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tra constant

socialment, "qué sera l'any 1930; qué
portara? Senzillament, les consegiiéncies de
les nostres previsions o imprevisions durara l'any
1929, durant l'any 1928, i més enlla encara. Si les
Per tant,

ens

orientacions

han estat d'acord amb les
la marxa per les vies so
cials deis nostres dies hem anat rerassagats, si les
novelles orientacions democratiques que s'arrelen
arreu del món a nosaltres no ens han
dit res,
'qué voleu que ens porti Pany 1930 sinó una man
no

en

ca d'harmonia realment esveradora, d'incakula
bles consegiiéncies?
A més, avui tot_és fill de l'organitzadó. l si
volem que el nost4 idean i floreixi en la societat

organització, només que amb els esforcos
ens equivoquem de mig a mig; i les
realitats de l'any 1930 només poden portar-nos
sense

individuals,

4 gener de 1930
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Un començament d'any constitueix una bona
oca,sió per a donar una mirada entorn de nosaltres
i fer-nos un xic de carrec del moment en qué es
troben molts problemes que tenim plantejats. Tot
moment i tota hora són a propasit per a un exa
men
de consciéncia; pera en determinades dates
sembla que constitueixi aquest examen quelcom
obligat i preceptuat pel costum.
'Qué ens reserva l'any 1930, es demanen molts
eáperits? Cap contestar-los amb un sol mot: el que
la Providéncia de Déu vulgui i el que la llibertat
deis nostres actes determini. Cada hoye és fui
deis seus actes; i cada poble gaudeix o sofreix les
conseqüéncies de les seves accions coliectives. Fins
i tot aguells fets que a cop d'ull se'ns ofereixen
com inesperats,
examinant-los un xic a fons els
trobarem fills deis nostres actes, de les nostres
previsions. I si ens acostumavem a deturar-nos de
tant en tant en aguest cand per on ens porta ver
tiginosament la vida moderna, res no ens agafaria
de sorPresa, tot ho trobaríem encadenat per la la.
pica; l'absurd hauria desaparegut del món. "Déu
i mon dret" és la divisa de l'escut d'un país d'a
opa. Déu i els nteus actes, hauria d'ésser la nos

necessitats; si

cts.
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1930
desenganys, passos
social dins el món.

endarrerct,

resta

d'influéncia

Els católics espanyols hem tingut un acte
impor
durant 1929: el Congrés d'Acció Catalica,
reunit a Madrid. ,iDesprés del Con grés ens hau
rem apressat a treure les consegiiéncies de les
doc
trines allí ensenyades o potser haura restat aquell
Congrés infructuós com ho restaren els famosos
"Congresos Católicos Nacionales" d'altres temps?
Els nostres ctctes, d'acord amb la nostra organit
sació, ho diran.
S'anuncia una Setmana Social per a 1930. "Si
s'arriba a celebrar, sera amb aquell caracter prac
tic, viu, d'estudi dels problemes nous que seran
una realitat a casa nostra com ho són
arreu del
món? I un cop celebrada la primera, itindrem
el
do de la santa continuitat per arribar a la
vint-i
una deis catalics
francesos? ;Tindrem per aix3
una organització ben
constituida, formada per ho
mes capacitats i
preParats?
I de l'acció catalica en general, "en
sabrem
despendre (candis defectes ja tradicionals a Es
panva? "„S'abrem deslligar-la de tot vincle polític,
de tot arrossegall. girant-nos sempre de
cara a les
orientacions de Roma?
En una paraula; no esperem coses
extraordina
ries de l'any 1930. Sernbla anunciar-se com un
any de fortes activitats, tant en el món social com
en el polític. Pera els nostres éxits o les
nostres
caigudes dins aquest període de dotze mesos no
seran més que conseqüéncia deis nostres
actes, de
les nostres equivocacions, de la nostra habilitat
per a saber copsar les bate gades de la realitat,
del nostre afany per a estar d'acord amb el:
temPs o per a obstinar-nos a sostenir posicions
tant

equivocades i que

etts

han portat

seculars

fra

fem iRusions, dones; durant 1930

veu

a

CaSSOS.

No

ens

florir

conseqüéncies de les nostres actua
cions collectives durant el: anys precedents i de
la nostra trreparació per a influir, com a catalics,
din: la vida social moderna. I prou,
rem

les
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Memóríes d 'un cabaler
XXIV
LA GÁBIA
Es el Inés antic de tots els meus records. Devia
portar algun acompanyament paorós que jo en guar
di memória, ja que de quan tenia quatre anys, no
tinc cap altre fet registrat en l'arxiu del meu cer
vell. Per altra banda estic segur que cada vegada
que l'he volgut refer, la imaginació hi ha afegit al
guna pinzellada treta d'alguna altra época : no és de

pogués retenir tants detalls d'aquell
vol dir que en el que vaig a contar hi
ha poca o molta contbinació ; peró confesso que em
seria impossible destriar del cas propi tot alió que
suposar que

temps. Aixó

el pare. Abans d'arribar a Gelida els sortiren un
parell de trabucaires. L'un agafa l'animal per la
brida i l'altre encará el trabuc a l'hereu, intimant-li
que saltés del carro pel davant. Qui va saltar del
carro pel darrera, i ben llest, fou el pare amb l'esco
peta, qui d'un tret va estenallar-ne un. No cal dir
que l'altre posa en moviment precipitat les carnes
per a la fugida.
Un altre dia sento contar que a can Rossell hi ha
via hagut un intent d'assaltar la casa de nit el qual
va ésser rebutjat a trets.
L'endemá matí, a un carni
net proper, s'hi descobrí un reguer de sang que es
perdia al bosc.
Era positiu que els de casa estaven alarmats, i que
les alarmes creixien cada dia i es manifestaven en
aquelles converses. La cosa caminava de pressa. Un
dia sento a parlar de fug-ir a Barcelona, l'endemia la
mare i els dos germans més grans ja agaf en el tren
per a cercar casa. Pocs dies més tard corre una no
tícia dolenta. El tren no passa de Martorell. El pas
entre Martorell i Gelida s'ha fet perillós per les ,par
tides de facciosos que ronden per les muntanyes
d'Ordal i de Corbera que sovint baixen a les con
ques de la Noia i del Llobregat. No hi ha temps per
perdre. El pare disposa una fugida precipitada.
Els mitjans de locomoció foren una tartana i un
carret que tirarien riera avall fins a Martorell. Allí
es pendria el tren fins a Barcelona. Jo
recordo l'hora
paorosa de la sortida, els pensaments de terror que
m'embargaven, les meves preguntes al carreter sobre
els perills de la jornada, l'expectació que vaig sentir
en veure que
no ens
acompanyava l'oncle Agustí,
que passava per ésser el més valent. Tarnbé recordo
que jo estava destinat al carro. La imaginació cm
pinta el moment de muntar i la davallada de casa al
riu pel roquissar de l'alsina. I res més. La monbtona
manca pels sorrals riu avall (legué determinar en mi
un son fort i llarg que no va despertar ni la
pujada
al tren de Martorell ni l'arribada a Barcelona. L'en
dema, quan cm vaig despertar, una claror diluida i
somorta, com si f os de la primera matinada, entrava
peI finestró rnig pam badat. Miro el sostre i les pa
rets i el baleó i la porta. Tot m'és nou. Al costat
meu l'oncle Sadurní dorm f ort. Qui sap a quina
hora
se'n va anar a dormir. Jo tinc necessitat de dialogar
i passant-li la má per la cara rasposa el crido :
—Oncle, oncle!
El dormir de ronde, que és prim i semitranspa
rent com un tel de ceba, va quedar trencat per les
nieves paraules i les nieves carícies i cm respon :
—Ja t'has despertat tan de matí ? Qué vols ?
—On som ?
—Grácies a Déu, ja som a Barcelona.
—Qué és Barcelona?
—Dorrn una mica encara i dema ja te l'ensenyaré.
A Barcelona hi ha el Jardí del General.
Jo dormir ? Que és cas Jo comptava les flors de
l'empaperat de les parets que cm semblaven pinta
des. Com que només sabia comptar fins a seixanta
no les vaig poder seguir totes. Em mirava aquell sos

li és foraster. Així, doncs, tal com ara ho veig i amb
ingenuitat començo la narració.
Quatre anys encara no els tenia en aquella memo
rable circumstáncia en qué un terror persistent s'ha
via apoderat del meu migrat esperit. Ja devia venir
de més lluny ; peró el primer sobresalt fou una nit
que la porto ben gravada a la memória. Jo era el
viciat de l'oncle Sadurní, germá de l'avi, que ja te
nia els seus seixanta cinc anys, a qui una dolorosa
malaltia de ventrell, potser un cranc, havia impe
dit de quedar-se de frare llec en no sé quina comu
nitat. Prou obres bones va poder fer a can Feliu.
Deja que jo era el viciat d'ell, i moltes nits, amb gran
alegria meya, dormia al seu lit, i m'acurrucava des
sota la seva aixella. Sembla que la meya preséncia
el consolava en les nits d'ensomni i l'ajudava a aga
ar el son. Potser era que jo l'hi encomanava.
El dia del qual jo parlo era un dia d'aquests. No
cal que digui que si no em sorollaven jo passava tota
la nit d'un son i a rnitja nit devia ésser quan el tenia
més fort. Dones a mitja nit precisarnent, quan jo es
tava fondament adormit, cm despertá un crit terro
rífic d'agafeu-los", i observo, a l'escassa ciaror ue
la Huna em donava entrant per un finestró obert,
l'oncle com s'incorpora i estira les mans vers la por
ta del dormitori. El cor ent va saltar i
esporuguit
m'amago de cap dins el llit i pregunto baixet :
—Qué hi ha, oncle ? Són lladres ?
No tinc resposta. El terror cm dóna angoixa i
l'oncle no té aire de tornar-se a jeure. Jo espero a
cada moment algú que se m'emporti d'una grapada;
peró passa temps i més temps i el papu no ve.
Llavors vaig revenir-me del surt, em vaig desta
par el caparró i vaig mirar-me l'oncIe. Dormia asse
gut al llit. Jo cm vaig tornar a tapar, cm vaig ador
mir i, quan la claror cm va despertar, cm vaig tro
bar sol. Ja devia fer dues hores que l'oncle trescava.
Sembla que algun somni terrorific l'havia assaltat
aquella nit.
Tot el dia següent a casa es parlava deis carlins;
jo no sabia ni entenia qué cosa eren els carlins.
—Si fossin els carlins, rai
sentia a dir —; el
pitjor és la púrria que pren el non] del partit que
més u convé per a robar i saquejar.
Aquestes converses anaven acompanyades de rela
cions de f ets escruixidors en els quals els bandolers
hi feien el primer paper.
tre tan estrany, sense bigtres, amb un tros de cel pin
No feia molt temps que l'amo de can Banús i el tat i unes orenetes que
volaven. Aquelles portes i
seu fill anaven riera avall en el seu carret.
Menava finestrons de casa nova que feien olor de pintura.
l'animal l'hereu i al fons del tot, actrrrucat, hi seia Aquelles rajoles vermelles sisevades tan
lluentes i
tota
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fines. Les hores se'm feien !largues. Alló era un
món nou i calia fer una descoberta, i, fent-se cárrec
l'oncle de la meya impaciéncia, em diu :
—Ja ho veig ; tampoc dormirás i jo encara menys.

—I nosaltres

Tothom dormia

i les cambres

pati

per

a

jugar?

no hi ha escala?
—Una que va al carrer.
—Ni cap golf es ?

—Tampoc.
—Així digui que aixó deu ésser com una mena
de gábia ?
Jo no estic segur que vagi fer aquesta pregunta.
peró ella respon ben bé a la impressió que jo vaig
sentir en aquell moment. Era talment
com si ami)
unes teles ens
haguessin caçat al camp lliure i ens
haguessin engabiat.
Rs capia, JORDI ARNAU

Des

no

tenim cap

—Que

Ell es vesteix. Jo vinga f er preguntes i ell tornar
respostes que no entenia bé. Un cop vestit, de ge
nolls tots dos, resárem el Verge i Mare de Déu.

prés m'acompanyá pel pis ; peró

no

—No, fill.

podia fer soroll.

s'endevinaven fosques.

Tot ho vaig trobar petit, escarrancit i massa bonic.
Ja haviem seguit del davant al darrera i jo havia vist
a baix un jardí atraient, i
pregunto :
—0i que ara baixarem al jardí ?
noi. No és nostre. Es del pis de sota.
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Del món del inball
El

fraccls de Mac Donald

Si no fossin els seus bons propósits i algunes de
les seves actuacions en el camp de la política exte
rior d'Anglaterra i la política mundial de la S. N. ja
estaria, en aquestes hores, liquidant el Ministeri tre
ballista que presideix el simpátic cap del L. P. an

glés.

El fracás de la política obrera de Ramsay Mac Do
nald és tan evident com sorollós i lamentable per als
seus
correligionaris, que són els primers en procla
mar-ho.
El ministeri treballista no ha pogut complir cap
de les seves promeses als obrers sense feina ni als
industrials en crisi, i• viu del bon sentit polític angles
i de la necessitat imperiosa que tenen els pobles de
quelcom que els governi i representi.
Moralment, el ministeri Mac Donald ja está de cos
present en la Cambra dels Lords, i quasi també en la
deis Comuns. Es una ficció de govern.
Malgrat les milionades de lliures esterlines que es
gasten per a fer reviure la vida industrial anglesa i
donar ocupació als milions de braços forçosament en
vaga, la gran crisi, la terrible crisi del treball angles,
ni cessa ni minva. Cada setmana la implacable es
tadística oficial anglesa, assenyala un nou augment
d'obrers sense feina, d'una nova indústria que de
cau...

Ni el conflicte de les mines de carbó, tan relligat
amb aquest altre general conflicte, millora gens ni
mica, i no certament perqué els ministres laboristes
no s'hi esf orcin amb
totes les seves f orces.
I és que quan les causes del mal són profundes,
si no es baixa fins a les arrels mateixes, és en va
quant es treballa per a extirpar-lo.
Ara hauran pogut veure els simplistes propaga
dors de les teories socialistes marxianes, de quant
poc serveixen en el terreny de la realitat per a mi
llorar la situació deis obrers els principis abstractes
de l'escola, si no és que ells mateixos siguin la causa
de tal situació.
Els obrers parats

Bretanya,

és general. Generals han d'ésser, per tant,
No hi ha cap nació que no el so
freixi, poc o molt.
Efectes de la Guerra Gran?
Es que hi ha massa treballadors
manuals ?
Es que sobren máquines ?
Es que es retiren capitals ?
Es que s'af ebleixen les energies ?
Es que s'han trasbalsat Ileis económiques
seetilars
sense cap classe de prudencia ni
compensacions ?
Es la immoderada invasió femenina al cap del
tre
ball masculí ?
les

.

.

.

.......

..

.

La qüestió de la pau que ha motivat la
creació de
la S. N. és verament la més important i
la més ur
gent de guantes afecten el nostre pobre
llinatge, peró
aquesta qüestió de la falta de feina bé pot
qualifi
car-se de cosina germana
de la primera, i faci Déu
no arribi el cas de conf ondre's
amb ella...
No seria hora d'empendre l'estudi
d'aquesta qües
tió tots els pobles que sof reixen
aquest flagell, per
mitjá de la S. N. o un altre organisme
semblant més
adequat al cas ?
.

Noticies curtes

El
—

govern grec ha

L'industrial

guprimit el dret

ianqui Ford

a la vaga.
ha -augmentat el sou
l'augment vint milions

als 140.000 empleats, important
de dólars.
El Lord del Segell Privat Mr.
Thomas, labo
rista remarcat, declará que el treball de les
senyoretes
sense altre fi que
el luxe, és una obra contrária als
interessos de la nació.
S'han subvencionat les Mutualitats
Obrerea que
tenen establerts gratuitament els serveis
de medicina
i farmácia.
Minva sensiblement el treball en
algunes con
quilo mineres d'Astúries.
La Diputació de San Sebastián desgravará els
impostos provincia> a les classes obreres i mitjanes.
Els pagesos d'alguna regió es queixen de
l'im
pcst de les plagues deis carros pels
abusos fiscals a
que dóna lloc.
A Colónia milers d'obrers sense feina
desfilaren
tumultuosament per davant del Palau municipal de
rnanant treball.
—

—

—

—

—

El tema anterior porta aquest altre de la má.
Aquest flagell no és pas exclusiu de la Gran

seves causes.
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Els diaris de la darrera quinzena publicaven uns
telegrames de Rússia, no pas de fets sagnants, peró
que han f et esfereir perqué la crueltat de la qual ens
informen fereix molt tnés endins ránima que no
pas els assassinats i afusellaments. La diada de Na
dal ha estat sabotejada governativament a la Unió
de Repúbliques Socialistes deis Soviets ; la f estivitat
santa del Naixement de Jesús ha estat asfixiada per
maniobres legals inspirades per la intenció satánica
d'impedir al poble la seva celebració. L'agencia Fa
bra des de Moscú, el 16 desembre, anuncia que els
diaris demanen als soviets de Moscú i de Lenin
grad que prohibeixin la venda de joguines i arbres
de Nadal. Afegeix que els teatres d'aquelles capi
tals han rebut l'ordre de mobilitzar totes les f orces
artístiques per a la
antireligiosa amb
motiu de les f estes de Nadal. El dia 20 un despatx
de Riga trames via Londres per l'agencia Atlante
informa que el govern deis soviets ha declarat dia
feiner el 25 d'aquest mes, i que els soviets de Sta

propaganda

lingrad,

nom actual de la ciutat nadiva del succes
de Lenin, han fet saber al dictador Stalin que
el dia 25 no tocaran les empanes d'aquella regió,
les campanes de Nadal !, perqué totes han estat in
cautades i foses.
Aquesta nova violencia dels comunistes ha dei
xat amargantor en l'entranya de molts fidels, en la
present festa de 1929, celebrada en pau en les ter
res occidentals. Per un costat, un hom es sentía tras
lladat en esperit a aquelles cristiandats de la Mos
cervia, privades per un rarn de follia deis seus ti
rans, de la Inés santa alegria i més lícita, de la més
tendra devoció popular, del més just i amorós ho
menatge a Jesús Redemptor qui es f éu home. 1er
altre costat meditávem sobre el sentit que a cada
pas la revolució dóna a la seva empresa destructora,
enderrocant en la llei les mateixes coses que en la
práctica han estat abolides o estrafetes, buidades del
seu
contingut, o f alsificades, per gent "conservado
ra". En aquest respecte, no podíem estar-nos de con
siderar la festa del Naixement de Crist profanada
a casa nostra pels reveillons mundans de molts se
nyors i per les miles carnavalesques de nostres car
rers, insultant amb cantúries imbécils el record deis
antics vilancets tonada própia deis qui anaven a
adorar el Nadó a la Missa del Cali. L'excés mateix,
la desproporció pantagruélica de les vitualles nada
lenques, és un perill de qué ja la f estivitat derivi per
alguns només que en pretext de menjar i beure, i
oportú testimoni un article del Dr. Caries Cardó a
El Matí (1) indicant la supremacia de l'esperit í de
la pietat ferventa en la sublim efeméride religiosa.
Altrament, peró, l'of ensiva desvergonyida contra
el Nadal, a Rússia, els qui hagin llegit el recent, l'irn
pressionant llibre de Georges Goyau : Dieu chez les
Soviets (2) ja saben que no és més que una altra etapa
en l'acció de propaganda ateista impulsada per la
part rnés fanática deis bolxevics. En el programa
d'aquesta campanya entra d'una manera especial i ex
pressa la supressió mitjangant procediments indirec
tes, de les festes de Pasqua i de Nadal. El gran es
criptor católic francés descriu les fastigoses masca
sor
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Nadal

rades del "Noél roig" deis anys últims, i alludeix a
la perspectiva del de 1929, la preparació de go que se
gons el llenguatge del portaveu "L'ateu en la fabrica"
en diuen "la profillxia" contra la f esta de Nadal,
festa que és culpable de desvetllar el record de Crist.
Profiláxia vol dir prevenció curativa, i la fe és trae
tada pels ateistes soviétics com una malura anti higié
nica, que cal extirpar. "Es una festa burgesa, ha dit
a Kostroma, la Societat deis Ateus, allunya el poble
de la lluita de classes ; el Cant deis Angels, Gloria in
excelsis, no és sinó un mitjá hipócrita per a reintro
duir el capitalisme" (3).
Aquesta grotesca mentalitat és la que s'imposa
avui a la Rússia Socialista, i ella dicta, amb despo
tisme que mai els Tsars no igualaren, les més vio
lentes punyides contra els tresors de l'esperit, con
tra l'ánima del poble. Peró vet aquí que d'una ma
nera més terrible encara ens ha sotraquejat el qtext
f eien bullir
sec i dur deis dos telegrames, que ens
la ment pensant en els pobres nois russos sense po
der adorar l'Infant de Betlem, Ilur Diví Germá. i
Rcdemptor. Moltíssim més, con' dic, ens han fuete
jat aquelles noves, als qui havíem tot just aquests
des fullejat un altre llibre espaventós, del periodis
ta d'aquella nació V. Zenzinov, sortit ara, descri
vint amb formidable aplec d& documents, tots ells
d'origen bolxevic, illustrats amb tristíssimes, maca
bres fotografies, la tragedia horripilant deis infants
abandonats a la Rússia soviética (4).
Correqiiéncia de causes diverses : unes d'elles, si
voleu, no imputables d'una manera general al régim
soviétic, com la guerra, la fam, les epidémies ; al
tres retombant directarnent sobre l'expressa aflui
xada jurídica i moral volguda per tan terribles go
vernants, com és la dissolució de matrimonis, l'a
narquia en la familia i en l'escola, ja fa dotze anys,
tants com dura la situació revolucionária, que una
no baixa de 350.000,
massa enorme d'infants que
no té llar ni familia ni domicili, i no viu més que
de l'almoina i la rampinya.
Calamitat de proporcions históriques, que no té
parió ni precedent en cap país ni en cap época mo
derna.
"Enlloc del món
diu l'autor
aquesta plaga no
pres les dimensions ni revestit les formes paoro
ses de Rússia. A famats, vestits amb parracs, aquests
petits desgraciats van errants pels carrers de les grans
ciutats russes, sobretot a Moscú. Com animalets sal
vatges que cerquen la presa van en bandades. Per les
vies illuminades del centre, demanen almoina, peró
en els suburbis deserts i obscurs estan disposats a ata
car el vianant. Cap teulada no tenen. S'allotgen en
els forats ombrívols, en els dipósits d'escombraries,
en les runes de cases deshabitades ; s'agombolen de
nit en les vastes calderes que couen de día l'asfalt deis
carrers. Són petits criminals capagos de tot
des
del robatori d'una truita a la panera d'un marxant
distret fins als crims conscientment perpetrats en
companyia de professionals de més edat que ells...
Molts d'ells beuen alcohol, prenen morfina i cocaina ;
hi ha també noies petites" que ja podeu suposar de
qué i corn viuen, i quina és la sanitat de llurs ánimes i
—

—

—
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de llurs cossos. "Els infants abandonats són un deis
trets ordinaris de la fisonomia general de les grans
ciutats de la U. R. S. S."
Dedicarem l'article próxim a aquest estudi, que és
el clam d'un rus, socialista també peró no pas bol
xevic, estudi fet, com hem dit, a base únicament de
material documental publicat o controlat pels soviets.
Avui sois volia jo fer remarcar el contrast
agudíssim,
estrident, que ofereix la conducta diabólica deis go
vernants de la malaurada Rússia, declarant la guer
ra al Nadal, a la f esta
esencial de la llar i deis infants,
tenint al país tres cents mil infants sense llar,
sense
pa ni vestit ni salut ni moral, errants i fugitius,
fets
unes "bestioles salvatg-es" segons paraules
textuals
deis observadors. Volen abolir el Nadal, els comunis
tes en la ubriaguesa del deliri, i no saben com donar
pa, hostatge i assisténcia i dignitat de persones a la
generació d'infants abandonats i miserables, que sels
moren a rengles, i els que sobreviuen són llavor de
criminals. L'eloqüéncia de la comparança, és du
ríssima i significativa.

El govern rus es troba impotent davant del proble
gravíssim deis in fants abandonats, problema que

3
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gran part ell mateix ha creat. Descartades les
causes originals, el govern soviétic no
sap com resol

dre'l, ni el deixa resoldre. Les institucions d'iniciativa

privada que f oren

L
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immoralitat. Fan un ideal de separar-los
del pare i la mare, i pendrels per
l'Estat; i vet aquí,
tres cents mil infants sense pare ni
mare ni Estat que
els empari. Sense pare a la
terra, i no volen que tin
guin Pare al Cel. Volen separar els
infants de Déu,
volen separar els infants de
Déu Infant... I jo no sé
si mai Satanás havia inspirat
als
infátnia tan refinada com aquesta.seus deixebles una
R.
(i)
(2)
(3)
(4)
tique.
(5)

RUCABADO

L'esperit

de les festes. 'El Mati, 25
desembre 1929.
1929.
Citat
Goyau. Op. cit. pp. 18/, 182.
Zenzinov. Les
abandonnés en Russie sovié
París, Librairie enfants
Pion$ 5929.
Citat per Georges Goyau a
llame on ressonen les desolacionsl'obra esmentada. Aquest
deis profetes d'Israel,
l'autor del 'libre diu haver-lo
copiat de Orientalia Chris
tiana que es publica sota els aus-picis
de la Santa Seu.
(6) La Documentation Catholique, 8 octubre
5927. (Ex
tret del Bulletin
International de la protection de l'enfance.)
(7) Citat per Zenzinov, op. cit., P.
574, 175.
(8) Telegrames del 25 octubre 5929.

Ernest

Flammarion, París,
per

amatents a organitzar els primers
foren liquiaades per l'autoritat, segons
abundantment Zenzinov explica. Munta asils que no
serveixen, i deis quals fugen en massa els infants que
hi han estat duts per forea. Encarrega, oh
monstruo
sitat, el servei de recollida d'infants i fins la solució
total del conflicte, a la Gepehul, tristament célebre,
la policia de ferro, cruel, bárbara i omnipotent,
el
sinistre nom de la qual fa tremolar tota l'Europa ci
vilitzada. Omnipotent per a la práctica del terror, im
potent per a la solució deis problemes humanitaris, el
Per Sant Ramon de Penyafort
poder soviétic té prou supérbia i prou follia per a
Acostant-se la festa (23 gener), creiem del cas
obrir les hostilitats contra Déu, contra Crist i
fer
apagant
avinent als devots i amics que
convindrien alguns do
tota llum d'esperit, perqué la tenebra sigui ben
total
natius per a completar la ,quantitat
i completa, bufa les candeles de Nadal perqué sigui
necessária per tal
de sufragar les despeses, i
també per a pagar el tri
absoluta la foscor del poble. Pobres, pobrissons in
mestre d'oli de les llánties que
vencerá a primers de
fants de Rússia!
febrer. Una petita ajuda si us plau,
i Sant Ramon us
"Milions d'éssers humans han mort de fam
diu
recompensará la caritat.
en un altre indret
Georges Goyau —; bandades d'in
rlzbl
fants passegen de carreró en carreró l'espectre de la %.1:dMa..t
rstwr%,„f
fam ; aixó no pertorbava la serenitat de la
filosofia
Carta
bolxevista ; acceptava amb l'ull fred, que el progrés
de la humanitat f os pagat amb aquell
preu."
LiAdvent que acaba de passar ens ha
Pobres infants de Rússia. "El soviet vol l'infant." fruit ubérrim
deixat un
en la Pastoral
publicada pel nostre sa
Són de l'Estat i no de la familia.
Els arrenca a la pientíssim Prelat atnb motiu d'aquell
familia (en l'article próxim citarem els oportuns tex
sant temps.
Gira entorn de la Persona del Verb,
tos) i exerceix sobre ells la pedagogia, del mal,
qual
encarnació
proclama i festeja, estudiant-la el doctor
Georges Goyau ha dit : "Infants de casa nostra,comla l'Advent
Mi
ralles d'una faisó que concilia les
irnpietat els marceix els que no estan pervertits
altíssimes
profun
ditats d'aquest magne misten, amb
els senzills i pro
tenen les orelles enverinades.
Ploren mares i pares fitosos coneixements que
d'ell té i commemora amb
damunt de llurs infants sollats, caiguts." Trágica
fervoroses i tendríssimes
exultacions.
estrofa d'un himne elegíac deis Pravoslaus, compost
I aquest estudi de la segona
per la Quaresma de 1928, i que canten
Persona de la San
a les seves
tíssima Trinitat porta al doctíssim
Prelat a l'estudi
"catacumbeá" a prop deis confins de la Xina
(5). Te d'aquest inefable misten, replé de. Iltuninosissimes
mm també a la má el vergonyós
qüestionari psicoana obscuritats que, en quant és
possible, aclareix, po
lista al qual han de respondre els
alumnes de les es
sant a l'abast del nostre
poble els coneixements ne
coles, en els quals un sistema educatiu expressament
per a convertir la seva fe ingénua
antireligiós i antimoral sembla voler desvetllar tots cessaris
en el ra
tionabile
obsequium de l'Apóstol per antonomásia.
els instints perversos (6). Hi ha una
cosa que no es
Es una joia, una gran joia aquesta
pot perdonar, han pogut dir, dins
Carta-Pastoral
Rússia mateix, al
del
nostre estimadíssim i venerable
guns professors i metges, i és
Prelat. Dominus
"la corrupció de l'ánima conservet eum...
socorsos,

—
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de nostra joventut, de la generació
que ha de reem
plaçar-nos". "Hi ha una cosa que no puc perdonar
als boIxevics
ha pogut dir l'any 1920, a Moscú, el
Dr. Sorf
i són les experiéncies criminals,
dignes de
tribus salvatges, que han fet i continuen
fent sobre la
jove generació, sobre els infants" (7).
La més criminal d'aquestes
volta l'any 1920 no es podia experiéncies, que tal
preveure, és l'abolició
de la festa de Nadal (recordem que
és consecutiva a
l'abolició dels diumenges i a la
implantació del treball
continu amb repós per torn cada cinc
dies) (8). Han
arrabassat als petits el cos i l'ánima, no
els donen pa
i els refusen la veritat. Els
prenen les joguines i els
ensenyen la

ma
en
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En les fesfes nadalenques
Espigoleig

la instauració de la pau entre els homes, entre els
germans.

Velicitem-nos per Nadal

aquestes festes nadalen
rodegen? Quin tant per
cent destinen a caritat moltes famílies? Les quanti
tats- que despenen a aquest objecte, qué vénen a sig
nificar en el seu pressupost nadalenc, aquests pressu
post que s'esmerça tan abundosament en galls, tor
I

costuni establerta a casa nostra— fila del sen
profundament cristiá del nostre poble —la de
felicitar-se i donar-se enhorabones per Nadal.
Quina cosa Inés lógica? Es la fasta de les festes;
la festa major del poble cristiet. I no és per la fasta
major que els pobles es feliciten, que s'estrenyen la
1nd els membres duna vila, que es reuneixen els fills
d'una ntateixa familia? Es costom sana que convé

Es

tit

conservar.

I es conserva, certament. Per() fa uns quants anys
que són molts els esperits —mal intencionats uns, dis
trets altres
que traslladen aquesta felicitació nada
lenca a la diada de Cap d'Any, no pel sentit cristid
que té també aquesta diada, sinó pel motiu d'entrar

ens

recordem prou,

ques, deis

pobrets

que

en

ens

rons, llaminadures de tota mena?

Oh, quina por

faria cercar dades d'aquest tant
pobres!
I pensar que Jesucrist, ens ha dit que els rics són
els administradors deis béns dels pobres! Com els
per

cent

ens

destinat als

els administren'',

nosaltres, aquests béns, als

nostres

pobres, lectors?

—

l'Any

en

nou.

No tenim
a

res

l'Any nou. El

a

qué

la felicitació s'estengui
és que ella no se separi

que cal, peró,
llavors perdria
tant de casa.

del

Nadal, perqué

tiá,

tan

religiós,

dir de

aquell carácter cris

Cosa bona és felicitar l'Any nou. Peró tingui's en
compte que l'Any nou cristid comença per Nadal,
puix és per Nadal que comença l'Any nou perennal
de la nostra Redempció.
Direu potser: quins petits detalls! Sí, petits, pera
serveixen per a servar la part externa cristiana de
les festes. I quan la part externa comença a patir,
no pot significar que la interna s'afebleix també?
L'Arbre de Noel

no

és nostre

En altres terres no tenen la festa cristianíssinuz
deis Reis amb el caient popular amb qué, grácies a
Déu, la tenim nosaltres. Els Reis no pugen, en altres
pobles, pels balcons, no obren silenciosament les por
tes i finestres per a emplenar sabates i repartir jo

guines.
Aquí, per sort, els Reis d'Orient són personatges

avnatents amb la mainada, generosos i tot amb els
gvans. Per qué els hevn de buscar substitució?
En els paisos on els Reis no tren quen la boira de
la nit per a encendre les illusions dels infants, es
Papá Noel el qui, amb les seves barbes blanques i
nevades, amb les seves cistelles curulles, ve a obse
quiar grans i xics, penjant joguines i bibelots en
l'Arbre de Noel. Molt en el seu lloc.
Peró aquí que tenim els Reis, per qué cercar que
Papá Noel ens carregui un arbre de presentsf
No és cap mal l'Arbre de Noel; pera a casa nos
tra podria significar i tot una substitució amb la qual

mai no podem transigir.
El sentit popular de la festa de Reis s'ajunta me
ravellosament ami, el seu sentit cristid. I l'arrabassar
a la festa deis Magos aquell caient popular fóra pre
parar el terreny per a deslligar-la del seu sentit cristid.
Pensem

en

els

pobres!

Ja sabem que són moltes les famílies cristianes que
del Nadal el veritable concepte: festa de cari
tat, de la caritat máxima entre germans. Nadal és la
festa de la germanor entre tots els hovnes. Nadal és
tenen

Les festes de beneficencia
Durant aquestes diades són molts els anuncis que
hem vist inserits en la premsa parlant de balls le ca
ritat, de vetllades de beneficbncia, etc.
La caritat ballant perd tot el seu valor, a Inri els
mancaments que els balls moderns poden portar en
ells mateixos. La caritat practicada per mitja d'una
festa on les damas llueixen toilettes riques i provoca
tivas, on els cavallers cerquen motiu per a enjoiar
els ulls en escots i nuditats, on les orquestrines llencen
música sensual, on triomfen les danses modernes, no
és caritat; és una ironía de la veritable caritat.
Massa s'ha dit aixa perque hagim de repetir-ho.
Els qui facin aquesta caritat ni deixen res en el seu
haber davant de Déu, ni obtenen la gratitud del prois
me socorrent (quan els socors hi arriba), ni senten
en la seva consciencia la satisfacció del deure com
plert amb Déu i els gervnans. Practicar caritat sense
aquests fonaments, i ajuntant-hi encara una fasta on
determinats pecats capitals es poden encimbellar, tant
val com prescindir de la caritat.
Les fastas de beneficencia fa molts anys que han
estat definides pels Prelats; s'ha parlat molt ciar so
bre elles perque cap esperit finament cristia s'hi dei
xi entabanar. Ara, si de la caritat se'n prescindeix,
Ilavors que es parli duna fasta més, peró que mai no
es parli de caritat.
Mot de la fin
Lector: pren aquestes notes recollides ací i allá en
el present Nadal, amb la bona voluntat amb qub et
són dedicadas. No cal rompre amb les nostres tradi
cions ni ainb els costums nostrats perque el Nadal
sigui una fasta ben cristiana. Els exotismes i les des
viacions són el que cal evitar. Escoltant bé el ressó
de la veu de la nostra terra trobaras prou el camí
veritable per a festejar dignament les diades de Na
dal i Reis que estem passant. Sortosament, tota cosa
del nostre poble está tan ~arada de sentit cristia,
que només deixant pas lliure a la tradició en tenim
prou.
Escoltem-nos a nosaltres ntateixos i obrem amb fi
delitat a la veu de la nostra conscilncia. Tot el que
sigui sortit d'aquí pot representar un perill o un ox
ees. El seny cristia i el seny catalá aquí, com en tan
tes altres coses, es troben admirablement agermanats.

St,quem-hi fidels.
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MONTSERRAT

Inauguradó
Copiem

la

del

nou

inforrnació

per creure-la d'inter?s,

que va publicar El Matí,
donant compte de la inaugu
de Montserrat. Heus ací el

ració del nou funicular
que diu l'esmentat diari:

La Societat de Ferrocarrils de Muntanya a Grans
Pendissos, ha inaugurat un nou funicular a Mont
serrat.

Els

invitats,

70 aproximadament, sortiren diu
les nou, de l'estació del Nord, fins a
Monistrol, on eren esperats pel tren especial format
per dos cotxes, en els quals efectuaren l'ascensió a
Montserrat, admirant el panorama que s'of ereix des
de la línia del Cremallera i que únicament f ent l'ex
cursió amb el tren es pot fruir completament.
A Montserrat f oren rebuts els expedicionaris pel
pare Abat i després de dir la missa a la basílica i
una solemne Salve, es traslladaren
al nou Funicular
menge dia 22,

uns

a

de la Coya, on el P. Marcet, revestit, beneí la máqui
na i els cotxes. A continuació el P.
Abat va dir unes
magnifiques paraules en les quals posá de relleu com
el nou funicular augmentaria les facilitats dels de
vots de la Verge Bruna per visitar la muntanya
San
ta. Li va contestar, eloqüentment, el senyor Ramon

seguit, els invitats
inaugural.

Albó. Tot
ge

varen

empendre el viat

El funicular de la Coya, ve a emplenar a Mont
una necessitat de temps sentida, per tal com
el
camí antic té uns desnivells gratis, salvats per con
tinus graons que f cien impossible que moltes perso
nes, per la seva edat o per no tenir molta salut po
guessin anar-hi i admirar el faniós Rosari monumen
tal. El seu traçat segueix el barranc de
Santa Maria,
i Ilevat deis petits trossos de les estacions,
tot ell es
desenrotlla en corba de 315 metres de radi, i salva
ut
desnivell de 118'47 metres en un recorregut de
262 metres ; els pendissos són de 43'7 per /00 en el
seu origen i de 56'5 per /00 en la
part superior, en
llaçades per una parábola i es desenrotlla part en
desmunt i part en viaducte. El seu estudi i construc
ció han estat molt difícils per l'abruptesa del
terreny.
Els cotxes, de línia molt moderna, són constrtfits
en. graons i formen cinc
departaments amb vidres tots
amb visla pel damunt del departament
inferior. Llur
espacitat és de 90 viatgers, i marxen a la velocitat
de dos metres per segon, i per tant, el viatge
es fa
en dos minuts i mig.
En una hora es poden f er per
tant, més de dotze viatges i transportar en aquest in
terval, 1.08o viatgers en cada sentit. Els cotxes
són
illuminats eléctricament i són dotats d'uns frens a ma
i automátics molt rápids i potents i d'una
modernís
sima disposició eléctrica de seguretat que
fa frenar
el cabrestant de l'estació superior
quan per qualsevol
causa es dispara el fre automátic d'un deis
cotxes.
Els els assaigs oficials, realitzats fa pocs dies, es dei
xaren anar els dos cotxes
successivament, despresos
del cable i carregats arnb 6.0oo quilos, equivalents al
pes de les 90 persones, i solament recorregueren
1'90
i 1'95 metres, i quedaren sólidament
frenats.
El cable d'acer f os al gresol, té un
diametre de
m/m. i una resisténcia a la ruptura, de 87.200
quilos, comprovada arnb assaigs en el Laboratori
se rrat

funicular de la Coya
d'Assaigs

i Acondicionament, i en canvi és solament
de 8.1o0 quilos el máxim esforç de tracció, per la
qual cosa, per trencar-se necessitaria un pes deu ve
gades major que el que ha d'arrossegar en el cas
(lanar el cotxe completament pie.
La installació és accionada per un motor eléctric
de 115 cavalls i el cabrestant está dotat deis següents
frens : un a má, accicnat pel maquinista; un
d'electro
magnétic, que funciona quan s'interromp el corrent
o quan s'afluixa el cable
o es dispara el fre automá
tic deis cotxes, i un altre automátic que es
dispara
quan el cotxe assoleix una velocitat de 20 per
Ioo
major a la normal, o si en entrar el cotxe a l'estació

superior el maquinista no estigués en el seu lloc
també a voluntat d'ell mateix, i per al cas
que aquest
fre pogués fallar, hi ha encara, uns
interruptors
eléctrics que, en passar el cotxe en certa
posició, ta
llen el corrent del motor i fau funcionar un
fre ele
tric que deté el funicular.
La part mecánica de la installació ha estat
submi
nistrada per la Foneria de Berne i la part eléctrica
per la Brown-Boyeni, ambdues cases
especialitzades
en installacions de
ferrocarrils de muntanya.
Es, dones, la installació del funicular de la
Coya,
la darrera paraula de la ciencia i
ofereix les máximes
garanties de seguretat.
Aquestes obres començaren el mes d'abril d'en
guany, sota la direcció de l'enginyer senyor
Fenech,
autor del projecte i director técnic de la
societat, au
xiliat eficaçment pels enginyers senyors Jeremies i
López Tienda i el topógraf senyor Rodrigo. Les
obres han estat executades per la "Constructora
So
cietat Anónima".
Després de la inauguració, els Consellers, Prem
sa, invitats i personal técnic i
administratiu, es tras
ladaren al funicular de Sant Joan, de la
companyia, on es feren algunes fotografies a mateixa
la seva
terrassa, i seguidatnent tornaren al
Monestir,
en el
restaurant del qual se serví un dinar.
Ocuparen la presidencia del banquet, el senyor Ra
mon Albó, qui tenia al seu
costat els senyors Damiá
Mateu i Josep Rogent i Pedrosa. Ocuparen
altres
llocs de la taula presidencial el senyor Fenech i
se
nyora vídua Rogent ; senyor Marsans i
senyora ; se
nyor Torent, senyoreta Rogent, senyor Joan
Rogent,
senyor Surinyach i Senties, senyor Miguel
Marcet,
senyor Lagasse, representant de la Companyia
deis
Ferrocarrils Catalans i senyor Díaz, de la
Companyia
del Nord. Entre els invitats recordem el senyor Jan
rne Surinyach, doctor Surinyach,
Caries Delgrás i
senyora Garau, Tempelmann, Vicens Genis, Jacint
Torra, Manuel Talents, Angel Luna, García Martí,
I.ópez Tienda, Rodrigo,

etc.
A l'hora del brindis el senyor Albó
l'assisténcia a tots els presents i va f en

va

regraciar

magnifiques

consideracions a l'entorn del cremallera que
inaugurat. Parlá també del de Núria, que va s'havia
anun
ciar pel dia 8 de setembre de l'any que ara
comen
cem. Fou molt aplaudit.
La tornada a Barcelona es féu en el mateix
tren
especial, i s'empalmá amb el de la Companyia deis

Ferrocarrils Catalans.
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Comentaris
"La

Vanguardia"

en mans

deis católics

Aquest diari del senyar Godó, sense altra idealitat
defensa deis deu céntims i del negoci deis
anuncia, ha arribat, segons Prapia confessió, a un ti
que la

ratge de 224.000 números.
Un éxit extraordinari. Si en lloc d'ésser un diari
de negoci formés part de la prensa d'idees, ens ca
bria veritabletnent enorgullir-nos de tenir un rotatiu
tan

acceptat.

tic no es menciona, comparteix amb el de la premsa
la primacia deis poder: polítics.
Els seus progressos, d'uns anys a aquesta pan,

esparveren...
Contra les ciutats desmesurades
El P. Vilarino blastna de les ciutats massa grans
Diu que dins d'elles una minoria ho passa bé, una
altra part major ("una medianía") hi viu regular
ment, i la invmensa majoria ho passa "abominable
ment" tant en la pala moral com en la material. I té
raó el P. Vilarino.
Ara que alguns barcelonins entusiastes, enlluernats
per l'esplendor de l'Exposició, somien amb una Bar
celona que desbordi més enlla del Besas i el Llobre,
gat i ocupi la veMa comarca del Vallids, és bo fer
constar aquest fet evidentíssim,. que si bé segons pa
rer d'un altre Pare jesuita, la gent en les poblacions
petites corre perill d'embrutir-se, no hi ha pas dubte
que en les poblacions tentaculars es corrompeft per
poc que s'abandonin a corrents que de lotes bandes
els arrosseguen i xuclen.

Pera ara, ara no. La Vanguardia és un deis diaris
más mal fets de Barcelona; en les seves pagines,
mal girbades sempre, sempre desiguals, hi entren una
quantitat enorme d'idees dissonants, d'articles bons i
dolents, de barbarismes, ja que La Vanguardia és,
tradicionalment, el rotatiu que pitjor maneja el cas
tella dins Barcelona.
Amb tot aixa, pera, encara no ens queixariem.
El trist és que de tant en tant, i aquests darrers temps
massa sovint, apareixen en les seves columnes
arti
cles que no sabem com poden pair els catalics que la
llegeixen, i són molts
Ara, per exemple,amb la mort del seu collaborador
Andrenio", aquest excellent estilista, bon literat, col La pobra pesseta
kborador seu i de diaris esquerrans com El Sol, ha
No hi ha temps que no torni. Ja tornem a ésser
inserit un article del seu director "Gaziel" en el qual
en el temps en
qué tothom mirava les cotitzacions
ha fet l'elogi hen ciar, palesament, de la llibertat de
de Borsa i se les donava d'hoine de negocis.
consciéncia, del lliure examen. El caient de tot Varti
Tothom parla de la malaltia de la pesseta com si
He és una lamentació perqué a Espanya no hi havien fos metge en matéria de finances.
I es sent i es lle
gaire rastre les tres ERRES curo pees, ço és: geix, respecte a ella, cada disbarat que fa escruixir.
el Renaixement, la Reforma protestant i lq Revolu
I tan senzill que és conbixer el mal que pateix la
ció francesa. I el seu començament era un elogi fer
pesseta, i tan fácil (relativament) de curar-lo!
vorás de tots aquells que es saben sostreure els dog
Peró, con d'aquesta malaltia de la pesseta en viuen
mes
que endolaguek la intelligéncia
per a tro
molts metges i curanders, ara per ara no hi veietn el
bar la seva llibertat, el seu dret a discutir-ho i analit
remei a prop.
zar-ho tot, etc.
I aquest article !'ha firrnat no res menys que el di
./1rtur Masriera-Gómez de Baquero
rector de La Vanguardia! ; que vol dir aquella perso
La Vanguardia ha perdut en pocs dies dos deis seus
na que ha d'influir en el criteri del
periódic, en la inillors col/abonador:.
selecció deis seus detectes, i fins i tot no donin una
Artur Masriera era el que se'n diu una bellíssima
almoina al "Día de la Premsa".
persona. A una bondat tota cristiana, unía un talent
Són aquests els culpables deis fracassos de Vacció ciar i una
membria que feia puntes amb la del seu
catalica. Són aquests el: qui tenen en desacord les gran amic
Menéndez i Pelayo, que la tenia extraor
seves idees i els seus ctctes; els qui no tenen una ló
dinaria. No fou un apologeta, pera escriví sem.pre
gica que el faci obrar.
coni Déu mana i molt en pro de la nostra fe. Com a
Com hem de corstruir amb aquests materials? I
literat ocupa un lloc remarcable en el nostre Parnas.
aquests són tan abundants, que es toquen amb els
Gdmez de Baquero era de Vescola política de La
aires.
Epoca, a qual redacció va pertanyer alguns anys do
nant-hi un to especial de comediment i sagacitat que
'l'irania burocrática
La Epoca encara conserva. No combregava, pera, en
Si bé es mira, qui governa practicament els pobles la seva ideologia
catblico-liberal, encara que ho sabé
avui día és la burocracia.
dissimular. Gómez de Raquero era un liberal conven
No hi ha cap govern nou que no tingui el seu pro
lut, una mica sectari, cosa que el: anys exarcebaren
grama, cam a capítol obligat, Vesporgament d'aquest
en compte de minvar. En les planes de La Vanguar
arbre frondosíssim de la burocracia, pera tampoc n'hi dia també sabé respondre al taranna
neutralista d'o,
ha cap que no cultivi aquest arbre amb especial es
quest diari incolor, inodor i insípid; si bé la ploma de
ment.
Gómez de Baquero, per altra banda, destillava subs
Es un poder permanent que, mirat de lluny, quasi tancies, no sempre inofensives... Era un home molt
fa riure i,mirat de prop, quasi espanta.
illustrat i un escriptor notable.
Contra d'en res no hi pot ningú. Sol viure amb
Lldstinta de ploma i llastima de talent!
vaga constant de braços caiguts, i Déu nos en gucird
Els dos han mort conforme havien viscut. Talis
que treballés tnassa.
vita, finis ita.
Aquest poder de l'Estat, que en cap tractat poli
Preguem a Déu pel seu eternal descans
—

—
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Revista de Reviátes
LA Vire CATIIOLIQUE. París, 21 desembre 1929.
L'acció apostólica de Pius XI. Simone Cantineau.
(Extractat). Pius XI va pendre per programa : "La
pau de Crist pel regnat de Crist". Tretze encícliques
publicades des del 12 de febrer de 1922 presenten
en aquest punt una unitat meravellosa. Aquestes són :
Ubi arcano Dei: 23 desembre 1922.
Rerum omnium: 26 gener 1923, en el tercer cen
tenari de Sant Francesc de Sales.
Studiorum ducem: 23 juny 1923, amb ocasió del
VI centenari de la canonització de Sant Tomás

i treballs al Sagrat Cor de Jesús en reparació de les
ofenses diáries del món (Miserentissime Redemptori).
Aqueta reparació tindrá també un valor d'exemplar
com el de
la vida humil del pobret d'Assís (Rite

expiatis).

Bur,LF:TrN CATHOLIQUE INTERNATTONAL. Juny i
de 1929. Omissions en l'ensenyament de la ca
ritat. Dr. Robert Rendu. Es una conferéncia que va
donar el Dr. Robert a la Union d'Etudes des catho
ligues sociaux de 1,yon. Comenga per estudiar la im
portancia primordial de la Ilei de la caritat treta deis
textos evangelics i de les recomanacions
d'Aquino.
deis Sants
Pares de l'Església i deis Papes. Ben establerta
Ecclesiam Dei: 12 novernbre 1923, amb ocasió del
aquesta tesi passa l'autor a estudiar com es fa l'en
III centenari del martini de Sant Josaf at.
senyament de la caritat en el catecisme de les dió
Maximam gravissimamque: 18 juny 1924, als bis
cesis de París i Lyon. En el segon troba que es de
bes francesos referent a les associacions díocesanes. diquen a
aquesta qüestió només que den págines en
Quas primas: r desembre 1925, instituint la festa tre 128 i troba que és poc. En les
mateixes pregá
de Crist-Rei.
ries anexes als catecismes troba que no s'hi demana
Rerum Ecclesiae: 28 febrer 1926, sobre les mis
l'amor al próxim.
sions, a la qual podem adjuntar la carta apostólica
Passant a analitzar els llibres de pietat que es po
sen a mans deis fidels
Ab ipsis, del 15 de juny de 1926, als vicaris i pre
diu que als nois se'ls ense
nya la pietat, la devoció, la puresa, els
fectes apostólics de la Xina.
deures de
Rite expiatis: 30 abril 1926, amb ocasió del VII l'estudiant (treball i disciplina), peró no suficient
ment la caritat.
centenari de la mort de Sant Francesc d'Assís.
Examina alguns rnanuals d'instrucció religiosa en
Iniquis afflictisque: 18 novembre 1926, relativa a
tre ells el de Boulenger (Doctrine Catholique) i afirma
la persecució religiosa a Méxic.
que en eh l es dedica al dogma 200 planes, als mana
Mortalium anuos: 6 gener 1928, sobre la unitat
ments de Déu i de l'Església 208, als
mitjans de
de l'Església.
santificació (grácia, oració, sacraments, culte, litúr
Miserentissime Redemptor: 8 maig 1928, relativa gia 320, i només 16 van dedicades a la caritat).
al culte de reparació que es deu al sagrat cor de
Af egeix a aixó que tot el conjunt de literatura re
Jesús.
ligiosa és relativament pobre en obres sobre la cari
Rerum orientalium: 8 setembre 1928, estudi de
tat. En una llista de llibres religiosos (Votre
Biblio
qüestions orientals.
theque. Catalogue dressé par le P. Paul Doncceur,
París. Lyon, 1928), de 600 llibres citats cap
Divini cultus: 20 desembre 1928, sobre la litúr
té per
títol la caritat ni té aquesta paraula en el
gia i música sagrades.
títol. In
dubtablement un autor pot parlar de la caritat encara
La primera d'elles, Ubi arcano Dei, descriu la dis
córdia de les ánimes i de les nacions portada pel que aquesta paraula no figuri en el títol, peró la ma
desig deis plaers rnaterials condemnat per l'Evan teixa cosa podem din de qualsevol altre terna. I sem
geli. Aquest mal no té si no un remei : restablir el pre queda f erm que un gran número d'obres són
dedicades exclusivament a la fe, al dogma, al
regne de Crist a les ánimes i a les nacions.
asee
Cal, dones, tisme, a l'oració, a les devocions,
a la litúrgia, a l'art
predicar l'Evangeli als pobles pagans (I?erwm Eccle
siae), multiplicar els treballs per a retornar a la uni religiós, etc. I cap ni una a la caritat ! I acaba el
Dr. Robert amb les següents consideracions :
tat de la fe les esglésies separades (Rerum
orienta
"Si Nostre Senyor Jesucrist va tant insitir sobre
fer memória de les obligacions d'una vida cris
la preeminéncia de la caritat era perque sabia
tiana concordant amb les máximes de
que
l'Evangeli
(Mortalium animas). El regne de Crist vindrá pel la práctica de la misericórdia és sempre més dificul
tosa que la del culte i que és cosa molt natural al
treball deis clergues si tenen l'esperit dolg del Mes
nostre
esperit una certa tendéncia al f ariseisme, go
trc (Rerum Ecclesiae) que no exclou la fermesa de
és, al formalisme religiós en detriment de les reali
la doctrina (Maximam gravissimamque,
Iniquis aflictisque) i vindrá també per la collaboració deis laics tats espirituals interiors.
"Fem el nostre examen de consciéncia i
(Ubi arcano Dei).
preguntern
nos si hem perdonat el nostre
enemit abans d'entrar
Així és com Crist regnará damunt els esperits
en el temple, si hem tingut ben
present que les prác
(Sludionem ducem) i damunt els cors (Rerum cym
tiques de pietat no ens dispensen de les obres de mi
nium) i les ánimes portades per l'esperit de sacrifici sericórdia, en una paraula,
si es pot haver donat el
arribaran si cal al martíni (Rerum Ecclesiae, Rite cas de
pendre
alió que és accessori com si f os la
expiatis). Al eapdamunt d'aquesta obra immensa substáncia del
cristianisme. Molt sovint el fariseisme
brilla la reialesa de Crist (Quas primas) i el seu f o és un
pecat ignorat que cal descobrir amb la re
nament será l'esperit de sacrifici oferidor de penes
fléxió."
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Podríem

tenir-ne, pera

A

I.

Verdaís doloroses
girem el cap

Si

enrera

passat,
acaba de morir.

fets

que han

que

no

i meditem

estarem

una estona

satisfets

de

els

rany

S'ha parlat molt de la nostra ciutat i hent reina
la visita efusiva i cordial d'Ilustres personal itats
de tots els pobles d'Europa, pera en rordre espi
ritual hem avenlat molt poc.
La nostra gent cada dia esdevé més materialis
ta. La nota predominant en tots els estaments és
la indiferéncia. Es impossible que progressi un
poble que no té un ideal coilectiu. Tindrem grans
avingudes i magnífics jardins, pera en ordre es
piritual valdrem molt poca cosa.
?És que una ciutat únicatnent ha de vibrar quan
s'obren les portes deis collegis electorals i els poli
tics demanen els sufragis del poble? Quan els
ideals responen a una realitat no hi ha cap poder
humel que pugui aturar llur torea expansiva i

abassegadora.

Han estat bandejats els nostres tresors més
preats, i, no obstant, el poble ha romas impassi
ble. iQui és capal d'arreconar cala grite veritable
ment s'estima?
La nostra

joventut, partem

en

general,

no

té

altra preocu pació que l' esport. No els demaneu qué

opinen

sobre la

reforma constitucional

o

sobre ei

retorn de la normalitat política. ?Per qué necessi
ten el restabliment de les garanties constitucionals
i la supressió de la previa censura, si segueixen

obertes les portes deis camps de futbol?
Naturalment que resport no és dolent, pera és
funestíssim quan es converteix en rúnica preocu

pació de la vida.

publiquen molts llibres, ?pera voleu dir que
llegeixen? Si garbellem bé les obres publicades

Es
es

veurem que la majoria no són gaire recomanables.
El cine sonor té molts admiradors i les sales de
concert estan desertes. Ein direu que els concerts

de "Música de Camera" es veuen molt concor
reguts. .És cert; pera no és cap secret que la majo
ria deis assistents prefereixen conversar, 'que de
lectar-se esColtant bona música. En una ciutat de
més d'un millo d'habitants, sempre són els matei
xos els que assisteixen als concerts. Per aixa és
impossible donar moltes audicions d'una mateixa

país la Missa solemne de Beetho
vegades. La Passió se
gons Sant Mateu, de Bach, si no recordem mala,
obra. En
ven

un

s'hauria

ment,

altre

cantat cent

o quatre cops. El nostre po
donar compte de resfore del mestre
Millet, que tant ha treballat per la depurado del
gust del nostre públic.

ble

es

no

va cantar tres

es va

Segurament els optimistes

a

ultranca

ens

diran

derrotistes. No és derrotista agiten que reconeix la
realitat.
Si la nostra gent no fos tan plebea s'interessa
ria una mica més per les nostres manifestacions
ortistiques i literáries. Trobeu poca gent que tin
una mica de finor espiritual.
En tots els pobles existeix un estol d'hontess re
presentatius, que són els que formen i eduquen
el poble. Dissortadament a la nostra terra no te

gui

nim

prestigis.

no

en vo

lem tenir. En cap sector no trobeu una veu orien
tadora. Amb motiu de la concessió del "Premi
Creixells" s'han posat de manifest les mesquine
ses del nostre petit món literari. En Josep Pla,
clamunt les planes de "Mirador", ens ha demos

vegada més que no té ni ha tingut mai
ni equilibri. ?Qué guanyarem en ror
dre literari, lleneant per terra la reputació i el
prestigi d'En Puig i Ferrater, una de les figures
trat una

ponderació

de més relleu de la nostra literatura?
En el camp social, no ha passat tampoc res
crextraordinari. Encara no preocupen les qües
tions plantejades en el món del treball. Existei
xen' tantes ficcions, que hem arribat a creure
que no cal fer absolutament res, perqué vivim
en una mena de paradís. Si no hi ha vagues, ni
conflictes socials, ?per qué hem de perdre el temps
estudiant les qüestions obreres? ?Voleu dir ue
quan tornen a la normalitat política, no tornaran
altra vegada els obrers a organitzar-se? Oh! sí;
pera qui pensa en les necessitats deis temps que
vinclran. El cas és bandejar totes les preocupacions
viure plácidament. Qui dies passa, anys empeny.
En tots els pobles d'Europa els catalics interve
nen en les lluites socials. Les grans mentalitats
del catolicisme es posen en contacte amb el poble.
En el nostre país, fuguen a fer sindicats i fun
dem entitats completarnent inofensives, al davant
de les quals hi ha un estol de persones molt dig
nes i molt Ilustres que pretenen solucionar el pro
blema social repartint espardenyes i camises als
obrers desvalguts.
El.s robers organitzen festes benéfiques amb el
noble intent de vestir els despullats. Les robes, pe
ra, quasi mai no arriben als pobres. No són pas
les famílies indigents les afavorides. Ningú no
coneix el camí que mena a la casa d'aquestes po
bres famílies. Per a fer llástima, s'ha de viure en
casa sórdida i no rentar-se moi les mans ni la cara.
La gent es malfia deis pobres endreeats. Els que
passen la vida fent de pobre, ja saben que cal
anar esparracat i portar els cabells en desordre,
per °conseguir que les animes sensibles deixin eau
re una moneda damunt el platet argentat.
Cada any, es celebren vetllades solemnes, en les
quals un obrer autMtic llegeix un discurs enter
nidor. Acabada la festa, desfilen uns quants ho
mes que fan d'obrer i recullen de les mans en
guantades del presideitt, els presents de les perso
nes generoses. El president saluda els reunits i diu
solemnement que els bons obrers són els que han
passat a recollir els presents i que els altres són
uns desagrdits perqué no volen reconéixer resfore
que fan els que donen generosament uns quants
parells d'espardenyes i unes guantes dotzenes de
calces de vellut.
Ho hem dit ctltres vegades i ho tornen a repe
tir: si s'establís un sistema social tan Perfecte que
no

existissin pobres,

llogarien homes perqul fes

sin de malalt i de pobre. Qué farien moltes da
mes, si no existissin entitats de caracter benéfic?.

Y

A

Mentre existeixin aquestes ficcions, el poble segui

rá esmunyint-se de les nostres mans! Els obrers no
volen camises ni espardenyes, sinó el reconeixe
ment deis drets que es basen en la raó i en la jus
ticia. A un home que treballa no li hem de fer
caritat, sinó donar-li mitjans perqué pugui satis
fer amb el seu pro pi esfore les necessitats de la
vida.
Potser algun día ens penedirem cíe viure d'es
quena al poble. Si els catalics mexicans no ha
guessin estat, durant tant de temps, únicament pro
tegits per la forea, no haurien estat aferrissada
ment perseguits per la fúria sectaria.
Actualment al nostre costat tenim la foro; pera
qué passará el día que desaparegui o s'afebleixi?
El catolicisme és etern, i, per tant no pot unir
se amb les coses
transitaries. Segurament certa
premsa católica no es dóna conipte del mal que
está fent a la nostra causa. Han fet creure al Po
ble que moltes coses que passaran i que poden cau

CIA
re són consubstancials al catolicisme. Si cau alió
que ells defensen amb tanta de veheméncia com si
el catolicisme no pogués viure sense puntals, qué
taran el día que governin els adversaris? Amb
quin dret disposen del nostre patrimoni? Si l'Es
glésia no es vol !ligar amb ningú, per qué ells pre
tenen !ligar de peus i mans els catalics, lliurant
los a aquells que no tenen res a veure amb el ca

tolicismet

Moltes de vegades les persecucions es deuen a
la manca de táctica deis catalics. No hem de con
vertir-los en guardia pretoriana de ningú. Hem de
declarar-nos lliures perqué ningú no pugui escla
vitzar-nos. En materia opinable ningú no té el dret
de parlar en nom del catolicisme ni d'atribuir-se
la representació deis catalics. Deixeu de banda les
etiquetes. Un católic pot defensar tots els ideals
polítics que siguin compatibles amb els valors
substancials del catolicisme.
J. CIVERA I SORMANI

Acies trascendenials
Assemblea

la magnif icencia i generositat que amb
ells havia

tingut.

"

d'esludiants cafólícs
La premsa s'ha ocupat llargament d'aquesta nota
ble Assemblea, la qual ha congregat a Barcelona
centenars d'estudiants seleccionats de tots els centres

principals d'Espanya.
La

actuació com assembleistes ha estat tan
la seva conducta com a católics, hon
rant-se així personalment, i honrant la causa altíssi
ma a la qual han consagrat les seves
forces, tant des
del punt de vista católic com científic.
Els seus dignes companys barcelonins els han em
plenat d'obsequis i atencions, ben merescuts, per
cert, com també les autoritats de tota classe, especial
ment les academiques.
Junts han complert a bastament el programa que
els congrega aquí, i els acords presos els ha publicat
oportunament la premsa d'inf orrnació.
D'ella prenem el següent solt que dóna compte d'un
deis més saborosos i delicats obsequis de qué foren
cbjecte els assembleistes
"Visita al Grup Benéfic de Protecció a la Infan
cia i a l'Escola d'Agricultura de Santa Maria del
Vallés.
Dimarts al matí sortiren els assembleistes
del local social de la Federació Catalana d'Estudiants
seva

exemplar

com

—

Católics, organitzadora de l'Assemblea, en autocars
costejats pel conseller de la Confederació senyor Ra
mon Albó i Martí, visitaren
el Grup Benéfic de l'As

sociació de la Protecció a la Inf áncia, on el senyor
Albó, president de la susdita entitat doná interessan
tíssitns detalls de tan bella institució i del seu funcio
nament. Tot seguit, en els autocars feren cap a Gra
nollers per tal de visitar l'Escola d'Agricultura de
Santa Maria del Vallés, on admiraren l'organització
de la susdita escola. Abans de sortir foren obsequiats
novament amb un espléndid esmorzar ; sortiren molt
complaguts, bo i donant grácies al senyor Albó per

Els sindicas agrícoles católícs

Ha tingut lloc la reunió general
reglamentaria de
la Unió de Sindicats Agrícoles Católics de
Barcelona,
amb notnbrosa assisténcia de representants deis
sin
dicats adherits. Després d'examinar la situació que
passa en aquests moments la sindicació agraria i
d'un
ample debat sobre les reformes legals anunciades so
bre aquests, així com de la nodrida
correspondéncia

mantinguda

amb la Confederació Católica
Agraria
sobre aquesta qüestió, el president,
senyor Ramon
Albó, manif está que davant la
impossibilitat
atendre, tal com entenia que s'havia de f er,de poder
els im
portants i urgents problemes
plantejats en el
social agrari i que afecten ádhuc la
vida deis
sindicats, pregava que es pensés en una altra propis
perso
na per a ocupar la
presidencia, per entendre, a més,
que havia complert amb l'encárrec que
se li va fer
de reorganitzar els elements adherits a

"camp

l'antiga Fe

deració. Després de donar a aquest senyor
un expres
siu vot de grácies per tots els treballs
que ha f et a
favor de la Unió de Sindicats Agrícoles
Católics, per
unanimitat es va acordar nomenar-lo president
hono
rari. També fou unánime l'acord de
nomenar nou
president efectiu l'entusiasta propagandista católic
publicista senyor Joaquim M. de Nadal, que pels seus
coneixements dels problemes agraris i per la
seva en

certacla

intervenció

en l'assessorament
d'importants
d'aquesta regió, fan esperar d'aquesta una
profitosa gestió per als sindicats.
Foren designades algunes ponencies per
estudiar
els di f erents problemes pendents, així com
es confia
al senyor Albó l'encaxrec d'exposar al ministre
d'E

sindicats

conomia Social els sentiments i criteri que
animen en
aquests moments els Sindicats Agrícoles
Católics de
Barcelona.
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Per tal com no hi sentía gens, ni va fer cas de
sentinelles ni de porters, amb el setrillet als dits vi
ga escometre a tothom, i a tothom demanant que
1/editorial Poliglota, ha publicat tres volums de anava a cercar oh, cridant en tanta de manera que
rondalles populars, recollides per Valeni Serra i Bol
va arribar a 'pides del rei i del príncep els quals van
dú i illustrades per Lola Anglada. Aquesta artista dir que per un trastet tan petit, que escorreguessin
exquisida, en poc temp,s- ha ofrenat als infants obres hé les piques que encara l'hi podrien omplir.
bellíssimes. Els infants han d'agrair a aquesta eximia
Amb una closqueta d'ou que la rríateixa velleta por
artista, tot el que ella fa a profit d'ells. Les seves tava per omplir-lo i amb paciéncia, prou, prou, en
obres són altarnent educadores.
cara es va poder complaure a la velleta, la qual se'n
En Serra i Boldú ha recollit deis llavis del poble tornava a casa seva tota contenta, quan, vet aquí que
belles rondallas i ha sabut descriure-les amb una gran al príncep li va caure en grácia aquella doneta que
ingenuitat. Difícilment trobariern un home més com amb els seus crits i amb el seu porfidiejar havia sor
petent en aquesta matIria. Les rondallas que acaba tit amb la seva d'endur-se'n oh, quan ja s'havia aca
de publicar l'esmentada casa editorial, seran °frena
bat, i ell que per a distreure's, li tira una pedreta
des segurament als infants el dia deis Reis. Són lo
clec! toca el setrill, es trenca i vessa tot
tes bellíssimas i mestrívolament con tades.
La dona aixeca els ulls enlaire i veu que era el
príncep qui havia fet la malifeta. No es despacientá
Ens plau reproduir una de les rondalles del vo
sinó que va dir com paríant ara ella mateixa :
lum 1 que té per títol: L'amor de les tres taronges.
Els lectors es podran fer cárrec de l'habilitat de con
Ai jovenet, jovenet!
tista del senyor Serra i Boldú. Heus ací la bella ron
per »tés príncep que sigueu,
dalla:
no us divertiríeu tant
si anéssiu a cercar
l'amor de les tres taronges.
L'AMOR DE LES TRES TARONGES

Rplec de Rondalies

—

Una vegada

rei que només tenia

fill, el

Qué diu, qué diu, aqueixa bona dona?

Diu que Vostra Altesa no es divertiria tant si
anés a cercar l'amor de les tres taronges.
les seves riqueses no s'alegrava mai de res. L'hauríeu
Picat per l'agulló de la curiositat se n'hi baixa el
vist amoinat i melangiós sempre i de més a rnés sem
noi i me li demana en que consisteix l'amor de les
pre estava de mal humor.
tres taronges i quina cosa s'ha de fer per tal d'asso
El seu pare prou organitzava f estes i caceres, peró lir-lo.
res no hi valía, el príncep sempre trist que trist.
La velleta li fa de resposta :
Algú va aconsellar-li al rei que, puix que el príncep
Miren, jovenet, l'amor de les tres taronges és
estava destinat a mellar les regnes de l'Estat, era una
una princesa la cosa més bonica del món, sinó que
cosa que a tots els súbdits interessava la tranquilli
per abastar-la s'ha de fer molt de carril, es té d'anar
tat i alegria del seu fill, per la qual cosa calia sentir
molt lluny i s'ha de patir molt, abans no s'hi arriba,
parers diversos, per tal que així potser acabarien
i ádhuc molts deis que hi van se n'han de tornar
d'una vegada amb el mal humor del príncep.
sense ella si és que no es moren pel camí.
Rumia que rumiarás respecte a go que podrien f er
El príncep, com més paraules deja la velleta pon
per a sentir el parer del poble, un deis consellers del
dcrant la dificultat que hi havia en apoderar-se de
rei va proposar que es fessin unes crides reials, or
l'amor de les tres taronges, més obria els ulls, 1 més
cienant que tothom qui no tingués oh i que pocha anar
salivera se li f eka a la boca de ganes d'anar-hi. Així
a cercar-ne al Palau.
és que tot resolt me Ii diu amoixant a la dona :
Com que l'oferien de franc i era del Palau, la
Mireu, bona dona, el setrill que us he trencat
gent en anar-hi es desfeien en alabances.
ple d'oli i d'altres que n'hágim de menester, se us
Tot d'una que va haver comengat a desfilar la donaran tantes vegades com vulgueu; la qüestió és
gent pel Palau reial es va veure que al príncep el que cm digueu com ho he de fer per abastar l'amor
distreia la mena de gent que hi anava a cercar oh, de les tres taronges.
i tot va ser, que a l'un li preguntava una cosa, a
Ja us hi veieu amb coratge ?
l'altre li'n demanava una altra, i aixó f ou fins a l'ex
Sí, de pressa, digueu el que he de f er.
trem que estava xiroi, aniinat i ami) ganes de fer
Heu de prendre un cavall ben lleuger de potes,
brorneta arnb tothom.
marxar sempre cap
a l'Orient, travessant rius
i
S'esdevingué que potser tothom es va assabentar muntanyes i sense aturar-vos mai.
de les crides reials si no és una dona velleta, tota
No res més ?—féu l'altre, impacient.
sorda, a qui tant és que oferissin santa com salve.
Oh! sí ! espereu-vos I Heu d'emportar-vos-en
Ella no en va saber res, fins que va veure que amics
f orga mocadors, un sac de blat i tres moltons.
i parents, vells i joves, veins i gent d'altres carrers
Está bé i moltes grácies—i com anava a marxar,
tots anaven amb el seu setrill d'oli. Demanant d'on
li diu la velleta :
venia tanta gent, li van dir que venien del Palau
—Espereu-vos ! Els mocadors vos faran servei en
reial, perqué el rei havia f et fer unes crides a fi que travessar un poble on trobareu una colla de vellets
tothom en pogués anar a cercar.
que ploren a raig fet. Donen-los els mocadors i ells
-Com que era tota sola no en necessitava gaire; va vos diran quin camí heu de prendre.
prendre l'únic setrillet que tenia, i cap al Palau man
Que més ?—digué el príncep.
ca gent, can zinc, can xonc, aturant-se aquí, repo
Després que haureu anat camí enllá trobareu
sant rnés avallet, de tal manera que quan ella va arri
que no es pot passar perque les f ormigues vos ho
bar al Palau ja tot l'oli estava donat i beneit.
impediran. Llavors agafeu el sac de blat i en tiren

qual ja

era

era un

,:asador, peró malgi-at la

seva

un

—

joventut i

—

—

—

—

—

—

—
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cada cantó de camí, i f ent aixó les f or
i us deixaran el pas lliure. Aneu
seguint aquell camí i trobareu un castell guardat per
tres Ileons, doneu-los els tres moltons que porteu i
mentre sels menjaran vós podreu entrar al jardí i

Cavaller, bon cavaller : que teniu aigua per a
Que teniu tovallola per a eixugar-me ?
Que teniu pinta per a pentinar-me?
Sorpres el noi, no tenia esma sinó de contemplar
la formosor d'aquella senyora, i ell que contesta :
Missenyora, no tinc res del que cm demaneu.
Aleshores amb un sornrís i allunyant-se, li fa de

la meitat

a

migues s'hi abocaran

collir les tres taronges...
El príncep ja no va tenir paciencia d'escoltar res
rnés. Agafa un cavall ben corredor, s'hi fa lligar un
paquet de mocadors, s'hi fa garrotar un sac de blat
i amarrar ben amarrats els tres moltons que li havia
ciit la velleta i despedint-se del seu pare, marxa del
pa lau.
Va patir fred i calor, va aguantar pluges, va so
frir unes grans ventades, peró ell sense deturar-se
mai, saltant pels plans, pujant per les muntanyes
un dia t'arriba a una ciutat on l'enrotllen
una colla
de vellets plorant a llágrima viva.
Al príncep, sentint tants plors, se li va entendrir
el cor i deslligant el farcell de mocadors, els din:
Vellets, bons vellets, no ploreu més, teniu, vos
porto un mocador per a cada u, peró m'heu de dir
cap on he d'anar per trobar l'amor de les tres ta
—

ronges.
Un deis vellets Ii diu :
No deixis mai el carní que trobarás ara en sor
tir del poble i catní enllá sempre.
I sense escoltar Inés cosa, reprén el viatge i al
cap d'uns dies veu tot una negror de formigues que
tapaven el camí. Eh, qué fa? tira el blat que duia,
meitat per meitat, a cada cantó de camí, i en un tan
car i obrir d'ulls va veure que el
camí s'obria seguint
orient enllá, fins quc al cap d'uns quans dies més
de caminar albira un castell guardat per tres lleons
que en veure'l obren la boca, demostrant les
ganes
que tenien de devorat-lo.
Ouan hi és una mica a prop deslliga els moltons
i els ho tira. Els lleons s'hi van abraonar i
mentre se'n
menjaven un cada u, el príncep se n'entra castell
endins, se'n va cap al jardí deis tarongers i culi una
—

ta ronja.

No

va

f er més que tocar la

companeria eixordadora, peró
cull

en

per

una

a res

taronja
el noi

quan sonâ
sense

una

torbar-se

altra i després la tercera, sense fer cas
soroll de campanes a cada moment

d'aquell

més formidable.
Aquelles =panes eren per avisar el gegant que
habitava el castell, el qual no volia que se li n'em
portessin res del jardí ni de cap dependencia del
castell, perque tot eren prínceps i princeses encanta
des.
El noi va sortir corrents i de seguida va sentir el
trepig del gegant que sortia per a encalgar-lo. Mun
tr. a cavall i ja me'l teniu
allunyant-se a les de quatre
del castell encantat.
Surt el gegant, i diu als Ileons que encara rostaven
els ossos del moltó per barba que els havia tirat el

príncep :
—

Així

—

rentar-me ?

—

resposta :

Déu lo

jo me'n

entreteniu i comporten que

em

robin

les taronges ?
No anirem pas en contra de qui ens protegeix.
Ens mengem un moltó que ens ha dut aquell noi.
Mentre el gegant parlava amb els lleons, el prín
ce.p va tenir temps d'allunyar-se qui-sap-lo.
Tant i tant va caminar, que va agafar set, i pen
sant morir-se, li va venir al pensament que es podia
menjar una taronja de les que dula.
Se la tren del sarró, l'obre i li surt una senyora
molt bonica que li diu tot de pressa :

torno

el cavaller,
al taronger.

Marxa, yola i aviat es va perdre de vista.
Es queda el noi trist, abatut i mancat totalment de
coratge, i quan estigué una mica refet de la sorpre
sa, munta a cavall
tornant a emprendre la marxa.
La set no li va passar, sinó tot el contrari,
encara
no havia fet mitja hora més
de camí, quan la garga
mella se li va assecar, no tenia saliva a
la boca, ana
va. a cavall d'es'ma 1 amb
perill de caure i f ent un
esfore saltá de cavall i agafant la
segona taronja es
digné a ell mateix :—Potser cm demanará alguna cosa
que porto ! L'obre i Ii surt una senyora
encara molt
més bonica que la primera vegada,
que Inc u diu sen
se esperar resposta
:
Cavaller, bon cavaller : que teniu aigua per a
rentar-me? Que teniu tovallola per a
eixugar-me?
Que teniu pinta per a pentinar-me?
Capficat el príncep, no va tenir altre remei que
dir-li mirant-se aquella senyora tan
bonica:
Ai ! missenyora! que no tinc res,
res, de tot el
que cm demaneu!
La senyora se'l mira somrient i prenent
volada li
diu igualment que l'altra :
—

—

Déu lo

guard el cavaller,
torno al taronger.

jo me'n

I dient aixó, amb una volada es va perdre de
vista
Atuit el noi no sabia qué fer-se i ni esma
tenia de
!puntar a cavall altra vegada. Mes a la fi pren
corat
ge i jugant-se el tot per tot, resol dir que sí a
go que
h será preguntat, si més endavant té
d'obrir l'única
taronja que li resta.

Marxa més animós que mai i li entra
una mena de
remordiment d'haver marxat tan de
pressa d'aquella
velleta a la qual va deixar amh la
paraula en la boca
quan li va haver sentit a dir com havia
d'obtenir les

taronges

de

l'amor,

peró sense dernanar-li res més.
Camina que caminarás, el torna a apurar la
set i
sense més mirament
baixa del cavall i obre la taron

ja pel mig.
Aquesta vegada

se li presenta
una
senyora molt
més bonica que cap de les altres
vegades.
Li fa reverencia i u diu tot somrient :
Cavaller, hon cavaller : que teniu aigua
per a
rentar-me?
—

—

us

guard

—

—

—

—

—

Si, Missenyora!

Que teniu tovallola per eixugar-me ?
Si, Missenyora!
Que teniu pinta per pentinar-me ?
Si,

Missenyora!

Aleshores la senyora prenent el príncep de la m
Ii din amb una ven tota dolgor i tota
tendresa :
Oh grácies, cavaller valerós, que
m'has desen
cantat amb el ten coratge i ardidesa.
Sápigues
que
jo sóc una princesa encantada, que grácies a
tu m'he
lliurat de l'encant ; per la meva part estic
disposada
a casar-me amb tu.
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Dones jo no assossegava de nit ni de dia fins que
tindria a tu ; com que les hores em són anys, ja
voldria ésser a casa per a fer el casament, marxem,
abans no ens vingués a l'encalç aquell gegant que et
custodiava.
Marxem, pere respecte al gegant pots estar ben
tranquil. El seu poder d'encantament respecte de mi
queda trencat des que tu has entrat al jardí i n'has
pogut sortir collint les taronges.
Quan varen haver caminat dies i nits sense parar,
i varen ésser al peu de la ciutat on regnava el seu
pare, el príncep diu a la floja:
Com que vas tota plena de pols del camí i tu
has d'ésser rebuda com a reina que ets i serás, no
vull que entris a la ciutat cavalcant un cavall, sinó
dins d'un cotxe com una princesa i abillada amb
uns vestuaris deis millors que es puguin trobar. Essent
així, tu et quedaras en aqueix castell nostre que no
l'habitem, i m'esperes que et vingui a cercar amb tota
solemnitat.
No triguis a tornar !
No trigaré, sinó el temps precís de f er els pre
—

A

et

—

--

paratius.

Se'n va anar el príncep cap al Palau del rei son
pare, on va ésser rebut amb tota aquella alegria del
cas, puix no era pas poca l'ansietat amb qué l'espe
raya i quan va haver dit que
calia organitzar una
comitiva per a anar a cercar a la princesa més bonica
oue persona nada hagués vista, es va remoure cel i
terra per a ordenar els preparatius.
Entretant la princesa es dalia d'estar sola en aquell
castell que, més que castell, semblava un casalot.
Per a distreure's guaitava a la finestra, davall de
la qual hi havia una f ont, on la gent de ciutat hi
caminava a cercar aigua.
Un matí hi va una vellarda, la qual en anar a
omplir el canti, ella que veu reflectida a la font la
cara d'aquella divinal f ormosor, i pensant-se que era
la seva cara, se la mira, se la torna a mirar i diu :
Tan boniqueta que sóc i vaig a l'aigua?
Trenco el canti i me'n torno a casa.
La princesa se'n va riure de l'acuda de la vella,
peró ben lluny va estar de dir res.
A l'endemá torna la vella cap a la font i torna a
veure dins de l'aigua la cara de la princesa—que te
nia totes les grácies.—Se la mirava, se la tornava a
mirar i com més se la mirava més l'entusiasmava,
pensant que era la seva, tant que també va acabar
dient :
Tan boniqueta que sóc, i vaig a l'aigua ?
Trenco el canti i me'n torno a casa.
La noia estava distreta veient la vella com s'anava
engrescant, en veurc la seva cara reflectida a l'aigua,
peró ella tampoc no va dir ni una paraula.
Al tercer dia, la vella, no podent-se estar de tornar
a la font a veure emmirallada la seva cara dins de
l'aigua, si n'hi va, i com la noia també era dalt de
la finestra, també es veia la seva cara reflectida Inés
bonica que mai.
Tot era anar d'un cantó a altre de f ont, i si bonica
semblava mirada d'un cantó, més bonica es trobava
mirada d'un altre.
Quan se la va haver mirat prou, ella que tira el
canti i repeteix :
Tan boniqueta que sóc i vaig a l'aigua?
Trenco el canti i me'n torno a casa.
Aquell dia sí que la princesa no va saber estar-se
de dir :
—

—

—

—

cara

S
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Velleta, velleta, que no ho veieu que aqueixa
us mireu, no és la vostra, sinó la
meya ?
Ai ! Senyoreta! vol dir ?, i escolti : qué hi fa

que

aquí dalt ?

L'altra Ii ho conta tot : que s'estava allí esperant al
que la vingués a cercar amb tot el reial acom
panyament per a casar-se.
La vella va obrir l'ull i, tota meula, Ii diu :
Ai, senyoreta! vol dir ?, i escolti : qué hi fa
que ja hi Iluiran amb aqueixa cara de serafí, per?)
sense pentinar, qué vol que li digui ? no fará pas el
goig que f aria. Baixi un moment que la pentinaré i
així estará al punt i al so !
La noia va deixar-se temptar per aquella veu en
ganyosa, baixa del castell i deixa que la vella la pen
tini, perla tan bon punt Ii havia passat l'escarpidor,
me li clava una agulla al cap i la converteix en
co
loma.
S'arregla un xic la vella i se'n va a dalt al castell
esperant el príncep que vingués a cercar-la ami) tot
el reial acornpanyament.
Encara no havia passat niitja hora quan arriba la
comitiva.
En veure el príncep a la vella no pogué amagar 1e1
seu disgust, el mateix que els acompanyants
que havien vingut amb dl de la ciutat. La dolenta de la
bruixa, perque aquella vella era bruixa, fent g-rans
escarafalls, li va dir al príncep:

príncep

—

—El sol i la lluna croma;
per aixd m'he tornat morena.

ningú no se l'escoltava. Mes que una comiti
per a portar una princesa a casar-se, semblava que
tots els acompanyants anessin a un enterrament.
El mateix rei, quan va veure al príncep tan cap
ficat i va veure lletja i vella la seva promesa, va
tenir també un desengany i, si us plan per força,
van anar a l'església a fer el casament.
La vella anava client a tothom que volia sentir-la
que, com havia estat encantada, la tendror de la seva
Peró

va

s'havia marcit amb el sol, la lluna i la serena de
la nit.
Sense cap entusiasme es va f er la cerimónia del
casament ; tothom hi era a desgrat, tothom es mira
va la cara de compunció que f eia el nuvi, que ja
no
era pas d'un bon tros aquell jovencell ardit i
entu
siasta que venia de realitzar una gran proesa, f ent
se seva
l'amor de les tres taronges. Capbaix, no
s'avenia a mirar la núvia plastissa.
En acabar l'acte es féu el dinar de noces. La nú
via xerrava pels colzes, per() tota la gent convidada
no participava pas de la seva alegria.
Estaven dinant quan vet aquí que entra una colo
ma al menjador i en veure la núvia i reconeixer
que
era la veritable promesa del príncep, es va donar per
cara

perduda.

Ai, ai ! quin ocellot, traieu-lo d'aquí—es posa a
cridar desaforada.
Peró la colonia es posá a revolotejar entorn del
cap del nuvi i runrunejar tan manyagament, com
aquel! que deia coses pel nuvi tot sol, que aquest
l'agaf a i el primer que li ven és una agulla que duia
clavada al cap.
Per-6 continuava porfidiejant, la núvia postissa, que
la traguessin de la sala i de la casa, per?) el príncep
se'n va agradar tant, que en tenir-la agafada, la va
amoixar, i pensant que li f eia nosa aquella agulla
—
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del cap,

Ihi arrenca, i en aquell mateix moment
torna a convertir-se en la noia bonica,
tan bonica, que el jove havia anat a cercar al jardí
deis tarongers.
Aleshores va explicar com aquella dona vella que
usurpava el seu lloc l'havia enganyada i que l'havia
convertida en coloma.
Fou cremada la vella bruixa, i aleshores sí que es
celebrá una boda en la qual tothom gaudia a pler.
I aleshores sí que es f éu un dinar amb tota l'a

aquella coloma

Oficina

Románica

CONSUL,TIS

Cons. 29.
Per quina raó escriuen ara Nostra
Dona de Montserrat, que molts ho troben estrany
i alguns fins ho critiquen com inventat per fugir de
Nostra Senyora de Montserrat, que coincideix amb
la manera de dir castellana? —M. M. N.
-

Resp.—Cal tenir com a principi
llenguatge que s'ha de respectar

del

en la depuració
la nomenclatura
ben ciar que és

de les coses, si no consta
viciada o deficient. Veiam, doncs, quina és la nomen
clatura corrent, tractant-se d'imatges i santuaris -de
Maria Santíssima, i si té algun vici o deficióncia que
corrent

calgui corregir.

1.
Parlant de les imatges antigues de la Verge
Maria venerades en totes les encontrades de la nos
tra terra, el poble les anomena sempre la Mare de
Déu de tal banda o de tal advocació. La patrona de
Catalunya és la Mare de Déu de Montserrat, la de
Valéncia la Mare de Déu deis Desemparats i a Ma
llorca la més anomenada és la Mara de Déu del
Lluch. Si resseguim les principals comarques catala
nes trobarem totes aquestes
Mare-de-Déus amb noms
de lloc, deixant-ne moltes encara :
La Mare de Déu de Montgrony al Baix Pirineu.
La Mare de Déu de Núria al Pirineu.
La Mare de Déu de Queralt a Berga.
La Mare de Déu de Palpas a la Pobla de Lillet.
La Mare de Déu del Collell a Banyoles.
La Mare de Déu del Mont a l'Empordá.
La Mare de Déu deis Munts al Llussanós.
La Mare de Déu de Juncadella al Pla de Bages.
La Mare de Déu de la Gleva a la Plana de Vich.
La Mare de Déu del Coll a les Guilleries.
La Mare de Déu del Claustre a Solsona i a Tar
ragona.
La Mare de Déu de la Cisa a la costa de Llevant.
La Mare de Déu dcl Vinyet a Sitges.
La Mara de Déu de Salga a Artesa de Segre.
Amb altres advocacions posem aquestes :
La Mare de Déu deis Angels a Girona.
La Mare de Déu del Miracle a Balaguer.
La Mara de Déu del Socors a Agramunt.
La Mare de Déu del Blau a Lleida.
La Mare de Déu del Remei al Pla d'Urgell i a

Caldes.

La Mare de Déu de la Salut

badell.
La Mare
La M'are
La Mare
La Mare

a

Collsacabra i

a

Sa

de Dé u de la Merca a Barcelona.
de Déu de la Bonanova a Sant Gervasi.
de Déu de la Candela a Valls.
de Déu de la Misericardia a Reus.
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legria,

que ja us asseguro que el gaudi va durar
molts dies.
Els nuvis visqueren molts anys feliços, i el cel va
beneir la unió lliurant-los dos angelets que a tothom
enamoraven.

A darrera la porta hi ha
i acabat, Amén Jesús.

Contada per Merca Teixidor, de

un

fús

Granja d'Escarp.

La Marc de Déu de la Cinta a Tortosa.
Que aquesta manera de dir tan general per tota
la nostra terra no té res de castellanisme, ho
prova
que en castellá no passaria de cap manera La Madre
de Dios de Montserrat o La Madre de
Dios del Re
medio. En castellá han de dir Nuestra Senora
de
Montserrat, o La Virgen del Pilar, i per infiuéncia
d'aquestes rnaneres castellanes també en catalá s'ha
fet malament Nostra Senyora de
Montserrat o La
Verga del Roser. Voler esmenar Nostra Senyora
f ent Nostra Dona o Ma Dona amb
ressuscitar una
manera antiga de parlar de la
Mare de Déu, ens
sembla una esmena sense necessitat de la
bona no
menclatura corrent, la Mare de Déu de
Montserrat,
i de més a més amb poc guany
també, perqué més
a glória de
la humil Verge Maria és
anomenarla
Mare de Déu que Nostra Senyora o
Nostra Dona
o Ma Dona. D'altra banda
Nostra Dona o Ma Dona
ha de f er estrany naturalment al poble
d'avui, a Ca
taluny-a sobretot, on dona ja ha perdut
sig
nificació de tractament distingit, i només val per
de
signar l'últim grau de categoria en el sexe f emení.
Ma Dona ha de caure molt rnalament a Mallorca,
perqué madona hi és viu en un altre ús. Madona és
la dona de l'amo de categoría superior, i
un grau
més avall ve el mestre i la mestressa.
Tenen tan-ibé
madó, que representa una senyora de categoria
in
ferior a ~dona.
Aixó no vol dir que escrivint
eruditarnent, per va
riar les formes, no es pugui dir,
parlant de la Mare
de Déu, Nostra Dona o Ma Dona, com ho
feren els
nostres clássics : Quant deu hom fer
comemoració de
Nostra Dona Sancta Maria a
laudes e a ves pres
(Llibre Ritual de Poblet, Revista de Bibl.
Catal. 19o3,
p. 181); En nom de Deu sia e de la
gloriosa verge
madona Santa Maria. Amen. Ací
comenlen les
briques d aquest libre ques apellat breviari d ru
amors
(Códex IV del Palau, Rey. de Bibl. Cat. 1906, p.
15).
Aixó per aquells que pensin que Nostra
Dona o Ma
Dona són invencions d'ara. Peró parlant
corrent
ment de les imatges conegudes de Maria
Santíssima,
caldrá dir la Mare de Déu de Montserrat o del Re
mei, com fins ara fa tothom en bon catalá.
2.
Igual cal f er parlant d'una estátua o
pintura qualsevulla de la Verge Maria. El poble d'una
sem
pre n'ha dit una Mare-de-Déu i en
plural Mare-de
Déus o Mares de Déu. A Mallorca tenen
Mare de
deueta per indicar una imatge petita i
marededeue
res per dir les dones que
porten la Mare-de-Déu a
la processó (Dic. Aguiló). El poble no
necessita par
lar de la Madona de Rafael, ni de
qualsevol altra
Madona, a la manera italiana ; i aixó només s'es
caurá en escrits erudits de carácter técnic.
3.
Parlant no de les imatges de la Mare de
Déu,
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sinó de les esglésies dedicades al seu noni, la prác
tica general és dir Santa Maria. Tenim així Santa
Maria del Mar a Barcelona, Santa Maria de Ripoll,
etcetera, i en moltes poblacions hi ha la parróquia
de Santa María, que és sempre la parróquia major.
Variant de Santa Mark pot ésser molt bé la Verge
Maria, no la Verge sola, com llegim en les Pune
ralies deis Reys d Aragó de Poblet (Rey, de Bibl.
Cat. 1903, p. 204): "Capítol segon, hon se dien les
coses que s tenen a fer per a portar lo
cos del lloch
hon es mort al Monestir de la Verge Maria de Po
blet, la qual Casa es Capella et sepultura de tots los
reys et reginas de Arago et alli se deuen soterrar."
4. Parlant de la mateixa Mare de Déu, el poble
fa servir Maria, Santíssima, la Verge Maria, la Ver
ge Santíssima, a més de la denominació típica per
excellencia la Mare de Deu. Pensem en les excla
macions populars : Con ho farem Mare de Déu!
Reina Santíssima, que n'es de gros! Verga Sanas
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sima, quin disbarat!, i les formes més curtes : Ai
Vergel Ai Reina! Reina del cel!, etc. En els escrits

antics trobeni molt corrent anomenar-la la Verg,
Maria, i més delicadament, la humil Verga Maria,
Santa i Mare de Déu.
Bernat Metge :
"a suplicació de la humil Mare de Deu" (Somni,

1307).
"la

more

del Fill de Deu"

(Somni, 1532).

Quaresma de Sant Vicens Ferrer :
"primer aparech a la Verge Maria" (p. 307).

"com Adam e Eva veren la Verge Maria com
degueren dir : Oh na beneytal vos haveu oberta la
porta de paradis" (p. 308).
"Ave Maria : alegra't, Mare de Deu, sopte ara
sera ab tu lo teu fill glorios resuscitat" (p. 308).
Usos cistercienses de Ripoll (Rey, de Bibl. Cat.):
"De la purificació de Santa Maria" (p. 177).
El Secretani de .Redacció de l'O. R.

Fets de la se/mana

soldre, peró

la causa de la pan, des de la mort de
Stresemann va de reculada...
La por de França acaba de palesar-se en les últi
El Govern se n'apunta una per l'éxit franc que ob
mes sessions de les Cambres d'una manera
tingué en la subscripció a l'empréstit de 350 milions sense eufemismes de cap mena, i aquesta por,evident,
que es
de pessetes or. Verarnent fou un triomf financier, tradueix en mils de milions emprats
febrosament en
encara que, com tot el bo, hagi costat un xic car.
defenses per terra, i en navilis nous per mar, i en
Peró la pesseta no ha respost com es creia que res
centenars d'avions Mas pels aires, tindrá una for
pondria : gallejant. En compte d'aixó s'ha enxiquit ta repercussió a La Haya.
encara més.
Per altra banda, el desballestament polític i fins
El Govern s'ha cregut en el cas de donar explica
social que va envaint els Estats alemanys i la falta
cions sobre aquesta qüestió, i ha confessat noblement allí d'homes polítics de primera fila, acaben de fer
l'equivocació soferta. Déu nos en guard d'un ja-está més perilloses les ternences de la seva veina.
fet ! Altrament, l'opinió comença a estar cansada dels
Es veritat que a França no li manquen bornes de
anuncis de canvis polítics amb mires a la norma
govern, peró li sobren doctrines dissolvents i masses
lització de la cosa pública que mai no acaben de corrompudes audacíssimes.
reeixir.
Cal girar la vista al Vaticá per a confortar-se i
Com a fets definitius, respecte a la nova girada descansar... El Jubilen de
Pius XI ha convertit altra
que s'acaba d'insinuar, sois hi ha l'abandonarnent del
volta la Rorria Papal en centre deis amors i de les
projecte de Constitució i la retirada d'En Primo de esperances de tots els pobles.
Rivera de la governació de l'Estat (per raons més
Es d'allí d'on ha de venir la pau definitiva per la
personals que polítiques) per tot aquest any que co
qual el món sospira.
mença.
El sovintejament deis atemptats contra els caps
Els ulls estan ara fits a Londres i a La Haya.
d Estat posen també una nota de pessimisme sobre
La Conferéncia de que parlávem, atreu la més fer
el llibre de l'Any nou que acabem d'obrir.
vorosa atenció. No cal ésser profeta per
a predicar
A l'India i a l'Argentina, s'han repetit aqueixos
ne un fracás, parcial almenys.
Mes, fracassi o no, crims, i l'atmosf era n'está saturada.
de fet el món quedará sota la férula naval deis dos
Tot ajuda a demanar a Déu que ens doni un bon
grans pobles anglo-saxons.
any de 1930, que de tot cor desitgem als nostres
A La Haya no 'ni ha cap problema tan gros a re
lectors.

VE S Tus mmUNERS I

Casa BELETA
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LA M1LLOR SASTRERIA PER A NENS
GUST I

Avinguda Portal de l'Angel, 35.
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Si aprecien la bona
música, escolten una

5ramo1a Oftokin

Es,

dubte, el
millor reproductor
mecánic. Sempre a
sens

9

5

punt de tonalitats
avellutades

11
#941
És

el míllor present que podeu
escollír

Demaneu una:audicIó

a

fill de Guillem Puig
S.

Pelayo,

14

/

en

C.

Rambla Canaletes, 3

/

Ronda Sant Pau, 68-70
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Trasatlántica
JA SOU SUBSCRIPTORS

VAPORS CORREUS ESPANYOLS
S erveis Regulara

DE

LUID

DIRECTE

Espanya-Nova York
expedicions

9

RAPID: Nord d'Espanya

a

l'any

CATALUNYA SOCIAL?

Cuba i Méxic

a

16 expediclons

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina
expediclons

12

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
16 expedícions

al'any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific

>

a

a

expedlcions

a

Fany

12 expedlcions a

l'any

11

Mediterrani

VILARÓ

Fernando Póo

I VALLS

PINTORS DECORADORS

Eilipines
3

Servel Opus Oran Hotel.
telefonia.
Orquestra.

expedIclons a l'any
-

T. S. F.

-

Radio
etc.

Capella, etc.,

Per informes, a les Agencies de la Companyia
en els principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficinas de la Companyia : Plaça Medinacell, 8.

Corta, 604

Telfon 10283

BARCELONA

Bloc d'anunciants
Els bons amics

nostres que

amb l'anunci contribueixen

a

la difusió de la nostra revista, han
amb el nostre
nostres amics

simpaties deis nostres subscriptors i lectors en general que coincideixen
idean. Ens plau publicar a continuació el nom deis nostres anunciants, per tal que els
els recordin quan hagin d'adquirir algun deis articles que ofereixen al públic.
de meréixer les

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

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

ACCESSORIS D'AUTOMOBILS:
Service Station. Aragó, 272.
AGENCIA D'ASSUMPTES AD«
MINISTRATIUS:
Josep Cardús. Balmes, 16, pral.
AUTOMOBILS:

ELECTRICITAT:
Antoni Alió. Laietana, 67.

arsega,

293.

BICICLETES:
R. Serra. Rbla. Catalunya, ro6.
BRONZES D'ART:
Biosca i Botey. R. Catalunya,
CAMISERIA:
Salvador Rubert.

Avinguda

Portal de

Aribau, 30
l'Angel, 13.

i

CIMENT ARTIFICIAL:
Josep Fradera. Ronda Universi

dad,

sitat,
Joan,

4«

13.

Ar~=111.1MMR.111..."1

Josep

Roca.

Plaça

del

front de l'església.
GRAMOFONS:

Pi,

3,

en

César Vicente. P. de Grácia, 4.
Gallero Puig. Pelai, i4.
MATERIAL EOTOGRAFIC:
Vda. Enric Riba. Rda. Universi
tat, 37.
MATERIAL PER A COBERTES:
Uralita, S. A.
MOBLES:

Córsega, 394.
MODES:
M. Estera de
Catalunya, 7.

de

Sant

R.

M. Bofarull. Bal

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

Antiga

"Casa
de Sant Josep,

Figueras". Rambla

PINTORS DECORADORS:
Vilaró i Valls. Corts, 604
RADIO:
Codina i Farriol. Balmes, 126.
REPARACIO D'AUTOMOBILS:
Tallers Balmes. Balmes, 76. Juli

Klugg.

Calcats Minerva, S. A. Laietsaa,
M'un. 30.
Galera.

Rbla. de

Puigdoménech. Diagonal,

452.

NEUMATICS:

“Bergougnan".

Bazar Balmes.
mes, 52.

SABATERIA:

MODISTA:

31.

COMPANYIA DE SEGURS FER
ROVIARTS, MARITIMS I IN
CENDIS :
"La Constancia", Ronda Univer
CORRETGES:
Manuel Blasi. Passeig

GANIVETERIA

OBJECTES D'ESCRIPTORI:

Rambla

de Cata.

lunya, 76.

NEUMATICS (venda i reparaci6)
Casa Vallespí. R. Catalunya, 118.
NOVETATS PER A SENYORA:
"El Centro". Rda. de Sant Pera, 5.

Casa Creus. Aribau, 24.
SASTRERIES:
Rambla Catalunya, 12, I."
(Especialitat en vestits per a nens.)
Ramon Beleta. Av. del Portal de

l'Angel,

35.

SEGURS D'AUTOMOBILS:
"Omnia". Rda. Universitat, is,
XARXES I FILS PER A LA
PESCA:
Filia de Gabriel Jaliá, Brecha, 7.
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PRIMERA ESTACIÓ AMERICANA

La

casa

más

VENDA

C1APATGE

I

tot

quant pertany
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148-150

PanNeitz

de

Consell

de

7

a

graneas,

l'automiibil.

8LICL11-1:3A1:

Cirttcla,

de

Llobrepat:

Carrer Laurean°

MAGA TZEMS:
Teléfon 61510

e
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ESPANyA

Emplugues

Telefon 11550

florldablanca, 121

A

DETALL

CASA CENTRAL:
Carrer A regó, 272

TALLER&

Sepúlveda,
Villerroel,

Carrera
1

A

JOSEP MANZANARES
important en gasolina, petroli, neumático, cumbres, olis,

accessoris, eines, ferreteria i

I

Miró,

Enereuartienl de les
terca de Madrid 1

Cent, 421

59

carre

Cornellb

BARCELONA

%414~,W*44414,40,6•1444.114~~.~~~~14,~41,44.11~,~

De venda

Farmacic$,

NO

toles lcs bones

en
a

Quan la pluja flagella les finestres i la
caigu
da de les fulles ens
confirma que l'hivern
es troba ja entremig
nostre, no debem permé
tre-li qu'ens enterri clins una
poltrona corn
vells xacrosos. Existeix el
XAROP PUIG,
excellent preventiu per a
BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les
afeccions de
les vies respíratories, que son les
rnés castiga,
des durant l'estad() d'hivern.

Pies. 500 el [laso

VACILI I

COMPRI

XAROP PUIG

ZISZEMA~

Convé també

tenir

en

compte que la

POMAIDA P1116

completa l'acció del XAROP, perque la
fórmula

seva

conté els productes volátils de més
eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu

TORRENTS

Ex-professor de l'Acadamla de Mestres Sastres de Barcelona
Aquesta sastreria

és

conegudai apreciada

per tothom

a

qui li agrada el

bon vestir perqué en la seva confeeció i en les seves robes
es troba un
gust inconfusible. Grano existencies en generes de
totes elasses.
El 5 °/0 de

Rambla de

descompte especial

Catalunya,

12,

1

ala

subscriptors

de

CATALLINYA SOCIAL.

Teléfon 16040

—
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bgAcadémia

Direcció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA
1=-1.-0 NI IDA IDA E. N1 1079
Teléfen 18953 A.,..Apartat 782
SUCURSAL&

1-3

1(1?

MADRID, Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guimeris, 31
REUS, Arrabal Robustar, 23; MATAR°, Riera, 59; BADALONA, Carme, 52 bis.

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERÇ

per

sexes

diferents pisos i escales

IDIOMES

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

rep demanda d'alumnas

bones places.
ASSIGNATURES: Teneduria.—Cillcul —Lletra comercial.—Correspondéncia.-- Mecanografia.—Taquigrafia.— Francés i Anglés —Alernany.—Classificació 1 Arxiu.—Alts estudib
coruercials.—Ortografia.--Dibuix industrial —Linyuedons --Maquines de calcular, etc.

:1:4:->ex:›1><..W>121:x1.7101-...w2

y

per ocupar

1
kg
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Codina Farriol
Radio R E M
-

APARELLS -A
La millor

qualitat.

Laboratori.

administratius de JOSEP

Dospatx: Balines. 16, pral.,
Altea, hebrea. traspasaos o

canols d•

:Miele:tea. inddencies ea la

~ti

en

Barcelona.— Flores de 8

ronfriburion• i km/ellos.

Conmoverle

del

Registre

—

CARDÚS
a

11 i de 5

a

—

El millor preu

Taller de muntatge

—

126, BALMES, 126

Agencia d'Assumptes

CCES.'ORI5

Teléfon 74755

i Cia., Stat.
7— 1 eléfon 1716

Ltda.

T•rri /erial. l;idutlrttL Devolarions cir

Pinol. Rahez reaárree eitreordineri 4

quentitets intieuurittenreal
nic, sobre finques deis El/temples.
'

...................-

ILJULILLIJ1 IALILILIU1

EL

MILLOR

111111.11.1111.1.11.11-M111.11.1.1.11.1-11

MATERI AL

RER

EJLII__ILILEJIJULAJLEULLIIILILF

A

COSERT-ES
a II

ATENER A.

G.

—

PrOVença,

157, Barcelona
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