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fets característics d'aquest

confusíó d'idees

Comprenem certa confusió en idees i en fets, filla
de l'estat caatic en qué avui es desenvolupa el món
entre totes les dificultats. ,Ho comprenern que el món
trasbalsat estigui pie de confusions, com els organis
mes malalts cerquen arnb fruició les
posicions mes
absurdcs i més inversemblants amb tal de cercar un
alleujarnent del sofriment que els tortura. Pub procu
rem no deixar-nos influir massa per les
circumstáncies
sobretot, procurem servar ben bé els exemples de
la histbria i fins de la realitat present, atenent-nos
una lágica que
no falla i traient, amb ella, conse
qülncies de premisses ben formes i ben clares. Pen
sem que no hi ha res tan delaten i com
la confusió en
cls principis betsics de la filosofia social, que ni són
nous ni Poden donar de si més del que ja han dona!
iPeró és que té alguna cosa de particular aquesi constantment i en tots els casos en quo han estat apli
confusionisme en els holles quan trobeu paisos que cats. I tinguern ben present que un salt a les tene
bres pot significar la destrucció per segles de les ba
serven un esperit
collectiat altament nacionalista i,
ses ideológiques i reals d'una
civilització que, com la
en canvi, pacten i s'alien
altres paisos comunisnostra,
té
un contingut segur damunt el qual hom
pot
tes, sonso contemplació al perill del contagi? ?O és
recolzar-se
sense por de caure en el buit.
que hem oblidat que fa quatre dies que el pro pi cap
Els nostres principis básics són cristians; i damunt
de l'Estat soviltic lloava els esforços de França per
d'ells descansa una civilització llatina, miran i expo
armar-se fins a les dents després de les campanws
nent de totes les altres del món. I ?quina base Inés
antimilitaristas portades a cap dins d'aquest pro pi
solida i més feria podem cercar que la conservació
país pchs (mies de la U. R. S. S. i en nom del cod'aquells principis? I si l'hora és de confusió en mol
munisme, precisament?
tes valors de la nostra societat, en bloc de deixar-nos
Quan us sembla que hett de trobar-vos amb un esarrabassar aquells fonaments pel vertigen d'aquest
perit amic de les institucions que fins avui han esmoment, els hem de servar intactes i conservar-los fins
devingut normals en la vida deis Estats, resteu sor- amb un orgull
de pobles que tenen histbria antiga i
pres en veure que els actas i les idees d'aquell homo gloriosa. Que la boira d'aquest
moment no ens enter
as mostren amb un desig evident i ferm de régints
boleixi a tots i que els fonaments d'una democracia
dictatorials, de vegades fins i tot en nom d'un su- cristiana, secular en nosaltres, gui'in
el nostrc espe
posat interbs cristia, sense recordar el perill antica- rit, que
necessita molt evidentment d'aquell guiatge.
tblic de sistemes de govern com el d'Alemanya i
Solament des d'aquesta base feria podrem destriar
fins de posicions difícils a l'expansió de l'Acció Ca- l'or i l'oripell en els fets d'ara, abraçats
sernpre a la
tblica i a la formació de les joventuts, corn en-eicas senyera de Crist, que és etern i
vencedor deis tras
torns espirituals i materials de tots els pobles.
rnoment histótroben trasbalsades, és
la confusió d'idees que trobareit en molts sectors de
la nostrct societat.
ha esperits a qui, per la saya
situaeió social, heu de creure fortament conservadors
de les valors fonarnentals de la societat, que, en canvi, se us presenten enardits per cert lirisme ideológie que manta vegada ratlla en el comunisme. Ni ha
homes a qui el patriotisme fa semblar gairebé xovinistes, i, en canvi, tenen contactes antb ideologies socialitzants negadores de tota idea de pátria. I així
podríem seguir inventarktnt fenbmens morbosos de
la intelligéncia humana, alguns deis quals són ben característics d'aqucsta época de confusió i desllorigament de fets i de programes.
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i el sacrifici cruent deis qui es
matar per la Revolució té la

infernal i desesperada inutilitat del suicidi.
La propaganda revolucionária és ben bé una pro
paganda del suicidi indirecte. La seva acció és mo
guda per l'Enemic de la humanitat, que vol perdre
els homes, i perdre'n tants com pot. Jo voldria que
aquest designi negre de la Revolució per la Revolu
ció, que és la passió motora de la immensa major
part dels aixecaments socials i político-socials, de
totes les vagues generals, per no dir de totes les
vagues, (teoria de la vaga, segons Jordi Sorel) fos
estudiat en la seva interna filosofia. Vides humanes
a centenars i a milers, la llibertat, el pa i la llar i
la sort de moltíssims, la pau i la vida de ciutats sen
ceres, són sacrificats a una patologia mental que
crea al servei d'una causa vana una passió encesa,
imperiosa i exigent, una terrible i desbordada pas
sió homicida.
Aquesta patologia revolucionária despunta i tor
na a rajar en l'espurneig de literatura mal contin
guda dins les traves governamentals vigents. Pugna
per sortir enf ora i per tornar a començar, sota
pretext de vindicació per la repressió i pel cástig de la
revolució d'Astúries. Malda per encendre un altre
aixecament sagnant que reprodueixi i multipliqui els
horrors d'Astúries altra vegada. Peró la rebellió
d'Astúries no era sinó una protesta de la repressió
de les rebellions anteriors. És a dir, que ula vibració
revolucionária és sempre la mateixa i no demana
sinó esclatar, talment com una malaltia que pro
dueix vómits de sang d'una manera periódica.
El "llibre verd" de la revolució d'octubre, el fas
cicle oficial editat pel Govern i que per una de tantes
paradoxes d'aquest desgraciat país, en lloc d'ésser
divulgat com caldria, és raríssim i costós d'obte
nir (2), publica els estralls del moviment amb nom.
broses dades estadí stiques. Algunes d'aquestes, ex
tretes sens dubte, d'algun resum oficiós, els diaris
oportunament les insertaren, peró interessa que que
din ben visibles, que estiguin gravades en els ulls i
la memória de tothom. El día 3 (l'octubre tot era sen
cer, i els homes que en els dies següents havien de
caure estaven bons i sans. A ningú sinó als revo
lucionaris correspon la iniciativa i la responsabilitat
de la sang, les vides, els danys terribilíssims. ? Com

de les idees que voldria incrustar en la ment
de tothom, d'aquella f ulleta antiga d'apologética po
pular que tenia per títol Los mártires de la impiedad.
Duia pintada una capçalera en la qual un grup de
revolucionaris combatia en una barricada entorn d'una
bandera, i alguns queien morts al peu del drap sim
bólic que hom podia representar-se de color vermell.
Una senténcia de la Sagrada Escriptura parlava al
damunt d'ells establint d'una manera inexorable la
inutilitat de llur sacrifici. "I es trobaren sense res,
amb les mans buides" (1).
La ment diabólica de la propaganda revolucioná
ría és aquesta, fer morir els homes per res, f er-los
perdre gratuitament, f er-los mártirs sense causa. Els
qui cauen per Crist sucumbeixen clarament i concre
tament per causa de l'odi contra el Senyor i Mestre
que les víctimes estimen, en qui creuen i en qui es
peren, el Senyor que premiará amb la vida i la llum
i la glória eterna els qui per ell han sof ert i per ell
han caigut. I els qui cauen i els qui moren enfront de
Crist i contra Crist, ? qui els espera, qui els,vol, qui
els recerca ? ?A qui faran eterna companyia ? Resposta
paorosa.
Jo voldria escriure una filosofia práctica de la re
volució, de la Revolució amb majúscula, de la revo
lució mítica i simbólica per la qual són immolades
víctimes tantíssimes, víctimes voluntáries, perqué els
revolucionaris ho són per própia i espontánia deci
sló i lliure albir. Jo voldria descobrir una mica la
negror irnmensa de l'abisme que ‘apa el voleiar del
drap yermen i la f umera de les barricades i deis in
cendis. M'agradaria explicar el No-Res, el nul valor
del sacrifici i del martini deis mártirs de l'altra ban
da, deis qui han caigut per adhesió a la impietat,
deis testimonis i def ensors deis interessos de l'in
fern.
Els mártirs de Crist són homes de pau, que pre
diquen la pau, volen la pau i estimen la pau, per tem
perament, per gust i per principi. Els mártirs de
l'Anticrist volen i estimen la revolució i la lluita
violenta. No saben en el f ons altra cosa. I no la vo
len saber ; la revolució és la seva ánima, el seu tem
perament, i arriba a ésser la raó mateixa de llur
existéncia. La revolució és l'antireligió, i pren en
el cor i en la ment deis seus adeptes el lloc de la
religió veritable. Ocupa el centre de llur esperit.
Són revolucionaris per professió, i certament, molts
en viuen, i tenen en la revolució un interés profes
sional. Peró aquest sacrifici personal, aquesta déria
.més ben dit, aquest maldar per convertir la passió
en acte i desfogar en la violéncia la cremor que es
porta a dins, aquesta veritable set de sang, no valen
a una

(1) Salrn LXXV, 6. Veure el meu article La mort
del pistoler. CATALUNYA SOCIAL, núm. 529, 12 setembre 1931.
(2) En servido de la República. La revolución de Octubre
en Espana. La rebelión del gobierno de la Generalidad. Octu
Aguilar. Talle
bre 1934. Madrid, MCMXXXV. Solanos
res gráficos Altamirano, 5o.— Fascicle andnim de 67 págines,
amb quadre estadístic de la Dirección General de Seguridad,
data 3 gener 1935, fora de text i nombroses págines amb
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hem, doncs, d'escoltar els que per venjar-se deis cas
tigs justos, legals i necessaris, preparen nous danys,
sang, nova pérdua de vides ?
Feu-me el favor de meditar una mica aquestes
xifres extractades de l'estadística oficial publicada
amb data 3 de gener, com a resum del moviment
revolucionad començat el dia 5 d'octubre.
nova
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Justicia

i llibertat ! La revolució que ha produit
catástrofe tan greu que ni ádhuc aquestes xifres
la mesuren, f ou engegada, com totes les revolucions,
per a la implantació violenta de la justicia i de la
llibertat. No mancaran els qui preparen la revolu
ció futura a dir que els qui han caigut en aquesta,
una
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necessária, urgent, i justa de la força pú
blica i de l'autoritat, són "mártirs de la llibertat"
i "mártirs de la justícia". Peró entre la justicia re
volucionaria i la llibertat revolucionaria per un cos
tat, i la justícia cristiana i la llibertat cristiana per
un altre, hi ha abismes d'abismes ! Els qui han cai
gut al carrer o en el piquet d'execució, per acció
de la f orça pública els "mártirs de la revolució",
seran, si tan voleu, mártirs d'una idea, d'una pa
raula, de significació contradictória i discutible,
mártirs, sovint, d'una idea vana, d'una abstracció,
d'un somni. Mentre que els qui han caigut per Crist,
els veritables martirs de Crist, han caigut per un
Home i per un Déu, per un Senyor vivent, jutge
etern que donará etern premi als qui per amor d'ell
han estat martiritzats. I ?qui donará premi als qui
han mort mártirs de la llibertat equívoca, qui donara
premi als mártirs de la justicia térbola i confusa deis
socfalistes ? ? Quin déu donará vida eterna i gloriosa
als mártirs de la Revolució?
No us estranyi que barregi en aquest curt espai
estadístiques i consideracions apologétiques. És que
he d'encabir en aquestes columnes la matéria de tres
o quatre articles, que
ja no podré desenrotllar en
les setmanes vinents. Em diran, i als soldats, als
agents defensors de l'ordre i de la llei humana,
que no són mártirs de Crist, quina recompensa els
está reservada"? Respondré que jo aquí retrec els
dos pols oposats : els veritables protagonistes del
rnisteri de la sang, com deja el Dr. Torras i Bages,
els Martirs i els Anarquistes. Els Martirs de Jesu
crist, als quals en els articles anteriors tributarem el
degut homenatge de justicia, i els anarquistes, comu
/listes i socialistes, és a dir els R.evolucionaris inicia
dors. Els revolucionaris són els agressors purs. Els
sacerdots de Crist, són els agredits purs, perqué són
desarmats i no s'hi tornen ni per la legítima defen
sa. Aquells són els
veritables martirs de la impietat
així com aquests són els veritables testimonis de
Déu (3). Els que hi ha entremig, des deis soldats
de
fensors de l'Estat i el Dret, fins a les innúmeres víc
times indirectes, que no formaven en cap rengle,
gaudiran de mérit o demerit segons s'acostin més als
uns que als altres. El soldat o
el guárdia 'que en ús
recte i just de la f orça, i en compliment del seu deu
re defensa amb les armes l'ordre i
les Ileis per ma
nament dels seus superiors i en obediéncia a l'autori
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que s'acosta als mártirs

veritables,

tant com s'hi acosti en la rectitud inten
la seva voluntat i en la fe del seu cor ?

cional de
La gesta revolucionaria en aquests últims anys,
vull dir la deis revolucionaris mítics en la seva de
ria assimilable a una morbositat, a un estat patoló
gic incurable, ha donat lloc a un seguici de terribles
desbordaments, veritables vómits periódics de sang,
com deiem, hemoptisis socids. Deixem de banda el
treure conclusions de carácter polític que no ens in
teressen. Passeu revista a les vagues revolucionáries
que en aquests últims anys han commogut i omplert
de sang i runes la terra espanyola. Responen a un
ritme de tres temps : venjança per les víctimes, pels
mártirs de la vaga anterior; revolució sagnant, amb
uoves víctimes ; i amb prou f eines aixecat l'estat de
guerra, nova Iluita per a l'amnistia deis presos,
nova revolució per desIliurar els culpables de la re
volució última, nova exigencia de llibertat per tal
d'anar a la immediata preparació de la rebellió se
güent. Excitació, Revolució, Amnistia, són les tres
fases que uneixen el martirologi roig d'avui amb el
de demá, i el demá amb el de demá passat, sense
-

treva.

La projecció d'aquest ritme en els anys de la mo
narquia ens portaria molt endarrera ; als mártirs, ja
mai no prou venjats, de Montjuic, d'Alcalá del Va
lle, de Cullera, deis ,promotors de la Setmana trági
ca del 1909, a
les grans vagues generals de 1919,
1921 etc. I després de la Dictadura, repasseu l'esgar
rifosa história : vaga general revolucionár;a de de
sembre 1930, la vaga sagnant del r.er de inaig de
1931, la vaga amb els incendis sacrílegs de Madrid
i Andalusia de l'onze al catorze del mateix maig, la
gran vaga general de Barcelona i altres llocs, pel se
tembre del mateix any, amb la batalla de la Via Laie
tana, en temps del senyor Anguera de Sojo; les gran
vagues revolucionáries de la Telefónica, de juliol a
setembre 1931, amb la vaga general de Saragossa ; la
revolta anarquista de febrer 1932 amb l'aixecament
de la Conca minera de l'Alt Llobregat i el Cardoner,
Manresa, Súria, Sallent, Fígols, i tarnbé de Terrassa,
i moltes poblacions de Valencia i d'Andalusia. La
vaga d'ebenistes, en la qual com a la de telef ons sor
giren els procediments novíssims de la Fai ; l'ús pró
dig de bombes i líquids incendiaris; la nova gran re
volta anarco-sindicalista del 8 gener 1933, amb els
greus tiroteigs pels carrers de Barcelona, l'aixecament
de Ripollet i d'Hospitalet, i la revolta d'Andalusia
amb la collita del martirologi roig de Casas Viejas;
les vagues de la construcció a Madrid i aquí, que du
raren tantíssimes setrnanes i produiren tantes víctime,,
i l'altra gran vaga general i revolta armada del 8 de
desembre d'aquell mateix any, en la gran revolta
anarquista per tota Espanya, que tantíssimes destruc
cions va produir, i que culmina en el barbre descarrila
ment de l'exprés de Valencia a Puzol, per infernal sa
botatge, i els atemptats de ponts i de trens en altres
llocs, entre ells a Saragossa, on foren llançades con
tra un exprés bombes incendiáries, al mateix temps
que començava ací la vaga de tramvies, els efectes
destructors de la qual han durat fins ara., I de l'any
passat, el 1934, trágic, ja no ens recordem que fou
l'any de la vaga deis camperols, (els segadors socia
listes), que amenaçá, fer perdre les collites de tota Es
panya, i que tantes morts va causar, l'any de les va
gues descaradament polítiques, vaga general a Ma
drid contra l'acte de la Ceda a l'Escorial, vaga ge
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neral també a Madrid contra l'acte dels propietaris
catalans de Sant Isidre, sempre amb sang, sempre amb
víctimes, sempre amb mártirs que serveixen de llevat
per a la vaga següent...
Acabat de cada cop d'aquests, quan es restableix
la normalitat i corren els tramvies, i tornen a sortir
els diaris, aquests repeteíxen el clixé consabut ; la re
volució ha fracassat, la vaga general ha estat una
derrota. No, res d'aixó. La revolució i la vaga han
aconseguit el seu objecte. La revolució és vencedora
encara que
només hagi durat pocs dies, car ella ha
deixat sediment per a la rebellió futura. La Revo

lució és perrnanent. Mai no es liquida. El conjura
d'aquestes revoltes cada una de les quals pensem que,
és fracassada, constitueix la Revolució, engolidora
de la vida deis revolucionaris, engolidora de vides
humanes a l'engrbs, vides sacrificades pel gran ene
mic, pel gran enganyador de la humanitat, per Sa
tanás enemic de l'home, i inspirador infernal de la
revolució filosófica, mare de les revolucions de car
rer, inspirador i primer práctic de la Vaga.
L'objecte de la revolució és fer revolucionaris. El
gran mal, el terrible estrall de la revolució és perdre
vides i perdre animes, guantes més millor. Per aixó
la Revolució en el fons té una causa teológica i veieu
que sempre s'esbrava i ataca amb preferencia coses
i persones de religió, molt més que l'autoritat i que
els burgesos. Cal observar el percentatge de pura ir
religió que mou la revolució i els revolucionaris.
Aquesta terrible febre, aquesta patologia revoluciona
ria és un resultat de la irreligió social, i aquests que
cauen del costat de les banderes roges i negres, els
auténtics mártirs de la impietat, són els mártirs de
l'infern, els de la creu de Gestas, són els testimonis
del Diable.
Peró la seva enormíssima quantitat es presta a re
flexions amargantíssimes. Considereu la quantitat
enorme de revolucionaris que
aquí tenim, disposats
sempre a la violencia i a la destrucció, disposats a
a morir, sense pretext apreciable, o per pre
polític, disposats a l'homicidi, al sabotatge i a
l'incendi, armats fins a semblar que la dinamita i les
pistoles són una concreció metállica i química de llur
propi pensament que se'ls torna foc i f erre a les
mans. Miren, dones, si
és incomptable la quantitat
d'homes sense religió (ai, i de dones ! car ja comen
ça a ésser típica la dona i fins la floja revolucionaria).

matar i

text

Els mártirs blancs donen testimoni de Crist i els
mártirs roigs donen testimoni de Satanás, i ja n'hi
ha massa de testimonis del diable. I és excessiva la
massa de gent que estimen, viuen i respiren per a
la revolució, que senten el gust suicida de la destruc
ció i la mort.
Aquest martirologi negre és l'exponent de la man
ca de religió en el poble, on s'ha perdut per tantes
causes ! Quan sentiu el petar de pistoles, de bombes
de fusells revolucionaris, la detonació parla, i es pot
traduir : No tenim religió. L'obra práctica d'aquests
milers i milions d'obcecats és aquesta : la que es con
creta en aquells quadres estadístics. És la que saben
fer, i no en saben ni en volen fer d'altra, i no pre
paren pas altra cosa : destrucció i mort fins a morir
cadascun deis intoxicats. Revolució vol dir Irreligió,
és índex de religió deficient. Mentre la religió no
torni al poble, ocupará la revolució -el lloc vacant.
I hem cte viure arnb la tristesa immensa ; l'espant
d'estar voltats de suicides.
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El R. P. GABRIEL PALAU, S. J.
present mes de juny celebra les seves noces d'or sacerdotal"
"Catalunya Social", recordant la paternítat espiritual del savi
le311aft, li °frena avui els seus més cordials respecte. í un record ben
afectuós tot fent vots perqué Déu u conservi la vida i l'actívitat per

que el día 12 del

noves

empreses de carácter social en les 'erres

llunyanes del Plata

Labor católica social del P. G. Palau

a

l'Argentina'

1917-1935
Secretariat social: L'oficina d'informacions socials,
funciona des de l'any 1917. Entre els molts que han
sollicitat els seus serveis d'Europa i América, ja per
escrit ja personalinent, s'hi compten ministres, legis
ladors, bornes d'acció, entitats, etc. Durant la vaga

general portuaria (presidéncia d'Hipólit Yrigoyen)

va

ion professor de Sociología. Segons el prescrit en
l'Encíclica de Lleó XIII, "Fin dal principio" ha ex
posat cada dos anys, les ensenyances de la "Rerum
novarum" i deis altres documents pontificis relacio
nats amb la qüestió social. b) Cursos de cultura ca
tólica. El P Palau ha estat durant diversos anys, pro
fessor ordinari d'aquests cursos, donant classes de
"Sociologia" i "Acció Católica" per a la formació de
dirigents. c) Centre d'Estudis Religiosos. En aquest
important centre ha donat classes d'Acció Católica i
d'Acció Social diversos anys i f oren molt notables
les seves classes de laboratori. d) Conferbncies. Les
ha donat en diverses entitats, com el Centre Católic
d'Estudiants de Buenos Aires, Societat Católico Obre
ra d'Artesans de Sant Josep de 'Córdova, Segona set
mana Social de l'Uruguai, Cursos de Cultura Cató

sollicitar-se la intervenció del P. Palau. Les bases
de conciliació i arranjament proposades per l'esmen
tat Pare, del tot conformes amb la "Rerum nova
ruin" foren acceptades pel comissari del govern, el
Dr. Beiró, el qual després fou elegit Vicerpresident
de la República, pel famós líder de la Federació Ma
rítima, Francesc García.
També s'han donat diversos cursets d'Acció So
cial Católica i d'Acció Católica, a grups selectes de
senyors, advocats, metges, enginyers, etc. Conté la
millor i més completa biblioteca d'obres i revistes de lica, etc., etc.
qüestions socials de Sud-América.
Intervenció en Assemblees i Congressos: Entre
Intervenció en altres obres: Entre altres, cal es
molts altres, el P. Palau ha intervingut en la Segona
mentar par la seva importancia la "Unión Popular
Setmana Social de l'Uruguai (Montevideo, del 15
ICatólica Argentina". El P. Palau, fou
al 22 de maig del 1921), pronunciant una lliçó i una
per desig
nació unánime de l'Episcopat argentí
l'organitza conferéncia; fou un dels tres membres de la "Sub
dor i primer director del "Secretariat nacional" i comissió_ técnica" en el primer Congrés
deis católics
de I."Oficina d'inforrnacions populars" de l'esmenta
socials de l'América llatina (Buenos Aires, 1919) el
da institució. Collaborá arnb entusiasme a la funda
qual versa sobre el tema únic : "L'organització profes
ció de diverses obres.
(i) Les activitats del P. G. Palau, S. J., a Espanya estan
Cursos, classes i conferbncies: a) Seminari Ponti vinculades
al/lb l'Acci6 Social Popular, i de tothom conegu
fici Metropolitá.: des de l'any 1917 fins a l'any 1934 des i recordades
arnb joia.
—

—
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sional obrera". Dita sub-comissió prepará tota la la
bor sociológica del Congrés. El P. Palau doná una
conferéncia sobre "Condicions de l'exit en la sindica
ció obrera católica". Intervingué també en el pri
mer "Congrés Internacional d'Economia Social" cele
brat a Buenos Aires el 1924. Fou l'únic sacerdot es
pecialment invitat pel Comité Directiu del "Museu
Social Argentí", entitat promotora del Congrés sota
els auspicis del govern Nacional. (Vegi's l'obra "Pri
mer
Congrés Internacional d'Economia Social", t.
2.on, pág. 261). Assistí també a l'esmentat Congrés
com a delegat de la "Societat per al progrés de la
legislació social" ; prengué part en la secció Qües
tions obreres. (Vegi's l'obra citada, t. Ler, pág. 38).
En el mateix Congrés es va llegir un treball seu sobre
"Els Museus Socials i l'Acció Social Popular" i de
conformitat amb el mateix s'adaptá la següent reso
lució : "El primer Congrés d'Economia Social decla
ra: Que és recomanable que els Museus socials comp
tin en llurs organitzacions amb secretariats populars
que, per la propaganda oral i escrita; així com per
una
acció constant personal orientin i ajudin els
obrers a l'estudi i realització d'obres socials i econó
migues sense suplantar per cap motiu la personalitat
i acció deis obrers mateixos." (Vegi's l'obra citada,
t. I.', pág. 39). Fou el promotor i iniciador junta
ment amb un grup de joves del gran moviment "Ami
calista" que en menys d'un any arribá a reunir més
d'un miler d'adherits entre els quals regnava la més
franca amistat, al mateix temps que es coneixien mú
tuament els Católics de Buenos Aires. ,Fou el direc
tor i orador en les fervoroses "Hores Santes" que
practicaven els "Amicalistes "per diverses esglésies
de la capital, i també de les reunions i excursions que
amh la mateixa finalitat f cien "Les amicales" amb
el beneplácit de les autoritats eclesiástiques i una be
nedicció especial del Sant Pare, Pius XI.
OBRES PUBLICADES PEL P. GABRIEL
PALAU, S. J.
El Católico de

Acción, 5." edició augmentada.

Tra

dtüda a quinze idiomes.
El Problema de la Eficacia de la Acción Social
Católica en las grandes ciudades.
A los Jóvenes. El gran Modelo. El gran Ideal.
La técnica de Dios.
Las Senoras ante la Sindicación Obrera Femenina.
Acción Integral de las Congregaciones Marianas.
La Mujer de Acción Católica, 2." edició augmen
tada. Traduida en 5 idiomes.
El Sentido Social Católico entre nosotros, 2.° edi
ció.
La Formación social de los jóvenes.
Pro Sindicación Obrera Católica.
El Sacerdote y la Acción Social, 3." edició.
Cuatro condiciones de éxito en la Acción Ca
tólica.
La Con fesionalidad de las Obras sociales.
El Joven de acción.
León XIII y los obreros.
Laud.es a la Ciudad del Vaticano.
Hablas Eucarísticas para antes y después de la Co
munión.
El Hombre Blanco.
La Vocación Religiosa, 2.a edició.
?Incrédulo Tú?
?Qué és la Acción Católica?, 2." edició.
Diario íntimo de un cura espanol.

S

A

O

Por donde se ve...
Mon trésor.
?Círculos o Sindicatos?
Chisporroteo (Gustavo E. Reyelandt).
Cuentos Ocid,entales para Ninos grandes
E.

(William

Blakely).
Espumes (Josep E. Soler).

Ha colaborat entre altres revistes a: "Criterio",
"Tribuna Social de Uruguay", "Revista de Ciencias
Económicas" i en els diaris "El Pueblo", "El Eco
de Espana", de Rosario, "El Diario Espanol", etc.

Conferéncía

Internacional
Católica de Serveí Socíal
Creiem de molt interés per als nostres lectors, do
conéixer els antecedents i'finalitats de la Unió
Católica Internacional de Servei Social que en aquests
moments es prepara, per celebrar amb tota solemni
tat el X aniversari de la seva existencia.
Fou fundada a Milá, l'any 1925 en ocasió de la
primera Conferéncia Internacional. La Unió Cató
lica Internacional, de Servei Social, i consta de dues
seccions : La primera, agrupa les escoles católiques
de servei Social; la segona, les associacions d'Auxi
liars Socials.
Com hem esmentat, l'objecte de commemorar el
X aniversari ha decidit convocar la seva V Confe
rencia a la ciutat de Brusselles per als dies 28, 29, 30
i 31 de juliol propvinent, sota la presidéncia d'honor,
de S. Eminéncia el Cardenal Van Roey, Arquebisbe
de Malines i primat de Bélgica.
nar a

Objecte i finalitats d'aquesta V cpnferbncia
Aquesta gran manifestació católica d'activitat in
ternacional, té per objecte posar de relleu els progres
sos
aconseguits per la institució durant els 10
anys de la seva existéncia. Peró, té per finalitat, so
bretot, atraure l'atenció del món, donar a conéixer
el concepte católic del Servei Social, assegurar una
nova expansió de les escoles de Servei Social, remar
ca; la utilitat del treball que fan els auxiliars que te
nen diploma d'aquestes escoles.
Per aconseguir aquests fins la Unió Católica Inter
nacional de Servei Social convida a participar a
les sessions tots aquells que per llur treball científic o
per llur treball práctic, contribueixin al descabdella
ment i perfeccionament del Servei Social. Es dirigeix
una crida als poders públics, a les grans institucions
públiques i privades d'assisténcia social i de caritat,
a les organitzacions de servei social, a tots els au
xiliars i treballadors socials i a tots aquells que per
raó del seu treball o de les preocupacions caritatives
s'interessen per alguna branca del servei social.

generals i descabdellament
generals d'aquesta conferencia, publicats

Temes

Els

temes

ja anteriorment per la premsa, seran descabdellats
per prelats eminents, savis i benemérits religiosos,
ministres, ex-ministres, diputats, professors eminents
i experimentats de diverses nacionalitats.
Les exposicions teóriques seran completades per
visites als ,stands d'educació popular de l'Exposició
Universal i

a

les institucions de diverses tendencies

s'ocupen de l'educació popular dels adults i jo
ves a Bélgica. Aquestes visites, serviran per a fer
demostracions practiques executades per especialistes.
que
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El pavelló de <La vida católica>
PR

Bélgica ha realitzat un esforç enorme amb l'actual
Exposició. No pas esforç extraordinari en el sentit
que el certamen estigui desproporcionat amb els po
derosos mitjans de la "petita i gran nació" ; sinó des
proporcionat en el sentit de portar-lo a cap en un
moment de formidable crisi, com el d'ara, crisi de
la qual no s'escapa, és dar, l'Estat belga.
Perqué cal dir que l'Exposició és cosa espléndida,
encara que no arribi a la grandiositat de l'Exposició
Internacional de Barcelona, per exemple. Peró els ele
ments dé nova arquitectura i d'ornamentació emprats
en la construcció i decoració deis palaus i pavellons
són suficients a donar carac'er propi a l'Exposició i
carácter ben distint del que fins ara han tingut les
exhibicions d'aquesta classe. El cubisme, que com a
element decoratiu no té preu i que produeix ef ectes
realment insuperables, ha estat emprat en totes les
manifestacions del certamen belga.
A més, l'Exposició és feta amb orientació directa
l'urbanització de grans boscs i parcs de Brussel•es
una finca de dues centes hectarees) que toca els
murs de la ciutat vers Anvers, i, com a Barcelona,
les peces f onamentals de l'Exposició han estat cons
truides sólidament i amb intenció que restin ja coni
element definitiu i monumental de la própia urbana
zació.
a

(en

*

*

No és la nostra intenció donar idea de la grandio
sitat i nombre de palaus, als quals han concorregut
una vintena de nacions dif erents, fent honor a la cri
da del simpa:tic poble belga. N'hi ha de veritablement
espléndids, i interessantíssims pel seu contingut, com
els de França i d'Italia, que constitueixen un rcord
d'aportació d'un país estranger a un altre país. El
luxe que predomina en algunes intallacions és extra
ordinari ; i el nombre de productes de la indústria
aportats als palaus respectius indica el bon desig de
les nacions amigues : -que Bélgica aconsegueixi el sett
ideal de portar a cap una obra que cridi f ortament
l'atenció, com l'está cridant l'actual Exposició. Grans
passeigs arreu, les clássiques fonts lluminoses (que no
assoleixen la grandiositat de les nostres, encara que
tenen alguns elements decoratius nous), els palaus on
es concentren el treball i l'art del país i d'altres pai
sos germans, els jardins de bellíssimes fitors admira
blement tractats, l'enorme quantitat de restaurants,
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cerveseries, salons de te, etc., f aran de l'Exposició de
Brusselles l'a'racció de tot l'estiu que
* *

ara comencem.

*

Al mig de l'Exposició, peró, es troba un pavelló
grandiós, de construcció bon xic original, que ens
cridá f ortament l'atenció i a base del qual escrivim
aquestes ratlles : és el de la "Vida católica a Bélgi
ca", admirable per tots conceptes i digne del més alt
interés.
Datnunt d'una plataforma grandiosa, a la qual es
puja per dif erents escalinates monumentals, i que
está situada damunt d'un amplíssim Restaurant ad
ministrat pels propis organitzadors del Pavelló, s'ai
xeca un edifici f ormat per quatre grans cúpules de
caient oriental, coronades per una altra cúpula cen
tral de molt major amplada que les altres. Entre cú
pula i cúpula, sis altissimes agulles coronades per
una creu, acaben de donar un conjunt a la visió ex
terior de l'edifici, que resulta potser massa original i
tot i que destaca amb carácters inoblidables dels res
tants de l'Exposició. No hauria estat preferible quel
com menys d'originalitat i d'orientalisme?
Pujant per l'escalinata central, us trobeu al cap
Iclamunt amb la gran máquina d'un carillon de seixan
ta i tantes =panes, cópia exacta del destruit a
Ypres durant la guerra. La seva sonoritat és delicada
i constitueix una nota especialíssima i fins un bon
xic mística en els carUps de l'Exposició multicolor i
exuberant.
La cúpula central de l'edifici tanca una bella es
glésia, on el cubisme triomf a totalment. No sembla pas
que aquell temple sigui cosa massa provisional ; en
cara que potser ho sigui, no en té cap característica.
El marbre hi ha estat emprat per a la construcció
d'altars, i fins un harmiinium-orgue de potent sono
ritat completa la instaliació de l'església, on es cele
bra diáriament el Sant Sacrifici de la Missa més d'una
vegada i moltes vegades els diumenges.
La resta de l'edifici está destinat a l'exposició de
les obres católiques de Bélgica ; f,ederacions de jo
ventut, obres patronal-obreres, obres missionals, tas
ca d'organització agraria amb el f améis Boerenbond
al cap, sindicats obrers, f ederacions patronals, asso
ciacions pietoses, obra de les diferents congregacions
existents al territori belga, premsa católica (per cert
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almenys),

tata mena, ornaments
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i construcció religiosa,
?Com podeu arribar a capir que dins d'aquell país
petit hi cápiguen totes aquelles organitzacions i s'hi
,pugui estendre totes aquel les activitats ? Nornés
veient la intensitat de vida que pertot es respira, dins
etc.

de la mateixa Exposició, arribareu a la conclusió
d'una possibilitat que totes aquelles obres allí des
crites i exposades amb gráfics, llibres, cartells, dibui
xos i elements de tota classe puguin tenir, com tenen,
una enorme vitalitat. Allí no hi ha luxe, tot és sen
tot amarat

d'esperit cristiá; peró

podrien

pas
sar mesos
només que estudiant tot el que conté el
Pavelló, que realment és una mostra excellent i com
pleta de la vida católica a les terres belgues i flamen
ques.
es
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la magnífica Exposició de Brusselles, que será un deis
més visitats per tota la gent d'espera que desfilará
per les seves sales grandioses i atapekles per apren
dre i per treure lliçons d'activitat católica en tots els
ordres de la vida.

Brussel•es, juny

de 1935.

Vegeu aquesf film superb
de/a U. R. S. S.

Amb aquestes lletres de gran mida acaba un car
tel' prodigat pels voltants d'un acreditat cine de dre
ta, anunciant l'estrena per avui dimecres 4 de juny
del film sovietic Groza, de la Soyus de Leningrad,
El setmanari "Vie Catholique", en el seu número presentat i propagat per un setmanari de dreta...
de maig darrer, publica un bell article titulat "El Crist de centre-dreta.
Els comentaris ja els fará qui voldrá. ?A vosaltres
a l'Exposició". I en copiem el següent parágraf, que
us sorpendrá que un local freqüentat i administrat
és suficient per a donar idea del que és aquest palau
del que está destinat a ésser un cop completes totes per persones conservadores i piadoses gosi projec
les installacions : "L'existencia d'aquest Palau de la tar un film soviltic? ?A vosaltres us estranya que un
Vida Católica, i sobretot de la seva església, dóna a setmanari redactat per escriptors conservadors i bur
gesos, faci el reclam d'un pellícula produlda pels
l'Exposició Internacional de Brusselles 1935 un sen
tit nou. Aquesta immensa manif estació podia ésser bolxevics? A mi, no ern sorprén gens. Ja fa temp;
molt rica, molt bella, molt original sense el Palau de que vaig dir que valer domesticar el cine, és com
muntar un eavall salvatge molt més poderós que el
la Vida Católica; podia ésser un magnífic element per
a l'alçament de la vida económica del país
i podia cavaller.
Ja fa temps que vaig dir que en la defensa social
aixecar el nivell artístic, científic i industrial de Bél
gica. Peró sense una església, sense el Sacrifici de la contra el sovietisme, fallen moltes portes i muralles,
Missa, sense la presencia oficial del 'Catolicisme i les manca forga moral per tal d'oposar un pit f erm a un
seves obres, tot alló
seria solament cosa humana i, enemic tan formidable.
El film Groza, realitzat per Petrov, está inspirat
per tant, secundária. ?No havia estat aquest el carác
en
el drama d'Ostrovsky La Temzesta, i se
ter de totes les Exposicions anteriors, exaltant totes
gons diu el setmanari que l'apadrina "está allunyat
les iniciatives temporals, peró oblidant l'UNUM NE
CESSARIUM, la cosa necessária per damunt de to de tota tendéncia política".
Dones 'be. Per a edificació i per a inf ormació deis
tes : Déu i la Seva Glória, les ánimes i la seva sa
lectors, reproduiré el judici que aquest mateix film
lut eterna?
Com és lloable aquest pensament d'exposar totes ha merescut a la publicació católica francesa Les fi
les activitats católiques belgues, sobretot tenint en ches du cinema, núm. 7, suplement a Choisir, núme
ro 114, del 2 desembre 1934.
compte que sln tants els palsos que dirigeixen l'es
guard a la petita nació del Nord per imitar-la en
"Lp Tempesta (L'Orage) segons el drama d'A.
aquestes activitats, i sobretot tenint en compte que Ostrovsky. Producció Soyous Film. Leningrad. Rea
l'exposició bé necessita aquest element espiritual en litzada : Petroff.
tremig de tants elements rnaterials de diversió, d'es
NOTA MORAL.— Film tendenciós. No exalta la
barjo, d'expandiment de tota mena, especialment en nova Rússia, perd demoleix els costums de l'antiga.
la "Vieux de Bruxelles", magnífica reproducció de la Veritables o falses, les pintures que dóna, tenen per
vella ciutat flamenca, amb abundancia de carrers i resultat atacar violentament l'autoritat paternal i
places, d'ares i bastiments de tota mena, (com en el religió, presentades runa i l'altra sota colors exage
nostre Poble espanyol, peró arnb unitat d'estil) un
rats i falsos. rs una caricatura satírica i violenta. Hl
els restaurants, cerveseries, cases de begudes, etc., ar
ha escenes d'un realisme a ultrança. Atmosfera ge
riben probablement al nombre de dos-cents?
neral malsana. Film a condemnar.
*
Qualificació 6. (Film que s'ha de proscriure abso
El dia 2 de maig, el Cardenal Van Roey arribava ltitament)."
a l'església de Sant Pau (així s'anomena la del Pa
Hom anuncia que a la sessió d'estrena el Dr.. Je
velló) i f ou rebut als acords de l'antífona "Ecce roni Moragues (metge, critic de cinema i professor de
Sacerdus Magnus" entonada pel sonor carilló davan
l'Institut psicotécnic de la Generalitat, on va donar
ter del Palau. Al cap de poc temps, l'església restava l'any passat un curset de lliçons
l'abominable pro
beneida i dedicada al culte, i una Missa Solemne (la grama del qual que tinc davant deis ulls ha de me
Missa de la f estivitat de Sant Pau) era celebrada pel réixer la repro)ació indignada deis pares de familia
nou
rector de la dita església i Canonge de Santa
i deis educadors cristians), pronunciará, una confeHn
Gúdula, Mgr. Halfants. Més tard, els stands gran cia humorística.
diosos i diversos de la gran Exposició eren inaugurats
Mentre el Dr. Jeroni Moragues rigui i faci riure,
amb un discurs del conegut P. Rutten i amb un altre nosaltres plorarem.
de Sa Eminencia. De llavors ençá, el pavelló de la
rnolts altres ploraran, darrera nostre.
Vida Católica constitueix un element primordial de
R. R.
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Movíment cafólíc
Problemes sobre l'Acció Catblica.
L'arquebisbe
de Salzburg, Segimon Waitz acaba de publicar un
article sobre "L'estat crista i l'Acció Católica", del
qual extraiem els següents parágrafs : "En molts in
drets s'ha propagat la idea que les associacions ca
tóliques ja són inútils o no són mitjans adequats
per a l'Acció Católica. Peró la llei de les corpora
cions petites, que es troba fixada en el punt central
de la "Quadragesjno anno", diu que l'Església ha do
tenir un organisme amb múltiples petites organitza
cions, si vol complir la seva missió. Demés, l'associa
ció ben dirigida s'ha de considerar com un mitjá
d'apostolat al qual l'Acció Católica va dirigida pri
mordialment. 1 finalment l'Acció Católica ha de pren
dre els homes en la unió que tenen amb la vida, es
pecialment amb les llurs professions ; aquestes com
que són múltiples reclamen també formes diverses
en la penetració religiosa. L'arrelament de la vida re
ligiosa f ou més profund en el poble quan la vida pro
fessional i religiosa anaven més unides. Aquesta di
versitat d'esferes d'acció reclama també una plura
ritat d'activitats a desplegar per part de l'Acció Ca
tólica en la vida de les associacions. Hi ha en pri
mer lloc associacions que tenen per únic fi la forma
ció religiosa, convertir els seus membres en católics
de fet en la vida privada i pública ; són les associa
cions situades en el pla purament religiós com la Jo
ventut católica, les Congregacions marianes, Aposto
lat d'homes, etc. Hi ha un altre grup d'associacions
que no tenen per objectiu únic la formació religiosa
deis seus socis ; volen l'educació per l'apostolat, sin
gularment en la vida prof essional ; aquest apostolat
es caracteritza per voler guanyar els que
ens estan
allunyats i per la difusió i intervenció deis principis
católics en la vida de la societat, i en aquest cas s'ha
de pensar, i no en darrer terme, en la vida econó
mica i ,social. Aquest grup d'associacions pertany tam
bé al nervi de l'Acció Católica ; nosaltres pensem aquí
en les associacions d'obrers, de dependents, d'artesans.
Cal advertir sobre la manera de treballar de l'Ac
ció Católica que no ha d'ésser d'una manera encase
llada i oficinesca. Moltes aétivitats de les antigues
associacions reclamen una reforma. Fins ara havia
clominat la idea del principi de les masses. Es creia
poder combatre tnillor l'enemic a base de grans mas
ses. També será l'objectiu de demá reunir el máxi
mum possible d'homes. No hi ha dubte que repon
més al sentit de l'Acció Católica la idea de l'apostolat.
Les dues coses es poden articular. Pensem, per exem
ple, en les associacions obreres. El Ilur nervi i el seu
batalló de xoc ha d'ésser un grapat d'homes apóstos
que s'imposi la missió de guanyar els allunyats o de
preservar els que estan en perill de perdre la vida
religiosa. Tota l'associació es dedicará., com fins ara,
actes de f ormació religiosa i cultural deis seus mem
bres i, a més d'aixb, a l'apostolat de la idea católico
—
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social tot convidant a conf eréncies sobre les doctri
nes
socials de la "Quadragesimo armo" als cercles
obrers que no pensen católicament.
Segueix a aixó una tercera esfera d'acCió i publi
cacions, d'illustració, fulletons de combat, fulletons,
comunicacions, diaris per mitjá deis quals es procura
arribar als indrets 'on altrament és impossible d'arri
bar. En aquests cal tenir compte en primer tenue
la idea social. Grans masses deis d'enfront no
es resistiran molt temps si es donen compte de la
forga i de la generositat amb qué l'Església lluita per
la justicia i l'amor social en pro de la societat ac
tual. Aixó és un sol exemple. Cada una de les múl
tiples associacions, donada la seva manera d'ésser i
tinguts en compte els seus objectius, haurá de cercar
el millor camí per al seu treball.
Estats Units.—E1 bisbe »tés !ove del món.
Darrerament ha estat nomenat bisbe auxiliar de
Brooklyn monsenyor Kearney, que encara no comp
ta 32 anys. Aquest nou bisbe té un gran talent de
Ilengües, la qual cosa ha condicionat especialment la
seva elecció, tota vegada que
ha d'administrar una
diócesi la clerecia de la qual parla vuit llengües di
ferents.
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Católíc:
oblidis la Premsa católica, plena de necessítats í desítjosa d'oferír el pa Miel
lectual a tants germans que n'estan mancats. Paga subscripcz'ons a diaris í revistes,
anuncia a les publicacions católiques.
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La Parcería
Conferéncia de Josep 191. de Pordoles
(Donada

a

l'Assemblea d'Accíó Social

Popular el día

(Continuació)
De la definició referida i de l'article n.° 1579 del
codi civil espanyol, resulten les següents varietats de

parceria :
Parceria agrícola o colonus partiarius.
Parceria pecuaria o de bestiar.
3." Parceria industrial o d'establiments fabrils o
industrials.
M'ocuparé exclusivament deis dos primers. El ter
cer, ultra tenir poca importancia, está gairebé com
pres, tant en la doctrina, com en la práctica, en el
contracte de societat.
El contracte de parceria, malgrat que algun ju
rista catalá el f eia gairebé un contracte exclusiu de
Catalunya, és antiquíssim i practicat per tot el ,Inón.
2."

Valoració histórica
El tractadista francés Planiol diu que la parceria
és extremadament antiga. Se la troba en tot temps
i en tots els paisos on la terra és cultivada per una
població sedentaria; i probablement deu ésser an
terior a l'arrendament, que suposa l'existencia de
moneda abundant, estesa f ins al camp.
La parceria de bestiar que segons Costa té un ori
gen íbero-céltic, está molt estesa per tota la penín
sula ibérica. Igualment podríem dir de la parceria
agrícola, hé sigui, com diu el Sr. Castan, per la in
fluencia de les legislacions semítiques (talmúdica i
musulmana). en les quals, com observa Urdía, tin
gueren les formes de parceria agraria un gran des
envolupament, o per la influencia combinada de di
versos elements histórics, amb inclusió del primitiu
íbero-celta, o simplement per circumstáncies mera
ment naturals i per l'excelléncia de la institució, el
cert és que la parceria agrícola va adquirir i conser
va encala una gran importancia en la generalitat de
les regions espanyoles i especialment a Galicia i a

Catalunya.
Efectivament, la parceria és tan antiga que es tro
hen precedents i hi estava probablement en ús en
forma de colonat parciari, entre els asiris i els he
breus. En el Talmud es troben ja dades sobre aques
ta forma d'explotació. En el poble hebreu devia te
nir una gran importancia i d'aquí que Josep, el fill
de Jacob, la introduís a l'Egipte. Segons el génesi,
cap. XLVII, 55, 20, 23, 24, Josep va comprar tota
la terra d'Egipte als seus posseidors que venien les
seves possessions per la magnitud de la fan], i la va
subjectar a Faraó. Diu, doncs, Josep als pobles : Ac
cepteu llavors i sembreu els camps per tal que pu
gueu tenir f ruits ; la quinta part la donareu al Rei
i permeto que us quedeu les quatre parts restants per
a llavor i aliment de les vostres famílies i fills.
També fou parciari el colonat a Grecia i en temps
de Soló la participació del quart es designava amb
la paraula tetakixlin. A Roma f ou conegut amb el

5 de

maíg,

a

la Uníversiiat de

Cervera)

de colonus partiarus, i segons Manyz la part
del colonus variava, segons la qualitat de les terres,
'entre 1/9 i 1/5.
Durant l'Edat Mitjana el contracte de parceria,
com tots
els contractes agraris, sofreix els efectes
del feudalisme. Com diu Fubini, queda sense impor
tancia la figura de l'arrendament en el dret medieval,
en el qual va trobar obstacles per al seu desenvolu
pament en l'organització feudal, ja que tal organit
zació portava en la seva esséncia una gran confusió
entre el dret públic i el dret privat, especialment pel
que es refereix al dret de propietat i disminuía en
conseqüéncia la importancia del contracte d'arrenda
rnent, mentre adquirien carácter rellevant les conces
sions enfitéutiques, els cens, els drets alodiats, etc.
En l'actualitat la parceria té un gran predicament
i es nota una f orta reacció a favor de la parceria
entre tots els escriptors de Franca, Italia i altres pai
sos. La seva generalització és tan gran que bé po
dríem dir sense exageració que s'estén pertot arreu.
nom

-

Natural esa

jurídica

jurídica dé la parceria ha preocupat
juristes. Vegeu, si no, una succinta indicació de les
opinions que s'han sostingut en el transcurs deis
segles :
1.
La parceria éš un contracte d'arrendament.
2. La parceria és un contracte de societat.
3. La parceria és un contracte mixt de societat
La naturalesa

els

i d'arrendament.
.4. La parceria és de naturalesa análoga a la ra
bassa morta.
5. La parceria és un contracte la naturalesa del
qual depén del eostum de la terra o de la voluntat
deis contractants.
En realitat el problema consisteix a aclarir si la
parceria és una modalitat deis contractes d'arren
daments, o si constitueix una societat.
Hi ha indiscutiblement indubitables analogies en
tre la parceria i el contracte de societat.
Els tractadistes Wahl, Navarrini, Knoke, Manre
sa
i altres la consideren com un arrendament. En
canvi, Gaius, Wasser Ferrini, Comes i Gibert entre
altres la consideren com una societat, i no falten
autors com Barassi i Casso que la consideren com
un contracte independent i especial.
Aquest darrer criteri ha estat confirmat per la
Sentencia de 5 de desembre de 1924, en la qual es
diu que la parceria "és un contracte especial i sud
generis, que participa de la naturalesa de la societat
i de l'arrendament. No obstant, l'art. 115 de la llei
de contractes de conreu considerava la parceria com
una societat a l'establir : "El contracte de parceria
es regirá per les disposicions relatives al contracte
de societat, entenent-se que és una societat civil par
ticular."
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Són indiscutibles les analogies que la parceria té
amb la societat i l'arrendament. Té de comú amb
aquest, la cessió de l'ús d'una cosa mitjançant una
retribució, i amb la societat l'aportació de béns i in
dústria per repartir beneficis. Peró, en canvi, la par
cenia es diferencia de l'arrendament en aixó : que en
aquest el preu és cert i en aquella el preu és propor
cional a la quantitat de fruits que s'obtenen. I és que,
.com diu molt
sagaçment Barassi, en l'arrendament
funcionen dues economies distintes i en la mitgenca
i, en general, la parceria, n'existeix una de sola ;
en l'arrendament el concedent es troba davant una
persona econ?rmicament autónoma, metre que en la
parceria el conceclent queda unit económicament d'una
manera molt estreta, amb el concessionari, i ambdós
lligats amb relació de dependéncia a la finca.
L'arrendador és, per tant, alié a la percepció i gau
di deis f ruits. En la mitgenca i parceria passa exacta
ment el contrari ; les dues parts tenen el mateix in
terés i, per consegüent, necessitat d'esf orços recí
procs dirig-its a un sol fi, que és l'obtenció del millor
resultat, junt amb un racional aprofitament de la
terra.

Per altra banda, les prestacions del pareen són in
fungibles, o el que és igual, que no poden substituir
se per
d'altres, tant pel que es refereix als serveis
que ha de prestar com pel que fa referéncia al preu
o part de fruits. D'aquí ve que en la parceria l'ele
rnent personal tingui una importáncia cabdal, i que
f ortuit afecti les dues parts, sense dret a com
i reclamacions de cap mena segons dis
posa l'art. 1648 del Codi civil.
La parceria es diferencia del contracte de societat,
a més d'altres causes, com per exemple, la falta d'af
fectio societatis, en el fet que en la parceria, la part
de f ruits que corresponen al pacer més que com a
part dels beneficis li és donada en contraprestació
als seus serveis.
Peró, sigui el que sigui el concepte doctrinal que
es tingui de la naturalesa jurídica de la parceria,
el cert és que en la consciencia del poble, en el nos
tre regisme consuetudinari i en les més recents dis
posicions legislatives se la considera com una moda
litat de l'arrendament. I és que, en realitat, la cessió
de l'ús d'un bé a canvi d'una prestació és la nota
predominant, encara que no exclusiva i única de la
parceria. En canvi, la parceria pecuária queda com
presa generalment dins el contracte.
el

cas
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partes alícuotas, equitativamente,
respectivas aportaciones.

en

relación

"Para todos los efectos de la presente ley, el ceden-.
de la tierra tendrá la consideración del cultivador
directo Cüando, además, participe cada ario en el ca
pital de explotación en una proporción mínima equi
valente at 20 por ioo de la renta anual de la finca
te

aprovechamiento.
"Se entenderá comprendido en el capital de explo
tación el valor de las plantaciones que en la finca
o

existan, el de los edificios, construcciones e instala
cidnes, en cuanto se aplican a la explotación dada en

aparcería ; el del agua, cuando su alumbramiento o
utilización haya ocasionado u ocasionen gastos, así
cO,T110 metálico, abonos, simientes, piensos y forra
jes, ganados de labor, aperos y maquinarias, medios
de transporte, prestación o pago de jornales y cuan
to en alguna manera contribuya a la obtención de
los productos de la finca."
Força distinta era la definició que de la parceria
donava la Ilei de contractes de conreu.' Deia el seu
article 1o9: "Els contractes de conreu scran de par
cenia sempre que el propietati aporti, a més de l'ús
de la terra, una quarta part o més del capital ne
cessari per a llur explotació i percebi una part dels
fruits a benefici.
"Els contractes de conreu en els quals l'aportació
del propietari a més de l'ús de la terra no arribi a
l'expressat 25 per roo, es consideraran contractes
d'arrendament a tots els efectes d'aquesta llei."
Notable és la diferéncia que hom observa entre
una i altra definició.
La llei de contractes de conreu, com veiem, exi
gia perqué la parceria tingués el carácter de tal,
que el propietari aporti, a més de l'ús de la terra,
el vint-i-cinc per cent del capital d'explotació ; en
canvi, la nova llei qualifica de parceria tots els con
tractes de

sempre que

conreu

reparteixin equita

es

tivament els productes per parts alíquotes en relació
a les seves respectives aportacions, i a l'únic fin de
reconéixer al cedent de la terra la consideració de
cultivador directe, u exigeix una aportació mínima
equivalent al vint per cent de la renda anual de la
finca o aprofitament.
Més científica és, indubtablement, la definició que
de la pa.rceria dóna la nova llei ; cal reconéixer, no
obstant, que la llei de contracte de conreu, enmig deis
grans errors i deis excessos partidistes que tenia,
en assenyalar al propietari
un
mín,im d'aportació
equivalent a un vint-i-cinc per cent, procurava res
tringir l'absentisme obligant el terratinent a una in
tervenció justa.
Caben p.erfectament en ambdues definicions les
principals formes que la parceria té a Catalunya.
Ens referim a la mitgenca, la masoveria i la parceria
própiament dita. En canvi, la rabassa monta, malgrat
la respectabilíssima opinió de l'insigne tractadista
Santamaria, deu considerar-se exclosa.
-

Entrem ja en l'estudi de la parceria agrícola. La
recent llei d'arrendarnent la ,defineix, en el seu arti
de 43, dient : "Por el contrato de aparcería, el titu
lar o titulares de una finca rústica ceden temporal
mente o conciertan con una o varias personas el uso
o disfrute de aquélla o el de algunos de sus aprove
•hamientos, conviniendo en repartirse los productos
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Com s'ha de portar a terme reducadó
social obrera
PEI,

(Continuació)

P. BASILI DE RUBI

aquests Círcols, transformats i units en asociació po
tent, es desenvolupin, no solament obres de recreació

3) Observació de rabbé Colens.

de carácter exclusivament religiós, sinó també tota
classe d'obres económiques preferentment sindicals."
El P. Vicent vejé per eh l mateix la pertorbació que
portava en l'ordre social aquesta divisió de treball i
per aixó clamava per la destrucció deis antics "Cír
cols Católics d'obrers", per a donar pas a les organit
zacions sindicals totalitáries que preconitzaven els
Pontíf exs.
No hi ha perqué retreure ací la pertorbació que por
ta la divisió de treball entre FI. S. O. de Madrid i la
'Confederació nacional de sindicats cristians ; ni tam
poc les lluites sorgides entre els Cercles Obrers ho
landesos i els Sindicats cristians del mateix país ; ni
les dificultats ami) les quals treballen els Cercles
Obres alemanys i les organitzacions sindicals, moti
vades per ésser allí els sindicats interconfessionals,
integrats de protestants i católics. Tampoc és del nos
tres cas copiar el materialisme exacerbat que envaeix
les Trade Unions angleses, les quals es preocupen so
lament deis salaris i de les condicions de treball.
o

Com és de corrosiva la separació deis organismes
d'acció i d'educació ens ho fa veure l'abbé Colens, di
rector de la Central d'Educació Popular de la "Lliga
de Treballadors Cristians" belga, quan diu que con
vé assenyalar l'error d'aquells que volen formar una
élite o selecció de persones, preterició f eta deis ac
tuals dirigents de les organitzacions económico-pro
fessionals. S'exposen al risc de crear al si mateix de
les organitzacions antagonismes entre les persones for
mades pels sacerdots-directors de Cercles d'estudis
els Comités actualment constitifits. I s'exposen molt
més a veure aquesta élite o selecció privada de tota
acció eficaç perqué els llocs de la direcció són ocu
pats per persones que o no els comprenen, o no vo
len seguir les seves orientacions.
Si volem vertaderament que s'organitzin els sin
dicats católics, no intentem formar una selecció con
trária o indiferent a la selecció actualment existent en
les organitzacions económíco-professionals. En tots
els casos és necessari enrobustir i millor disposar les
seleccions actuals i preparar les futures sempre
d'acord, peró, amb els que a l'hora present porten la
responsabilitat de les org-anitzacions professionals.
Procedir altrament seria contribuir a la creació de
moviments que es repellirien l'un a l'altre, fomentar
antagonismes destructors de la mateixa acció sindi
cal que es diu que es vol fomentar.

4) Els Círcols católics d'obrers.
El que més ha dificultat a Catalunya i Tispanya
l'organització de Sindicats católics és precisament
l'organització d'altres associacions obrero-católiques
que curessin solament del millorament religiós i mo
ral deis associats com foren els anomenats Círcols Ca
tólics d'Obrers que tan equivocadament creien repre
sentar les associacions obreres. recomanades per
Lleó XIII. Fou el seu mateix fundador el P. An
toni Vicent, S. J., que l'any 1907 reconeixia la seva
error quan deja deis seus mateixos "Cercles" : "Ha
arribat l'hora de fer desaparéixer els Círcols Cató
lics d'obrers, si més no en la seva organització actual,
fent-los canviar de carácter i de naturalesa, perqué
cedeixin el seu lloc a altres organismes més apropiats
a les necessitats de l'hora present. És necessari
que en

c) Els únlics responsables de l'educad()
obrera han cl'ésser els sindicats d'obren::

social

Després de les declaracions deis Pontífexs i de les
experiéncies sumáriament retretes, no crec que hi
hagi ningú que s'atreveixi a contradir que l'educació
social obrera sigui portada a terme per un sol orga
nisme i que aquest sigui el mateix sindicat obrer.
Aquesta unió i coordinació d'esforços la vol tothom,
la intenta tothom, i si bé veiem que rnomentaniament

l'I. Š. O. de Madrid organitza l'educació social obre
rá preterició feta de la Confederació de Sindicats
Cristians, no és perque elevi aquesta desconnectació
la categoria de principi, sinó únicament i exclusiva
"perqué
com diu en el seu rnanifest-programa del
1932
pot discutir-se encara a Espanya si convé
aquesta o aquesta altra forma d'organització sindi
cal".
Aquesta separació transitória pot donar-se a Ma
drid. A Catalunya, i més en una Assemblea d'Acció
Social Popular, no hi ha lloc a deliberar. Aci teniu
les organitzacions estamentals d'Acció Social Popu
lar que es consideren avui per avui suficientment mo
dernitzades i com a organitzacions definitives. En
els seus Estatuts s'assenyala d'una manera ben taxa
tiva que : "Les 'Unions estamentals d'Acció Social
—

—
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captindran per elles mateixes d'assolir
materials, morals i polítics. Solament en

estar formats encara aquests estaments
Acció Social Popular procurará aquesta
educació cultural i social per mitjá deis seus Secreta
riats."
Mentre no han exista organitzats els estaments
d'Acció Social Popular, aquesta ha proveit pels seus
Seeretariats i per mediació deis seus Cercles d'es
tudis socials, a l'educació moral i social de la classe
obrera. Una vegada organitzats aquests estaments,
és per ells mateixos, tal com ho marquen els seus
Estatuts, que han de tenir cura de la seva f ormació
i total capacitació.
cas

de

no

—

diuen,

III)

Els obrers necessiten deis intellectuals.

*No hem de creure que els obrers puguin prescin
dir totalment deis intellectuals. Cal reconeixer
dirá
el P. Arendt
que els nostres sindicats católics no
estan en condicions de poder-se donar per ells matei
xos la formació religiosa i moral deis seus membres,
com tampoc no poden degudament atendre a la seva
instrucció general i professional. És per aixó que la
tercera condició de l'éxit per a la deguda educació
social de la classe obrera consistirá a saber recaptar
la collaboradó de certs intellectuals; de certs
tuals solament, és a dir, d'aquells que estiguin total
ment disposats a donar-se enterament a la classe
obrera i posar-se totalment al seu servei.
—

—

IV) El,s1

cercles

Quarta condició d'éxit:
És el mateix P. Arendt qui diu que els Sindicats
s'han de fer un deure sagrat de formar moralment i
religiosa els seus dirigents, és a dir : de no voler
dipositar confiança sinó és en aquells caps que esti
guin ben forrnats i que contindin encara f ormant-se ;
i segon, que han d'esmerçar tota mena de sacrificis
per a poder organitzar un máximum d'Escoles co
marcals, centrals i altres institucions d'educació. Ana
litzarem breument la substancia d'aquestes institu
cions d'educació.
El cercle d'estuclis.

Els belgues no volen que assisteixin ,als Cercles
d'estudis locals més que els actuals dirigents de les
seves organitzacions obreres ; així ho diu el P. Kuy
pers : "Els futurs membres directors de les nostres
organitzacions estan assegurats per les Escoles so
dais comarcals. En els Cercles d'estudis és on es
formen els elements actuals del Comité de les nostres

organitzacions".
També el P. Colens ens dirá que el fi essencial
deis seus Cercles locals és donar una formació intel
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lectual, moral
ves

i social als actuals dirigents de les se
organitzacions locals d'adults, en tanta de ma

que aquest Cercle no tindrá eficacia fins i tant
reuneixi en el seu si els que són actualment
responsables de les organitzacions socjals obreres.
Diu el P. Rutten que és necessari convéncer per
damunt de tot els clirigents de les obres locals, i més
particularment els membres de les oficines i els pro
pagandistes deis sindicats, de la necessitat i de l'o
bligació que tenen a consciéncia d'estar al corrent de
les idees i deis f ets, si volen ben complir els seus
cárrecs. bes del dia que el vostre Cerdo estigui
integrat pels dirigents de la Lliga Obrera, buscareu
tot seguit el majá més eficaç d'establir, per l'acord
entre els dirigents, una estreta collaboració entre Is
diferents obres locals... sentireu la necessitat de do
nar al vostre Cercle un ensenyament curosament pre
parat i coordinat i fareu un gran cs f ore per a trobar
temps d'estudiar a f ons les qüestions que s'han de
posar a l'ordre del dia.
El Cercle d'estudis, tot i estar integrat pels actuals
dirigents de juntes i comités, será sempre un cena
de de foil-nació, d'inf orrnació i d'especulació sense
que en ehl es prengui cap acord que pugui afectar a
les corresponents atribucions de les Juntes directives.
El Cercle s'ordenará dé la manera següent : Oració,
lectura de l'Evangeli, explicació social donada per
un cerclista o conferenciant *anteriorment preparat,
estudi deis f ets de la setrnana i d'assumptes impor
tants. El dirigent normal será el sacerdot director
moral de l'obra.
nera

que

b) Escoles comarcals.
Després de la formacio deis dirigents actuals, cal
pensar en la formació dels futurs dirigents i propa
gandistes. Aquesta s'assegura per l'organització d'Es
coles d'educació social a les poblacions industrials
d'impar-tanda.
"L'escola comarcal
diu el P. Richard, religiós
belga és una institució que té per objecte propor
—

--

cionar,

través d'un ensenyament social católic me
formació a un nombre de treballadors
adults, preferentment els hábils per a esdevenir els
elements propis a ocupar diferents cárrecs de con
fiança en les nostres organitzacions locals" ; d'on el
seu
ensenyament s'adreça preferentment als futurs
propagandistes i membres de comités locals i de co
marques, als que s'interessin per les nostres associa
cions de treballadors, i a les seleccions de les agrupa
cions de la J. 0. C. Els obrers encarrilats a via mor
ta, o sigui aquells que es consideren incapaços o in
hábils per a ocupar un carrec de responsabilitat en
les nostres associacions, generalment no seran ad

tedie,

a

una

.

mesos.

La substancia d'aquestes escoles consisteix a donar
vint lliçons durant l'any de moral general, de
doctrina social católica, de legislació social, d'educa
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civil, i de les nostres associacions sindicals. Aques
podran donar-se una o dues vegades per

tes classes
setmana i

mateixa ses
dos o tras
cursos. Els métodes seran molt similars als deis Cer
eles d'estudis i al final del curs els alumnes podran
ésser sotmesos a uns exámens.
sió.

ádhuc dues classes

Desenvoluparan el

seu

en

S

A

Carnet setmanal

una

pla d'estudis

A

en

Institut central.

L'organisme de més envergadura d'educació social
obrera és l'Institut central organitzat a base d'inter
nat.

D'aquests diu el P. Rutten : "Hem organitzat
Bélgica Escoles socials superiors per a futurs diri
gents obrers. En elles els alumnes són interns, go que
els manté en una atmosf era favorable a l'estudi. Els
cursos duren dos anys i són
a la vegada teórics i
práctics. Deis teórics, se n'encarreguen sacerdots i
professors. Deis práctics, en tenen cura els dirigents
de les nostres obres socials." Els alumnes han d'és
ser treballadors i retornar al treball després de dei
xar l'Escola. Han d'ésser d'uns 18 a 25 anys i de
si hábils per a esdevenir propagandistes, bons diri
gents i collaboradors de les nostres organitzacions.
Aquests alumnes hauran d'ésser subvencionats pels
Sindicats, mutualitats o cooperatives a les quals estan
ordenats semblants elements.

Normalitat política.
C•onstituit el Govern
actual sembla que la normalitat política ha estat res
taurada i que el mot crisi, d'ús tan freqüent en la
política éspanyola, ha deixat de sonar per ara i tant.
El Govern dóna la sensació més completa d'un Go
vern durador, i hem de creure que almenys en te
nim per passar l'estiu, entrar a la tardor i potser ar
ribar fins i tot a l'any que ve, sense que ens fem; perb,
massa illusions donada la complexitat en
molts as
pectes dels elernents tan diferents que l'integren.
Les Corts han représ novament la seva feina i en
cara que aquesta feina no segueix aquell ritme ac
celerat que tothom esperava, és bo de dir que van
fent una tasca pro fitosa, ocupant-se de qüestions
transcendentals que afecten la vida económica i el tre
ball del país. Ara tenim davant el problema de l'apro
vació del Pressu post, que bé necessita l'Estat espa
—

nyol. Prorrogat manta vegada el Pressupost fins ara
vigent, dolent per naturalesa i sense cap esforl per
esmenar-lo en els últims governs, sembla ja arribada
l'hora que hom s'ocupi dels problemes seriosos que
plan teja l'Hisenda espanyola, que si no arriben a la
(Acabara)
gravetat dels problemes d'altres paisos, són suficients
a inspirar inquietud als esperits més amics del benes
tar del país i del bon ordre de les finances de l'Es
tat. El Ministre Sr. Chapaprieta és un home
gent en aquestes coses i ha fet declaracions en el
FCSia commemoraliva de la sentit que ara cal un Pressupost semestral per a sor
del pas i introduir les primeres economies; més
promulgadó de les encklíques tir
tard, caldra un Pressupost per a l'any vinént, que sera
"Rerum Novarum" í "Quadra ja bon xic més decisiu, i al tercer Pressupost es po
drá arribar a l'anivellació de columnes, tan necessa
gesímo Armo"
ria i tan desitjada per tothom. Un aire d'optimis
me es desprén d'aquestes declaracions, fetes en ple
Amb l'objecte de commemorar la promulgació de Parlament, optimisme que no hern, de fer decréixer
les encícliques pontif ícies sobre el problema social, nosaltres que, efectivament, creiem que es pot acon
seguir molt en aquest país nostre a condició de po
Acció Social Popular, a més de l'acre solemne que
sar-hi un mínimum d'esforc i un bon sentit de go
tingué lloc a l'església nova de Sta. Anna el dijous vern. Amb que la lIi d'economies presentada pel Go
a la tarda,
organitzá una serie de conf erencies que vern actual, ben senzilla i no massa exagerada, es
f oren donades a diferents pobles de Catalunya per
camplís durant un parell d'anys, ja en tindríem prou
propagandistes d'Acció Social Popular i obrers de per a ésser optimistes. Sortosament, la nostra situa
la Unió d'Obrers Manuals. Els pobles visitats foren ció económica i financiera no ha arribat als extrems
que pateixen molts pisos del món i només un bon
Sallent i Manresa, on parlaren Salvador Tintoré i
encert en els governs i l'observació de normes de sa
Viceng Soler ; Ripoll : Salvador Corrons i Francesc nejaments econamic no massa decidides poden fer
Martí ; Granollers Jaume Tarrés ; Sant Pol de Mar : nos arribar a port de salvació.
Altram,ent, la feina del Sr. Gil Robles al Ministe
Rafael Nadal i Pere Fortuny ; Arenys : Joaquim Ci
ri
de la Guerra és atesa per tothom amb singular es
vera i Sormaní ; Sta. Coloma de Gramanet : Faustí
perit
limitant-se fins ara, la feina visi
Mortjorn i Figuerola ; Gironella : Rafael Sans i Jau ble, ad'observació,
l'ordenació d'alt personal, cosa que no deixa
me
; Martorell: Joan Porta Sarret, el qual par
de tenir la seva transcenancia donada la composició
lará també el próxim diumenge, dia 9, a Balaguer.
d'aquell Ministeri. I el projecte de llei electoral, tan
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a tot el país i que pot resultar per a tots de
importants conseqübncies, sembla que també ha
airó ja no
caigut en bones mans i es diu que sera
entre
els
sistemes
satisfa
tant
una
transacció
ens
proporcional i majoritari, procurant donar satisfac
ció als diferents partits components de la majoria
parlamentaria.
Per altra part, rordre públic ha millorat sensible

necessari
tan

—

—

ment

arreu

de la Península

en

mans

de l'actual Mi

Governació, que ha aplicat a aquest ienpor
tant problema una bona voluntat, una valentia i un
seny inigualats fins ara en els darrers temps. Que
aixd persisteixi és el que desitgem, ja que les millors
empreses perden els seus fruits entre nosaltres per
la manca d'aquest esperit de persisténcia i de conti
nuitat que és característic de la nostra política. iÉs
que arreu del món el problema de l'ordre públic no
és con/tú als diferents partits i a tots els governs?
?As que havem de tenir més o menys ordre segons
rideari del Govern que ens regeixi?
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complement dissortat de tot aixo,
follia les van llençar pel baleó.
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en un
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rnoment de

Sortosament, tot alió ha passat com un mal somni,
pera hem de fer tots els esforços per tal que no torni.
Si la Situació anterior podía

i els homes que co
ésser novament valo
ritzats pel nostre poble, hauríem tots plegats de con-,
fessar que som gent sense sentit collectiu i a qui els
interessos del poble importen ben poca cosa.
meteren

nistre de

El

tornar

aquella follia podien

procés

contra els ex-Consellers.
El
contra els antics Consellers de la
que din giren els fets del 6 d'octubre, de
---

procés sumarial

Generalitat,

mala recordança,
s'han assegut al

ja ha tingut lloc i els ex-Consellers
banquet deis acusats i han estat ja
jutjats. Segurament quan aquestes ratlles arribin al
lector, la Senténcia haura

estat dictada d'una

manera

definitiva.

Aquest número ha passat
Catalunya.
A la nostra
de
Govern de normalitat
possible,
ara,
després
relativa
i
única
per
la normalitat
que treballa per a re
del trasbals del 6 d'octubre
tornar les coses al seu ?loe i que posa en la seva ac
tuació tota la seva bona voluntat. Homes intelligents,
ben intencionats i preparats fan del Govern de la Ge
neralitat un bon govern, que, per altra part, ha dei
xat la política patita de banda i no fa altra política
que aquella que pot interessar a tots els catalans.
No cal dir com la satisfacció es mostra en tots els es
taments, excepte en els professionals del desordre i
en
els sectors de rEsquerra, que no acaben de vo
veure
que si han estat precisos aquests remeis ex
lar
cepcionals a causa del trasbals del 6 d'octubre, a
ells es deu i a ningú més. Quan tenien les funcions
de Govern les van emprar fent sempre obra parti
dista, Les van constituir en benefici del partit respec
tiu prescindint de tots els catalans, i, finalment, com
La Generalitat de

terra també tenim

censura

—

un

—

e

per la

—

REBUDES

NOVETATS

SASTRE
Pl.

Urquinaona,

4

Tel. 24954

OSTRAINA

El millor reconstituent orgánic. Preparat amb la
part caliça de l'ostra. RIC EN FOSFATS. Especial
per ala vells i nens i molt eficaç en la neurastenia
cerebral, anémia, tuberculosi i malalties deis ossos.

Laboratori: Casa Santiveri, S. A.

Call,

1E. Pu

-

Balmes, 5

-

Trafalgar,

7

-

Mallorca, 247

Cerebrino
Mandri

'PLANXE.
''

22

A

•

És
un

ja sabuda: Tot bon catalá
CEREBRINO MANDRI tindrá.

cosa

Us fará sempre bona serveis en els
casos de sofriments aguts I crónica.
No

perjudica mal.

Preparat per FRANCESC MANDRI
metge 1 guiniic larmacéutic.

Provença, 277 Entrada Laboratori, Passatge
BARCELONA
Clarís, 2." porta a iná dreta
-

VI,

LAIETANA

TELEFON

A)q&.

24842.13ARCELÓNA
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GORRES PER A BANY

SABATILLES, CINTURONS, ESPONGES, ETC.
La més extensa varietat deis últims models

CASA

ROSICH

Social?

CENTRAL: Ronda de Sant Pere, 7 Meten 19923
SUCURSAL
1: Avinguda Portal de l'Angel, 25 Tolden 19613
SUCURSAL N.° 2: TapInerla, 33 Tenían 12940
-

-

-
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Unes aigües excepcionals per la seva composiciá
i per les seves famoses propietats terapéutiques

Balneari TERMES ORION
SANTA COLOMA DE FARNÉS
Malalties del sistema

Artritisme

1

nerviós i

Reumatisme.

de la circulació.

—

Temporada: del
EN BEGUDA: 'NIGUA

—Ilipertensió'arterial; apoplexia.—

Processos quirúrgics.

15

de

—

maig al

Malalties de

31

la dona.
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