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L'horror al biza
Fa pocs dies que un dictri madrileny, ben afecte
la situació, després de dirigir
l'esguard al seu
voltant,
deja amb molta raó: 'L'opinió espanyola
es
(roba en un .estat tan passiu, que no sembla
sinó que aquí tots els problemes de la vida pública
Caz quin en el buit."
1 per poca mentória que fem sobre
l'any que
acaba de transcórrer, veurem com és encertada la
frase del collega. Cap debat apassionat de premsa,
Cap problema que hagi aleat clams de protesta, no
ha sorgit durant ranv 1928? 0 si ctquest problema
s'ha plantejat, ha estat tan ben resolt que ha con
tentat a tothom i no ha estat ni tan sois discutit
a

Per cap sector d'opinió?
7'ant una cosa com l'ctltra serien ben difícils. No
hi ha assumpte en la vida pública, tant si afecta

a

la comunitat de les idees

al món privat deis
interessos, que no tingui manta solució i que no
trobi al sea entorn con griats nuclis d'opinió. I
si
exceptuem el debat económic de darrera hora, més
grat del que ningú no pugui creure
(salvant una
o cines
intervencions) i que no arriba mai a inte
ressar el ver itable poble, veurern com l'any
1928,
dms de la vida pública, s'ha caracteritzat per aquest
fenomen: allunvament de l'opinió, apaivagament
daquesta cada dia més, i estat somnolent de
la ciutadania, estat
que equival
una mort
Per aix& deja el diari madrileny a
que els problemas
de la vida pública,
durant aquest temps, han caigut
en el
buit.
Peró cal tenir en conipte que la vida pública dins
els Estats moderns té
horror al buit. Sobretot en
els régims
democrátics en qué avui el món va en
carnant els seus sistemes polítics, el buit és una
cosa inversemblant.
Si les dlemocrácies suposen
gran scorrents d'opinió, grossos partits que con
centrin aquesta opinió, tot el que sigui fer passiva
aquesta opinió, allunyar la intervenció del ciutadá
de la vida
pública, equival a votar cotnra la demo
cracia i contra l'estabilitat d'un sistema polític
avui
ferm en els més grans
Estats
i cada dia més accep
tat com únic
sistema de govern entre els !robles

moderns.

com

els istentes democrátics (no de la democra
cia buida del segle dinou„sinó d'una democracia
viva, a base de carn i de sang del poble, social

tant com política) van constituint cada cop más el
comú dominador del món; i tot el que sigui
allunyar-se'n arribará un moment en qué no
constituirá más que régim excepcional i transitori.
I si l'opinió no forma grans nuclis ciutadans, com
sera possible el régim democrátic? 1 si l'opinió no
intervé en els grans pro blemes de la vida pública
que avui capgiren els pobles i els fan entrar amb
arriscament i decisió pels camins de la lluita eco
nómica i social moderna, com será possible la

democracia?

Les democrácies anteriors

Franca,

com

Suissa,

a

la guerra,

com

Bélgica, es mantenien
d'opinió (partits polítics). I
com

sobre grans nuclis
l'estabilitat de les democracies posteriors a la
guerra, com Alemanya, com Austria, corn fugo
eslávia, damunt grans pctrtits cropinió s'asseuen
i descansen
Tinguem compte, a más, que la ciutadania, com
la naturalesa, té horror al buit. Cap corrent d'opi
nió, cap problema viu que afecti a l'entranya de
la societat, no cau en el buit. Un o altre sec
tor d'opinió, una o altra cleda política o social,
en tren partit i se n'aprofita.
Problema que avui
•

no

es

resol, problema

que

congria

nous

proble

mesper a demá. I si mirem un xic al voltant nos
tre, dins Espanya »latea-, prou arribarem a la
conclusió que aquells problemes que s'haurien de
res oldre i no es resolen són matéria a propósit
per a emplenar el dia de demá partits i cledes po
litigues gens adients amb tot el que avui regeix.
Un sol exemple, i ben colpidor, podem retreure
aquí: ?Quin és l'únic partit que ha resistit a tot
perqué ha pogut obrar amb certa normalitat com
partit i corrent d'opinió? El socialista. I el que
aixó vulgui din per a tots plegats, polítics, homes
de govern, classes conservadores, no tenim neces
sitat de comentar-ho. Qui vulgui capir, que ca

peixi...
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Que será? Jo descobriré el secret als lectors. La
Pona, la padrina de can Feliu, com usde

IV

EL

COP

D'ESTAT

En diem malaguanyades d'aquelles persones que
havien estat plenes de belles prorneses que els desig
nis de la Divina Providencia han volgut que no fos
sin complides. Una força major s'interposa com una
muralla que no pot ésser escalada entre la potencia
i l'acte, entre la facultat i l'operació, entre l'espe
ranga i la realització, i en resulta com una mena d'a
vortament. Aquesta força major si no és la mort és
alguna cosa que se li assembla.
No és, peró, la mateixa cosa un malaguanyat i un
fracassat. El primer ja hem dit que és una víctima
sacrificada als desig-nis de la Divina Providencia,
per sempre sigui lloada. El segon és una víctima de
la própia culpa. Un fracassat ho és, de cent vegades,
noranta nou per culpa del seu amor propi, per no ha
ver sospesat prou bé les própies facultats, per creu
re's tan superior als altres que no havia de menester
co•laboracions, per no saber plegar-se als temps i a
les circumstáncies i fins per no saber amagar-se o
retirar-se en temps oportú.
Els temps canvien, la gent muda de taranná amb
els nous temps i és cosa molt freqüent que els vells,
per amor propi, no s'acaben de fer cárrec de les
noves circumstáncies. El nosce te ipsuni que Quiló,
un deis set savis de Grecia, va fer gravar en el
temple de Delfos dedicat a Apolló i que va servir
a Sócrates de fonatnent per a bastir la seva filosofia,
va ésser molt ben reformat per Sant Agustí amb el
seu noverim nw noverim te dant-nos, no solament
la inquietud del coneixement de nosaltres mateixos,
sinó una altra inquietud encara, la del coneixement de
Déu, per a apendre d'establir una ben humiliant corn,
paració que alimenti la nostra humilitat i per a treu
re'n la ciencia que demanava David de coneixer per
quines vies havia de caminar. Notam fac mihi vial«
in qua ambulem.
I a qué ve tot aquest pretensiós preámbul carregat
de llatinades ? Que em perdoni el lector, que el cas
ho demana.
L'ávia deis nostres comentaris es troba en dies de
trángol íntim. Alguna cosa li ha remogut el fetge
com que mai no ha tingut el vici d'esbravar-se gar
lant, el mal li ha quedat tancat a dins. Ella, que amb
la cara soleada havia mantingut sempre el f ront llis
i seré, ara hi mostra una arruga no pas travessera,
sinó de dalt a laix que són les més trágiques. El seu
fill i la seva nora estan consternats no pel que saben,
sinó pel que temen. "La mare, diuen, no és la d'a
bans. Té alguna nosa dintre seu."
Que será? No malalteja i els seus setanta anys
són ben portats ; des que ha alleugerit el menjar i
suprima gairebé el sopar, tot plegat s'és rejovenida :
el pensament és més viu i el reuma no la molesta de
bon tros tant. No té res a dir del fill i de la nora :
ell, cada dia més acabat i més prudent, és en el seu
país alló que se'n diu una figura; ella, entenimenta
da i afectuosa fins allá on es pot desitjar. No té cap
recel de la marxa de la casa : el seu fill és tot un
home de negocis i tots es tornen bons a les seves
mans.

senyora

fruitária de la casa, tenia el dret d'administrar-la i
de retenir en nom seu els avenços que s'anaven fent.
No pas que fos una mestressa carronya i agarrada
que estigués damunt de totes les operacions ; no.
L'hereu i la nora tenien una relativa llibertat i inde
pendencia, peró s'havia de comptar amb ella per as
senyalar per quina via la casa s'havia de portar. A.
la casa hi havia ja un hereuet de nou anys i una noia
de vuit. Fins llavors havien estat els dos ensenyats.
per un bon mestre que hi havia a la vila i que cap,
al tard anava al mas d'En Feliu a dar lliçons a les
criatures. Les dues plegades havien apres de llegir,
escriure i comptes i fins i tot sabien tots dos una
mica de llatí. Una hora de lliçó és molt poc temps.
per a descompartir-la en dues lliçons separades. Si
enguany els dos deixebles aprenen les declinacions
del llatí, l'any que ve apendran conjugacions i trar
ducció tots dos, i tots dos elements d'álgebra. Amb
tot aix6 el noi estava en el seu lloc, la noia, peró,
quedaria un poc desplaçada apuntant a dona sávia.
El mateix mestre els ho havia dit : "Aquest noi está
demanant a crits un collegi i la noia també un altre
del seu ram. Han de seguir vies diferents l'un de
l'altra. Llavors, si voleu, jo podré dedicar-me als

més petits."
Aixó fou retret a taula en una conversa. A la ma
li venia de perles. I afegia que si d'ella depengués,
f aria estudiar carrera a tots els nois. Encara que el
pare no s'hi mostrava tan entusiasmat, no hi feia.
cap mala cara.
I rávia que hi dina?
Doncs d'aquí va venir tot. L'ávia, la fadrina tre
bailadora i espavilada de can Selles, la mestressa de
can Feliu que en els anys dolents tant i tant havia
fet per aguantar la casa i en anys no tan dolents per
retornar-la i alçar-la, aquella dona forta que dava,
coratge a tots els de casa, no sabia de lletra. I el
que és pitjor ;.mai no l'havia trobada a faltar. I ara
els seus néts havien d'ésser repartits pels collegis
com els fills dels senyors ? Amb tot i que ella es va
fer aquesta considerad& quan es parlava d'aquestaL
qüestió sentia paüra i callava impenetrablement.
Peró callar no vol dir deseixir-se'n i el seu caparró,
anava cavillant i ben mirat no hi trobava cap sortida.
Si els nois tenen disposició, per que no han d'estu
diar? Si els pares hi tenen gust, per qué els avis ho
han d'esbullar ? Mes per altra banda, de que cura
estudiar anys i anys i que no arribi mai el temps de
treballar i de guanyar-se la vida? Que n'havien tret
(l'estudiar lleis el Miguel de can Santamans i el
Francesc de can Dorcas, f ora de tornar-se preten
siosos i agosarats per a acabar fugint a. Anglaterra
per por que els enviessin a Ceuta o Fernando Po?
Com ella havia de resoldre aquest problema d'orien
tació general de la casa de can Feliu? Heus aquí el
neguit. Heus aquí l'objecte de les consultes amb el
senyor rector tan freqüents i la causa de les arru
gues dretes del seu front.
Un dia, meditant unes pa.raules no ben clares que
el rector 11 havia dites, es féu, com plantejant la
qüestió en un terreny nou : "I jo que hi tinc a veu
re
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? No fóra aquesta una bona
ocasió de deixar els
meus quefers ? Cada temps té les seves
exigéncies ;
cada generació la seva
manera d'ésser i qué sabem
els vells de l'antigor deis problemes
nous que cauen
damunt la societat ? No fóra un cop de bon seny una
retirada oportuna en comptes d'aquest voler gover
nar fins i tot després
de morts ?" I aquell dia ma
teix començaren les
consultes amb el senyor notan,
borne de bé, coneixedor de les cases pairals i
amarat
del bon sentit de la terra.
Dikuem-ho d'una vegada. Els documents f oren re
dactats rápidament i en ésser llegits davant l'hereu i
la jove per a recabar la seva
acceptació, causaren tot
l'efecte d'un cop d'estat. Ja us dic jo que ni la cai
guda de Donya Isabel l'any 1868 de bon
tros. No
eren altra cosa que la
renúncia clara i catalana de
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l'usdefruit a favor de l'hereu i de la direcció de la
casa també. Des d'aquell dia
ella deixava d'ésser la
mestressa, per a venir a constituir com una mena de

mestressa honorária jubilada. La veu corregué per
tot el Penedés. "En tota la comarca, deia el senyor

notad a l'hereu de can Feliu, no hi ha tres
ávies com
la senyora Pona. Ha dat él cop a la seva hora justa.
I pensar que tot ha sortit del seu cap! Déu
me'n
guard a mi d'aconsellar-li una cosa així, que jo no
obstant reconec com la més encentada."
El cert és que les arrugues del front se li desferen
alleugerida d'aquell pes que se li anava fent insu
portable, d'aquell dia estant torná. a pendre aquella
rialla de tota hora que posava al descobert
les seves

genives desdentegades.
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Una obra important
Ja s'ha posat

a

la venda l'Anuari de

t'Oficina Ro

mánica de Lingüística i Literatura corresponent

l'any 1928.

a

Un any de treball silenciós, constant i
feixuc ha calgut per culminar en la publicació d'un
aplec d'estudis d'investigació técnica
sobre proble
mes de lingüística románica, sobretot
catalana, i de
la nostra literatura, que es
pot presentar sense desme
réixer gens ni mica al costat de les publicacions
si
milars deis centres científics de l'estranger. Hi han
treballat els nostres primers filólegs i hi han colla
borat filólegs estrangers. Tot plegat fa un volum de
400 págines,. amb tres seccions, estudis lingüístics,
estudis literaris i bibliografia, precedides GIZzan ma
nifest del. Comité Directiu, on és presentat el pro
grama i orientació de l'Oficina Románica.
Heus ací
l'index deis treballsh
EsTuDis LINGüísTics.
Antoni Griera, Prev.:
Entorn de l'Atlas linguistique de l'Italie et de la
Suisse méridionale", de K. Jaberg i J. Jud.
Pau
—

—

Aebischer: Essai
au

sur

l'onomastique

catalane du ix
siécle.
Anfós Par: "Curial i Guelfa". No
tes lingüístiques i d'estil.
Grafia, fonética, morfoio
'a.
—Josep Calveras, S. J.: Variants de les prepo
sicions a, en, ab, en els dialectes catalans. Fran
cese de B. Moll:
Suplement catalá al Diccionari ro
mánic etimológic. Samuel Gili Gaya: Casos d'eti
mología popular en nombres de plantas.—Lleó Spit
zer:
Observaciones a las "Etimologies araneses", de
—

—

—

J

Coromines.
ESTUDIS LITERARIS.

bre
me

el

I.

primitiu

—

Manuel de Montolilu: So
Crónica de Jau

text versificat de la

BinioGRAPIA. —A. Griera i Josep M. cl'Oleza,
S. J.: Bibliografia
lingüística. —Manuel ,dC Monto

Ramon Miguel i Planas: Bibliografia literária.
gran complicació en
treballs d'aquesta categoria, ha demostrat
la intelli
gencj i
l'entusiasme deis nostres mestres impres
sors.
Obres d'aquesta mena que suposen
unes despeses
molt crescudes i
tenen un públic molt redtfit neces
siten l'ajut económic
de persones que sápiguen com
pendre el
La presentació tipográfica, de

Pes que representa

en

la nostra cultura la

publicació regular d'obres com aquest Anuari. L'O
ficina Románica espera trobar prou nombre de so
cis subscriptors i protectors que facin possible
amb
llurs quotes anyals la continuació regular i la
inten
sificació de les tasques d'alta cultura lingüística i
literária de qué és mostra prou eloqüent l'Anuari
tot just publicat.
r;.t 7f 7W17

Mar 7

7C-uf rItal

Contra el ROidliSMC
El venerable Bisbe de Lugo, en una Pastoral que
publicat recentment, diu el que segueix relatiu
a aquesta nova maçoneria
disfressada :
"Nos ha parecido conveniente tocar este punto,
para que no os dejéis engallar o seducir, amados Hi_
jos, por los que abierta o solapadamente tratan de
ha

apartaros de la Iglesia y de sus minisrtos; tratan de
quítanos la sana fe, que es vuestro más preciado te
soro, con sus escritos impíos, periódicos
irreligiosos,
con sus malos
ejemplos, con tantos medios como el
espíritu del malj pone hoy en práctica para la per
versión y corrupción de costumbres. No son sólo
los
protestantes y los indiferentes y malos
cristianos los
enemigos de nuestra religión y los que hacen aquí la
guerra a la Iglesia, sino otros que se figuran,
se
dicen católicos, como los Rotarios, que con
pretextos
comerciales o de obras benéficas tratan de fundar sus
Clubs Rotarios con los hijos •de la Iglesia, con fieles
católicos. No creemos que ninguno de nuestros ama
dos diocesanos se deje engallar por ellos ;
pero como
se mueven mucho sus
adeptos, y tantas astucias y
fraudes emplean para coger incautos, hemos creído
conveniente preveniros contra sus falacias y maqui
naciones. Estad, pues, alerta, y sabed que no es lí
cito asociarse con los Rotarios, o en sus
Clubs, los
que en amigablé consorcio con los masones
y pro
testantes maquinan contra nuestra santa religión, con
tra la Iglesia y sus minisros. Sed fieles católicos, per
maneced firmes en vuestras creencias, y que todos
podamos decir con San Pablo : He conservado mi fe."
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Contra el collectivisme
I.

Béns de

Considerant

producció I béns de
que

no

tinc temps per

a

consum

sostenir dues

polhniques simultánies sobre un mateix objecte,
m'abstinc de replicar a l'article de Mn. Angel Car
bonen: "Justificació d'un llibre impugnat", que alpa"
regué en aquestes mateixes pagines la setmana pas
sada. Em limitaré, dones, a dir que mantinc i que
em faig fort en el meu judici sobre l'esmentat llibre,
apuntat en els meus tres articles últims (1), i a pre
gar al meu estimat contraopinant i a guantes perso
nes s'interessen per aquesta controvérsia, que tinguin
la paciéncia d'anar seguint la meya exposició fins al
capdavall.
Quan l'any 1925, creient complir un deure i des
prés d'haver combatut diferents decisions de carác
ter socialista de la Federació de Dependents de Ca
talunya, ens aixecávem (2) contra l'acord de l'assem
blea de L,leida en virtut del qual ingressá aquella
entitat a la Federado Internacional d'Empleats 4
Técnics, branca de la Internacional d'Amsterdam, i
haguérem d'examinar els melbils i programa de l'or
ganització socialista en la qual quedava incorporada
l'entitat catalana que em tenia a mi com a membre
f ederat tota vegada que jo era soci del Centre A. de
D. del C. i de la I., cridárem l'atenció dels nostres
companys envers l'article 2." deis Estatuts, en el qual
mostrava la seva filiació i el seu esperit consemblants
Ii
a la Internacional histórica de Caries Marx que
és antecessora. Aquell article exhibia el designi d'abo
lir la propietat privada. El seu text, en els apartats
que ara ens interessen, diu així :
"Art.

2.

La Federació Internacional té per oh,

jecte reunir els sindicats dels empleats de comerg,
d'oficina i deis técnics en una organització interna
cional potent per obtenir els fins següents :
"b)

Combatre el sistema

capitalista, i substituir

lo per un sistema de producció i distribució, basat
sobre el principi de la cooperació per l'interés general
i no pels beneficis particulars."

Quan várem f er la denúncia i la crida al seny dels
dependents afiliats, respongué un deis partidaris de
la Internacional, escrivint : "S'ha llengat contra la
l'acusació que persegueix l'abolició de la
propietat privada. Es cert [jo subratllo], la "Fiet"
persegueix l'abolició de la pro pietat privada, perb cal
afegir, la propietat privada deis instruments de pro
ducció, circulació i canvi, és a dir, del capital, no la
propietat privada deis béns de consum" (3).
Teníem en cartera l'explanació del debat, peró so
brevingueren altres episodis de la mateixa polémica,
suscitats per les fantasies darwinistes, i la urgéncia
d'haver de fer cara per aquest altre motiu al mateix
nucli socialista-evolucionista que des deis mateixos
portaveus negava l'origen espiritual de l'home, afi
liant-se a les teories de l'ascendéncia simiesca, m'im
pedí tornar a ocupar-me d'aquella qüestió. ? Qui ha
via de dir-ho que, tres anys després, la discussió re
comengaria en unes circumstáncies polémiques tan

singulars com les del cas present ? Avui, dones, tinc
d'empendre la refutació del sofisme que consisteix
a fer veure que es respecta el dret natural de propie
tat privada bo i reduint aquesta als simples objectes
de consum, comengant per referir-me a alió que pro
jectava contestar als socialistes de Lluita i de Jus
ticia Social en aquella época.
Heus aquí les raons que tenia embastades per a
fer veure als dependents catalans el perill d'adherir
se a la Internacional
que es proposa, segons con
fessió d'un propagandista, abolir la propietat priva
da deis béns de producció i reservar a l'individu so
lament els de consum. En primer lloc, la supressió
dels beneficis particulars és un ideal en cap ma
nera desitjable. Volent anar contra l'empresa priva
da, camina en realitat contra els individus, impedint
la consecució de cap guany o profit en les operacions
d'intercanvi. Amenaga, a més, els mateixos obrers
i dependents, perqué essent una aspiració justa i cer
tiament una reforma digna d'ésser encoratjada, quan
és entesa amb veritable seny, la participació dels
obrers en els guanys i beneficis patronals, orientació
que estava a l'ordre del dia en molts projectes de le
gislació, vet aquí que aquesta aspiració resultava con
tradictória arnb el programa d'Amsterdam, topant ja
al primer análisi aquest programa amb els desitjos
i les necessitats deis treballadors, comengant a re
sultar que l'aspiració collectivista contenia un prin
cipi de remuneració del treball menor al que un hom
pot trobar en el régim actual.
Un núvol de qüestions, controvérsies i Iluites sor
geix darrera d'aquest horitzó. Suprimits els drets de
l'individu o de l'empresa privada als beneficis, on
han d'anar els lucres de l'exercici de l'honesta acti
vitat productiva? Perqué la collectivitat pot ésser el
Municipi, la Regio, l'Estat, i la lluita que entre dos
d'aquests hi ha entaulada en el camp de les doctrines
socials, és tan greu i aguda que no pot besllumar-se
pau ni estabilitat mentre ens esperin al llindar d'a
quest horitzó que s'obre al demá social, les noves
batalles en les quals toparan, amb cárrega de raó per
ambdós costats, els llibertaris amb la .sola reconei
xenga de l'entitat municipi, i els socialistes que dei
fiquen l'Estat. De manera que la supressió deis be
neficis particulars per si sola no sembla resoldre el
problema de la justícia, perqué quan sabem que els
lucres i guanys del negoci no poden ésser propietat
deis individus ni dels capitalistes privats, ens que
dem que no sabem de qui han d'ésser, perqué l'Estat
i la Ciutat hi poden tenir dret amb la mateixa igual
tat de títols.
Peró no es detura aquí la complicació : perqué dins
el concepte de collectivitat pot també entrar-hi una
entitat que no és la societat pública, peró que cer
tament no pot ésser negligida, i menys pels interna
cionalistes, i és el Sindicat. L'associació professional
té almenys tant dret com l'Estat o com el Municipi
a lucrar-se amb els beneficis que ja no seran lícits
als particulars. I no hem d'entretenir-nos avui a es
brinar les distintes concepcions de l'Estat segons els
sindicalistes, i que representen altres tantes dificul
tats per a saber qui tindrá, la f acultat d'absorbir
aquells beneficis, el dia que siguin abolits en tota
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economia privada. En nom de
l'interés general, veu- compta, no estiguin
rem, el dia somiat del triomf
indefensos, peró és anar contra
de l'internacionali sme, el dret de
persona lliure i racional impedir als indibarallar-se els partidaris de les diverses concepcions
de la
les activitats productores, l'empresa,
collectivitat, amb títols cada una de crédit pre- vidus
la iniciativa i la disposició deis f ruits i
ferent contra els beneficis particulars.
productes
d'aquesCal
conv
enir
tes activitats, proclamant aquestes
que la
perspectiva no és encoratjadora, perqué j a és
funcions com a
exclusives de la collectivitat (i aquí ve el
prou tenir una utopia
davant deis ulls,
problema
hayer
de seguida : quina collectivitat,
d'orientar-se envers tres o quatre utopies, pere>
l'Estat,
la
Ciutat,
el
contra dicSindicat ?). Si el produir és una funció
tóries elles amb elles és
natural
i
digrealment excessiu.
Segurament els socialistes respondran que encara na de l'home, per qué ha de tenir aquest dret la collectivitat i no l'home tlot sol ? I si és una
que els
interessos generals en les seves
activitat
cepcions puguin estar en lluita, ni quedistintes c on- inhumana, que signifiqui explotació i xuclament de
sigui 11uita suors, si els individus no deuen
aspra i sagnant (com
exercir-la, la collecla de bolxevistes i anarquistes
en la
Rússia deis Soviets), almenys haurá desapa re- tivitat tampoc.
Per?) el més colpidor és que
gut la tara odiosa
l'arbitrari impediment
del régim actual : l'explotació de que
els individus produeixin, veto estés
l'home per l'home. A aixó objectaré que si
a tots els
és odiós
homes en general, s'entén aplicat als
explotar l'home, tan odiós i tan injust és
obrers, a tots
que l'ho me els individus pobres i
l'exploti un altre home com que l'exploti la collectinecessitats d'avui. Cap llei no
impedeix, sota el régim
vitat. Que la societat, ádhuc
eliminats els particul ars pel seu compte, a part actual, que l'obrer produeixr
del seu treball assalariat. Ho
beneficis, pot explotar i de
explota l'home, o al- impediran les circumstáncies,
menys dóna als treballadors fet
l'excés del seu treball
la sensació que els ex- que no li
plota almenys tant com
donará hores lliures, la petitesa del
salan,
els burgesos, en donen proque no li deixará sobrant apte per a
ves incontestables el
esmergar-lo en
moviment sindical deis func jo- producció ;
peró cap llei burgesa, ni cap principi filonaris a diferents paisos
aixecant-se en revolta con tra sbfic no li priven
l'Estat, que ja no realitza, xuclant-los el treball i la
d'augmentar lícitament i honesta.
ment els seus guanys, els seus
suor beneficis
beneficis individuals,
particulars,
pero?)
que
segueix pagant.- amb alguna activitat
los o tractant-los tan
productiva. Aixe), sota el regini
malament
com
els
burgesos, vers el qual s'encamina, i ens
les vagues de
encamina, la Internafuncionaris diversos com ferrovia ris cional, no
(de l'Estat), empleats
será possible. Tota una orientació
de correus i telégrafs, etc. i basada
social
els moviments
en l'aprofitament de
l'activitat sobrera del trede reáisténcia d'altres dependents de
afavorida arnb la reducció
l'Estat, en demanda de millores econe>miques i en exi- bailador,
bll, amb la jornada de vuit hores, qued'hores de tregencia del reconeixement de drets sindicals, com
tendeix a facilitar als treballadors l'explotació de
exemple els institutors o mestres públics de Frangper
jardins
i horts
obrers (jardins i horts, i la terra rnateixa,
Recordem haver llegit al llibre de Pouget sobre a.
són
insel truments de producció),
sabotatge, la proposició presentada a un Congrés sinindústries doméstiques, petidicalista, invitant a causar, per valor de io0.00 o tes empreses, oficis individuals, tot aix6, per la seva
naturalesa productora o per necessitar poc o
francs de perjudicis a la Ciutat de París per
molt carepre- pital, quedará abolit.
sllia a haver el Prefecte del
Així, dones, el régim al qual
Sena refusat, a uns opela Internacional d'Amsterdam, segons
raris deis serveis
consigmunicipals, el permís per a assi s- tendeix
tir a la
na l'article segon
deis seus Estatuts, minva i limita
dita assemblea. Les practiques de sabotat
ge
més que mai les possibilitats de guany
deis ferroviaris italians
deis obrers,
contra l'Estat, amo deis f€ratempta contra la dignitat personal deis
rocarrils, són clássiques en la história d'aquella
proletaris,
arm a
als quals priva tata sortida a la
Obrera Realment tot aixó no pot inspirar
independéncia
ecogaire
ennómica, i encadena d'una manera fatal,
tusiasme en el sentit de fer creure que pel
irremissible,
suder,
camí
1a
perqué es tracta d'un
1-ressió de beneficis
basic del régim col
particulars s'arribi al reialm e lectivista, les facultats principi
de
i la llibertat de l'individu, i
pau i de la justicia social.
per tant, de l'obrer d'avui día.
Moltes més qüestions, pero, sorgeixen
la fórmula
encara d e
R. RUCABADO
que enclou l'ideal de la Federació
d'Ams
(Seguirá)
terdaro, que la collectivitat aboieixi la propietat pri
vada deis béns
(1) Ço que ens ha dit i ço que podía
de producció, circulació i canvi am
la sola
l'autor d'El
Colectivismo", I, II i III, CATALUNYA dir-nos
concessió als particulars, entre ells els obrers
SOCIAL, IlútriS. 392,
deis béns de
393 i 394, I, 8 i 15 desembre 1928.
consum. La primera d'aquestes pregun
tes és
(2) Es en holocauste a la modéstia del
la següent : qui és la
lienguatge que
parlo
en plural
en el curs del present
Internacional
d'Amster
dan] per a
article. En realitat,
totes les intervencions a les
decretar que els individus no poden
quals em
en aquesta
(luir, per a decretar que
proqüestié, varen ésser actituds personals refereixo
els particulars no poden posmeves.
seir
(3) Justicia Social, article
instruments de producció ? Quin poçier hi ha al produit al suplement
Capitalisme i Socialisme, re
1116r1 per a
de Lluita, publicació de la Federació
proclamar
amb plenitud de dret (no de
com els
Dependents de Catalunya, octubre 1925.
bolxevistes a Rússia i Bela Kun a Hongriafet,
el
en
Període comunista) que l'home
riltestInkrobfrIzkarg¦elMtdrcatinpjrzlkj~z.:
vidu
no pot com a indii explotar per si sol
instruments de
ucció ? En el régim
Del món caló&
actual
humana está
niltada per la capacitat, peró l'activitat
en el régim a qué
Pireo els
a,sA la ciutat de Geiselgastein,
Alernanya, s'ha aixe
Per una internacionalistes l'activitat estará limitada
cat la primera església
prohibició fonamental. I no és atemptatori
dedicada a Crist Reí. El día
a la
de la inauguració l'Eminentíssim
Si soldignitat humana privar a l'home de produir, per
Cardenal de Cola
o
nia pronuncia un bellíssim
amb
ajuda d'altres ? Certament, cal que la
discurs, dient que aque
ilei vigili i
garanteixi que aquests altres amb els quals lla església constituía una "idea, una pregaria i
un vot".
,
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Podes i récnks
qub honora avui les págines

técnics,

essent-ne una bella prova el mateix
de
vosté
abans ref erit. No podríem també
article
de nostra publicació el Conseller-Delegat de l'Ins
Josep
referir-nos
al
notable
contista base Trueba, en la
Nacional
de
Previsió,
Excm.
Sr.
D.
titut
Maluquer i Salvador, fa referencia al que retolat seva delicada i enginyosa narració Lo que es poesía
El poeta i el técnic va ésser inserit en la nostra amb les característiques d'espiritualitat que desco
edició de 20 d'octubre de 1928, pel nostre director bria en la vida familiar del camp, per exemple ?
Aquí arribem a un aspecte important, que ja asse
En Josep M. Gich, amb motiu del traspás d'Ignctsi
nyalava el qui f ou docte Mestre de Filosofia i Pro
Iglésies.
fessor de 1V1atemátiques a Vich, Balmes, en dir que
Al Sr. D. Josep M. Gich entre els f enómens que expressen la societat, no
n'hi altre de més senzill que l'impuls de l'eptusias
me ; ni més necessari,
segons ha dit fa molt poc
Fa algun temps, mentre jo atenia adaleral al re
temps el qui és mestre en música i de vegades sor
cobrament de la meya malmesa salut, va publicar
vosté un article, interessant com tots els de vosté, prenent escriptor en disquisicions filosófiques, Ama
deu Vives, en afirmar que "la veu de l'entusiasme
en
trobar-me restablert,
a CATAMJNYA SOCIAT4 i
grácies al Senyor, em manca temps per a referir-me és ampla i fins la intelligéncia ordenadora sois pot
fer de capitana deis nostres sentiments, bo i cavall
al mateix tema, encara que no al cas concret que
cant
sobre l'exaltat Pegás de l'entusiasme".
motivá aquell article de vosté, o sigui una relació
Sense
aquest entusiasme no hi hauria a Espanya
legal
de
Previsió
entre
un
favorable al nostre régim
ni fora d'ella les institucions socials matemátiques
gran poeta sentimental, al malaurat autor d'Els Vells,
de Previsió. Poesia popular sentida hl ha en els Ho
i un entusiasta obrer del Segur social. Agraeixo les
menatges a la Vellesa des de la proclamació deis
seves apreciacions, encara que siguin filles d'una ex
vells per l'exce•lent Moragas a Sant Sadurní de
en
el
que
fa
ref
eréncia
al
segon,
cessiva amabilitat
Noia, on la institució va néixer i quedá batejada
passo endavant.
En pensar en la prosa del treball assegurador (una per un Bisbe de solid valor social', el Dr. Reig, fins
a
les més cálides paraules d'un benemérit patrici
de les ocupacions esgotadores que no sempre recor
dem quan del segur es tracta) i en recordar que octogenari, el General Marvá, President de l'Insti
s'utilitzen taules de vitalitat de les quals a vegades tut Nacional de Previsió, en el darrer Homenatge
a la Vellesa, a Madrid.
una de sola implica més de deu mil operacions ma
Tot aixó és poesia, acompanyada de realitat asse
temátiques, cal demanar : on es troba el nexe d'aixó
guradora
i inspirada en una amplitud comprensiva
amb la poesip?
de la vida del treball. Una rauxada de la mateixa
En el darrer aspecte, en el qual la resposta sem
bla menys senzilla, ens adrega a la solució l'immor-* poesia va passar per l'Homenatge a la Vellesa a
tal Balmes en tractar de la Influencia de la sociedad Tolosa, de Guipúscoa, que, adquirint to molt alt en
les paraules del Vice-president de l'Institut D. Inno
en la poesía, dient que : no hem de portar el compás
matemátic sobre aquells assumptes qüe abunden amb cencl Jiménez i els Directors de les Caixes de Pen
inspiració i en sentiments, sense creure que per sions de Barcelona i d'Estalvis i Retirs d'aquella
provincia, f ou sentida pel cap del Govern i ha re
avengar en els durs camins del cálcul integral el mé
percutit
en la prosa financiera de la Gaceta destinant
més
segur
és
el
de
lliurar-se
a
la
volada
de
tode
la fantasia. I deixant el text bah-Pesa per a retor
un millo i mig de pessetes a aquesta simpática fina
nar-hi tot seguit, direm que tot aixó pot encarnar litat en totes les regions espanyoles. Xifres són aques
socials, i els poetes, que no són la tes saturades de delicada poesial
en institucions
Altre aspecte té el poeta, i és el de la seva espe
societat pero que en formen part, es converteixen
cial técnica. Tots tenim alguna cosa de poeta i quel
de vegades en l'expressió d'una necessitat social, en
com de técnic, com podria dir-se modificant un xic
un órgan per anunciar-la.
la coneguda frase popular ; i en aquest sentit ample
El príncep dis enginys espanyols, Cervantes, of e
podein ésser tots compresos en aquest món de la
reix una visió clara de la pensió obligatória del re
poesia.
tir en un passatge del Quitxot, i el renomenat épic
anglés de la passada centúria, Tennyson, té uns ver
La técnica del poeta pot arribar a la psicologia
que
sos precursors del Congrés internacional
va ci
deis pobles ; per aquesta raó va dir Le Bon que l'art
del sentiment és una funció de govern de gran im
tar amb elogi en el Congrés Actuarial, reunit a Lon
portáncia. Ja en va donar proves el gran rei Anf ós VII
dres l'any 1898, el savi matemátic qui el presidí,
doctor Young, amb un comentani sobre la previsió de Castella encarregant una missió política al céle
en altres inspirats poetes.
bre trobador Marcabrú per a ésser portada a cap a
poeta,
Catalunya i Provenga amb aquell art polític que ja
poetes
I
A
més
d'aquesta
visió
d'algun
Els
que és el cas del dramaturg catalá abans a•ludit, i admirava Jovellanos en aquests heralds populars
que així mateix va tenir un gran exemple en l'anti
essent altre exemple deis nostres dies el de Lloyd
guitat clássica arnb les Gargiques on Virgili expres George estimulant els cantaires i músics populars del
seu país de Ganes per animar l'esperit públic nece3sa el desig de Roma del retorn a la vida del camp,
sitat d'entusiasme, la sal de l'ánima segons mestre
amb major amplitud i transcendéncia que els seus
Vives, i deixant de vegades el Ministeri de Municions
grans legisladors, pot existir quelcom de poesia fins
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L'esperit paganitzant, que
rístiques del present temps,

és

una de les caracte
envaint les societats
cristianes. Costums, modes, diversions, premsa, art,
gustos..., tot es ressent d'aquesta invasió, fins les
Practiques religioses, fins alguns devocionaris. No
cal dir com els sectaris s'aprofiten d'aquesta ten
dencia. Ara, com aquell que no malicia res, van torn
bant cap al seu cantó les festes més pregonament
Cristianes: Santa Llúcia, Nadal, Circumcisió, Reis.
Santa Llúcia és la "Festa de l'Agulla" ; Nadal, la
"piada de la, llar" ; la Circumcisió, "Cap d'any"
(que és una f esta que ja quasi ens la tenen paganit
zada); els Reis, la "Festa de la mamada" innocent...
I no s'acontenten amb aixó els sectaris. L'altre
dia un diari que es té per católic, i creiem que ho
es, advocava, bé que indirectament, pel retorn del

i

eStar alerta
sortir al pas

contra

va

aquesta insidiosa

campa

d'aquesta mefítica invasió.
*

*

IIem
Posició

Ignasi Iglésies, Els Vells, i aquí tan popularitzada
com ho fou a Anglaterra, a mitjans del darrer segle,
la poesia social Song of the shirt (cangó de la cami
sa) de Tomás Hood, la consideració i gratitud de
guda a la idealista poesia en el seu lligam amb la
realitat.
L'afirmació evangélica, molt alta, que no sois de
pa viu l'home, pot aplicar-se a la nostra especial tas
ca dient que no
sois l'esforg económic és el que
dóna vida al segur, i menys encara al segur social.
Sempre de vosté afm. amic i company q. 1. e. 1. m.

JOSEP MALUQUER I SALVADOR
Sant

Joan Despí, 8

gener de 1929.

entrat
encara

*

*

en

l'any de l'Exposició, pere, l'Ex

no

ha entrat

a

Barcelona.

Voletn dir que Barcelona se la mira com si es
tractés de l'Exposició de Sevilla, posem per cas. No
la considera
com a cosa própia. Es un paper de
met com sol
dir-se. Creietn equivocada aquesta ac
titud.
Barcelona,
vulgui's que no, té amb l'Exposi
eió un
compromís d'honor, i cal cornplir-lo bé.
*

*

*

La moda de fer anar els petits amb les
nues, si sempre peca d'indecorosa,

els dies

almetes
en

que

r4:21.tr¦tat

el fred apreta és, senzillament, cruel. Sembla impos
sible que els pares, per a seguir una moda tan in
convenient per tots conceptes, sacrifiquin els seus fi

llets d'aquesta

manera.

Alguns pares diuen que és una moda molt higié
nica perqué... és moda. Per qué no la usen ells, si
tan higiénica és ?
*

*

*

S'han fet i
nou, i

van

es
fan molts calendaris sobre l'any
publicant-se balangos de l'any vell, que

són pas satisfactoris del tot.
Les profecies són fácils de fer, perqué l'esdeve
nicTor es presta a totes les facécies de la, imagina
ció i s'acomoda a tots els gustos deis augurs, per?)
a benefici d'inventari.
Mes els balangos, com que
viuen dels fets, són durs de pelar. Poden disf ressar
se, poden f er-s'hi jocs de mans, peró un dia o altre
la veritat torna pels seus furs i les coses es presen
ten tal com són. I consti que no ens referim per a res
a les coses polítiques.
no

rzkb.f

*

Aquest any els Reis portaren a Barcelona un de
vessall de joguines, i la gent, bufant-se els dits de
fred, es tirá al carrer fins el punt d'embussar-se al
ganes vies.
Tantnateix se n'ha fet un xic massa...
Tothom es creu amb dret de demanar presents
als Reis, i amb el deure de
regalar-ne, i els pressu
postos familiars es recarreguen ruinosament. No és
Pas aquest l'esperit rectament cristiá en la comme
moració d'aquesta gran diada.
*
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anat més enla del que cm proposava
expressar, des de l'esfera del segur, amb ocasió
d'una obra literária tan sentida com la de l'insigne
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Jocs Florals, que tradicio
través de tants organismes
seculars ja caiguts, no revelen en els poetes una
tecnica organitzadora corporativa ben interessant?
Per acabar, resulta interessant recordar que el f a
mos literat Mesonero Romanos va ésser
l'inspira
dor de la Caixa d'Estalvis de
Madrid ; que en la
Primera campanya popular pro Institut Nacional de
Previsió en 1889 van anar units poetes i técnics,
com vosté sap i ha
difós, ja que un deis lluitadors
va ésser el famós
novellista de la Muntanya, Pere
da, entusiasta Conselier de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat d'Anfós XIII, de Santander.
Desitjava manifestar-li a vosté el meu agraiment
pel seu article, massa bondadós per a .mi, que ya
publicar voste en la interessant revista CATAUTNYA
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I els nostres mateixos

nalment subsisteixen
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ELS

Donya
Ha tnort

a

QUE MOREN

María

Toledo aquesta

sidenta de les Dames

Manfón
insigne senyora, Pre

Catequistes, digna

successora

aquest alt cárrec d'aquella inoblidable dama, donya
Dolores Soperia, que fuma aquesta heroica associa
ció per l'evangelització deis obrers, tan incompresa
com singular i adequada a les circumstáncies presents
de la vida obrera.
L'actuació de la senyora Manjón ha deixat rastre
de glória en la vida de les Dames Catequistes, tan
plena d'alts exemples d'amar a Déu i els obrers per
Déu.
Descansi en pau al Cel, després d'una vida tan
activa com portá a la terra, i frueixi allá del premi
que sens dubte hauran rnerescut les seves virtuts
admirables.
A les seves dignes filies, les Dames Catequistes,
el testimoni del nostre sincer condol.
en
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Evolucioniárne
VIII

influbncia da rlgiin
Cap deis elements, necessaris a l'organisme per
La

subsistir,

a

derivació tan íntima i subs
tancial com es que aquell assimila i els quals consti
tueixen el seu regir/1 alimentan. Es evident, doncs,
la seva importáncia en les modificacions de qué són
subjecte els organismes. Quin és el grau de llur
influéncia? Quina, llur intensitat modificativa?
En la vida lliure de la naturalesa, uns animals són
carnívors, d'altres herbívors o •granívors, d'altres
nativament es senten inclinats a una alimentació mix
ta. El domini de l'home fins arriba a fer-los variar
el régim natural. Es un fet demostrat, i evident, al
menys per a certes espécies. Es necessita, peró, una
lenta i prudent graduació, puix del contrari tota pro
va esdevé impossible. Per a aixó cal reconéixer fins
a quins límits el canvi deis aliments és re,alitzable
sense provocar la mort de l'animal o bé causar-li unes
pertorbacions tan greus, el darrer corollari de les
quals sigui la mort.
L'home, per mitjá de la domesticació, ho ha acon
seguit per a diverses espécies. El gat i el gos, per
exemple, en estat selvátic van ésser exclusivament
carnívors. En el doméstic prenen els aliments vege
tals, per bé que cuits i condimentats. Es f orça pro
bable que en la naturalesa no s'haguessin sentit mai
inclinats a canviar de régim, puix el Ileó, el xacal,
el tigre i d'altres, abans es moririen d'inanició que
alimentar-se de vegetas. Ço que cal tenir molt en
compte, i recordar-ho bé. Igualment un antílop, un
moltó, un conill, eminentment herbívors, es resig
naran a la mort abans d'acceptar un régim de carn,
en la vida selvática.
Cal tenir present, demés, que dintre de cada ré
gim alimentan específic, unes espécies amen la di
versitat. D'altres, peró, pertanyents als ordres més
baixos de l'escala zoológica, pel seu instint i les se
ves exigéncies fisiológiques, prefereixen
sempre un
sol i exclusiu aliment. I en mancant-los la menja ha
bitual, abans moren que no en cerquen una de nova,
quasi igual. I aquí sembla que escau de retreure el
fet esmentat per J.-H. Fabre en els seus Souvenirs
Entomologiques. Com s'esdevingués que una gelada
molt tardana matés les fulles de les moreres, fou
cridat l'eminent naturalista perqué indiqués quines
altres hines podrien substituir aquelles per a l'ali
mentació deis cucs de seda. Van provar-ne algunes,
les de l'ortiga i la morena. Tot f ou inútil. Les bes
tioletes les refusáren i es moriren d'inanició. Poste
riorment s'ha descobert una altra fulla, d'un arbre
procedent del Nord d'América (Madura aurántica),
que els agrada i en casos necessaris pot suplir les
de la morera.
El mateix eminent naturalista retreu encara les
proves fetes damunt l'escarbat sagrat (Ateuchus),
les quals acabaren indefectiblement sempre amb la
mort de l'animal, fins que descobrí que les larves es
nodrien deis excrements de l'ovella. Aleshores, posa
des en aquests, es desenrotllaren perfectament.
no

pren

una

De totes les provatures i observacions, es dedueix
que en l'estat selvátic, els organismes no canvien el
régim alimentan natural. I que, domesticades, al
gunes no refusen del tot a canviar-lo i ádhuc s'adap
ten a un de nou sempre que es prepari d'una faisó
gradual i paulatina. Per a les primeres, evidentment,
no hi ha lloc a acceptar cap principi d'iniciació evo
lucionista, provocat per la influéncia del régim ali
mentari. Per a les segones, les modificacions que en
reixen i que se'ns mostren a l'observació, són tan
precáries i accidentals que no poden atribuir-se a
una transformació evolucionista. La naturalesa, peró,
tant si es tracta de les unes com de les altres, no
obra, ni acciona sota la provocació d'accidents i con
dicions artificials preparades per l'home, sinó segons
les seves lleis independentment.
D'altra banda; la tendéncia de cada .espécie a cer
car i habituar-se a un régim alimentan específic, és
f orça racional. Puix, si bé es considera, en la natu
ralesa, comptat i debatut, tot element nodritiu ori
gináriament procedeix deis vegetals. Aquests consti
tueixen, com si diguéssim, la gran fábrica on s'ela
boren, amb les primeres matéries minerals que pro
porciona la terra, els elements de la vida. Certs pro
ductes són comuns a tot l'ordre vegetal; d'altres, pe
ró, i són els més nombrosos, només es produeixen
en certs arbres o plantes determinades. Cada genere,
cada espécie fabrica els seus elemenks especials. Uns
elaboren les esséncies, per exemple ; d'altres, les fécu
ls, d'altres les grasses, d'altres les reines, els sucres
uns altres, i uns altres, finalment, els ácids.
Segons aquesta Ilei, cada espécie vegetal f orneix
energies ben determinades, totes les quals d'un ple
gat els herbívors no poden assimilar ni les necessi
ten tampoc per a llur subsisténcia. I ádhuc i tot els
reeixirien nocives, o senzillament verinoses. Cada

'una d'aquelles exigeix

una

disposició orgánica

espe

cial de l'estómac i fóra absurd de pensar que els her
bívorá tinguessin una resisténcia estomacal prou f ar
ta per assimilar tots els elements de totes les plantes
a la vegada o indistintament. Per aixó es mostren
refractaris a pendre altres aliments que els necessa
ris i habituals.
Per altra part l'animal en el regne natural, si es
considera bé, apareix més aviat com factor de con
sum que com
element de producció. Per aixó a la
varietat deis productes deis arbres i les plantes, aquell
hi oposa una marcada uniformitat. Tots els ous
l'albúmina, per exemple, des del de l'estruç fins
al del colom. La caseina de la llet de la ,vaca és la
mateixa que la de la burra. La carn musculosa és
igual que la del llop, que la del conill, que la de la
granota. Així el comestible animal no está limitat a
una sola espacie. I quan algunes d'aquestes carnívo
res refusen de pendre certs elements musculosos,
és de creure que en contenen algun de verinós per a
elles.
Les consideracions precedents aclareixen els límits
d'amplitud del régim alimentan deis animals. Totes
les temptatives i provatures de l'home semblen con
firmar-ho. De les més vulgaritzades en les obres

conténen
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d'história natural, per a illustració deis nostres lec
tors, treiem aquestes. Existeix una papallona (Ocan

dispar)

ria

que

indistintament

pon

damunt

les

fulles de l'alzina o damunt les de l'alba. Les erugues
accepten per nodriment el mateix les fulles de la no
guera que les de la

trepadella. Peró si

es

crien amb

les d'aquesta se'ls aclareix el color de les ales i

sem

bla que generen unes papallones més petites. I ádhuc
tal modificació es transmet per herencia. De seguida
mostren, peró, una tendencia cap a la forma originá
ria específica i no paren fins haver-la adaptada. Pot
retreure's després el cas d'una altra eruga la qual,
alimentada amb les fulles de presseguer o bé d'abe
doll, modifica la forma. I encara les gallines anome
nades de Houssay, puix aquest naturalista prová de
sotmetre-les a un régim completament carnívor, i

adoptaren

una córpora nana.
Qué s'esdevé, pero, sempre que es canvia l'ali
ment? Que tots els individus mostren una tendencia
irresistible a recobrar la forma específica. I aixó és
l'interessant. Per altra banda, própiament parlant, no
hi ha hagut cap canvi de forma, puix es poden co

nkixer ben bé les

unes

OCI

S

AL

25

i la deis seus davallants. I aquesta condició o carác
ter inconfusible precisament és el que marca els
lírnits de la variació morfológica sota la influencia
del régim alimentani com les modificacions degudes
a la influencia deis constitutius, que analitzávem ,en
els articles anteriors. Que l'ambient o d'altres factors
com el deis aliments hagin estat la causa de certes
diferenciacions accidentals és perfectament posat en
raó i admissible. Peró siguin quines siguin les mo
dificacions, mentre es puguin distingir i reconéixer
amb els seus trets característics, immutables i incon
fusibles dels lligams de l'especie o de la familia de
qualsevol individu arnb el seu ancestre més llunyá,
no hi ha canvi de forma, no s'ha realitzat cap feno
men
o procés evolucionista. 1 aixó és l'important.
Al capdavall, per raonar aquestes simples modifi
cacions vaga tanta parenceria científica, i el fer re
tret d'exemples rars i estranys. La vida doméstica
deis animals ens mostra cada día exemples, més o
menys tpics, i no hi ha necessitat de trencar-se tant
el cap per explicar-los. Puix quasf el mateix sentit
comú i el seny natural. són prou per a explicar-les.

i les altres, la deis ancestres

ANGEL GRAU
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Paraules de vida
í dilLSOS de salvament
Profundament social és la intenció, aprovada i

beneida pel

Pare Sant
per al present mes de ge
donada a l'universal Apostolat de l'Oració
a sant i senya deis seus
innombrables socis, i
a fi primordial a qué deuen aspirar i pel qual
han de pregar ells i tots els cristians, d'una manera
especial durant aquest mes, i... sempre.
Rebre avnb gran reverUcia i docilitat les paran
les i els avisos del Vicari de Crist en la terra, és el
contingut, la fórmula, de la referida intenció gene
ral, la qual cosa suposa tot el contrari de l'esperit
protestatari i de rebellió que ara domina arreu del
món, sobretot en les classes socials que es tenen per

ALS NOSTRES LECTORS

—

ner
coni,
Conl

—

CATALUNYA SOCIAL ha trobat bona
acollida entre els catolics de la nostra
terra i avui té ja una gran difusió. Ja
fa

nou anys que enarbora ben alta la
bandera de combat. Desitjant corres

pondre
ment

a les
atencions que constant
rebem deis nostres lectors, des

rnés illustrades.
No cal més que fixar-se en el taranna d'aquesta gent

d'avui augmentem el nombre de pla
nes
i o ferim la revista relligada. Na
turalment que aquestes millores repre

Per

senten

a veure l'esperit
que l'abranda. Tothom sembla
que porta un rei al cos. Escolteu: "Jo penso que... Jo
sols cree... Jo protesto contra... Jo em ric de..." El
.lo sempre per endavant, el propi judici afirmat com
a
criteri i regla de fe i de vida, la queja-a i el blas
nte sempre a la boca. Fugiu!,
deixeu-los passar ! Són
els intellectuals, són els superhomes, són els que "sois
creuen el que veuen" (i no veuen res perque són
lloscos d'enteniment), són els que no troben mai res
ben dit, ni res ben manat...
Es la rebellió vivent, és la protesta proterva, és
l'escepticisme normatiu.
Contra aquesta malura social que té a les socie
tats contemporánies en perpetu estat constituent i en
Perpetua rebellió, va la intenció que esmentem.
Les Paraules del Papa són paraules de veritat i els
seus avisos normes
de vida.
Al Papa no hem de regatejar-li res.
•Qui regateja
teja a Crist, iantal Papa regateja a Crist, i qui regaiudicatus est.
A. Z.

un

nou

perqué
l'agrairan.
gust

esforç, peró

el fem amb

sabem que els nostres amics

Accedint als precs d'alguns subscrip
tors el nostre company J. Civera i Sor

mani, tornará

a

rependre

deis contes que temps

la

enrera

publicació
varen

oh

tenir tan bona acollida. Aquesta setma
na publiquem el conte "Els dos amics".

Esperem que els nostres bons amics
seguiran propagant amb entusiasme la
nostra publicació, obtenint nous adep
tes a la nostra causa.

6~~40,14,4144
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Els dos
Cada matí es trobaven a la font baixa Josep i
Francesc, dos pastors de Bellpuig. Davant la font
hi ha un prat, Pherba del qual verdeja dolçament.
Els pollancres s'enfilen dins la llum clara i Paigua

que cau de la font, transparent i dringadora com
el cristall, s'escota plácidament dctmunt la molsa,
color de maragda.
Bellpuig és un poble dintinut, les cases del qual
blanquegen al'cwm d'una muntanyola. Del cim
estant es veuen onejar les muntan,yes que blave
gen enllá de Phoritzó. A la plana verdegen els
conreus entorn de les masies, colrades com una
garba de blat. L'esglesiola de Bellpuig és molt
humil. A l'altar hi ha una imatge de la Mare de
Déu, que porta un mantell molt blau i flaira a
farigola i rornaní.
Els pastors Josep i Francesc són bons amics,

perd
ment

comprenen. Josep es pregunta constant
qué hi ha darrera les muntanyes que ven one

no es

jar

enlia deis canips ubérrims i Francesc voldria
que el sol no es colgués mal per a pctssar la vida
vora els pollancres i la font que somica dins el si
lenci del prat
Un día digné Josep a Francesc:— Me'n vaig
a ciutat. Em plan más la companyia deis homes
que la de les ovelles. El dring de Por és más plaent
que el dring de Paigua de la font. Vull ésser ric.
Francesc va respondre:— Jo cada dia beneeixo
el bon Déu, perqué ha posat tantes meravelles da
vant els meu,s ulls. ?Vols dir que una ciutat val
me's que un bell paiscttge? El diner no ent diu res.
Si tu vols anar a ciutat a amuntegar riqueses, jo
res4aré ací, vora les ovelles blanques i els pollan
eres alts i rígids, que s'enfilen dins la llum clara.
Arriba el día de la partença. Els dos canjes es
varen acomiadar amb llágrimes als ulls. Francesc
va romandre sol dins el silenci i la quietud deis
camins.
Quan el sol es colgava darrera els pies Inés alts
de les muntanyes, Francesc menavo les ovelles
camí de la cleda. Els núvols blancs com borrallons
de neu esdevenien san gonents, i quan Francesc
alçava els ulls al cel Ii semblava que aquell escam
pall de núvols eren roses vermellenques que ha
vien florit sobtadament sota la gran planura de
rinfinit. Els núvols que havien acompanyat el sol
comí de la posta eren tan resplendents que énlluer
naven.

Les muntanyes s'adormien lentament

sota el

primers estels. Quan les °miles penetra
ven dins de la cjeda, portaven encara damunt la
blancor de la llana un polsim d'or deis darrers rai,qs
brill deis

del sol de posta.
Les ombres de la nit davallaven a la terra, i els
ocells xiscladors s'adormien estarrufats arnb el cap
sota l'ala, damunt les branques garrides deis arbres.
El grill feia vibrar Púnica corda de la seva lira
pobra i hurnil i els rats penats, com les bruixes de
llegenda, volaven damunt els camins entenebrits,

fent giragonses.

Un día Francesc digué a un home ric qtte pos
seia una ermita rnig enrunada en un pendís de

A

S

OCI

andcs
muntanya.-- Si

deixeu reconstruir la vostra
nieva estalla.
Al cap de pocs dies es trasiladO a !'ermita, i
treballant ardidament aconseguí reconstruir-la.
En aquella petita ermita es venera una irnatge de
Sant Martí. Els camperols de la ro dalia visiten l'er
mita el día de la seva festa i al davant hi fan, ba
llades.
Francesc viu content en mig d'aquelles soledats.
Cada matí obre la porta de la capelleta i s'agenolla
davant la imatge del sant. Un raig de sol penetra
per un finestral i damunt el trespol hi ha clapes de
llum blaves i vermelles. Une sants d'un, vell retaule
somriuen beatíficament en veure aquell rajolí de
llum policromat.
Un matí varen passar davant l'ermita uns cala
dors. Entre ells hi havia En Josep. Quan Francesc
eiki a la porta i va veure el set( amic exclama:
Josep, ja has oblidat aquell vailet que pas
turava amb tu les ovelles a la muntanya de Bell
cm

ermita, jo faré allí la

puig?

En Josep, esclafint a riure digné:
Aquest
pobre ermita somia. No sé qui sou.
Aprofitant Pavinentesa que els caçadors s'havien
escampat per la muntanya, En Josep penetrá a Per
•

—

digné asprament al seu amic:— Es conei
de seguida els que han passat la vida en mig
d'ovelles. No comprens que sóc un home ric i que
no és prudent que diguis davant,els meus com
panys que jo havia estat pastor?
Francesc respongué porugament:
?Que és
cap deshonor haver estat pastor? No sabia, amic
me% que les nieves paraules et poguessin ofendre.
Ai, com has perdut el temps, Francesc
digné Pamic en un to burleta.— Si anessis com jo
a Pencalç de les riqueses i deis plaers, coneixeries
els bells goigs de la vida!
Ai, amic meu—respongué Francesc,— si
coneguessis la pan que plana damunt la nieva áni
ma, sabries qué cosa és viure. Tu cerques l'ale
gria pels camins de la vida, i jo la cerco dintre
meu. Mira— digné, obrint de bat a bat la fines
tra de la seva cambra:— aquestes muntanyes són
más belles que les grane ciutats.
Francesc, tu no saps el goig que dóna el dring
de Por.
---Josep, tu no saps com és sonor el cant del vent.
i el xerroteig de les fonts.
Davant Permita conversaven els amics d'En Jo
sep, i aqnest s'acomiadá fredarnent del seu antic
mita i
xen

—

—

—

—

—

company.
en

Els caçadors es varen perdre dins la boscúria
els aires ressonava el lladruc dels gossos ágils.

Al cap de pocs dies, Frctncesc

tustava

la porta

d'un convent de frares d'un poble veí. Aquests fra
res eren fills del Pobrissó d'Assís. Francesc digué
al Pare guardia:
—He passat moltes hores dins la soledat de les
muntanyes. La nieva vida és poc transcendent. El
meu cor desitja fer tot el bé que pugui als meus
germans els homes. ?No tindrieu en aquest con
vent

un

reconet

per mi?
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El poble aviat es va adoneer de les virtuts de
conegut amb el nom escaient de Fra
Joan. Adhuc els camperols de la ro dalia tenien

Francesc,

esment de la seva vida

exemplar. Aquell pobre

llec tan humil era venerat pel poble.
Tustava les portes de les cases amb una gran
humilitat. Demanava una almoina i la gent u om
Plia l'alforja de fruites sucoses i de pa daurat i

olorós. Quan les animes generoses Ii feien caritat

floria

un somrís dolcíssim en els seus llavis i els
ulls U brillaven com dos estels.
Davant la porta de l'esglesiola del convent, asse
guraven dues dones velletes que de la finestra es
tant de llur cambra havien vist a mitja nit una llum
molt resplendent damunt el convent. Una altra
dona digué que aquella resplendor era el rassec
de llum que deixava el Pare Sant Francesc, quan
cada nit, voltat d'estels, visitava Fra Joan, el seu

fill predilecte.
La gent parlava tant del pobre llec, que de ve
gades en allunyar-se del poble, u sortien pels ca
mins homes i dones portant infants malalts als
braços i amb llagrimes als ulls Ii dernanaven que
posés les rnans damunt llurs vestidures. Fra Joan
somreia beatíficament i besava el front dels infants
malalts.
Un dia, a !'entrada del poble, va tro bar el seu
amic que portava, igualment que eh, molta de neu
damunt el cap.

Josep

—

digué,— ?has

amic d'infantesa?
En Josep el
gant-li la ma li

Sempre

tant

una

Es

teu

dir:

m'ho

túnica

ja el

reconéixer de seguida, i aliar

va
va

oblidat

vaig pensar

que acabaries por

austera.

verde/aya prop

damunt l'herbei d'un prat que
d'una masia blanca, d'una de les

sol de posta,

penjoll

varen =cure

finestres de la qal vermellejava
un.

Fra Joan, estrenyent

digué:

de blat de
a ma del

coni

un

raig de

moresc.
seu

company, Ii

Ets fek?
He hagut de lluitar molt.
Les lluites són pro fitoses quan s'esgrimeixen
les armes de conibat per a fer triomfar una causa
noble. M'han parlat molt de tu. Conec els teus
neguits. Vaig a parlar-te ami) una gran sinceritat.
—

—

—

M'han dit que escrius i que tens molta vanitat.
Ai, Josep, has hen errat el camí. Com s'equivo

quen, els que, com tu, creuen que el món els espe
la vinguda d'un nou Messias. Gira el cap
enrera i veuras una corrua interminable d'homes
que tenien molta vanitat i avui no són altra cosa
que una mica de pols i de cendra.Si tu no haguessis
vingut al món, les coses seguirien de ,la mateixa
manera. Quan moris les ombres de l'oblit embol
callaran el teu cos. Si tinguéssim constantment al
davant la idea d'eternitat, en els moments que or
raya com

gap

es pro posés entenebrir-nos
ens posa
ríem damunt el front una mica de cendra. Arnic,
totes les coses de la vida són fugisseres.
?I perqué són fugisseres totes les coses de
la vida, hem de passar el temps etlçant els ulls al
cel?
exclama gn Josep amb un somrís irania
—

—

als

llavis.
—No, amic. Els pobles

me no

sentís

amor
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les activitats dels homes són aprofitables, pera cal
que tothom treballi amb gran humilitat. Jo no blas
mo el treball, sinó l'orgull. Treballem, que aquest
és el nostre deure, pera siguem humils, perqué vin
dra un dia que ningú no es recordara de nosaltres.
Dissortats d'aquells que es creuen superiors als al
tres. No és més agradable (*lis ulls de Déu aquell
que té més ciéncia, sinó aquell que porta más llum
a dintre.— Després d'una petita pausa seguí dient:
M'han dit també que ets un home que vols estar
bé amb tothom. No oblidis, amic, que no es pot
servir a dos senyors. Tu vols quedar bé amb el
món, i vols també quedar bé amb Déu, i aixa, amic,
no és possible. O bé ets amic de Déu o bé ets amic
del món. No és gaire difícil saber quin és l'emir
que ens convé Inés. El color más antipatic és el gris.
Elegeix el color que más et plagui, pera procura
que sigui ben definit.
En aquells moments varen travessar el prat un
estol d'homes del camp, i en veure Fra Joan es va
ren posar al seu entorn, oferint-se a acompanyar-lo
fins les portes del convent.
Es varen acomiadar els dos amics, que es veien
per segona vegada després d'haver abandonat En
Josep el poble diminut de Bellpuig.
Fra Joan un matí no es va llevar. De seguida
va córrer la trista nova que el llec del convent de
Sant Francesc s'estava morint. Fra Joan va morir
amb un somrís als llavis. A la finestra de la cebra
tenia un test amb una clavellina, i aquesta sobta
dament va florir. Les cam panes del convent es po
saren a plorar. L'anima de Fra Joan va estendre
les ales i s'envolet cel amunt com una corona blan
ca. En arribar a les portes del cel, el va sortir
rebre Sant Pere amb un somrís als llavis. Fra Joan
es va agenollar i Ii digué:
—?Voleu dir que la meya sandalia és mereixe
dora de petjar la llinda de les portes del cel?
—Unicament els hullas poden petjar-la— res
pongué Sant Pere.
Quan Fra Joan anava a penetrar al cel i ja ha
vien arribat fins les seves (Vides les can túries deis
angels, s'adona que darrera seu hi havia un home.
Era En Josep, que havia també estat occit per la
dalla de la mort. Quan Josep va veure tan resplen
dent l'anima de Fra Joan, exclama:
—Senyor! ara m'adono que he perdut el temps.
El porter del cel, adreçant-se a Josep, u digué:
—Ja us conec. Son aquell home que volia ésser
amic de Déu i amic del diable. No us puc fer caure
a l'abisme de l'infern, perqué abans de morir heu
plorat llagrimes de penediment; pera no us puc
tampoc deixar travessar les portes del cel perqué
encara no en sou digne.
Sant P'ere agafa una
corda molt llarga i la va passar per la cintura de
Josep. Diga la corda entorn d'un estel i Josep va
quedar penjat. Com que volies estar bé amb Déu
digué Sant Pere,
ensems estaves bé amb
el món, ara el ten cos brandara entremig del cel i
de la terra.
n'a Joan, amb la túnica resplendent com un raig
de sol, va penetrar al cel. Els angels varen volar al
seu entorn i el Pare Sant Francesc u va dir que de
cantés el cap sobre el seu pit, que era roent com
—

—

—

una

pro gressarien si l'ho
per les coses de la terra. Totes

0

flama...

no
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Comentarís
El

avinentesa per
Social ?

furor d'En Joan Sacs

Aquest home trist que es diu en uns llocs "Feliu
Elies", en altres "Apa" i en altres Joan Sacs",
amb tot i les seves múltiples variants té sempre una
"

característica comuna verament diabólica: l'odi a tot
el que fa olor de religiós i sobretot de católic.
Hi hagué un temps en qué no semblava sinó que
s'havia desposseit d'aquesta tristíssima obsessió, fins
al punt que no repugna gens en escriure La Catedral
de Barcelona per a una biblioteca católica. Peró
tot ha estat flor d'un dia. I així que ha retrobat
un camp adequat, com és el de La Nau, ha représ la
seva tasca destructora amb una empenta digna de
millor causa.
Suara, amb poc temps, ha maldat del Capítol Ca
tedral de Barcelona, amb motiu d'haver aquest expo
sat en l'Exposició d'Art litúrgic, un projecte per al
trasllat del cor darrera el presbiteri, i ha maldat del
mestre Gaudí. Als canonges els ha dit tot aquell re
pertori fa temps oblidat per iota la gent de bon
gust, tot i tractant-los despectivament amb el motiu
de "salmejadors". I mestre Gaudí s'ha trobat trac
tat de plagian, d'imitador, d'home sense cap origi
nalitat, ja que la que ací i allá pugui mostrar és una
miserable cópia d'un arquitecte deixeble de Gaudí a
qui aquest home inhuma, vanitós, explotava misera
blement.
No cal pas reivindicar En Gaudí. Es massa gran
la seva figura perque la baya de l'Apa pugui tocar
la. A part que ha trobat un admirable defensor en
la ploma de l'arquitecte senyor Sugranyes, seguidor
seu en la Sagrada Familia, que ha deixat En Feliu
Elies completament aixaf at i confús.
Quant a l'assumpte del trasllat del cor de la Ca
tedral,, moltes opinions s'han manifestat. El que no
s'ha manifestat més per que la ploma d'En Joan Sacs
és un desig de f erir, de maltractar, de menysprear
l'honorable Capítol de la Seu barcelonina i amb ell
tot el que fa olor de católic el qual culte es moteja
de teatral, etc.
Peró el judici resta ja format. Llástima de tinta
que

perdem parlant-ne!

La Nau
Es una llástima que En Rovira i Virgili no es
rodegi de millors escriptors. Es que no els pot pa
gar? Es que no els sap escollir ? Perque és una desola
ció llegir gent com En Sacs i gent com En Guansé.
Aquest últim ha donat per actuar d'enfant terrible
segle XIX. I allí en vulgueu de progressisme (?) es
parterista! Un dia ataca els "Pessebres" ; altre dia
ataca "La mentida deis Reis", etc. I tot amb aquella
prosa pesada, mortal' de necessitat!
El temps d'aquest anticlericalisme ja ha passat. I

aquests rebrots només serveixen

per enriolar tota

persona culta.

Una Setmana Social
Hem

llegit

una

nota sobre els congressos, assem

blees, etc., que tindran lloc
de l'Exposició. I entre
d'ordre social-cristiá.
No sembla que la de

a

Barcelona amb motiu
no
s'anuncia cap

aquests

l'Exposició, seria

una

bona

a

un

acte semblant

a

una

Setmana

Almenys, ja que no pot constituir una institució
a Espanya, aquesta de la Setmana Social,
tingués manifestacions un xic esporádiques, de tant
permanent

tant, amb tot i creure nosaltres que institucions
aquesta han de constituir un organisme constant
i metódic o no han de servir per a res. Precisament
l'éxit de la Setmana Social francesa deriva de cons
tituir un organisme permanent, amb pla propi i or
gánic que d'any en any es va desenrotllant, amb
en

com

métode,

etc.

O esperem que tot
gers,

en

aquest país

ens

ho donin fet els estran
es din católic per

nostre que

excelléncia?
Quan la Diputació de Barcelona va inaugurar el
f amós i malag-uanyat Museu Social, l'Alcalde de Bar
celona, senyor Marqués de Marianao, va dir unes
famosíssimes paraules, així poc més o menys "Es
se
una sort d'anar darrera deis altres, perqué així
n'aprofita tot el que és bo".
Sí, per6 quan arribem a obtenir aquesta cosa bona
(segons aquest criteri d'un progressisme tan espe
cial) pels altres, a la millor, ja no és bona.
Potser els católics d'aquí pensem així, o potser
ja tenim tots els problemes resolts?

esportiva
Heus aquí un trosset de literatura periodística de
dicada a l'esport de la boxa, la qual dóna una pallida
Literatura

idea del que és aquest esport i els estralls que va
fent en la massa cada dia més gran deis seus afi
cionats i dels qui li donen ales :
"Per a la disputa del títol peninsular del pes gall
s'enfronten, a dotze represes, González, campió, de
52'900 quilograms, i Flix, aspirant, de 53'200 quilo
grams.

primer round ambdós s'estudien, per?) Flix, de
ataca i colloca bons cops, principalment un
esquerra que acusa el campió.
Al segon ja es llancen a franca batalla ; González
vol el joc al cos, mentre que Flix, seré, imposa la
mitja distancia. Round nul.
Flix, qui acusa una forma magnífica, contraresta
Al

cidit,

els atacs de González i l'acorrala a les condes, on
colloca diversos cops netíssims. Domina Flix. Se
guint una táctica encertada, el .gracienc s'imposa al
campió i el castiga durament al cos i flancs, i el
rubrica amb forts cops a l'estómac, doblats a la cara,
tot aixó fet amb una rapidesa que esvera el campió,
qui acusa visiblement el cástig.
De tant en tant, González té bones reaccions, peró
es troba amb el bloqueig de Flix que anulla els seus
atacs i el castiga a la vegada. González, nerviós, bo
xa molt embarulladament i mostra una classe pobra
per demés ; acusa de manera visible el cástig que li
infligeix Flix, que de manera fácil i sense donar cap
prova d'esgotament s'imposa fácilment.
Es falla el combat favorable a Flix, que de les
dotze represes, nou han estat seves. Es ovacionat
llargament junt amb González.
El nou campiá el considerem prou capaç de de
fensar en bona forma el títol tan magníficament
conquerit. La seva pujança el fa considerar com un
deis actuals sedids valors."
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Espígolant
Alguns deis

nostres inte•lectuals haurien d'apendre
presentar-se elegantment davant el públic. Recor
dem haver vist fa molt de temps una comedia el
personatge central de la qual exclama a cada mo
ment : "Jo sóc molt sincer."
Cansat un amic de suporar-li tantes grofleries,
diu enfurismat : "Tu no ets sincer; tu ets un mal
a

educat."

Aquí també hi ha molta de gent que confon la
sinceritat amb la grolleria. Caldria que no fóssim
tan preocupats.
A l'Ateneu, un conegut escriptor féu la presenta
ció d'una poetessa, i girava els fulls del treball que

Ilegia

'ensalivant-se els dits. Un hom recordava amb
us do
nen el bitllet ensalivat.
L'endema a la mateixa sala de l'Ateneu es cele
brá una vetllada, i el conferenciant que féu el pane
gíric del poeta hornenatjat, malgrat haver-hi distin
gides da,mes a la sala, va parlar aclofat a la cadira
presidencial com un gran personatge.
A tot arreu del món els conferenciants no fan ús
de la cadira quan els és oferta.
El conferenciant a qué ens referim no es va vo
ler algar de la cadira, segurament, perqué es va creu
re molt superior a les persones que
l'escoltaven.
Es pot ésser avançat i parlar en públic amb una
mica de gentilesa.

*

* *

En Guansé és un deis escriptors més "tremendos"
de la nostra terra. S'esvera i s'enfurisma davant de
les coses que fan olor d'encens i de cera.
Ha combatut agressivament la festa deis Reis. Diu
que no podem enganyar els infants. Aquest Voltaire
de celluloide no vol que els infants coneguin el món
del somni.
Aquest minyó que troba supersticiosa aquesta fes
ta tan poética, aneu a saber si quan cauen dotze ho
res i comença l'any nou es menja un gotimet de ralm.

repugnáncia els cobradors dels tramvies que

*

*

*

Els amics del senyor Lerroux els treuen de casa.
Sembla que desapareix la "Casa del Pueblo". En
altres temps aquesta nova hauria causat sensació,
peró ara ha estat rebuda amb molta indiferencia.
Aquella "Casa del Pueblo" era una gábia sense
ocells.
D'ença que el senyor Lerroux penjá el manten
d'emperador del Parallel i es traslladá. a Madrid,
que els seus amics estan en decadencia.
Les masses d'En Lerroux estan avui completament

desmanegades.

*
*

En Sagarra, referint-se al poeta Costa i Llobera,
ha dit que no era un místic, peró que era un católic
conscient.

Mireu que és tota una troballa afirmar que
sacerdot és un católic conscient.
*

Uns amics
ri El Matí.

ens

*

un

*

pregunten quan sortirá el

nou

dia

Segurament els que simpatitzen amb la nova pu
blicació fan aquesta pregunta, perqué creien qne apa
reixeria el dia de cap d'any.
Hem de fer observar que

que

publicará

en

el manifest

es

diu

prirners d'any, per& no precisa
ment el dia de cap d'any.
Actualment s'está muntant la rotativa i de seguida
que estigui organitzada la
impremta apareixerá el
es

a

diari.

L'organització

xuga.

d'un rotatiu és

una tasca

amics ens han preguntat si CATAzurrvA So
deixará de publicar-se quan es publiqui el nou

diari.
Com és natural, seguirá publicant-se aquesta re
vista que compta ja amb nou anys d'existéncia. CA
TALUNYA SOCIAL té un caire especial dintre del camp

católic,

i és

completament compatible amb el

diari.
Aix1 ho han compres els
els

nostres estimats

nou

lectors,

quals, malgrat que la gran majoria s'hagin subscrit
al diari católic,
seguiran afavorint la nostra publi
cació.

*

*

Segons ha dit un notable escriptor damunt les
planes d'un diari local, un senyor abonat del Liceu
exclamá despectivament després de la representació
de la meravellosa ópera de Mozart, El rapte del

Serrall:
—No sé per qué aquí es canten aquestes "sarsue
les" !
Sembla increible que hi hagi tanta incultura!
Aquesta gent que té tan mal gust no capeix el me
rit d'una obra de Mozart, i en canvi s'enterneix sen
tint cantar les óperes estantisses que serveixen de
pretext perqué els fenómens del cant puguin fluir
Ilurs facultats vocals.
Els tenors que cantant s'inflen i es desinflen com
un sac de gemecs, seguiran entusiasmant els que
creuen que Mozart era un músic que escrivia sar
sueles...

molt fei

Alguns
ensa,

* *

*

*

*

El senyor Estelrich ha donat recentment una con
ferencia a Felanitx.
Segons ens assabenta un perióclic d'aquella locali
tat, el senyor Estelrich digué que estava emocionat
de parlar a la seva terra, després d'haver recorregut
en missió d'estudis tots els paisos d'Europa. També
digné que provaria de recuperar l'accent felanitxer,
després d'haver parlat arreu del món en mitja dot
zena

d'idiomes.

Cal reconéixer que després d'aquest exordi, els
paisans del senyor Estelrich deurien quedar espa
tarrats.
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Josep Carner.— Edicions "La
per

a

fer-les voleiar quan

un escriptor publica un bon llibre, ara seria l'hora de
fer-les tritllejar en senyal de f esta. No es publiquen
cada dia llibres com Els fruits saborosos del poeta
Carner. Si hom comença de Ilegir aquest joiell de la
nostra lírica, no el deixa fins que ha llegit el darrer

Passen els anys i les seves obres no envelleixen
No envelliran perqué són belles. La bellesa és eterna.
Heus ací una obra de joventut, capag d'immorta
litzar el nom d'un poeta. No són balbuceigs d'un jove
poeta que comença de petjar el verger florit de la
poesia, sinó petits joiells que podrien esculpir-se da
munt la blancor del marbre.
No hi ha cap poeta que el superi en l'art de dir
bellament les coses. Es per antonomásia el poeta de
la delicadesa i de l'elegáncia. No 'exterioritza un pen
sament, ni una imatge, que abans no hagin estat ela
borats dintre el palau resplendent del seu esperit.
Per aixó el seu art és personalíssim. No el podeu
classificar en cap escola.
En Carner, no solament us fa gustar la mel dol
císsima de la poesia, sinó que també us fa coneixer
el suau pessigolleig de la ironia. En Carner és burleta
com tots els bons barcelonins.
Bis fruits saborosos no és un volum de versos, sinó
a
una llepolia. Tenen tanta flaire que quan el teniu
ha
de
vosaltres
hi
la mó, diríeu que no gaire lluny
una cistella curulló de cireres vermelles, de préssecs
vellutats i de pomes sonrosades com les galtes deis
in f ants.
Tot el llibre és pie de belleses. Llegiu aquest frag
ment de Les cireres ingénues:
vers.

La mare de les manegues obertes i el coll nu,
i, reina satisf eta de l'hort avalotada,
els diu, amb ulls que dringuen i ntét que pren volada:
O infants, veniu, hi ha dos penjolls per cada u!
—

Els albercocs i les petites colFclores és
té un

un

idilli que

grácia encisadora. El volem transcriure íntegra

ment :

Diu Iris a Mirtila:
—O amiga, jo no sé...!
Tants d'albercocs hi deixes
al vell albercoquerr

Iris, prou m'agrada
menjar-ne pels camins,
i sentirior alegre
com raja boca endins.
—O

Pero 'el mal temps arriba:
i prop d'un flam rabent
jo sento a la teulacla
bailar teules i veni.
em

plau

ens

que nostra

mare

veient-nos entristits,
com freguem els nassos,
i com bufem els dits,

I

A

L

dugui riolera,

quan cau la

Si existissin campanes

C
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ttirit
Els fruits saborosos,
mirada".

0

Per

neu a

flocs,

un

pot amb confitures

de

préssecs i albercocs.

aquesta

edició En Carner ha escrit un
una vegada més de ma
solament és un gran poeta, sinó també
nova

próleg magnífic. Ha posat
nifest que
un

no

gran prosista.
Per tots aquells que estimen la

llengua nostra, és
llibre. Amb
motiu
de
joia
la
publicació
d'aquest
un
obres d'aquesta mena és com arriba a tenir prestigi
una literatura.
El nostre verb no pot morir medre tinguern poe
tes com En Carner. Si algú volgués soterrar-lo, la
veu del poeta, com un nou Llótzer, el faria eixir del
sepulcre.
CIVERA
Historia de los Papas en la época de lcz Reforma y
Restauración católica por Ludovico Pastor. Ver
sión de la cuarta edición alemana por el P. José
—Montserrat, S. J. Vol. XIII y XIV; 438 i 438 pá
ginas. Gustavo Gili, editor. Barcelona:1927.

Després d'una llarga interrupció de 16 anys, la
Gustau Gili ernpren amb gran activitat la con
tinuació d'aquesta obra monumental. Dos volums,
casa

el XIII i XIV, han sortit en un curt interval de
temps i altres dos seran aviat donsats al públic.
Aquesta activitat podria ésser considerada com un
homenatge póstum de la nostra ciutat a l'Ilustre his
toriador, finat el día 30 del proppassat setembre en
la imperial ciutat d'Innsbruck, on havia tants anys
exercit la tasca de professor de la Pacultat de Teo
logia d'aquella Universitat. Potser aquest títol féu
néixer en molta gent la creenga que Pastor era sa
cádot, afirmació que veiérem, amb gran sorpre
sa, reproduida en un important diari barceloní. Es
sabut que el gran polígraf morí voltat de la seva es
posa i d'una fila religiosa.
La presentació deis volums és excellent com de
costum en les publicacions de la casa Gili, la qual,
podríem dir, s'ha especialitzat en l'edició d'obres
d'empenta i en la presentació deis seus llibres en bon
paper i de condicions bibliofíliques immillorables.
Els volums de referIncia comprenen la história deis
Papes Juli III (1550-1555), el darrer de la serie de
Papes exageradament influenciats per l'esperit semi
pagó renaixentista, peró iniciador de la reforma ca
tólica; la del malaurat Marcel II, campió heroic
d'aquesta reforma, qui sois regnó una vuitena de
dies, i la del seu continuador, el sever Paulus IV,
en l'elecció del qual es manifestó d'una manera evi
dent la intervenció de la divina Providéncia.
Tothom que s'interessi per la História de l'Es
glésia, o pel coneixement de l'evolució de les grans
idees de la humanitat, ha de fullejar aquestes planes
que tenen el valor d'una ordenada serie d'irrecusa
bles documents i ádhuc l'interés literari d'una gran
novella histórica.
V.
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ttlff 111/1 11,41 fftIAIÁ
Avui hem de cedir el lloc al nostre antic company
glóries i fatigues en els camps, aleshores quasi
inexplorats a Espanya, de la sociologia, Calvo So
telo. A veure qué diu de la seva obra hisendística
de l'any passat. Val la pena d'assabentar-se'n i de
demanar al lector que s'hi fixi :
"La recaptació per tota classe de conceptes, llevat
el deute, s'eleva a 3.523.000.000 de pessetes en 1928,
contra 3.224, en 1927 i 2.967 en 1926.
L'augment ha estat, per consegüent, de 299.000.000
en relació ara 1927 i de 556 referent a 1926.
Els pagaments del pressupost ordinari pugen en
1928, a 3.340.000.000 de pessetes, o sia, 129 més que
els de 1927, que importaren 3.211.
Per tant, sumant 3.523.000.000 de pessetes els in
gressos i 3.340.000.000 de pessetes els pagaments del
pressupost ordinari, de 1928, la liquidació provisio
nal dóna un superávit de 183, testimoni eloqüent i
inconcús del sanejament aconseguit per la Hisenda
pública espanyola, l'enrobustiment present de la qual
és tan sólid i ciar, com espléndid l'esdevenidor.
L'increment d'ingressos obtingut en 1928, és indi
ci irrecusable de la pau i prosperitat en qué viu Es
panya.
L'obra no obeeix a cap reforma tributária o a la
reforma de tarifes fiscals, al contrari, en la primera
de les contribucions d'utilitats, han recaigut, durant
l'any 1928, els nous i més humans tipus dispositius
que el Govern acordá per a degravar les rendes del
treball, sobre una tercera part de l'augment total que
s'obté pel monopoli de petroli, el qual paga al Tre
sor 95.000.000 pessetes.
La renda de duanes, incloent en aquest concepte,
no solament els drets d'importació, sinó també els
impostos d'admínistració, la Direcció general del ram
conn sucres, alcohols, axicória, transports per mar, etc.,
va retre 55'3 milions més que en 1927.
S'assenyala augment de 30.000.000 de pessetes
Timbre ; de 20 en territorial ; de 18 en loteria; de
14 en drets reals ; de 8 en utilitats ; de 8 en indústria
de 34 en patents nacoinals d'automóbils ; de 6'5 en
propietats ; de lo en tabacs i de menor quantia en
llumins, llum, pagaments a l'Estat i altres.
Ofercixen baixa : mines, quotes, Telégrafs i par
ticipació de l'Estat en els beneficis del Banc d'Es
panya.
Aquest pronunciat acreixement en els ingressos pú
blics fonamentalment deslligat a l'intensiu esf orç que
en
1929 desenrotllaren els organismes i f uncionaris
de totes les clases de dependents del ministeri de
de

,

Finances."
I ara cal donar grácies a Calvo Sotelo per haver
donat feta i f orça interessant aquesta crónica,
que avui no sabriem pas com ornplir perqué no passa
nos

res..,

que

Aquesta segona part, la dedicada als successos
d'enllá de les fronteres, ens la dóna f eta el cop d'Es
tat comés pel rei Alexandre de Iugoeslávia dissolent
el Parlament, suspenent la Constitució, i assumint
tots els poders de l'Estat. "L'Estat sóc jo", ve a dir
el rei Alexandre parodiant la famosa dita de
Lluís XIV de França.
Com que el primer que naturalment ha f et ha es
tat amordassar la boca de la premsa, aneu a saber
con ha pres el poble iugoeslau aquest atemptat po
lític del seu rei ; encara que la composició del Gabi
net anomenat pel rei de primer antuvi, sembla in
dicar que la majoria de les forces polítiques actuants
han trobat bé la, pensada del rei Alexandre.
Per altra part cal confessar que la situació polí
tica de Iugoeslávia era greu.
Una de les causes de tal situació obeeix al -pro
blema nacionalista, que radica en l'absurda constitu
ció d'aquest nou Estat fill del Tractat de Versalles
que acoblá pobles distints dins una estructurada igual
tat política absurda i violentíssima.
Els fruits a la vista estan. Aquest plet, com tants
d'altres de semblants provocats a Europa per dit
Tractat i els homes que el conjuminaren, sols té una
solució : la devolució de llurs drets naturals als po
bles en mala hora junyits a una Constitució inade
quada i subjectes a poders rutinaris.
De moment, no saben si la nova dictadura mili
tar i reial que Europa acaba de registrar con un
succés gairebé fatal, pot salvar Iugoeslávia dels pe
rills de revoltes civils greus i ádhuc del caos polític.
Altrament el viatge de l'electe President deis Es
tats Units per les repúbliques de llengua hispánica
ja comença a donar els seus resultats. Els petits inci
dents de protestes populars ocorreguts en algunes
capitals de les visitades no han tingut importáncia
en
comparació amb les rebudes triomfals de qué
Hoover ha gaudit en quasi totes elles. Cal confes
sar que la inauguració de la política exterior del nou
President ianqui ha estat tan audaciosa com sortosa
i molt lamentable per a les nacions rivals dels Es
•

tats

Units, Anglaterra

i

Espanya principalment.

les coses del non món, dintre al
guns anys les dues Amériques seran moralment i
políticament una sola América. Caldria treballar rnolt
per evitar-ho.
Quan hom mira aquesta inquietant perspectiva i
s'adona de com al mateix temps desperten, ardides
i puixants, de llurs seus somnis seculars les grans
races asiátiques fins fa poc assentades al marge de la
história, pensa en el nostre petit Continent amb ve
ritable angoixa.
Al pas que

van

pugui dir-se.

Aquesi

número ha

J.

passat per la

censura

govemativa

C
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russes. Es coneix que el govern dels Soviets és
malfiat.
—La campanya contra l'opi, aquest tóxic que ha
fet innombrables víctimes, pren vols a la mateixa
Xina. A Xangai s'han f et tancar tots els fumadors.
—L'Obra Nacional de Protecció a la Materni
tat i a la Infáncia", de Roma, ha decidit distribuir
deu milions de lires a les associacions que es dedi
quen a la protecció de les f amílies nombroses pobres.
—El joc esbojarrat del futbol ha ocasionat a Nova
York, aquesta última temporada, 19 morts i més
de too f erits. Una nova contribució de sang.
—Els vinaters han d'estar agraits al f amós doctor
Decref per l'elogi que acaba de f er del vi. Ja és hora
que es reaccioni contra la campanya universal que es
fa contra el vi que sols és dolent per als qui n'abu
sen, com passa amb totes les coses bones.
nes

Noficiad
Espanya
Ha estat beneida i inaugurada la barriada de ca
barates construida a Valencia per l'exemplarís
sim Sindicat Católic Femení. L'acte revestí extraor
dinária solemnitat.
—De conformitat amb l'organització d'ensenya
ment de "Formació Técnica Industrial de Barcelo
na", s'establirá el curs preparatori d'aprenentatge en
les escoles municipals complementáries d'oficis dels
districtes V (Torres Amat, 6), VII (Passatge Ser
ra i Arola, 4), VIII (Marqués de Santa Anna, 4),
X (Rogent, 55).
Des del dia 7, de les set a les nou del vespre,
quedará oberta la matrícula.
—L'Escola d'Inf ermeres de Santa Madrona ha
inaugurat el nou Curs solemnialment. La primera
Conferencia la dona el subdirector de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis i catedrátic de
la Universitat doctor Josep Maria Boix.
—En la Direcció general d'Acció Social" s'ha
firmat l'escriptura de compra-venda d'un latifundi
del terme municipal de Cáceres per 410.000 pesse
tes a favor deis seus cultivadors.
—S'ha publicat el programa del Congrés d'Acció
Católica que s'organitza fa temps a Valencia. No
es tracta de cap improvisació. El temani és tan ex
tens com interessant, i está encarregat a persones
ben capacitades.
El Congrés comengará el dia 27 del corrent mes i
es tancará el dia 5 de fehrer.
—Ha mort, a Girona, el doctor Pere Roca
Plana, president del Tribunal Tutelar per a Nois.
R. I. P.
—1;a Setmana Social Femenina de La Corunya
tindrá ressó fecund en la vida d'aquella formo
sa ciutat. Per de prompte ja s'ha fundat un Círcol
d'Estudis f eministes.
—El "Patronato de Homenajes a la Vejez", de
Madrid, repartirá cent llibretes de pensió vitalicia
d'una pesseta daría a altres tants vellets, a partir de
primer del corrent mes.
—Amb motiu de les Pasqües nadalenques alguns
periódics han publicat números extraordinaris ben
remarcables. Cal citar el de La Veis de Catalunya,
que suposa una força editorial de primer ordre, i el
del Diari de Mataró, pulcrament editat, bé que no
comparable al de La Veu en proporcions. Els dos
confrares han posat molt d'esment també, en el text,
escaient i ben adequat.
ses

Estranger
—El

govern de la Xina ha pres mides severes per

impedir la propaagnda comunista.
—A Txecoeslováquia els periodistes tindran des
d'ara un retir oficial decent. Aquí no tenen més dret
quan no poden treballar, que anar a demanar almoi

a

morir-se de fam.
—Més de 6.400 quilómetres de canals de trans
ports i de regadius s'han construit recentment a la
India anglesa.
—Ha estat renovat el personal oficial de les ofici

na o

rgikatirclibtPiladricIabt rkzatrat

senyor Caboi, és morí
El nostre dilectíssim amic D. Dionís Cabot ha
quan els seus amics creien que estava ja com
pletament restablert. Pocs dies abans de morir várem
tenir el goig d'estrényer la seva má, en una de les
reunions que celebra la Junta Diocesana, de la qual
'era membre, i mai no hauríem sospitat que aquella
era la darrera vegada que el veuríem.
El senyor Cabot era un veritable cavaller. No te
nia enemics, perque dels seus llavis mai no eixia una
paraula feridora. Exercia la seva influIncia en les
entitats benéfiques i socials de més prestigi. A tot
arreu on es fa obra positiva, hi trobáveu el senyor
Cabot.
Era bondadós i molt equilibrat. Quan assistia a
una Junta, deixava parlar a tothom, baldament ex
posessin opinions contráries a les seves, i després,
respectant aquells que havien parlat, exposava la se
va opinió plena d'experiencia i de seny.
Ja feia molt de temps que formava part de la
Junta de Govern d'Acció Popular, a la qual havia
prestat bons serveis.
El bon record que deixa el nostre dilecte amic
perdurará molt de temps. Darrera seu hi ha un rós
sec de llum que
trigará a esvair-se. Són les seves
bones obres.
El senyor Cabot ha passat per la vida esca,mpant
la bona llavor, i, per tant, cal esperar que en cloure
els ulls haurá trobat obertes les portes del cel.
Reposi en pan el nostre bon amic.
mort
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Penyaforf

Per Sani Ramon de
Donatius rebuts

:

5 pies
De F. P., M. G., i J. M. F.
Anónim (25 ptes. per a la f esta i
so
25 ptes. per a la llántia).
M. G. (per a la f esta)
Un comerciant
Grans mercés i que Sant Ramon els pagui la ca
ritat. Al número vinent donarem les hores de les fun
cions que es celebraran en el sepulcre del Sant, a la
Seu, el dia de la festa patronal, 23 de gener.
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ANTIGA CASA
MUERAS
FUNDADA EN 1820

fi

Fabrica
de

pastes

alimentícies

Textos litúrgics

en

llatí i

ca

talá de la Santa Missa i Ofi
ci diví per al
i la

Rambla de Sant Josep, 11

temps d'Advent

Temporada Nadalenca.

Luxós llibre de 360 planes

a

dues tintes, editat per «Fo
ment de Pietat Catalana»

enquadernat
xa

en

JA SOU SUBSCRIPTORS

tela i plan

daurada.

PREU: 4'50 pessetes

DE

CATALUNYA SOCIAL?

1
EL CENTRO
Ronda St.

Pere, 5 Tel. 10573
-

Novetats i altes fantasies
per a senyora. Llaneria,
Sedería i Llenceria

ACTUALMENT
ofereix
rebaixa

una

en

important

tots els articles

de la temporada,
mateix
i retalls

ven
a

com

així

els trossos
preus verita

Áceites y Materiales Motor, S. A.

blement inversemblants

Via Laietana, 7

o

TELEFON 11661

BARCELONA

VEGIN ELS APARADORS

1
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Dur

casa especialitzada en Novetats per a senyora, que es
distingeix per assortits abundants i preu just en cada qualitat

és la

Portaforrissa, 119.

Salaron, 29.

l'Angoll

Av, Portal de
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R. Pulddomtnech
persona

desitjosa de triomf en

Confecelons per

Diagonal,

452

senyora i nenes

a

/

BARCELONA

Ex-professor de la Societat de Mestres Sastres
de Barcelona / Rambla de Catalunya, 12,

TORRENTS
Tota

BARCELONA

38,

Teléfon

16040

—

la vida tindrá gran mirament

en

BARCELONA
la correc

perfecta del vestir. Mai obtindrá el relleu desitjat aquell que, menys
preant el bon vestir, adopti robes de fabricació dubtosa i de mitjana confecció
ció

"311140451144~~141,41.1111~0AVVt.

Treballs de laboratori per a aficionats, Perfumeria, Bron
geria, Drogues, Pintures preparades, Esmalts, Colors,
Vernissos, etc., etc. SERVEI A DOMICILI.
Correr de Ciaría, 57

Teléfon 71703

Unicorde

11111ROELONA

Obres

R. Rucabado

de

Socialisme Espiritual
Ptes. 1‘00
Contra el Joc 1 el Pacte amb el Joc
•

1

Pte?. 3'50

El Sindicat i el Casino
Ptes. 0'50
La defensa de la familia
Ptes. 0'50
ANGOIXES SOCIALS
.

•

•

Ptes. 3'50

ENTORN DEL SINDICALISIVIE
Ptes. 4'00

Nou

Venda: Editorial Poliglota. Petritxol, núm. 8
Foment de Pietat Catalana. Duran 1 Bas, 11

tipus. Qualitat 1 presentació
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NOVETATS EN

Compri

la roba del

seu

trajo

en

PANYERIA

aquesía

í estalviará díners.

casa

Es recomanen bons sasíres.

Descomptes als Srs. cooperadors d'aquesta
Rambla de les Flors, 6, 1.r

revista.

BARCELONA
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•reparat per Z. Pule.—RIPOLL

Antiga
ció per

acreditada prepara

a combatre

pulmonies,

les

bronquitis, catarros, tos 1 totes
les afeccions de l'aparell respi
ratoria

Seixanta anys d 'éxits continus.
De venda:
des I centres
Exhale l'adjunta

marea

en totes les

farmá

d'especifics.
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Companyia

1

VAPORS CORREUS ESPANYOLS

ILES GRANS INDUSTRIES 1 g

I

FABRICA DE XARXES
I

FILS

RE'FORTS

PER A LA PESCA

D

1

Trasatlántica

Serveis Regulars
RAPID

a

Espanya-Nova York
DIRECTE
9 expedicions a l'any
d'Espanya
a Cuba 1 Méxic
RAPID: Nord

9

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina

16
12

°

e«,
9
&
9

-1

expedicions

a

l'any

a

l'any

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York

[El DE

expedicions

16

a

l'any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific

9
Teléfon 11422
n.° 7
(Entre Trafaigar i Ronda)
-

/1

BARCELONA

:'11roltWoaneweloane,t1lin&I

a

l'any

12 expedicions

a

l'any

expedicions

a

l'any

11

1

Bruch,

expedicions

Mediterrani
»

a

a

expedicions

Fernando Póo

Filipines
3

Servel tipus Oran Hotel.
telefonia.
Orquestra.

-

T. S. F.

-

Radio
etc.

Capella, etc.,

Pes informes, a les Agéncies de la Companyia
en
ls principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines de la Companyia : Plaça Medinaceli, 8.
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Académia Cots
Direcció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA
FUNDADA NiIE
Teléfon 18953
SUCURSALS:

1879
782

A.-Apartat

MADRID, Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guimeria, 32
REUS, Arrabal Robuster, 23; MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Carme, 52 bis.

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERQ

-

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones

places.

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

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

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.

4111.111111111011•1111.1

CASA-CREUS
5$

Calla' de luxe

a

Aribau,

Teléfoll 14833

preus limIIaIs
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