans, i ara esquer
r4

ve a ésser sinónim
de
Peetuós i d'altres virtuts

mes no

burleta, d'irónic, d'irres
(?) esquerranes que val

anomenar-les, car tal vegada els indiscrets
perqué el món és així : hi ha qui es creu
dret d'ofendre tothom, peró, de cap manera

S'ofendrien,
amb el

tolera que
aquest

es

faci mencié d'ell per

a

res, car,

en

l'epidermis se'n ressent.
Nosaltres també podem ser-ne d'indiscrets ; tam
hé en sabem d'historietes, com per exemple el cas
d'un ilustre esquerrá que predicava en
mítings que,
els qui enviaven els
fills a les escoles dels religiosos
els
cas

portaven

a

embrutir llurs consciéncies... i el que

predicava així tenia els seus fills al Collegi Balmes
de Pares
Escolapis. D'aixó fa uns quants anys, pe
rol) encara ens
en recordem. Es la conseqüéncia es
querrana que hem notat sempre.' Predicar conscién
ela per a hom mateix i
vendre vinagre áls altres.

de savis que per

a

ús particular tenen els esquer

rans.

Abans d'acabar direm quelcom en forma seriosa.
Fins ara no poden-i comprendre que hi hagi perso
nes que puguin gastar-se uns
quants céntims, cada
setmana, comprant aquesta mena de publicacions,
com Mirador, que han
convertit el setmanari en una
mena de pasquí, per a ofendre
totes les setmanes al
guna persona digna i de vida correcta i honesta.
Fa pocs dies que una artista demanava sanció per
l'indiscret que s'ocupava de la seva vida, sense ella
haver-se oeupat mal del que escrivia les indiscre
cions.
Voleu dir, nois, tan eixerits que us creieu, que la
mollera us dóna el discerniment necessari per a
comprendre que sempre repetir el mateix cansa i fa
fástic ?
Jo cada vegada que tinc ocasió de llegir les in
discrecions de Mirador, em faig el mateix pensa
rnent, i cm dic : Davant de tanta mentalitat i tant
d'ingeni, ara si que totes les qüestions quedaran re
soltes, el problema del pa, de la sal, de la música,
deis capellans, de la política, de les lletres i de l'art...
que

belluga!
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Del tnón del treball
Problema

a

resoldre

ha quedat d'aix6 en alguns punts, peró
cal fixar-s'hi ara.
L'aprenent, avui dia, no es mou de la seva fami
lia, i és tractat, generalment, amb certa duresa i
menyspreu com si tingués obligació de servir de criat
als que l'ensenyen... o no.
Els perills a que es veuen exposats els aprenents
són incomptables, especialment en l'ordre moral.
Cap f ormalitat no hi ha per a pendre un aprenent,
COm per a acorniadar-lo, com per a donar-li la cate
goria que s'ha guanyat.
Aquesta és oil qui se la pren, llogant-se en altres
cases i demostrant a pols que n'és digne.
El tema és molt vast i prou curiós perque tornem
tractar-lo amb més de temps i d'espai un altre dia.

Quelcom

no

Un deis problemes més greus, dif ícils i peremp
toris a resoldre, a casa nostra, és el de donar possi
bilitats de fundar una llar própia al jovent que es
dedica al catnerç en les seves diverses branques. Al
cap de molts anys de treballar ardidament, són pocs,
els joves que es veuen amb recursos per a pendre
estat, com abans solia dir-se, o sigui casar-se com
Déu mana i establir un f ogar decent per a la fami
lia que es proposi crear. Aquest fet és tan general i
evident que no cal pás demostrar-lo.
Al cap de vuit, deu o dotze anys d'arrossegar-se
per taulells o pupitres, quant guanya un jove, per
brillant que hagi estat i sigui el seu comportament?
Guanya el justet per a viure un xic decentment,
prou. Com pensar, per tant, en casar-se si tot just
pot atendre a les seves personals necessitats ?
Ja sabem que hi ha patrons que, en aquest cas,
els ajuden, i Déu els ho pagui ; perel també n'hi ha,
per desgracia, que no miren amb bons ulls aquest
canvi d'estat, i que no aconsellen pas als seus de
pendents l'estat matrimonial, des del punt de vista
económic. I tal volta i.indran raó, en aixó ; per bé
que nosaltres, abans de donar aquest cOnsell, contro
laríem bé altres raons de més pes que _aconsellen el
contrari.
El f et és que, degut a aqueixos sous insuficients
que guanya el jovent mercantil, cada dia són menys
els joves que poden pendre estat i, naturalment, més
els que tenen de sacrificar les naturals inclinacions
a la impossibilitat (no absoluta) de carregar amb les
despeses que una llar comporta avui dia.
I ara no parlem deis que resolen aquest problema
ab irato saltant per sobre de la seva própia conscien
cia, atropellant les 11ei3 morals i ádhuc civils de la
convivencia humana.
Cal veure els carrers de Barcelona a les hores
d'anar al treball, o de sortir-ne, per a formar-se idea
de com es porten a cap les relacions amistoses entre
el jovent dels dos sexes, i del gráu de llibertat que
en elles usen... Hom dina que són casades i en estat
de lluna de mel les parches que envaeixen, a les in
dicades hores, les nostres vies públiques.
Vet ací un tema beh práctic i ben urgent per a una
Settnana Social aprofitada.

L'organització

de

l'aprenentatge

La presentació al Senat de Bélgica d'una llei orga
nitzant l'aprenentatge, ha posat sobre la taula deis
socielegs aquest tema interessant per demés.
I,'antic régim cristil del treball escollia i fixava el
nombre d'aprenents en cada ram de la producció in
dustrial, i els incorporava a la familia del mestre que
els demanava. No s'ha d'ésser molt vell per a recor
dar-ho encara.
L'aprenent era tractat quasi com un fill de la casa,
per bé que amb cert i natural rigor per raons que
són ben obvies, i a mida que s'anava fent gran i crei
xia en coneixença del seu ofici i en eficacia manual,
anava guanyant més i pujant
en consideració, fins
del treball a qué
arribava
a
escalar
les
categories
que

aspirava.

Noticies curtes
A l'Escola Elemental del Treball per a obrers, de
hi ha hagut examens de fi de curs i Exposi
ció de treballs. Ambdues coses han demostrat a bas
tament el profit que els alumnes treuen de l'Escola.

Ceuta,

França.

són f reqüents les vagues obreres en
de construcció. Els amos, per la seva part,
suspenent les obres per a evitar-se angúnies i

—A
el

ram

van

danys.
----El Ministre del Treball ha dictat alguneg dis
posicions encaminades a protegir els emigrants con
tra les explotacions de que són víctimes per part
d'algunes entitats.
—Es
crear

la

creu

que el Govern británic té la intenció de
de treball de set hores i mitja, des

jornada

de l'any vinent.
La jornada legal deis miners es recluira a set ho
res de f eina, per?) aix6 no será almenys fins el 1931.
—El npmbre deis obrers sense feina que el dia
primer de l'actual estaven inscrits en els registres
de la Gran Bretanya, era de 1.136.700, o sia., de
7.546 menys que la setmana anterior i I1:1735 menys
que en igual época de l'any darrer.
—Aquest any a Rússia en la festa comunista del
6 d'agost s'ha treballat, aplicant l'import deis jornals
(uns 16 milions de rubles) al fns anomenat "indus
trialització nacional".
—Els obrers del jute, fabricació tan important a
l'India, vagaren en les Inés importants regions.
—A Romania s'han declarat en vaga tumultuosa
els obrers de les mines de carbó. De les topades amb
els agents del Govern han resultat deu obrers morts
i nombrosos f erits.
—Bis obrers de les salines de Torrevieja (Alacant)
abandonaren el treball com a protesta de l'intent deis
arrendataris de rebaixar els jornals.
—Els obrers sastres deis Estats Units preparen
una vaga general per si els patrons es neguen a do
nar-los la setmana de treball de quaranta hores que
dernanen.
—S'ha restablert l'ordre públic a Col6mbia, per
torbat pels obrers socialistes.
—La Confederació Nacional del Treball (que ni
és general ni treballa gaire) ha publicat una nota abo
minant del projecte de Constitució.
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UN EDICTE DEL CARDENAL DR. SEGURA

Ja

tenim

Setmünd Social

Na cal dir la nostra satisfacció davant l'Edicte del

Cardenal de Toledo, Dr. Segura, respecte a l'establi
ment a Espanya d'una institució permanent per a
oiganitzar Setmanes Socials entre els católics.
Tots aquells que hagin seguit pas a pas la nostra
tasca s'hauran pogut convéncer que hem arribat fins
i tot a la insistencia pesada en aquest punt. I és que
sempre hem considerat que, 'si les nostres classes so
cials conservadores havien d'ocupar el lloc que els
pertoca en es problemes de justícia social d'avui,
era

necessari que fos

a

base d'una cultura social

católica que avui, dissortadament, no tenen. I és que
sempre hem cregut que la majoria deis nostres obrers
no haurien de resistir el catolicisme un cop conegut
el programa social possible dins ell, programa que
lins ara no ha deixat endavant cap reforma legisla
tiva social vinguda arreu del món pels camins de la
normalitat.

Hem parlat amb insistencia de la necessitat de les
Setmanes. Hem dit en tots els tons com calia renuar
aquelles reunions anyals de católics de la Península,
encara que no fos més que per la coneixenga mútua
entre aquests, encara que no f os més que per Vestí
mul que uns als altres podien oferir-se. I sobretot,
calia que així fos per a fer desapareixer aquestes
ridícules concepcions de l'integrisme social que avui
es

troben en plena disconformitat amb el món sen
en materies socials.
Ja tenim, dones, Setmana Social. Els nostres lec
tors podran assabentar-se, pel resum 'que f em de la
disposició del Director i Cap de l'Acció Social cató
lica a Espanya, deis termes en que aquesta institució
s'haurá de produir.
Veuran com es parteix de la base d'un organisme
permanent, com en les Setmanes franceses ; veuran
com aquest organisme s'ha procurat allunyar de tota
tendencia ideológica social, go que vol dir que en
la Seimana Social hi seran reconegudes totes ; veu
ran com el Cardenal de Toledo ha pensat primer que
en la Setmana mateixa en el motor que ha d'impul
sar-la.
El que vindrá després és ja obra de tots. L'espera
an-iple que hauran de tenir les reunions anyals és de
creure que será el mateix de les Setmanes france
ses ; la seva organització dependrá de les circums
táncies de cada moment ; el seu exit de l'encert i de
la generositat que a cada comissió informi. El Di
rector de l'Acció social ens ha donat la base. Els
senyors Consiliaris d'obres socials són els qui for
maran una Comissió permanent per l'organització de
ltŠ reunions anyals. Ara el que cal és que aquests
Consiliaris es rodegin de personalitats destacades en
el món deis estudis socials, ja que una Setmana So
cial ha d'anar, primer que tot, a l'aplicació de la
doctrina social católica a les necessitats de cada mo
ment i a la incorporació de les doctrines socials ca
tóliques a la legislagió i als costums socials respec

cer,

tius.

Es ciar que hi haurá qui podrá opinar que els
consiliaris, pel sol fet de ser-ho, són persones poc

vida científica social. Perb, a part
poden ésser veritables tractadistes
en assumptes socials, és cert també que segurament
procuraran informar-se consultant persones científi
cament f ormades i que constitueixen avui l'élite dins
el nostre món social católic. Qui podrá refusar, per
exemple, en aquest concepte els noms d'un Aznar,
Jiménez, Minguijón, Jordana, Albó, etc., etc.?
Cal, per tant, tocar a festa grossa. Tenim orga
nitzada la Setmana Social a Espanya per /tia d'aquell
qui podia i devia f er-ho. El que cal ara és que, plens
de bona voluntat, buidem l'esperit collectiu en el
motlle que el Cardenal ens ha volgut formar. Cal
que tots plegats, cada u en el seu lloc, tinguem en
compte la responsabilitat enorme i el fracás de con
seqiiéncies incalculables que representaria la segona
taiguda de la institucio. Un cop caigué per culpa de
tots. Aquest altre cop tenim el eleure, no solament
de f er-la viure, sinó de fer-la viure amb esplendor'

especialitzades

en

que els Consiliaris

i

grandesa.

Els nostres germans de Franga, que acaben de
reunir-se per vint-i-una vegada a Besangon, en pie
Yranc-Comtat, ens esguardaran amb interés. Podem
apendre molt i molt deis mateixos, sobretot en la
generositat que els ha portat a abdicar de certes mi
doctrinals i els ha portat a f er de les seves
Setmanes una obra on domina un mateix esperit, una
veritable massa amb sentit uniforme i dirigida a una
sola finalitat : la de pau social en el Crist.

Les

normes

dictades

pel Cardenal de Toledo

Després de ponderar la conveniéncia

de les Set
ésser cursos breus de
divulgació de les doctrines socials f onamentals del
Catolicisme, pondera també la necessitat que es vi
gili per tal que aquestes Setmanes Socials no puguin
ésser, per falta de precaucions, vehicle de doctrines
pernicioses, i que es depurin els metodes d'ensenya
ment i s'evitin els esculls de les discussions massa
abundoses, unificant igualment el pla de les lliçons
que es proposin; i amb aquest fi és precís constituir
i es constitueix un organisme director i promotor de
les Setmanes Socials amb un Secretariat general que
es captingui de fer complir els seus acords i de pro
pagar-los. Aquest organisme será el "Comité Na
cional directivo permanente de las S. S. católicas de
Espana", i el formaran els Consiliaris de les enti
tats d'Acció Católica sota la presidencia d'un dele
gat del Cardenal.
Les seves atribucions seran : nomenar els rompo
nents del Secretariat, estudiar i assenyalar el temani
de les S. S., designar els mestres socials de dites
Setmanes i formular el seu programa, vigilar curo
sament que tinguin ben establert el doble carácter re
ligiós i didáctic que els escau, etc.
En les primeres sessions del Comité es redactaran
les bases del Reglamenc per les S. S., de les quals
donarem compte oportunament.
manes

Socials,

que vénen

a
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El dolor all,çonador
A l'amic Josep M. Simon,
Advocat i Secretani del Tri
bunal de Nens, a Lleida.

pel qui té
s'estnuny el dolor.
Per primera vegada

La mort,
on

seny

cristiá., és la porta per

a la meya vida he tingut la
scrt de veure una mort assenyada, la mort de l'es
posa d'un bon amic meu. Fins ara tenia inventariades
en el meu intellecte morts més o menys assenyades,
peró, gairebé en totes dominava carrincloneria deis
parents que voltaven l'ésser volgut que havia de f er
el traspás etern; morts de justos i morts aciençades
només coneixia, per referencia, les de tota una f a
n-Alia d'un ex-baffle d'aquesta ciutat, que per plors

els oferien tots plegats la comunió (endemés aquest
senyor ha estat el millor baffle de Lleida i era un
gran católic ; ehl i la seva familia eren gent de seny.
Peró ara he viscut de prop el traspás d'una perso
na que ha sabut morir dignament. Davant la mort,
l'esposa del meu amic, n'oh jove, peró, de tremp
que sois pot posseir-se després de molts anys de
brega en el món, s'ha sobreposat als dolors terribles
duna malaltia de tres ches i ha disposat el seu es
perit per a morir dignament ; acompanyada del seu es
pós i familiars ha reglamentat amb valentía tots els
auxilis espirituals de l'Església, acceptant-los gusto
sament i ha requerit, per a preparar la seva ánima,
els auxilis de la ciencia. Ha estat gentil amb els, mit
jans que Déu ha donat a l'home per atendre el cos,
puix ami) complaença del metge els requeria per a
salvar l'ánima, i ha sabut retre homenatge amb re
verencia als mitjans que Déu proporciona a l'ánima
per a lliurar-la deis seus dolors. Junts, la seva cien
cia de Déu i deis homes han f et d'aquesta mort l'es
cola on han convergit durant tres dies els esguards
intelligents de tota una ciutat conscient i aquella es
cola, aquella llar, és, ha estat i será el temple de la
fortitud i del trernp.
L'amiga, en l'agonia. ha cantat belles estrofes
d'Antunt, gernians i del Cree en un Déu; i acom
panyada pel seu catolicissim espós ha preparat son
lloc al Cel ; no ha tingut un moment de dubte ni un
troment de defalliment ; els plors d'un infantó orfe
els ha ofert per a la conversió deis pecadors; pel
dolor de la mort n'ha tingut prou amb el dolor de
la vida ; aquest ha estat alliçonador, l'altre ha estat
l'alliberador i, orlat de misticisme i de beatitud, el
darrer mot ha estat el d'Adéu!"
Hi ha molta gent, massa, per qui el dolor res no
significa ; passen per aquest món com purs autóma
tes i totes llurs gestes semblen filies d'un mecanis
me disposat per a fer riure. Deis conceptes de l'a
mor i del dolor no en veuén ni el seu valor filáctic
ni els alliçona per a ésser conseqüents. Si hagués
de referir históries de morts per mi conegudes us
convenceríeu que els autómates a qué faig referen
cia són tan nombrosos i els comediants que preparen
la farsa són tan descarats que, malgrat d'ocupar
llocs preeminents en la societat, els avorriríeu per
cínics. Conec el cas de qui malgrat haver viscut sem
pre dins la cleda de l'Església, per a preparar la co
media bufa d'un enterrament civil, se li van impedir
els auxilis de l'Església, en l'hora de la mort, hom
va simular tots els dubtes en la eficiencia deis sag,ra
ments, quan tots els altres sagraments, baptisme,

A

SOCIA

confirmació, etc., havien

estat rebuts per

aquest,

L

la

Iliçó del dolor de la mort va ésser com la comedia
a qué s'havien lliurat durant la vida ; una farsa.
El dolor per a tot cristiá té un valor de primer
ordre, tant en la part física com en la psíquica; és
el camí dreturer que ens emmena a la defensa de
l'ánima i és la font de seny que ens dóna la forti
tud de les conviccions. Per l'alliçonament del dolor
l'home de ciencia descobreix els secrets de la natu
ralesa ; per en, es realitzen totes les gestes que fan
de l'home una simpática imatge de Crist ; pel dolor
s'infantá el fin de Déu i ens mostrá els camins del
cel; sense dolor el món fóra pie de satisf ets i de
sá ti rs.
El dolor i l'amor són els dos conceptes que dónen
carácter al cristiá. Per ells, formen un sol cos Crist
i l'Església. El que no sap compendre aquesta uni
tat, no está ni amb Crist ni amb els homes; si és
per ignoráncia, Déu li mostrará un ángel per f er-li
conéixer aquesta unitat ; peró si és per puteláncia,
aquest hom res no val, ni físicament ni psicológica,
perque del dolor en fa una ficció i de l'amor una

corrupció.

presideix

d'aquesta vida ;
pulmons la pri
mera volta 'que respirern, és l'apetit del nostre pri
mer aliment, és la llum primera de nostra comuni
cació amb el món ; esforg enutjós que mou vibracions
El dolor

ell

ens

tots els actes
els nostres

infanta, desplega

que fereixen els sentits i és causa de descartaments
de la nostra vida de relació ; en ens fa coneixer l'a

gredolç de les amistats, les lluites desequilibrades de
la nostra vida terrena ; ell ens emrnena a la solitud
del temple on amb tots els dolors fruhn un tros de
Cel ; dl prepara el Cel pels justos i fa fruir d'una
bella mort.

JOSEP ARAGONÉS
Metge de Lleida

Del món ca/ó&
A Tara (Perú), els Pares missioners de Sant
Vicents de Paül tenen al seu cárrec la Parróquia, i
en quatre anys han transformat la població, que és
un esdevenidor esperançador, pels fruits que recullen
ja actualment.
Han establert a la Parróquia cine, teatre, jocs de
sport, vetllades culturals, orquestra, organitzant ex
cursions al camp.
Tenen impremta própia en la qual editen la fulla
dominical i altres impresos de propaganda, fent ti
ratges d'alguns milers.
Han adquirit un local per a la Biblioteca, que comp
ta amb més de L000 volums, i que els llegidors poden
emportar-se a llurs cases per a llegir, retornant-los

després.
Al Catecisme assisteixen 735 nois. Aquesta xifra
és prou significativa, per a demostrar la importán
cia de la tasca que els Pares Paüls realitzen, en un
lloc on els protestants amenaçaven les consciencies
deis seus habitants.
Aquest és el camí a seguir. Si cada parróquia tin
gués el seu cine, el seu teatre, les própies publica
cions, jocs esportius, excursions, etc., no farien fal
ta els deis altres, ni la gent tindria ocasió d'anar
a embrutir-se en els llocs d'esbargiment dubtosos.
Peró, aquestes coses es fan, fent-les, com els Pa
res paülistes de Tarma.
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Comenidris
Un quid pro-quo

Ifatenció del món esta en aquests moments con
en la Conferéncia de la Haia. No precisa
ment pel que dita Conferbncia pugui interessar a
tots pel que constitueix l'objecte directe i immediat
de la ma,teixa, les reparacions; sinó más aviat per
Vesperit que en la
Conferincia es pugui mostrar
centrada

els camins de la pau internacional.
primer desengany haurá estat formidable per
a
tothom. Qua,n hom fonamentava certes esperances
en l'actuació
del Govern laborista britanic, en el seu
esperit acomodat al temps, en la seva generositat i
la seva ideologia
internacionalista, heus ací que el
Ministre de Finances d'aquell Govern, Mr. Snowden,
es mostra de
bell antuvi en una actitud de resistén
cia, d'inadaptació, d'esperit nacionalista anglés, que a
tothom ha fet enyorar els temps encara pro pers de
l'elegancia d'esperit d'un Chamberlain, amb les seves
transigéncie•, la seva magnanimitat, el seu ánim pa
vers

I el

cifista.

No és aixa ben estrany

un home coin el minis
Gabinet laborista, praxim
Parent del socialisme i socialista en molts punts i en
manta solució? ?No hauria dit millor en ell i amb
la seva ideologia un esperit am pie, universalista, amic
de solucionar conflictes internacionals?
En canvi, aquell conservador, Mr. Chamberlain,
fou el revés del laborista.
I encara ha anat más enllá Mr. Snowden. Segons
manifestacions fetes a la premsa (així ho diu l'A
gIncia Reuter) el ministre laborista ha dit que no
respantava el trobar-se enfront de cinc poténcies i tot
puix que "les miliories sempre tenen raó".
Aquesta frase no és de Mr. Snowden, sinó del
dramaturg Ibsen, en la seva "Casa de nines". Pera
la frase, tot i
podent ésser certa ?no és veritat que
té un so estrany en llavis d'un ministre demacra,ta,
fill del sufragi universal? Perqué, si les minories te
nen raó i eh forma part d'una majoria a la seva
Cambra del Comuns, qui representa allí la raóf ?O
és que a Anglaterra el dret a governar i la raó són
extrems divorciatsf

tre

anglés, pertanyent

dessecació del llar Nemi segueix avancant.
L'Estat italiá despén milions i milions de lires en
l'empresa; pera la tasca segueix impertorbablement,
amb tot i el desengany sofert en descobrir la prime
ra galera
i en tenir noticies exactes de la segona. El
telnPs i l'aigua han convertit (lila en una muntanya
de fusta coreada i de
ferros destrossats, i avui les
solament constitueixen un munt de
material pel foc.
El resultat de la dessecació del llar Nemi haurá
estat contraproduent. D'una banda,
la desillusió pels
historiadors i pels somniador.s en la passada grandesa
de Roma; i
d'altra banda l'acabament de la poesia
que, en l'escenari del piaent llar italiá, voltava les
galeres anib els seus tresors d'art i de ciéncia, allí
pels segles deis segles, amb el prestigi de
s
coses mortes dins l'auréola de la grandesa.
La tasca acabará un dia o altre. I,a constancia del

rfonsats

de

Callígula.

El feixisme pot aixecar onsevulla les quatre lletres
S. P. Q. R. Pera ho fará sempre amb aire de re
cordanca, amb aire histaric; només. L'actulitat d'a

quell

moment

fugí ja per

a no

tornar.

Precisament el feixisme ha volgut, providencial
ment, mostrar al món un simbolisme ben escaient en
aquests treballs de dessecació del llac Nemi. Un re
cord hi resta: la carcassa de les galeres. Pera les
galeres, ja no hi són...

en

a un

Les galeres de Calligula

famoses galeres

Duce ?ha de portar a cap invariablement. Peró l'a
tenció del món ja s'ha desviat del tot del llac Nemi,
de la grandesa de l'Imperi i fins i tot de la gesta
italiana en,aquest punt.
I és que en el món hi ha coses que no tornen,
que no poden tornar; entre altres, la grandesa de
l'Imperi roma fill d'una época de paganisnie, de emite
a l'Estat, de negació de drets individuals i fins de
la personalitat de rhome. El cristianisme hi ha passat
per damunt i mai més no ressuscitará aqulla careas
so immensa, majestuosa i cruel de l'Imperi del temps

La insuficient beneficéncia
Dbiem l'altre dia que a Barcelona s'ha fet molt
matéria de beneficéncia; pera no tot el que cal.
ni de molt lluny... Manquen. institucions de totes me
nes; i les existents són cvidentment insuficients i es
casses. Només cal veure, dbiem, les cues que per a
en

ingressar a un hospital, a un sanatori, a una casa
de beneficbncia, cal fer, per a fer-se carrec de la
veritat de la nostra afirmació.
I avui encara hem de parlar un xic de com aquestes
institucions (les de carácter particular) pateixen d'al
gun defecte d'organització fácilment corregible.
Fa pocs dies que una pobra dona, que té molts
fillets i que n'ha de portar un altre al món dins
de poc, feia una peregrinació per diversos robers
que faciliten vestidets robetcs per aquests casos. Al
tres cops la hi ha.vien facilitada; ara en confiava más
encara, perqué ja dins aquests mateixos robers hi
tenia les seves dames protectores.
Pre.d heus ací que ens trobent en pie agost. I la
pobra dona, en trucar a les portes d'aquests robers
(en sabem dos) s'ha trobat amb qué no podia ésser
atesa, no per manca de robeta, no per manca de yo
luntat de ningú; sinó, senzillament, perqué les cla
mes de la junta deis mateixos es trobaven a fora de
la ciutat, estiuejant...
No hi ha res a dir, és ciar. Qui pot, que estiuegi.
Pera, és que durant restiueig ha de restar interrom
pudo la tasca benéfica de semblants institucionsf ?Es
que les necessitats no es produeixen també (i més
a,greujades encara) en plena época canicular?
Cal que els qui estiuegen recordin els qui no poden
fer-ho. I cal que, almenys, proveeixin les necessitats
d'aquests durant la seva absbncia de la capital. ?Seria
difícil organitzar aquests robers en tal
cosa molt
forma que no haguessin d'interrompre la seva ar
rió benéfica (encara que no fos tan intensa) durant
les vacances estivals?
La necessitat és la mateixa. El remei cal que hi
sigui també, dones...
GASTON GERARD
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La dona í el mainmoni
(Acabament)

nena

a

punt d'entrar

en

un

ignota i desconeguda, cal que
Déiem l'altre dia que la dona amb la seva manera
ser un cop
contrau matrirnoni és la qui podem
dir que origina aquell conjunt de desgracies i• des
avinences familiars que rnenen la societat per una llis
quent pendent de perdició i d'infelicitat on, a la fi, no
troba altra cosa més que el pecat i la tristesa.
Qué fará aquell home que en lloc de trobar un
cor de dona que senti l'amor, l'amor pur als fills, al
marit, a la llar, trobi aquel! cor insubstancial de dona
frívola, de dona lleugera, de mare dolenta i esposa
infidel que fa de la casa un infern, de la felicitat les
llágrimes i de l'amor la burla i el menyspreu ?
Si aquell home és bo, es fa dolent ; si estimava,
odia ; si era dolent, es fa pervers, car allí on ehl creu
descobrir la felicitat i el goig troba la pena, el des
engany i la mort deis seus sentiments i inspiracions.
.1 és la dona qui fa la infelicitat de l'home? Es la
mare qui fa desgraciats els fills?
Sí, lectores volgudes, no ens queda altre remei que
confessar aquesta terrible veritat, aquesta veritat que
desespera, per?) que és :nnegable.
Sabem que la dona és la poderosa palanca que mou
la humanitat de la manera que vol i com vol i que,
si ella té sentiments religiosos i morals, la familia,
el poble, la ciutat, el nión tot será religiós i moral ;
peró si és de baixos sentiments, de perverses idees,
els hoynes, la societat, el món será dolent i de mals
instints. Per qué? Per una raó molt senzilla : així
com el cap d'un poble fa les lleis polítiques a les quals
els ciutadans han d'obeir, amb ganes o sense, si no
volen ésser castigats per llur desobediéncia a la yo
luntat oficial, la dona fa les lleis morals, les lleis de
la familia, les lleis deis fills i del poble que els ho
mes, i amb ells tots, compleixen sense protesta, d'una
manera inconvenient, d'Una manera mecánica, enduts
per la suggestió que tota dona exerceix sobre tots i
cada u deis éssers humans.
Ella sense paper, ser se ploma, sense diari, dicta
una llei i al moment, ami) una sola paraula, ami) una
sola mirada és acomplida aquella insignificant yo
luntat de la regina de la llar per tal com se la res
pecta.
Si hem vist, dones, que la dona és la suprema le
gisladora, no él, fa necessari que abans de dictar una
llei la mediti i la pensi ?
La dona quan va al matrimoni va a ocupar un se
tial molt diferent del que de soltera ocupava ; go
yema en un regne de imita responsabilitat i de molt
difícil actuar, car per a regnar en aquest regne es
necessita molta sang freda, molt de valor, rnolt de
sacrifici i fins heroisme, car els seus patges són els
desenganys i les seves amigues les lagrimes.
Abans de contraure matrimoni la dona ha d'ana
litzar els seus sentiments, les seves virtuts, els seus
vicis i defectes i, un cop fet aquest diguem-ne exa
men, que estudii el nou pla de vida que es presenta
al seu davant i si compara la seva manera d'ésser i
la vida que ha de viure s'hi adapta, que es casi i con
sagri tota per fer a tots feligos, a formar ánims grans
que amb el temps canvIin el món. Aquella dona quasi
de

-

món nou,

a

una

vida

demani el consell de

vella, de la mare que tan bé l'ha de guiar en
aquest difícil i escabrós camí ; no ha d'anar a lluitar
sense armes, sense conéixer l'art, el veritable art de
la dona

la guerra sorda el foc del qual són les passions i els
dards de les quals la crítica i la conversa. La dona

abans d'entrar en aquel! món desconegut cal que
deixi aquells somnis, aquelles fantasies que la fan
caminar sense tocar de peus a terra, sense veure la
realitat menant-la al fons d'un precipici amagat entre
aquelles flors, somriures i plaers que l'enganyen. Cal
que posseeixi l'art de guerrejar. Com? Emprant el
somriure de dona resignada que ha d'amagar el riure
de l'amarguesa ; cal que acudeixi a aquella mirada dol
ga, tan seva, darrera de la qual s'amaguen les la
grimes deis desenganys, a l'alegria de son cor que
cobreix la ferida que la vida ha obert en ella; cal
que tingui les mans fresques per a calmar la febre
que mata el marit rendit pel treball; cal que digui
paraules doices que els fills han d'apendre i sentir
per a ésser bons en tots sentits ; cal que tingui pietat
on trobará el consol, la fortitud i valentia que neces
sita per a poder mantenir-se inalterable en aquest re
voltejar de la vida.
I aquesta valentia, aquesta dignitat de dona gran
i abnegada que sap convertir la pena en alegria i
transformar les Ilágrimes en flors d'amor i felicitat,
la trobará primer en Déu, al qual ha d'amar i en
senyar a estimar-lo a l'espós i fills i al qual, detnés,
cal que obeeixi i consulti respectant les seves san
tes lleis que s'anomenen manaments. Llavors la do
na esposa i mare posseirá totes les virtuts si va al
matrimoni convenguda del que fa i del que cal que
faci, si coneix la grandesa de la missió a qué ella
está destinvla per Déu i pels homes i, si llavors de
conéixer tots els seus deures, d'estudiar detinguda
ment quina és la seva missió, si ella diu, guiada
pel seny i el cor, que vol formar una llar, que vol
fundar una familia, que vol ésser la cotnpanya amo
rosa de l'espós per a calmar ses fatigues amb el seu
amor i sos turments amb paraules amoroses i rialle
res i si din que vol ser educadora deis fills, no po
dem dir que la familia, la casa será diferent de com
és avui? Diguem, la felicitat no regnará en totes i
en cadascuna de les llars i matrimonis que avui es
troben malalts i debils per manca d'un veritable cor
de dona que guii i mani ami) aquelles lleis tan bones
que ella sap fer quan vol? D'aquesta manera no
desapareixeria aquesta plaga funesta que fa éssers
desgraciats i els fa caure en bragos de la desespe
ració ?
Sí; si la dona, un cop vist el que ha de fer i
pertoca fer en la vida de casada, vol ésser esposa i
liare, que ho sigui en bona hora. Peró si ella es troba
vacillant, si veu que no té prou forces per a resistir
els ernbats de l'hurra huracá, que no sigui ni espo
sa, ni mare, puix que la llar, la familia debilitada
per la terrible malaltia de la desavinenga, del vici, do
les llágrimes, deis desenganys que avui tan abunden
i de la qual cosa en part és culpable la dona, aquella
dona inconscient del que fa i del que ha de fer.
Una dona que d'aquesta manera entri en el camí del
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digueu a aquella dona que us demani un consell d'a
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Sefmana Católica internacional
a

Ginebra

La Unió Católica d'.U.studis Internacionals funda
da en 1920 per a estudiar els problemes internacio
nals a la llum dels principis cristians, amb l'aprova
ció de Mons. Bessou, ha resolt organitzar a Ginebra
l'Església i de l'Estat.
Encara que un notable escriptor del nostre camp del 16 al 22 del vinent setembre, una, Setmana Ca
combati aquestes insinuacions des de les columnes tólica Internacional, que constará de set Conf erén
d'El Matí, amb la lógica d'uns raonaments aclapa
as que tindran per tema general "El Catolicisme
radors, nosaltres, malgrat i la nostra modestia, yo
i els grans problemes de l'hora present".
lem assenyalar la particularitat curiosa que el remei
Prenent l'home tal com el posa la Providencia,
per enrobustir i afinar la religiositat del nostre poble
en els diferents medis socials, on es desenrotlla la
procedeixi precisament d'elements que, si s'han dis
vida, la U. C. E. I. voldriá presentar á públic de
tingit en el camp de la polémica religiosa, ha estat tot país i de tota creença que vagi a Ginebra durant
sempre per a minvar el prestigi de les autoritats el període en qué es celebra l'Assemblea de la Societat
eclesiástiques en certes qüestions que s'hán presen de Nacions, una visió sintética deis detalls essencials
tat. Cal recordar, només, que en les mateixes planes
de la doctrina católica sobre la familia, l'educació,
de La Publicitat, ultra els elogis a Voltaire, darre
el patriotisme, l'organització professional, la civilit
rament han sortit dos articles simptomátics Maurras
zació, l'ordre internacional, i mostrar, a manera de
tenia raó i El Feix i la, Tiara.
conclusió, com les posicions preses per aquests ca
Aquests senyors esquerristes, francament
tólics sobre cada una d'aquestes qüestions, són una
conseqüéncia lógica de llurs creences.
obliden segurament que la constitució de l'Es
glésia católica no obeeix pas a la llei del sufragi uni
Durant els mesos d'estiu, es succeeixen, a Ginebra,
versal. L'intent de propagar idees "eclesiásticament
les manifestacions, les conferencies i els congres
subversives" entre els fidels no. pot portar a altre fi sos. En aquestes reunions, totes les opinions, i a vol
que el d'assolir una escissió, a una rebellió contra les tes ádhuc aquelles que estan en formal oposició a la
disposicions de Roma, a una actitud completament nostra fe, són exposades. Davant l'Assemblea ma
teixa de la Societat de Nacions, són discutits aquells
oposada al criteri del Sant Pare i aixó, com a fills
d'una agrupació corifessional, que considera l'obe
problemes que per més d'un aspecte toquen a la mo
diencia com a pedra fonamental del seu magne edi
ral i a la sociología.. Tot aquest moviment d'idees,
fici, no .solament no hem de davallar a discutir-ho, totes aquestes controvérsies doctrinals i práctiques no
sinó que tenim el deure d'abstenir-nos de contribuir podrien deixar indif erents els católics. Hom no
(encara que només sigui amb els deu céntims diaris) compendria pas que guardessin silenci en una ciutat
a
són recomanades al gran pú
on tothom parla, on
aquestes campanyes que tard o dejorn poden re
sultar pernicioses.
blic les concepcions més diverses de la vida i de
Bé está que el docte canonge alludit, home d'una
l'ordre social i internacional.
Els conferenciants seran : R. P. de la Briére, re
illustració formidable, oposi els seus arguments, per
gala
qué aquests escriptors esquerristes (que fan
dactor deis Etudes i professor a l'Institut Católic
d'un altruisme inversemblant volent enf ortir l'adver
de París ; Monsenyor Beaupin, secretani del nostre
sari) no es creguin que el nostre silenci és degut a grup rancés ; M. Gonzague de Reynold, el nostre
la força de les seves apreciacions, peró, f ora d'aix6,
president internacional ; R. P. Rutter, senador de
110 val la pena d'entestar-se amb discussions estérils
Bélgica; R. P. de Munnynck, professor a la Uni
versitat de Friburg ; R. P. Delos, professor a la
sobretot cal tenir en compte de no servir d'instru
ment del seu joc.
Universitat Católica de Lilla ; i, finalment, Monse
voluntáriament
súbdits
espirituals
nyor Bessor, qui s'ha encarregat de la conferencia
Nosaltres
som
del Sant Pare. Tots els programes, tots els articles, de síntesi i de clausura.
tots els consells, totes les insinuacions que assenya
Per a presidir cada una d'aquestes reunions, s'in
hn una oposició a les seves paternals indicacions,
vitaran diverses personalitats católiques de relleu,
hem de ref usar-los sense voler desenrotllar si tenen de diferents pásos, que seran presents a Ginebra
Un altre
objectiu més o menys simpátic per altres durant la Setmana.
sentitnents que. no són els religiosos. Les publicacions
A l'endemá, de cada conferencia, al matí, als au
de procedencia dubtosa, les publicacions marcades
ditors d'aquesta que ho desitgessin, es donará la
arnb el senyal groc, ni bem de llegir-les. N'hem de possibilitat d'interrogar ells Imateixos, en una re
tenir prou amb l'emblema de precaució, si és que unió més íntima, l'orador que dissertá la tarda an
no volem
contagiar-nos amb les malalties inf eccioses terior, a fi de poder-li f er observacions i rebre d'ell
que escampen arreu els diaris i periódics que no por
noves llums.
ten la patent religiosa ben neta.
Aquesta Settnana Social Católica Internacional
promet ésser importantíssima.
joArt BAGUENY
amb els termes més cordials i afectuosos

semblen voler convencer els católics deis innombra
bles avantatges que ens reportaria la separació de
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de geni, de moral?

copiosa literatura d'un actual debat que ocupa
escriptors i homes illustres de la intellectualitat
catalana, és de témer que produeixi forga fum, i
llum molt poca. Voldríem fer claror en aqueixes dis
cussions tan conf oses, perqué en efecte pateixen les
nostres lletres una crisi molt aguda i d'urgent re
meiar. Fa temps que ho venim avisant des d'aquestes
planes i no hem vist, en tants articles d'aquests dies,
que ningú ho digués. Ans al contrari, l'orientació
sernbla tendir a bastir el dos de la immunitat, a cons
truir cobertes protectores darrera les quals roman
guin afranquides de tata moléstia, les responsabili
La
molts

Y

rescuda, la lletja mafia deis "rebentaires". En can
vi, deis qui acusen avui dia el nostre poble d'aquesta

tara, no tothom pot juclicar amb igual virginitat i
noblesa. El vici funest d'a questa hora és tot justa
ment el cinisme literari.
Em permetré recomanar una observació als jutges
que llencen sobre el carácter collectiu l'estigma de
-rebentaire", és a dir, detractor per sistema, de les
excelléncies personals. Ultra En Maragall mateix,
visqueren i moriren el Dr. Torras i Bages, l'Angel
Guimerá, sense que haguessin mai conegut les sage
tes del "rebentisme". Qué ho fa ? Que eren homes
tats. La crisi de les nostres lletres és de moral.
De seriosos i lleials, i cadascú en el seu ofici es donava
moral en el sentit Inés especific i més popular de la
tot sencer al poble, d'una manera sincera i abnegada.
paraula : crisi de moratilcd.
El poble els respecta perqué comengaren ells per res
El cas del pobre Trabal, que motiva la Berra de
pectar-lo, i per practicar aquella cura essencialíssima
l'altre dia, n'és un senyál fresc, i compteu si n'hi
que és la base de l'ésser respectat pel públic : res
ha de casos Trabal a les lletres de casa nostra. Es pectar-se a
si mateix.
el cas del jove bo, d'excellents condicions, apte per
El mateix Prat de la Riba, essent i tot un polític.
a donar els millors
fruits a honor i goig de casa
go que vol dir subjecte a controvérsies, sofrí algunes
t'ostra, i espatllat pel contagi cremant d'uns prín
temporals envestides, momentánies, de gent próxima
ceps de les lletres que són prínceps també de la te
seva, peró de fet visqué i morí venerat i estimat
nebra estética. LA crisi més terrible, i ningú fóra de tothorn. I el poble que sabé
honorar En Maragall,
de nosaltres res no ha dit, és l'hegemonia deis im
En Prat, el Bisbe Torras, En Guimerá i tants altres.
*morals. A la fag d'aquests tota esquena es vincla. és un poble de "rebentadors" ?
Homenatges i triornf, corones de glória són posa
Quan s'escaigué la calguda justíssitna de l'Eugeni
des en fronts alhora lhurats pel solc del pensament
d'Ors de l'escambell, un amic meu m'escrivia :
Ah,
i pels soles de la incontinéncia. Els literats que avui
Clatalunya, que fas els bornes i els des fás 1— Jo Ii
dia reclamen, que facin repas de consciéncia i mirin vaig respondre
Aquesta mateixa Catalunya no ha
si eren també al sopar triomfal de l'autor del Conde pas
desfet En Maragall !
l'Arnau. El que hi era, cap dret no té a pledejar.
El cas Xenius, tot justament, és un exemple ne
La crisi la porta dins de la seva ánima.
gatiu que caldria que tothom tingués present per
Peró d'aixó ningú no en parla, i la tristesa Inés allunyar les temptacions de
repetir-lo. No es pot ad
greu és que uns no gosen, altres no miren, altres
metre que per raons d'ordre pairal pledegi hom la
no ho veuen, altres no hi donen valor. I
el fet cru
impunitat, luan aquestes rnateixes raons pairals exi
i duríssim és que molts escriptors d'ara esmolen la
geixen el no tacar ni ernmetzinar ni fer bogejar els
Ilengua per a clavar-la a l'anima i al cor de la Mare fills del poble. No es pot lloar que a
pretext de vi
qui els engendra. Aquesta Mare és tot el poble amb cies solidaris un poeta obscé i
fe, ideals i tradicions. "Pro aris et .focis", "Pides, com a poeta nacional incontestat. blasfematori actui
Patria, Amor", que sou lluny deis nostres llibres que a redós d'una gesta patriótica Tampoc s'accepta
de mecenatge, hi
d'avui, venerables divises ! Les noves generacions
hagi qui abusi de la patria i del Mecenes, i interpreti
fan servir el llibre per treure enf ora el vici de clins,
una missió purament editot'ial
com
una missió de
per desfogar imaginacions pervertides, estimular
propaganda de classicisme coreografic com aquell que
sensualitats exacerbades, derivar la neurasténia dels assajaren sota l'Are de liará i
nosaltres denunciárem
casos patológics.
Aquest hospital que és avui una a la consciéncia pública en aquestes planes.
gran part de nostra bibliografia, no cornmou els nos
En els moments actuals, que urgeixen la defensa
tres crítics. El llibre típic d'avui, el de moda, la flor
del cos social de Catalunya contra els seus literats,
del moviment literari actual, qui té per centre de la la pitjor tendéncia
que pogués venir seria el posar
roda En Josep M." de Sagarra, és el llibre que sem
obstacles a aquesta defensa a títol de contemplacions
bla fet i que de fet va contra Catalunya : és el llibre patriótiques,
quan les consideracions patriótiques són
que va contra el poble. Llibre que endolenteix l'au
les qui estimulen i justifiquen aquesta necessária cen
tor que l'escriu i endolenteix el lector que se l'em
sura. Una vegada més seríem víctimes d'un sofisma.
passa. D'aquesta crisi no en resen els puritans.
Ens sentiríem solidaris de l'intellectual que intoxica
Ben al contrari, una cosa sernbla fer tremolar als i no del poble intoxicat ? Adhuc arriscant els perills
crítics, sembla inspirar el sentit general del debat. del "rebentisme" de prestigis, caldrá -empendre una
Es la ternenga a la llibertat de la crítica. Contra la
depuració enérgica. Perqué hi ha certament un ju
crítica hom desempolsa altra vegada alguns tópics dici que si és exacte
és molt més vergonyós per a
com el de les censures pel geni o
pel carácter de la un poble que l'ésser "rebentador", i és l'ésser un po
gent nostra, la "rebentada", vici blasmat per la boca ble sense consciéncia moral. Hi ha un epítet que hem
d'En Maragall. En boca de la seva autoritat l'acu
de témer molt més que el de "rebentaire" i és l'epítet
sació era severa, i el mérit principal del preciar jutge de "porc".
era no haver-la conegut a costa seva ni haver-la me
R. RUCABADO
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fer el pulcre escriptor Caries
Soldevila damunt les planes de la revista D'ací
i d'allá, ens varen titilar de derrotista. Hem d'agrair
al senyor Soldevila que hagi tingut la valentia
d'afirmar que a Catalunya no es llegeix. Les fic
cions éns han fet molt de mal. Moltes vegades
hem cregut que els núvols

afirmen:, que
sible

eren

muntanyes. Si

totes les coses rutilen
que siguin esmenats els nostres

A

bé, és impos

defectes i les
nostres imperfeccions. No fa molts dies, conver
sant amb un eminent escriptor catala,
deja:
"Unicament existeix un petit nucli d'estudiosos
que segueix el nostre moviment literari. Són in
notnbrables els catalans que desconeixen en abso
lut els nostres escriptors". Ningú no pot negar
que aixd és cert.
Ës cert que existeix actualment una gran acti
vitat literaria, pera no hem aconseguit encara in
teressar el poble. Baldament ens dolgui, hem de
confessar que els nostres poetes no tenen llegidors.
Naturalment que és molt difícil aconse,quir la po
Pularització d'un poeta, perqué són pocs els que
saben gustar la niel dolcíssima del verger de la
Poesia, pera si el poble estimés els seus poetes,
llurs obres tindrien malta más difusió. Seria cu
riós saber quants són els catalans que no han
llegit mai una poesía d'En Maragall. En Carner
té únicament un Petit nucli d'admiradors. Mentre
el poble no conegui els nostres escriptors, no
aconseguirem que el llenguatge popular recobri la
seva antiga dignitat. Hem aconseguit depurar i
enriquir el llenguat,qe literari, pera el poble se
gueix expressant-se incorrectament. Si avui parla
una mica millor es. deu a la revista i al diari.
Ens hauria de preocupar extraordináriament la
depuració del llenguatge popular. Per aconseguir
aquesta depuració tothom hauria de fer l'esforl
de parlar bé. Diem l'esforl perqué hom diría que
ens plauen els mots grollers. Si fem un parad
entre certs escriptors i els tra,qiners, veurem que
no existeix
entre ells una gran diferéncia. Bella
cosa és posseir un acurat llenguatge literari amb
el qual els poetes puguin expressar els seus mo
ments de bellesa• pera más bell és encara que el
Poble parli dignament. Aquesta dignitat sera un
fet quan el poble escolti la veu deis poetes purs
espirituals.

El teatre podria ésser una escola de bon gust,
dissortadament la majoria deis nost res
dramatics, en compte d'educar el públic,
Porten a l'escena totes les grolleries del carrer.
Són molt pocs els que escriuen amb dignitat
Pera
autors

teretria. Hi ha escriptors que creuen que per9ué
una obra sigui real, els personatges han de parlar

grollerament. A más a més de la poca delicadesa
d'alguns escriptors, hem d'afegir-hi la incultura
de
la majoria deis nostres actors. Quan diuen pa
raules pel seu compte, cada paraula és una incor
recció. Cal també confessar que algunes incorrec

dons de llenguatge no són de l'autor, sinó de
l'actor. L'Ignasi Iglesias contava un dia que no
Va poder fer
comprendre a un actor que no era
mateix dir perjudicis que prejudicis. Els actors

í el

I.

poble

que actuen

en els nostres teatres haurien de co
néixer la llengua que parlen. Del contrari s'expo
sen a dir incorreccions.
Segurament si el poble no llegeix és perqué no
tenim novel.listes. La poesia en tats els pobles del
món és únicament per al públic selecte. El gros
públic no es delectará mai lleqint un llibre de
versos. No tenim més enlla de dos o tres novellis
tes que es facin llegir. Avui es tradueix molt, pera
les traduccions no plauen a la qent. Una novella
russa, posem per cas, és molt difícil que es popu
laritzi. La gent vol trobar en les noveles un reflex
de la vida que coneix. Li interessen els personat
ges que ha vist amb els seus pro pis ulls.
En Puig i Ferrater ens donara segurament una
novel.la din tre la gual bategui l'anima del nostre
poblé. En Puig i Ferrater és el més profund i el
més humá deis nostres noveilistes.
El dia que sorgeixi un gran novellista haurem
aconseguit la difusió del nostre llibre. Avui en
cara tenim l'obsessió de l'esta i del llenguatqe.
Creiem que és interessant un llibre impecalile
rnent escrit. Certament que les obres s'han d'es
criure amb dignitat literaria., perla una nombra és
quelcom més que un llibre literari. Bis qrans no
veblistes no s'han imposat únicament Per la pu
resa de llenguatge sinó per la vida que batega en
llurs obres.
Pregunteu als escriptors que publiquen obres si
aquestes tenen mata d'ifusió, i us d'iran els pocs
exemplars que aconsegueixen vendre. Quan es ve
nen dos o tres mil exemplars es fan voleiar les
empanes. Pregunteu en canvi a les cases edito
rials que es dediquen a la publicació de novelles
americanes si aquestes tenen éxit, i us diran que
són molt llegides. Cada setmana apareixen novel
les d'autors americans que temen una gran difusió.
América ha envdit Europa. Nordarnérica no té
tradició perqué és un conjunt de pobles joves, pera
no obstant ha aconseguit en molts aspectes exer
cir un domini i una grossct influéncia damunt els

pasos que en tenen.
Nordamérica, lentament

va

bandejant la civilit

zació llatina. Les pellícules han popularitzat els
costums i les tradicions d'aquel' país. Les danses
americanes han envdit els nostres salons. La nostra
joventut dansa com els negres americans. Si Mo
zart tornés a la vida es cobriria el rostre per no
veure les danses exatiques. Fóra endebades que

posés

les

mans

damunt el teclat del clavicémbal

omplís els aires de delicades sonoritats interpre
tant un minuet, perqu la joventut es riuria d'ell.
Ha passat ja el temps dé la gentilesa. Ami es
dansa grotescament.
i

•

modificant els nostres
costums i ádhuc la nostra sensibilitat. Les obres
deis autors d'aquelles ternes Constitueixen Vali
ment espiritual de la majaría de les nostres don
Bis nordamericans

van

zelles. Na saben qui era Maragall, pera els és fa
miliar el nom deis autors que les fan viure dins el
món pintoresc de les aventures.
La joventut no necessita ficcioks sinó l'estimu
lant de les abres que la transporti al nilón de les

pures idealitats.

J. CIVERA 1 SORMANI
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Histories viscudes
Felicitat

l'esperaven. El pare de la núvia li fa
cock-tail.
Me adhiero!
diu el pseudocatedrátic
I
vosté no -s'hi adhereix?
pregunta al del botonet;
aquest fa que no, i es creua una mirada significativa
amb el pare de la núvia.
El gendre seu esmentat, que té molt bella figura
d'alarb, i va molt polit i elegant, diu que sempre ha
seguit els consells de la seva Triare, i ha gaudit
moltíssim, i ha f et f orrolla a l'Africa del Nord, i
tronar i ploure a París, i a Berlín, i a Viena, i...
a la Ceca.
El germa del nuvi, que diu ésser repórter d'un
deis periódies gráfics de la ciutat, vol fer una foto
grafia de tots per al periódic. El del botó busca per
on escórrer-se.
Després parla el repórter. Ell també ha trobat la
manera de no fatigar-s'hi massa : és escriptor. I posa
a la ma del del botó una novela que li crema els
dits, i el fa córrer a tancar els ulls per a no veure'n ni
el títol ni els dibuixos de la portada. L'escriptor in
sisteix i u fa passar els ulls per la dedicatória, di
rigida a una germana (sic); la dedicatóra no pot és
ser més innocent : només hi proclama el goig incom
parable que dóna el plaer illícit. El del botó no en
vol veure més.
Els altres concurrents parlen per l'estil dels ante
riors, i com que vots són trumfos, resulta que el del
botó és l'únic ésser infelig i dissortat que ha con
corregut a les noces.
II
estona que

servir

un

—

—.

,

—

Per felicitat una noga, veritat ?
Dones, a la boda de qué parlo no tothom era felig.
No ho eren el pare de la núvia, que plorava con
vengut que no ho era, i tenia la precaució de no plo
rar més que quan solarnent el veia un convidat, que,
pobret ! ell es creia feliç i després va resultar que
no lío era. Per més senyes, aquest convidat que es
creia feliç, duia al trau de !'americana un botonet
amb una creueta blava, que ell semblava ostentar
amb urc i satisfacció.
Vingué l'hora de l'ápat, o, més ben dit, de l'espe
rat ápat, que fou la de comengar a intimar, conéi
xer i fer-se conéixer.
El primer en fer-se conéixer va ésser el pobre del
botonet, qui desitjant de veritat una mar de ventu
res als acabats de casar, cregué avinent parlar de la
sort que Déu Ii havia donat amb el matrimoni i amb
els fills estimats, pels quals treballava i es sacrificava
amb tant de gust, que els sacrificis u eren esplais, i
semblava que les seves forces augmentessin, per a
suportar l'escreix de treball que l'atendre les neces
sitats de la familia comportava. —En els meus fills,
que són la meya illusió i la meya esperanga, i rara
ment me'n veureu separat en les nieves hores d'es
plai que ja no ho f oren sense ells.
Bona la va haver dita! Un deis convidats dema
ná un altre cock-tail (el del botonet aquell dia va
saber que aixó era per a beure), i explicá emfáti
cament que -el! compadia els pobrets que s'afanyen
en complir go que en diuen el deure, i que dl tenia
una drtedra a l'Institut i mai no s'hi acostava.
Dones jo
digué el del botó
si fes cosa
semblant, cm semblaria un furt i no estaria tran
quil, i si un meu servidor se'm portava així, li treu
ria la paga i el arree. Amb tota franquesa!
No me'n treuran, a mi. perqué ja en tinc apro
vada la renuncia.
Ah!!!
I ara, altres s'afanyen a treballar per a mi, i
pel meu regal. Jo n'he trobat la manera : tres cents
homes, diguem-ne esclaus, treballen per a mi. I jo
cm dono a tots els plaers i a tots els gustos. La
meya cultura
émfasi creixent
cm serveix per a
gaudir amb més refinament. Així resulta que tarnbé
els artistes treballen perqué jo gaudeixi, i jo f ruei
xo arnb els quadros de
Rembrandt i la música de
Verdi i amb Ciceron i amb Virgili i amb Cervantes
i Mossén Cinto i, per tant, aquests tarnbé resulten
esclaus o servidors meus. I gaudeixo els plaers sen
suals i els que en diuen de l'esperit, sense que per
uns ni altres, go que en diuen la Moral m'hi posi
—

—

—

—

—

—

—

cap treva.

:

jo també sempre. he procurat

que el

meu

fill

no

mirés la vida pel costat seriós, i cerqués sempre
el plaer i el divertir-se.
En ésser aquí, aribá un germá del nuvi que feia
es

—

—

—

—

—

,

—

—

—

Sí,

negués,

cansat de demanar-me
va tancar a la cuina,

es

acabar d'un cop.
!!!... (Com
inés gran ?
•

—

una

criada

diners,
va

i que els hi
obrir el gas i va

romántica!) 1 la floja

Aquella está plena de rabia perqué el que s'ha
stficidat no ha estat el seu home.
Oh ! !! 1 el catedrátic ?
Aquell és un fanfarrón que només viu del sa
blasso i molts dies no menja.
El del botó veu més visions que el dia de les noces.
Per últirn, com qui torna a la raó, exclama :
Vaja, es veu que aquesta gent, tots plegats són
---,

—

El pobre de la creu s'esgarrifava. I ningú més.
Hi havia la triare d'un gendre del pare de la nú
via (no és jeroglífic), que assentint-hi rnagníficament,

afegí

Als quatre o cinc mesos, el del botó rep la visita
del pare de la núvia.
volia demanar una mercé.
Digui, home, digui, qué se li ofereix ?
Que així com llavors va ésser testimoni de les
noces, ara vulgui ésser-ho del divorci.
Qué diu, ara?
Sí, miri, que el poca-vergonya del gendre no
vol reconeixer el fill que acaba de tenir la noia
fa el pare tot cap baix i amb llágrimes als ulls
i
diu que l'hem enganyat, i ens exigeix una indemnit
zació. El, que sempre ariba tard i embriac, i fins
ara l'he hagut de mantenir amb les seves disbauxes.
!!!... I dones, qué hi diu l'altre gendre?
El de la petita, vol dir ? Vegi, aquest ja no em
fará més nosa.

—

—

feliços!
Rigorosament históric.
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Les incomodítats deis pobies
vagó de segona de qualsevol unja de
ferrocarril, la qual travessa una colla de pobles amb
colónies estiuenques més o rnenys aristocrátiques.
En arribar a X puja una senyora de certa edat,
encara que la vulgui dissimular amb les habilitats
de la massatgista, acompanyada de dues filies últim
Som

a

un

inodel. Així com la mamá ostenta una blancor de
circ, les noies tenen un cutis que fa la competencia
al de Josefina Backer. No cal dir que porten les
celles retallades, els llavis pintats, el vestit sense má
negues i altres detalls molt impropis d'una donzella
cristiana, peró molt adients a la inconsciencia de
l'epoca actual.
Nenes, poseu-vos d'aquest cantó, que no hi to
ca el sol.
Pero si totes les estacions són d'aquesta banda...
La mamá calla i tren del portamonedes de dimen
sions fantástiques, una novena d'El Caballero Au
daz.
El tren ha représ la seva monotonia. Alguna mos
ca
ajuda a la calor tropical en augmentar la densi
tat del viatge. El comboi ha tornat a aturar-se. Lle
gim el rétol d'una estació sense importáncia. En la
vessant d'una muntanya el sol torra unes casetes
standard totes pinta.des de blanc llevat de la teulada.
Ha pujat una amiga de la mamá que llegeix novel
les erótiques.
Qué tal Camila ? Quina casualitat !
Aquest any estiuegem a X.
ja m'ho havien dit. I qué, t'agrada el poble?
Es bonic ; té un casino molt luxós i una coló
fila força distingida," peró la gent del poble es pensa
que els diners els anem a robar.
Qué t'ha passat?
Veurás, el meu marit, va llogar la torre dels
Marquesos de Bragulat ; no sé si la coneixes, una
torre amb calefacció, tres cambres de bany, jardí,
Pista de tennis i tota mena de comoditats. Si vols,
qualsevol dia t'enviarem el Packard perqué la vin
guis a veure. Es tracta d'un vertader palau i enca
ra que el lloguer ens hagi costat un ull de la cara,
n'estem contentíssims. Pel sant de la Mimí pensem
organitzar una berbena amb tota esplendidesa. El
bulet dubtem entre encarregar-lo al Ritz o a casa
In Llibre... peró si et comengo a parlar de la festa.
arribaríem a Barcelona i encara no t'hauria expli
car el que em passa ; creu-me que estic vertadera
ment indignada. Ja cal que en parlis al teu marit;
com a diputat hauria de mirar de posar coto a
aquests abusos.
Tan greu 'és ?
Veurás, si tu fuges de Barcelona i t'enterres
tres mesos en un
poble, no ho fas pas perqué la gent
et
vingui a marejar ni a explicar-te miséries. Com
si no n'hi haguessin prou a les ciutats ; quan som a
Barcelona, no passa setmana que no vinguin a col
locar-nos algun palco per una funció o bitllets per
a tes
benéfics. Doncs bé, encara no feia una set
mana que haviem pres possessió de la torre del mar
qués de Bragulat, quan es presentaren a saludar-nos,
entens bé, a saludar-nos, el rector i l'alcalde del po
—

—

—

—

--

--

—

ble.

Quan la cambrera

ens

va

portar

el

recado, jall

vaig dir a En Fernando: —Sablasso al canto. I en
ef ecte, el poble vol f er un hospital i es refia deis di
ners dels
forasters. Com si hi tinguéssim alguna
cosa a veure, nosaltres ! De totes maneres, perqué
no fos dit, el meu marit els va donar cinc duros.
L'endemá passat una segona edició; unes dones que
passaven a captar per a pagar el didatge a una par
tera que el seu marit havia pres mal feia pocs dies.
JO els vaig donar dues pessetes. Veurás, floja, una
no és pas cap Rotschild. I amb aquests cuentos o uns
altres per l'estil ja han. vingut tres o quatre comis
sions més ; peró jo m'he negat a rebre-les. On ani
ríem a parar ! Si el teu marit no hi posa remei, el dia
que vegi l'alcalde li'n diré quatre de fresques. Com
si no en féssim prou de caritat a Barcelona!
Tu rai, que el teu marit guanya els diners a
cofes.
Si no prengués les meves precaucions serien co
fes foradades. Mira, avui mateix anem a Barcelona
a encarregar un parell de vestits per les nenes. El dia
15 el casino organitza un sopar a l'americana, i les
filies de la vídua Carabela tenen costum d'épater per
tot allá on van; no vull que en aquesta ocasió passin
a les meves nenes la má per la cara.
Digues que X. és una mena de Trouville.
No te'n burlis ; encara que facin sopars a l'ame
ricana, són sopars modestos ; figura't el que et po
den donar pagant només cinquanta pessetes per co
bert !
RICARD PUIGROS I BELLAIRE
—

—

—

—
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El Con grés cató& nacional
de beneficéncia
Ha estat definitivament fixada la data de celebració
del Primer Congrés nacional de Beneficencia que,
coincidint amb l'Exposició Internacional de Barcelo
na ha de portar-se a terme a la nostra ciutat.
L'esmentat Congrés tindrá lloc del 6 al 9 de no
vembre vinent, i les seves sessions es desenrotllaran
al saló d'actes del pavelló que la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvis ha aixecat al recinte de

l'Exposició.

El nombre d'inscripcions rebudes per aquest Con
grés és ja molt considerable, i entre elles figuren les
txsonalitats de major relleu en el camp de la Bene
ficéncia i de Previsió d'Espanya.
Durant l'esmentat Congrés es discutiran els se
güents termes :
L'Obra de Previsió en relació amb la de Benefi
-

céncia.
La Ma,ternitat i primera infancia.
La Familia i la Beneficéncia. Organització ge
neral de la Benefiancia.
La Sanitat en relació amb la Beneficéncia.
Els esmentats temes correran a cárrec de reputats
poi; ents, especialitzats en les susdites qüestions.
A rnés, amb motiu d'aquest Congrés, es portaran a
terme diverses festes de carácter benéfic, entre les
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quals figura una gran tómbola que es celebrará en els
jzadins de la secció de Beneficencia; una kermesse,
que tindrá lloc als jardins del palau d'un conegut pró
cer d'aquesta ciutat ; una gran f esta a l'Estadi ; diver
ses

sessions

cinematográfiques al

pavelló de la Caixa

gran saló d'actes del
de Pensions per a la Vellesa i
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Vida del Cura de Ars.
Dr. Francisco Trochu.
Traducció i praleg del Bisbe de Málaga. Un tom,
en 8.0 de 712
páginas, lo pessetes. Editorial Li
túrgica Espanyola, Corts, 581, Barcelona.
—

Entre les diverses biografies publicades del nou
Sant Baptista Vianney, cap com aquesta omple la fina
litat educativa i formativa de treballs semblants. Cap
com
aquesta tan documentada, cap on la flaire de
realitat de tota una vida santa es percebeixi com en
aquesta, puix l'autor ha tingut cura de fer parlar
sempre que ha pogut el mateix biografiat, obtenint
arxí una impressió que mai no s'obté amb els comen
taris més ben fets.
A més a més, l'obra és ben completa. Des dels
pritners dies de la vida del Sant Rector francés fins
al tnoment de la seva mort tots els aspectes són es
tudiats amb una cura exempIar i procurant recollir
ne l'essIncia en
cadascú. Des de les escenes de la
Missa sota el Terror fins a les seves imites contra
el ball i les tavernes, des de les tendreses amb els
seus
fills espirituals fins a les invectives contra els
qui malmena-ven la seva obra, des de la seva vida
pcbríssima fins a la popularitat i el judici de san
tedat que l'acompanya en els darrers anys de la seva
vida, tot hi és documentat, tractat senzillament, amb
una amenitat que no permet deixar el llibre fins a
la seva darrera página.
Ve aquest Ilibre en un moment a propósit ; un cop
eanonitzat el Rector d'Ars, el Papa l'acaba de de
clarar patró celestial deis Rectors, deis encarregats
de la cura d'animes ; i cap volum més a propósit co
neixem per excitar l'exemplaritat d'aquest i el seu
zel que aquest que els porta a conéixer bé aquella
gran ánima immolada per Déu i pel proisme.
Desitjariem veure el non volum en mans de tots
els cristians, peró especialment en mans de tots els
sacerdots.
y educación de los ninos.
Francisca Gay
i Lluís Cousin, amb collaboració del Rr. Esteva
Besson. Traducció pcl Dr.•Lluís Ribó. Successors
de Toan Gili, Corts, 58r. Barcelona, 1929.
—

Una mare de sis fills, un educador professional i
metge especialista en malalties de nens han jun
tat els seus talents per escriure aquest llibre. Es un
volum de més de set centes pagines, de lletra petita,
acimirablement presentat i suggestiu per a llegir.
En la primera part es detallen les regles que han
de tenir-se en compte durant l'embarás, en el naixe
ment, l'alletament del petit, la seva alimentació i hi
giene. Sobretot els capítols "La mare infermera" i
"El nen malalt" són altament educadors i d'un fort
tremp literari i tot.
un

L

d'Estalvis ; i una visita als principals centres de Be
neficéncia d'aquesta ciutat.
Es propósit deis seus organitzadors que cadascun
d'aquests actes revesteixi la máxima brillantor, al
qual fi és desitjble la cooperació generosa de tots els
bons católics.

IL II 113
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La segona part es troba dedicada a l'educació deis
i s'hi estudien el despertar deis sentits, els pri
mers
'passos, els primers mots, l'educació del nen
fins als set anys, etc. Totes les idees exposades ho
són ala claredat fila de la práctica, i són veritable
ment magistrals servint per a posar de relleu la im
portancia de la funció deis pares en aquest segon
punt de la formació deis seus fills.
Aquest llibre anirá a mans de tot pare illustrat, i
sobretot de tota mare que vulgui complir com Déu i
la naturalesa manen els preceptes de tota mena en
l'educació física i moral deis seus fillets.
La tasca tipográfica i editorial, magnífica. No cal
dria din-ho tractant-se de l'antiga i acreditada casa
Sucessors de Joan Gili.
nens

-

Manual de la Comunión diaria.
P. Alfons M. Gu
bianes, monjo de Montserrat. Volum en 16, de
1.012 pagines, lo pessetes. Editorial Litúrgicg Es
—

panyola, Corts, 581, Barcelona.
El P. Gubianes, prou conegut dins nostra terra,
acaba de publicar aquest que podem qualificar de non
devocionari; i l'Editorial Litúrgica Espanyola l'ha
posat al públic amb aquella cura que posa en tots

els seus llibres.
Volum en 16, de bon maneig, és un llibre sucós,
pie de suggestions espirituals, a propósit per a les
animes pietoses i per aquelles que desitgin enfervo
ritzar-se acostant-se cada dia a la Sagrada Taula
deis nostres Altars.
Conté preparació i acció de grácies per a la co
munió, en nombre de tres centes seixanta sis, és a
dir, una per a cada dia de l'any. Cal dir, per tant,
que aquest llibre forma un veritable anuari eucarís
tic. En ehl es troben aspiracions per a rebre el San
tíssim Sagrament i accions de grades enfervoritzado
res ; tot amb un Ilenguatge digne, amb un
respecte
fervorós.
També l'Ordinari de la Missa en forma part, ara
el fi de no obligar el fidel a portar cap altre volurn
en anar al temple ; i conté, a més a més,
molts exer
cicis pietosos.
Amb tot i el gran nombre de pagines del volum,
és manejable com un devocionari corrent, perqué en
la seva confecció s'ha emprat el paper biblia, cosa
que facilita el portar-lo i utilitzar-lo amb tota como
ditat. Es un exce•lent devocionari.
J. M. G.
•¦¦¦•¦
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Donatiu per al Santuari de la Mare de Déu
de Montscrrat a Montferri
Un devot

25 ptes.
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Segons sembla, els prohoms de la vella política
a preparar la política nova no acceptaran la
invitació.
Encara perduren els parers i comentaris sobre el
projecte de Constitució. Poca feina I
L'entrevista deis dos presidents ibérics que s'acaba
cridats

de celebrar a Castelho do Viana, no ha donat pas lloc
a grans inf
ormacions periodístiques. La política de
caire ibéric no en rebrá cap empenta d'aquesta con
ferencia. Falta ambient per áquesta política i man
quen... altres coses. La política centrista i informista
regnant no predisposa a ententes cordials amb els
nostres germans portuguesos. Molts compliments i

poques

nous.

El fet hebdomadari principal a Espanya el cons
titueixen les recents declaracions d'En Primo de
Rivera sobre el desenrotllamént de la seva política
en vistes a una solució
del problema polític plante
jat per la Dictadura.
En Primo honora els homes capacitats de l'antic
régim i els excusa noblement deis seus fracassos ;
que es una manera hábil de facilitar-los el camí de
reingrés a la política que tingueren d'abandonar per
força l'any 23. Es dubta que es donin per entesos.
Tot seguit fa En Primo un elogi deis homes de
la Dictadura i de la seva actuació i declara que, per
la seva part, té una clara noció del seu deure, que
formula de la següent manera : "Es necessari que la

Dictadura desemboqui

en

una

legalitat permanent

i

normal." Com a fórmula, cal conf essar que és com
prensiva i quasi ática.
I ara deixem parlar l'afortunat periodista que
transmet autoritzadament el pensament d'En Primo ;
no f os cas que per fácil error d'interpretació anes
sin al cove aquestes quartilles com altres vegacles,
segurament

"? Cómo?
Para el general Primo de Rivera no hay otro modo
sino el que en este último plazo de la dictadura va
a

prepararse. La dictadura va a poner en ello todo
esfuerzo, como lo puso hasta aquí en mantener el
régimen que implantó.
Dice el general Primo de Rivera que sería pueril
e
insensato pensar en que pueda salir de la dicta
dura de otra manera que trabajando para crear lo
mejor que pueda un orden legal, cuya gestión esté
garantizada por la dictadura misma. Pero surge la
cuestión de las personas. Para quién se prepara la

su

nueva

legalidad?

La afirmación del general Primo de Rivera es ro
tunda a4 este respecto. Cualquier ciudadano espanol
podrá, entonces, tomar el gobierno en su mano, me
nos él. El no
puede ser, después de venir embalado
Por "siete arios de dictadura", el hombre que apli
que la nueva legalidad que él mismo va a estatuir.
El presidente tiene ya ultimado el estudio de las
leyes fundamentales. En los próximos Consejos de

Aquest

ministros de Oviedo y Bilbao, menos interesantes,
desde un punto de vista político, de lo que podía es
perarse, cambiará impresiones con sus companeros
acerca de la nueva Constitución, pero no recaerá so
lución sobre ella, aunque ya el Gobierno lleve a la
discusión en la Asamblea un juicio de conjunto.
Espera mucho el marqués de Estella de los deba
tes en la Asamblea, realzados por la intervención de
personas significadas y eminentes en distintos órde
nes que irán a dicho organismo y aportarán, de se
guro, el examen de la reforma constitucional lumi
nosísimas orientaciones.
En julio del ario que viene estará ya terminado
el examen de las leyes fundamentales por la Asam
blea; entonces, el Gobierno se tomará dos o tres
meses para redactar el proyecto definitivo ; recogerá
y aprovechará el Gobierno lo que en la Asamblea se
destaque como útil. Entonces, cumplida su misión
esencial, acabará la vida de este organismo consul
tivo, y en octubre y noviembre, también del ario que
viene, se irá al plebiscito para aprobar la Constitu
ción y las leyes fundamentales.
Habremos llegado, con esto, al comienzo del ario
1931; estarán a la sazón implantadas las leyes nue
vas, y con arreglo a ellas se convocará a Cortes. Ven
drán escalonadas las elecciones municipales, las pro
vinciales y las generales por el orden que se consig
na, y celebrarán con intervalo de un mes, en enero,
las municipales ; en febrero, las provinciales, y en
marzo, las generales.
En abril de 1931, la dictadura, al desembocar en
la Cámara única, dejará establecida la nueva legali
dad y habrá cumplido 3U misión."
En aquestes veranient interessants declaracions
d'En Primo de Rivera, hi ha, al final, quelcom que
es ref ereix particularrnent a la Premsa i té també
remarcable importáncia, almenys per a nosaltres.
Diuen així :
"El Estatuto de Prensa será un hecho en la nueva
organización jurídica ; no habrá censura previa ; la
dictadura la entiende innecesaria en cuanto el Go
bierno tenga garantías de que podrá hacer efectiva
su defensa en las mismas columnas de sus periódi
cos. La prensa tiene algo, a juicio del general Primo
de Rivera, de servicio público, y el Estado ha de
reservarse una intervención en su funcionamiento.
Se hará algo por el estilo de lo que se preceptúa en
el R. D. del mes de febrero último ; a saber : El Go
bierno se reserva el derecho de disponer de una par
te del periódico para comunicar con el país o para
contestar, cuando lo estime oportuno, las campanas
que en el mismo periódico o en algún otro se hagan.
Cree el jefe del Gobierno que eso no lesiona la
libertad de la prensa y pone, en cambio, en manos
del Poder público garantías que, de otro modo, se
frustran y se volatilizan."

número ha passat per la

-

J.

censura

govemative
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GAR A T GE I TA LLERS "BA L IVI E S"

JUL

AJUSTATOEI

RENDIMENT

K.L_UG

BALMES, 76 (entre Aragó i Vallneia).

-

rELEFON 75941

PER

A

REPARAcIó

EN

LES

—

PREUS

REPARACIONS

INSTAULACIONS
,

LIMITATS
—

MAONETOS,

I

MAMA(

STOCK ELÉC CRIC
BOBINATS ,

ETC.

.1-14-WILL11.11.~~-1-11

A5.IJWIJULliL111/1~A,

CAMISERIES
GENERES DE PLINT, PA JAMES, MOCADOP5, GUA NTS

Avinguda Portal

l'Angel,

de

13ARCELONA

13 i Aribau, 30

ir~ririrtrarryrrrirrru-um.¦JrBre.....r<rrro-finr?rrirrn-rnrcrinrwrirrrs.

Confecelons per a senyora i

pulo

Diagonal,

452

nenes

AttCEL O N A

/

Bloc d'anuriciants
Els bolas amics nostres que amb l'anunci contribueixen a la difusió de la nostra revista, han
de mereixer les simpaties deis nostres subscriptors i Jectors en general que coincideixen amb el nostre
idean. ErIS plan publicar a continuació el nona deis nostres anunciants, per tal que els tostres amies
els recordin quan hagin d'adqoírir algun deis anides que ofereixen al palie.

Herls elsac.í :
ACADEMIA COTS:
Av.. Portal de l'Angel, 38.

•

GANIVETERIA:

Josep

..,11CCESSORIS

D'AUTOMOBILS ;
Service Station. Aragó, 272.
AGENCIA D'ASSUMPTE,S AD
MINISTRATIUS :
•

Josep

Cardús.

Balmes, 16, pral.

AUTOMOBILS:

Córsega,

Catalunya,

ro6.

BRONZES D'ART:
Biosca i Botey. R. Catalunya, 129.
C.AM I SERIA :
Salvador Rubert.

Avinguda

Aribau,

Portal de,

Joan,

3,

en-

GRAMOFONS:
César Vicente. P. de Gracia,
Guille:T1 Puig. Pelai, 14,
MATERIAL FOTOGRAFIC:
Vda. Enric Riba. Rda. Universi
rat, 37.
MATERIAL PER A COBERTES:
Uralita, S. A.
MOBLES:

l'Angel,

Passeig

de

Córsega,

394.

MODES:
154. Estera

Catalunya,
30
13.

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

CORRETGES:
Manuel Blasi.

Pi,

'

293.

13 I CICLETES :
R. Serra. Rbla.

Roca. Plaga del
front de l'església.

Sant.

13,

DROGUERIA 1 PERFUMERIA:
Pallejá i Bonmatí, S. L. Claris, 57.
ELECTRICITA.T :
Antoni Alió. Laietana, 67.

de

Galera.

Rbla.

7.
452.

'

"Bergougnan". Rambla de Cat11.ItIrlya, 76.
NEUMATICS (venda i reparació)
Casa Vallespí. R. Catalunya, 118.
NOVETATS PER A SENYORA.
"El Centro". Rda. de Sant Pera, 5.
OBJECTES D'ESCRIPTORI:
Bazar Balmes. M. Bofarull. Balmes, 52.

PINTORS DECORADORS:
Corts, 6114,

RADIÓ:
Codina i Farriol. Balmes, 126.
REPARACTO D'AUTOMOBILS:
Tallers Balmes. Balmes, 76. Juli
SABATERIA:

Calçats Minerva,

S. A.

Laietana,

núm. 30.

Puigdomenech. Diagonal,

NEUMATICS:

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

Klugg.

MODISTA:
R.

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

Casa Creus. Aribau, 24.
SASTRERIES:
Rambla Catalunya, 52, ."
(Especialitat en vestits per a nens.)
Ramon Beleta. Av. del Portal de

l'Angel,

35.

SEGURS D'AUTOMOBILS:
"Omnia". Rda. Universitat, 15,

2.11

XARXES 1 FILS PER A LA
PESCA:
Fills de Gabriel Julia, Bruch, 7.

A

653

A

LUNY

A

T

Recautxutatge

•epis,
A

Stock de neumática d'ocasió i recautxutatge
al 40 ^/„ de nona.

DE

COTXES

au

t._

Ford.

ANITIC"

Descomptes especials als que manilestin
liegidors de "Cutalunya Social"

BAI,LESl)
~-wartruri

"A-1-

OLE

InSTAL1/1 TROBAREU VISITANT Llil

CASA

Boyal

Acumuledors Peto

UTOMATIC 73493

P 1.?O PIETA BIS

25 "/,,

Venda de neumática 1 cumbres.

CA T.ALUNYA. 118

DE

RAMBLA

1 reparació de neumátics
i cambres.

ser

rarionrc~iiíj.i~ii

u a a. w

MATERIAL FOTOGR.AFIC

OMNIA, S. A.

%TIMA
Ronda Universitat,

Companyla de segurs del

(junt

a

37

la Rbla.

/

Teléfon 1851

Calclunya)

Relah Aulombbil Club d'Emulo
OFICINI La PRINCIPAL:

Comte de Perialver, núm.

MADRID

24-

SUBDIRECCIÓ A CATALLINYA
Ronda Llniversitat, 15, 2.".- Teléf.
:

Aquesta Companyia

16974

cobreix els riscos deis

cotxes automóbils.

Dany

1 pérdua del cotxe
Per topada, incendi, parat o corrent. Per
robatori consumat o intent de robatori
Per acte mal intencionat de tercera persona
Per accidents o incendi durant el transport

Responsabilitat

Existérzies coustaniment renovades de

civil
o incendis causats pel cotxe
assegurat a terceres persones, a la propietat
o animals pertanyents a dites terceres per

plagues, pel'Ilcules,

Per accidents

de les millors marques :: Grans
laboratoris per a treballs d'aficionats

Apareils

sones.

Tot aixó
val per tota
moment.

en una

sola pólissa combinada, que
i rescindible en qualsevol

l'Europa
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LLIURAMENT RAPID
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C,
marca

azotan',

O

L

Id.

-

marca

Antiga

casa

1

P T .A '17

Borrás

(cantonada

-

B. F. B. de nostra fabricació
Lo millar de lo millor

Bon preu

ACCESSORIS

,~~Vinfiet~rrrina"."-tii

I

WILLIAM

Preseniació.

-

papers, etc., etc.

-

A.

TERMINIS

.REPA RACIONS

Rbla, Catalunya, 106
al Passatge de la Concepció)
R. Serra

-

?
•
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SASTRERIA

TORRENTS

Ex-professor de l'Acadbnia de Mestres Sastres de Barcelona

Aquesta sastreria

és coneguda i apreciada per tothoin a qui li agrada el
bon vestir perqué en la seva confecció i en les seves robes es troba un
gust inconfusible. Grans existéncies en generes
de totes classes.

1

El

5

°/

R.ambla de

d

descompte especial

Cotalunya,

2,

ala

subscriptors

1 .er

de

CATALUNYA SOCIAL.

Tellfon IC3040

—

BARCELONA,
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LES GRANS INDUSTRIES
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FABRICA DE XARXES
FILS RETORTS

á

PER A LA PESCA

,i,

a

1
1
›
.*
,

Colpanyia

Serveis Regulara
RAPID

Espanya-Nova York

1

9 expedicions

1,-

a

S1

Trasatlántica

.VAPORS CORREUS ESPANYOLS

.1.

1

fatiDE 5111E

tres-nn~^

i$

..:(.1•1
1.'JI

—

„,,............,,.........,....,,,..<4....„....„.„...,,

,

Nord d'Espanya

expedicions

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argeutina
12 expedicions

ilediterrani, Cuba i

Nova York

expedicions

16

al' any

Mediterrani, Costa Firme i Pactik
11 expedicions

Mediterrani
a

a

a

l'any

12 expedicions

a

l'any

3 expediclons

a

rany

Fernando No

Filipines

kl>

Bruch,

arany

Coba i MéXie

a

16

LIMA:

Servel tipus Gran Hotel.
telefonia.
Orquestra.

ri.O 7
Teléfon 11422
(Entre Trafalgar I Ronda)
-

-

Per informes,

BARCELONA

.ns

a

les

T. S. F.

-

-

-

Radio

Capella, etc.,

Agencies

de la

etc.

Companyía

principals ports d'Espanya. A Barcelona

oficines

la

Companyia Plaça Medinaceli,
:

8.

wiutz.xbkteettm)a.o.nvi",1:x-pt
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SE

ESTACIÓ AMERICANA

.TOSEP
casa

més

important

A ESPANY.A

MANZANARES

gasolina, petroli, neumátics, cambres, olis,
accessoris, emes, ferreteria i tot quant pertany a l'autotruSbil.
en

VENDA
OARATGE

1

TALLERS:

Cerrera Sepúlveda, 148-150
I

11-1-1LOLLAJI.Le.11,11.

RVICESTATION
PRIMERA

La

su asnimia e
miuusjuLaA2414121

Villarroel,
Ploridablanca,
Teléfon 31510

121

A

L'ENGDÓS

Passeig

de

Gracia,

45

Teléfon 11550

MACiATZEMS:
Consell de Cent, 421

grasses,

DETALL

1

CENTRAL:
Correr Aragó, 272

CASA

SUCURSAL:

Espiugues de Llobregat:
Carrer

Laureano Miró,

Encreuament

de les

teres de Madrid 1

59

carre

Colmena

f
1

-

BARCELONA

,.

A

'1'

A

17N~
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O
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A

Y
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A

1
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Académia C
Direcció general: Av. Portal de !'Angel, 38—BARCELONA
A E NI 1E379
F. U NI Ci A
Telafon 18953 .41..Apartat 782

SUCURSALS:

CLASSES

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

COMERP

IDIOMES

Procedirnents eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
places.

ocupar borles
Constantment !'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra

comercial.—Correspondencia.— Meca

nografia.—Taquig-rafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació

Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.
111~~21~91133112~nrrar0.11~CIOCiLL~~1111111~,..mmer.~1~~,

comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Lingwifons.—Máquines

Ira

.

lourrrrirta"

19171

.11¦IM

FABRICA DE PASTES ALIMENTICIES

ANTONIA LBO

AMIGA CASA FIGUERAS

Via Laietana, 67

-

I

'relaten 16201

BARCELONA

FUNDADA EN 1820

Material electric de totes classes

/

Rambla de Sant Josep, 11.-BARCELONA

Installacions i Reparacions
Taller Rádio

I

-
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Aquesta

1

e.icorde

*

petits aparells aplicables al

d'uns

i
1

té !'exclusiva de venda

casa

rent altern de

125 volts,

o

les xinxetes i

Ilums d'oli,

*
o
0

cions,

o

capelles

per

*
o
o

i altres llocs

cassament de 2 céntirns

1
wt
•

cor

substituir

les habita

en

cessiti llum constant, arnb

á

a

on

es ne

consum
en

cs

24 hores

Demaneu demostracions!
Via Laietana, 67

.1

.i.
6

1
$

Nou

4/

tipus. Qualitat i presentació
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