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Excés de líferafura
L'eloqüent protesta de nostre Ilustre coblabo
reidor Mn. Lluís G. Pla, en l'article de la setmana
Penúltima,

acabant de

Regir El

Cornte Arnau d'En

Sagarra, llibre, de tan infecte, "sense precedent
cap literatura", juntament amb Vepisodi de la in

a

dignació de la gent de cor recte per l'aparició del
llibre sacríleg d'En Cristafor de Doménech, al
nom del qual malaurat autor u escaura el defini
tiu epítet "el blasfem de la Mare de Déu", ens
tornen a fer venir al pensament les onades de pes
zirnisme que tantes vegades
considerar

alarmador

han envait, en
del fenomen,
debd, per l'increment relativament
percentatge inquietador que la

la
de

enorme, pel

significació

i la immoralitat

catalana.
Certament que

no

van

ens

social

prenent

caben

en

el

en

marc

la literatura
de dues

co

lumnes les reflexions tristíssimes, tristes per mol
tiss'sims conceptes, que inspiren aquests dos fets
recents: l'hoMenatge dels nostres intellectuals a
En Josep M.a de Sagarra després d'All i salobre
1: d'El Comte

Arnau, i Vaberració del jovent de
tots colors proclamant per amic i mestre a l'autor
vivent de Carnet d'un heterodox, póstum de 1.!oci
d'un filósof. "No hi ha cap llei de policlesa ni cap
convenció de simpatía personal ni cap lligam

d'amistat

que ens legitimi anar a fer cor entorn
de la taula d'un
home que, per amic que ens sigui
(l encara que fos un meu germa de sang), vol
Penclre glória i predicament d'unes obres que ha
escrit amb burla implícita de la moral que m'in
forma i cm governa les idees i els actes.' Aques
Paraules del digne sacerdot i fort escriptor
Poden duplicar-se en el cas Doménech. No hi ha
col, interés pairal ni cap vincle de solidaritat, cap
deure fraternal ni cap motiu de personal encís que
justifiqui
una apoteosi com la que, elements de
iota classe i
condició, i adhuc figures d'acreditada

responsabilitat ciutadana, tributaren, secundaren o
envers un escriptor que, fos quina fos
lo

aprovaren,

gracia de la

presbicia, deixava estampades
el Paper
i en papers destinats a l'expressa
circulació entre obrers incautes, inexperts depen

en

seva

dents,— la fastigosa em,premta de l'amargor hor
rible i desesperada eixida d'un cor nihilista i

sencialment blasfemador
Zs
que, cada día

ens en

es

convencem

amb

fer

major, la nostra gent pateix d'un veritable
excés de literatura; excés de producció, excés de
febre, excés d'estimació deis valors literaris per
donunt de tot altre valor social. La visió d'un
poble que té, com altres pobles han tingut, una
causa colectiva a pledejar, i que dissipa en una
febreta literaria, en una fallaciosa camaradería de
penya, no sé si Venergia dels heroismes, pera sí
l'austeritat de les afliccions, és la visió d'un poble
atacat d'un dels mals més vergortyosos per avui
i nzés comprometedors respecte a l' endema: el mal
del diletantisme.
Aquest embrutiment esparverador de la nostra
última producció literaria, del qu,al els noms de
Sagarra i Doménech són escandalosos reclams, és
en si mateix menys greu que la complaença, adhe
sió i lloança que troben aquests noms i llur escota,
en totes les esferes, complaença que si és conscient
és símptoma greu i fatal per la inversió de valors
morals que significa, i si és— com comencem
témer —inconscient, llavors descobreix i revela
que l'anima collectiva, encarnada en, homes re
presentatius del pensament i la cultura, es troba
en un estat de veritable infantilisme.
Es prdpia dels infants la formació deficient, in
completa, de la consciéncia del bé i del mal, el
no saber reacCionar davant deis perills i ádhuc el
no arribar a distingir-los. Un poble que presenta
les característiques infantils del somriure, ádhuc
davant de les pitjors lletgeses, i a les més cargo
lades espirals del turpiloqui, es troba encara mol
tíssini endarrera en el camí de la seva normal ple
nitud. Pera ji si aquest somriure estult enfront del
mal en las seves més monstruoses formes, fos
explicable, no per una inconsciéncia pueril, sinó
per una servitud provinciana que es creu obligada
per decarum burgés a acollir amb respecte vincla
dís i amable qualsevol follia que el seu centre es
piritual ti expandeixi?
mesa

Diletantisme, inconsciéncia, infantilitat, pro
vincianisme són explicacions encara de sentit in
dulgent. Bé seria terrible haver d'interpretar
aquest éxit de la malicia i la impudicia en, els nos
tres camps intellectualS, com una creixent dolente
ria de sentiments, o com un ca,s de desesperada
voluntaria intoxicació, demostrativa que és capaç
de l'estéril passió del suicidi la generado que no
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s'ha vist amb

cor per les generositats del sacrifici.
Sigui quin sigui el diagnóstic, la malaltia és certa

tranquillitzador respecte

se a

UNA

ÁNIMA

NOVA

Si em deixo portar d'una impressió superficial en
fixar en mi una mirada escrutadora, l'anima em cau..
ria als peus i tot ho veuria ben negre, pel que fa a
la qüestió de la nieva elevació espiritual. Jo no puc
pas entendre com ha estat possible que el meu enteniment s'hagi acostumat a pensar d'una manera tan
especulativa en les qüestions espirituals que les seves afirmacions no arrosseguin la
voluntat. Es com
una máquina espatllada la meya ánima en
la qual
l'enteniment i la voluntat són com dues rodes que
no engranen. Bé puc dir com la Medea d'Ovidi :
Prou es de mala gana.
Pero una J'orla estranya m'arrossega
Prou que la raó parla.
Perd contra raó el desig m'emmena.
Veig el be i ni agrada.
Pera cm llenço al mal com si fos cego.
Jo no sé qué hi diran els psicólegs, peró veritats
que veig ben clares o m'ho sembla no em porten a
obrar amb consonancia. Que la voluntat és cega, que
es deixa portar de la má per
la raó quan aquesta
hi veu ciar: será tot el que vulgueu ; peró hi deu
haver hores en qué la voluntat és rnés tossuda que
un ase i no li dóna gana
de seguir la raó que li estira
el ronsal.
Si aixó és així pel que fa refel-befa a l'anima, qué
Ii passa al raen pobre cor ? Es un cas que fa rabia
i n'hi ha per a desesperar-se. El tinc com esclerosat.
No vibra. Em veig capaç de fer llargues dissertacions
sobre l'amor a Déu i al proisme; per6 tot es queda
en idees o en paráule,s. Un hom dina
que dintre un
cos de carn hi ha un cor de pedra,
que no compleix
les seves funcions.
Qui posará remei a aquestes miséries ? Hi ha recomposició possible per a una máquina de tal manera desballestada, rovellada,
enrocada? Quantes vevades en portar a apanar un moble o un rellotge
l'artista m'ha aeonsellat : Más val que en compri un
de nou: ai.ro no té cura.
Sí; és aixó l'única solució : un esperit nou, un cor

a

l'aptitud

si mateixa la nostra gent.

de controlar

Cap interés universal

humá—i, naturalment, cap interés cristiá— no
hi ha en el ressorgim,ent ?'una cultura que
demos
tra csmercar-se amb

predilecció en les activitats
negatives i decadents.
Cap garantia de bona creixenla ni de vida sa

lida hi ha en la morositat precol,
ments de la crápula prematura.

rzz:2..frf

I

e

séncia que cada ?ja es va retnarcant ?'un
sanitós
i vigorós criteri moral, d'aquella consciéncia
clara
i viva amb la qual es governen a si
mateixos els
homes i els pobles forts, no és pas un símptoma

—

COR NOU

O

plena llibertat en l'esfera de la pro
ducció literárittt
Voldríem escriure en lletres de bronze la frase
d'un eminent polític nostre, pronunciada fa anys,
segons la qual co que més importa no és pos ob
tenir llibertat sirtó meréixer-la. Certament, l'ab
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i greu, i pot ésser mortal.
"Si la nostra llengua només ha de servir per
aixó, val más que plegue»n veles —ha escrit mosséta Lluis G. Pla.— Per a guanyar-nos una executória ( ! ) de bruts és preferible que ni En Fabra
s'afanyi més a depurar el nostre idioma ni cap de
nosaltres a conrear-lo amb els millors esforcos de
la nostra joventut i del nostre amor." Cert que
les contradiccions ens plouen damunt l'esquena,
peró res no hi ha tan vergonyós per a un. home
o per a un poble com no
ésser digne de la prova
del dolor. ?Quina estimació mereix la llar on hi
ha un malalt o un difunt, i els fatniliars es lliuren
a la beguda i a la disbauxat Moltes
privacions
que deplorem són efecte
tothom ho sap
de
pressions irresistibles, de coaccions reiterades.
Contrastant amb aquestes privacions, ?quin ús fan

Quaresma ls

A
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en

T'Sad

els

defalli

r%arcatiJ

nou. I com que jo no sóc
artista d'aquesta mena d'artificis... Aquí teniu la raó per que de bell antuvi ho
veig tot tan negre i em sento aclaparat pel pes de

tanta

Si

desgracia.

no

que si

fos que

no

eren

Jesucrist

va

dir que hi havia

possibles als homes

coses

possibles a'
el fer passar un camell pel
eren

Déu! I va posar per cas
forat d'una agulla de cosir. Aixó em fa pensar que
també en mi es pot realitzar per la gracia de Déu
una renovació del meu cor i del meu
esperit. I e.ncara més; trobo que Déu mateix,
per boca del profeta Ezequiel, m'anima i em dóna la millor
esperança i m'explica ben explicats els resultats de
la seva
operació que gairebé en podríem dir quirúrgica : 1 us
daré un cor nou i posaré un esperit nou en mig
vosaltres i us arrencaré de la vostra carn
el vostre
cor de pedra i us daré un
cor de carn. I será el meu
esperit el que posaré en mig de vosaltres i jo faré
que canvioeu segons els meus preceptes i que
guar
deu i Practiquen les nieves paraules. 1 habitareu en la
terra que vaig donar als vostres pares: i sereu per a
,mi el meu poble i jo seré per vosaltres el vostre Déu.
Si precisament es aixó el que ern fa falta.
Un esperit nou que com una máquina nova tingui
un funcionament perfecte i
equilibrat de totes les
seves poténcies, cada una en el seu lloc; la
raó dic
tant; la voluntat obeint.
I que em tregui aquest cor de pedra que no és
cor ni res que s'hi assembli i em
doni un cor elástic,
suau, amorós, que sápiga agrair els dons de Déu,
estimar els mérits del Redemptor i abraçar els ger
mans i suportar les contradiccions i
aspirar a les al
tures.
I que

aquest esperit i aquest cor nous siguin pre
cisament els seus mateixos perqué mai més no hi faci
cap traició. No hi fa res que jo vingui a no res, 1
mori i tot i sigui Ehl qui visqui en mi i
de mi no
se'n mogui mai. Tant de bo que allá fóssim I
I com conseqüéncia de tota aquesta complicada
sobrenatural operació tot vagi com una seda i jo
guardi en la memória i practiqui els preceptes divins
i, més encara, les seves més lleugeres indicacions.
I jo pugui ésser aquí en la terra i allá en el cel
el darrer deis seus servidors i Ell per a mí perpé
tuament el meu Déu.
J. R.
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Sani josep
La gran f esta del gloriós Patriarca de l'Església
mil records al seu entorn.
Certament, és aquesta una de les f estes més cele

evoca

brades.
Hom constata la devoció del

l'advocat de les animes, i d'una

nostre

poble

manera

envers

remarcable

de les que podríem dir animes joves.
Tots els cristians, seguint els vells costums deis
nostres avis, han honorat el sant fuster de Natzaret
amb la devoció deis set diumenges ; peró si es fa
un acurat estudi, hom •trobará que potser aquesta
devoció és la predilecta del jovent.
I si sempre aquest enlaira els ulls al cel, d'una
manera especial, peró, ho fa flectant-se als peus del
gloriós vellet de la branca florida, quan es sent em
basardit per la resolució de la gran incógnita de la
vida, del demá obscur.
Tal basarda és reflex d'una prova de confianga al
seu

Seny guiador, paternal.

En Sant Josep hom albira el Seny adoctrinador
d'un pare que estima.
Per altra banda, l'anima humana ha rebut sempre
la influencia del segle, deis qui la volten més o menys
de prop.
I mai com ara el nostre esperit sofreix la influen
cia atuidora del segle : la concupiscencia i l'orgull.
Aquest corrent encomanadís ha transcendit tan f or
tament els esperits, que és de témer per ells.
Tota ánima té la seva fesomia característica, com
tot cos, tot poble, tota raga. I cal comptar que l'anima
pot perdre-la per la influencia de l'ambient o, si més
no, desfigurar-se-li. No la perdra, peró, aquella que
s'estudii ella mateixa i es conegui i valoritzi, puix
que conservará la seva digna posició, sotjant davall
les influencies nocives, que curara de neutralitzar i
les sanes o ppsitives que aprofitará per al seu millo

del sentiment davant
per exemple
de l'esgarri
fós i no acceptable dubte de la infidelitat de la seva
esposa. El seu seny, síntesi de la raó agermanada
amb la prudencia, mena el guiatge de la Sagrada
Familia, "tipus" de la llar felig.
El seny guiador, paternal, invariable de Sant Jo
sep, f ou el guardador zelós de l'infantó Jesús a tra
vés de les terres estranyes, fugint de la degollació
deis Sants Innocents ; ho fou també dintre el dos
de la dolga llar de Natzaret ; ho fou sempre i per
dura encara des del Cel per a les animes redimides
per la sang del seu Fill, Jesucrist, el qual per ells
va morir al cim del Calvari.
No és estrany, doncs, que freturant les animes
d'un seny guiador, cerquin en el gloriós Patriarca
Sant Josep la den de llur consol i la llum d'un con
sell de pare amorosíssim.
Per les parauies de Jesús des de la Creu a la
seva Mare la Verge Maria, f ou aquesta constituida
mare deis pecadars, la mare de l'esperanga. I per tal
Maternitat espiritual, l'home caigut es reintegra al
cel agermanat en Crist. Era just, doncs, que la Pa
ternitat de Josep vers Jesús i com espós de la Verge
Imrnaculada, ens reportés l'honorable filiació de tan
excels Patriarca a tots els que havem tingut la gra
cia de poder-nos dir cristians.
Cerquem aquesta llum i aquest seny que ens illu
minará la incógnita del demá. Sabrem amb la seva
f orga defugir rota influencia insana. Serem lliures,
amb aquella llibertat del Crist.
Amb el seu consell assenyat podrem ésser grans
al costat de nostre Déu, que Ehl porta als seus bra
gos verges d'on surt també florida per tot temps it
branca gemada de Jessé.
—

—
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rament.

L'energia,

exemple, d'un cor tacat d'orgull, de
en vanitat, en fatxenderia ; l'ani
ma empresonada per aquesta energia esdevindrá "un
pobre home, un ridícul".
L'estirnació a la própia dignitat d'un cor amollit
per la concupiscencia, decaura fácilment en un con
servadorisme, en un veritable servilisme. L'anima
que així ponderi la seva dignitat será la d'un "ésser
inclassificable, un indefinible". L'obra seguirá sem
pre un procés d'ambigüitat.
Altrament una ánima superadora de l'orgull, i ben
envigorida per la fe, l'esperança i sobretot la caritat,
per

generará fácilment

cada dia excellirá més i més fins a esdevenir credi
tora del títol d'un carácter, un home".
Així mateix un cor zelós de la dignitat própia,
enardit peró, a la vegada per la fe, l'esperanga i es
pecialment per la caritat, assolirá la corona d"'heroi",
Puix mai no deixará de complir el seu deure, mal
grat sigui vessant la darrera gota de sang.
Heus aquí la f orga, la gran forga directriu d'un
mateix. La força que supera les influencies i la qual

horn

anomena

"seny".

El seny es revela en la persona venerable del Pare
de Jesús. Ehl f ou escollit per Déu com el seu Pare
a la terra, i
enriquit d'aquell "seny veritat" amb el

qual equilibra les facultats de la intelligencia i les

Espumes
A Txecoeslováquia el Mlinistre ha passat una circu
lar a les mestresses prohibint llur concurrencia a les
escoles amb vestits indecents.
Si el Ministre d'Instrucció d'algun altre país, com
per exemple el nostre, prengués una determinació
semblant, que dirien els nostres esquerrans ? Sort
que aquestes notícies ens vénen de paisos on els go
verns són radicals.
*

*

*

Els bisbes anglicans ensopeguen amb serioses difi
cultats. Llur decisió d'aprovar certes reformes del
Llibre d'Oracions, malgrat haver estat refusades
pel Parlament, ha causat mala impresssió al Govern.
Demés, els Sínodes de Londres i Liverpool han re
fusat també les propostes de llurs respectius bisbes.
Anemia, divisió, confusió i desordre són els símp
tomes de les "branques" tallades de l'arbre de l'Es

glésia.

200

C

A

T

A

LUN

Y

S

A

O

C

Dorniní erníneni de l'Estat sobre ei saltri?
Tinc de comengar avui també per una anécdota
del temps de la guerra. Un conferenciant, llavors en
plena yoga, parlá de la nova dignitat que la trans
formació del món, deguda al cataclisme de nacions,
conferia a la dona, dignitat manifestada en el nou
tipus femení, no essent la dona moderna el centre
d'una cortesia cavalleresca, peró esclavitzadora, sinó
que el seu símbol es personificava en la dona treba
lladora deis tallers de municions, les mans plenes de
durícies pel maneig de torns i máquines, el masculí
overall i la gorra de metallúrgic per indumentaria. El
que subscriu, obeint al tempera ment de no poder su
portar sofismes, sortí a dir que no valia a confon
dre les necessitats heroiques del patriotisme amb les
normes socials, i que la dona-manycl, tipus tan ad
mirable com es volgués, de sacrifici i superació feme
nina en época de perill de la pátria, era tránsitori
no podia derogar en cap manera la concepció natu
ral i raonada de la dona que té el lloc d'honor a la
llar, i en tot cas en pro f essions adequades i no li
escau la missió de suplir la ma d'obra en les dures i
brutals labors masculines.
Els excessos de l'Estat modern, d'aquest Estat se
mipagá que ja de si mateix tendeix a l'abús de força
i a l'absolutisme, excessos censurats amb paraules de
diversos
severa justícia pel Dr. Torras i Bages en
escrits, notóriament en el que porta aquest mateix
títol Los excesos del Estado, han estat agreujats
multiplicats per conseqüéncia de la guerra europea,
que imposant necessitats urgents de perill públic i
defensa contra els enemics, imposava també solucions
extremes i violentes que calia acceptar en el fur ex
tern, peró que no poden pas f ácilment ésser absoltes
per la plenitud de la raó. Un d'aquests abusos és,
per exemple, i ho posem com a cas típic, la mobilit
zació de la clerecia en les forces combatents. No és
que creiem que vagi contra l'ortodóxia la mesura que
obliga els membres de la clerecia secular i regular en
moltes nacions belligerants a deixar l'hábit, abando
nar el convent, la missió o la parróquia, i empunyar
el fusell o servir l'ametralladora. Del sacrifici cruent
d'aquests religiosos morts i f erits per la pátria, s'han
omplert les pagines glorioses de Llibres d'Or i n'han
sorgit poderoses institucions com a Franga la Drac,
que presten admirable servei alhora nacional i apo
logetic. Peró acceptem-ho com un fet heroic, i res
més. En cap manera pot deduir-se'n, penso jo, un
dret cristia d'aquesta legislació positiva que obliga els
homes consagrats al sacerdoci, ministres essencials de
pau, enrolats i enregimentats en el servei perpetu del
sacrifici pel próxim, lligats tots pel vot de castedat
i a més molts d'as pel de pobresa, a pendre les ar
mes i exercir el violent ofici que més contrasta amb
el carácter imprés per l'ordre sagrat. Sostenir-ho

l'Estat f ora deis

seus

rant la guerra s'han

habituals límits. Per aixo du

acceptat i acatat, perqué

no

res

implantació d'un principi filosófic ni a uty„
revolució en l'ordre social, sinó purament i simple a
evident necessitat pública, confiscacions, taxes, mobi
ponien

a

litzacions i exaccions diverses. Peró ens hem de guar
dar molt de creure que t'otes aquestes disposicions
extremes de l'autoritat, aconsellables d'acatar i obeir
quan sincerament les dicta el sentiment de la urgent
defensa, conting-uin veritables normes permanents de
dret i de justicia social. Si ho creguéssim incorreríem
en aquell error expressat per la frase jus est quod
jussum est, és dret el que está manat, tant si de debó
és dret com si és tort, error que amb molta raó el
Dr. Torras i Bages rebutja en altre preciós fascicle
que, com aquell que hem esmentat suara, és de molt
útil consultar en els debats actuals (1).
Les necessitats de pagar fabuloses indemnitzacions
de guerra, de f er f ront a les despeses d'una lluita
costosíssima en sang i en recursos materials, de res
tablir a tota costa les desballestades economies nacio
nals, de retornar l'equilibri a la moneda enormement
depreciada, tot aixó ha f et enginyar els financiers
dels paisos belligerants, i l'apellació al sacrifici de tot
horn i l'exaltació de la consciéncia ciutadana per da
munt de tota altra consideració ha induit a imposar
una cárrega que
en altres temps i circumstáncies no
haurien ni suportat els interessats ni gosat somiar
tan sols els legisladors : la tributació del salari obres,
implantada per causa de guerra als paísos que hague
ren de sofrir aquesta calamitat.
Peró d'acatar com a fet impulsat per la necessitat.
com
ho f oren altres decrets dolorosos, el raciona
ment, el pa de guerra, a saludar-ho com un dret i
veure en aquest dret una norma i orientació social,
hi ha una distancia immensa. De moment, aquest fet
de la tributació deis salaris obrers, si té explicació i
4s tolerable en una nació en guerra, ja no ho és tant
en una nació a la qual la Providéncia hagi guardat
de la catástrofe. Per aixó la novetat de fer pagar
contribució d'utilitats a determinades categories d'o
brers, provoca en algun lloc vagues i disturbis, que
sois una situació de predomini absolut de la coerció
pogué dominar, implantant-se pel triomf de la f orga
quelcom que en circumstáncies jurídiques normals
s'hauria apreciat
i segurament es tornará a apre
ciar algun dia
com
a inaudita infracció del res
pecte degut a una propietat tan inviolable com el jor
nal del qui no té res més que aquest jornal per viure.
Perqué en determinades nacions l'Estat hagi obligat
a pagar contribucíó, assimilitant-los arbitráriament als
funcionaris, a uns obrers que no tenen altre recurs
que la setmanada, sense tenir com els funcionaris
drets passius, desproveíts de capitals i béns, no hem
d'aixecar a dret aquesta victória circumstancial d'un
com a dret natural seria, segons em sembla, procla
régim d'excepció que no ha deixat ni lloc a la dis
mar el dret eminent de l'Estat sobre el sacerdoci, go
pública d'aquesta qüestió gravíssima. No hem
podria
cussió
que absolutament cap cristiá no
adrnetre.
Es que cal anar molt amb compte en matéria d'acti
•de reconéixer, de bones a primeres, a base d'aquel}
vitats practiques de l'Estat, a saber distingir entre fet, el dret eminent de l'Estat sobre el salan.
D'una manera semblant cal raonar, cm penso, en
el dret, la necessitat i l'abús. La necessitat, el perill
la qüestió, també molt delicada, de les assegurances
de la patria, l'ordre públic, un motiu greu i transi
tori, explica, no sempre justifica, una intervenció de obligatóries. La legislació molt justa i molt cristiana
—

—

e

C

A

T

A

LUN

A

del retir obrer obligatori tendeix a ésser universal,
esta implantada als principals paisos. A Espanya la
prima del retir és obligatória en els patrons, i -sois
voluntária per part de l'obrer, posició que ens sem
bla la més justa, i amb tot i considerar moltíssim re
comanable que l'obrer voluntáriament aporti també
una part, per a minorar la seva pensió de
vellesa, i
oidá que tots o la major part hi contribuissin, creiern
que hi ha una distáncia molt gran en qué sigui yo
luntária o obligatória la participació deis obrers. Per?)
ádhuc en els casos de participació obligatória, com
segons tenim entes esta establert en algun país, ca
sos que representen
descantellament efectiu del sa
lad per part de l'Estat, creiem que un hom s'ha de
guardar molt de basar també en aquest fet, el veri
table fonament jurídic del qual ens sembla també
discutible, la teoria del dret eminent de l'Estat sobre
el salad.

En efecte, la legislació que obliga l'obrer a cedir
un petit percentatge del seu
jornal per al segur de
vellesa i malaltia, pot encara acceptar-se com a ex
cepció única al principi de respecte a la propietat sa
grada de l'obrer damunt de la retribució del seu tre
ball. Mentre que recolzar en aquest exemple tota
una teoria, tan enormement perillosa com la del elo
mini eminent de l'Estat sobre el salan, ja no és de
fensar una excepció, sinó obrir la porta a tots els
descantellaments de salad que a l'Estat, al qual li és
tan fácil invocar el bé públic, u pugui
ocórrer esta

blir.

La qüestió és tan greu
setnbla que és temerária

delicada i per aixó ens
i arriscada l'haver es
crit una frase com la que seguidament copio d'un au
tor deis qui, enlluernats per la
illusió collectivista,
s'engresquen a reservar per a l'Estat totes les atri
bucions, tots els drets, esforgant-se en veure dret na
tural en qualsevol intervenció que l'Estat emprengui,
amb déria igual a la que posen a discutir i
rebaixar
el dret
natural de propietat privada i d'herencia, els
drets naturals inherents a la paternitat i a la familia.
“Serveixi d'exémple copio textualment de com
l'alt domini Par ZSTENDRZ'S [jo subratllo] fins a ço
que tots reconeixen com a més inviolable, defensat
Per totes les
lleis divines i humanes: el salan. L'Es
tat, en forma d'imposició legal, rebaixa del just sa
lari una part destinada a servir
de fons per a aten
clons imprevistes deis obrers", frase agreujada amb
Un
afegitó de recargolat absolutisme: "sense obli
gar-se [l'Estat] a una restitució estricta ni a una
equitat matemática". Es a dir, per un costat reconei
'ten que el salad és sagrat, inviolable,
defensat per
totes les lleis divines i humanes, peró aquest carácter
d'intangible que els és forgós veure en go que
constitueix l'única propietat deis obrers, deis pobres,
no es
bastan t per aturar llur frenesí estatista, i no
reparen a encimbellar el dret de l'Estat sobre el que
les mateixes
lleis divines declaren inviolable. Oberta
aquesta porta, quina defensa té l'obrer contra les reimposicions legals de tota mena que l'Estat
v,tugui exercir sobre el salad a títol o a pretext d'acuoir a
atencions deis obrers mateixos ?
Si el fet de
l'asseguranga obrera obligatória en els
Paisos on l'obrer ha de contribuir, és pres pels colcom
exemple de la sobirania eminent de
lEstat damunta del
salan, amb igual motiu poden
citar com
a altre
exemple el f et de la tributació que
diferents paisos per f orga major els uns, per abús
com

cosa
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de f orga els altres
han implanta sobre el salani
obrer. I tenim ja dos títols que, segons aquests au
tors, autoritzaran les rebaixes de salad per part de
l'Estat : un, les atencions, imprevistes o previstes, deis
obrers mateixos ; altre, l'equiparació deis obrers amb
els ciutadans subjectes a tributació. I tenim que ha
vent-nos convengut que l'obrer no seria ni podria és
ser en régim collectivista amo del salani (2), del qual
no pot disposar, estant-li vedada l'activitat producti
va i prohibit l'estalvi, en canvi es proclama amo del
salad l'Estat. I arribem a una de les paradoxes cen
tral del collectivisme : l'obrer no és amo del salad,
peró l'Estat sí. En virtut del seu domini eminent
posa de go que els obrers disposar no poden, preveu
i proveeix a alió que els obrers, privats de béns esta
bles i permanents (prohibició de la propietat particu
lar de béns no fungibles), no tenen mitjá d'aconse
—

guir.

Si haguéssim vist aquesta declaració explícita del
domini eminent de l'Estat sobre el salad en un autor
socialista, ens hauria semblat un cas de cinisme ; no
cree que mai cap socialista hagi gosat expressar
aquest domini en una forma tan descarnada. Aquesta
expressió crua i brutal d'acceptar "ralt domini de
l'Estat sobre ço que tothom reconeix com a más in
violable, defensat per lotes les lleis divines i huma
nes: el salan", l'nem trobada en
un autor próxim
nostre, i no podem considerar-la sinó corrí un cas
d'insuficient reflexió.
La qüestió és greu i delicadíssima ; fer un llibre
dient que es vol defensar i vindicar els pobres, els
obrers, els desheretats, i aixecar l'are triomf al pel
qual ha d'entrar l'Estat, al qual es ret homenatge
per aquella fórmula insensata, com a suprem sobirá
del salan, és pledejar més per l'Estat que pels pobres.
Bé prou que la inclinació natural de l'Estat mo
dern a l'abús de poder, és la d'exercir, sense din-ho,
aquesta sobirania. Només faltava que la reconegués
un autor de dreta1— en l'esfera de la
teoria i deis
principis ! A cada pas veiem ara que, invocant sem
pre altes causes, humanitáries o patrieltiques, l'Estat
disposa de tants per cent extraordinaris retinguts de
la paga deis seus funcionaris, als quals s'invita
aquest és el terme
a pendre part a subscripcions
oficioses. Aquesta invitació és insinuada també als
dependents i empleats de les empreses particulars, i
en pocs anys en sabem molts
exemples.
Ens sembla que amb aquella orientació de sotme
tre el salad, "inviolable i defensat per les lleis divines
i humanes", sota l'imperi de YEstat, tenint per cri
ted
petit criteri el jus est quod jussum est, aviat
ens trobaríem situats a f ora de les ensenyances de
l'Església, ben enérgiques i concretes en aquesta ma
teria. En parlarern amb més extensió en l'article
—

—

--

—

—

próxim.

R. RUCABADO
(r) El Estadismo y la libertad religiosa. Vich, 1912.
(2) L'amo del salan, L'universal "truck-system" (CATA
LUNYA SOCIAL, 2 1 9 març actual).
La blasfbnia póstuma d'En Cristófor de DoW
nech.—Em pertoca donar compte per a satisfacció
de tots els amics i lectors que m'han encoratjat en la
present ocasió, d'haver rebut, subscrit per més de
cent signatures un missatge d'adhesió de tota una f e
ligresia de Catalunya. No pas per vanaglória meya,
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per a ensenyar de quina manera ha
cristiá de la nostra gent davant d'un
ultratge sense precedenis a l'amor més san t i predi
lecte d'aquesta terra : la puríssima Mare de Déu, co
piaré uns trossos del document :
"Aquesta feligresia us felicita de tot cor, posant
se al vostre costat i sentint-se completament adherida
a la vostra ferma campanya contra aquestes fúries
de l'infern, els escrits d'En Cristófor de Doménech,
el Voltaire modern de la nostra estimada terra.
"Sapigueu que teniu un estol d'amics que, com a
fills de la mateixa Mare la Verge Maria, estan dis
posats a fer-vos costat allí on convingui per def en

Y

peró solament

sar

vibrat el

ra

cor
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Alguns diaris, segurament per confusió o per man
d'antecedents, han publicat la noticia d'haver es
tat recollit L'oci d'un filasof per la policia i denun
ciat el llibre al Fiscal, classificant-la entre les Note.;
polítiques. No sabem que tingui res a veure amb la
política aquesta qüestió, per cap concepte.
-

7"ls.trttat

7"%atT~Iszt.t7"%1in:ts

encorafjadores

nostra.

CATALUNYA SOCIAL es fa cada dia més interessant,
Rubí mateix la pila de números que hi arriben
són llegits amb vera aviditat i fruició. Des deis ben
documentats i fernjs articles polémics i de desemmas
carament d'En Rucabado fins a les delicadeses alades
d'En Civera, passant per les suculentes proses d'En
Raventós i els estudis competents d'En Montoliu, un
no sap qué triar de més gustós i ric en estils.
Endavant, completament afí als ideals que susten
ta CATALUNYA SOCIAL, es complau avui a adreçar
li ferina adhesió, tot fent vots perqué l'obra cons
tructiva i d'orientació assenyada que porta a cap la
pugui anar complint i eixamplant més i més cada
cija."

L

ca

important

Avis

rnajoria deis nostres lectora es
planyien cada any que el número
La

de Setmana Santa fos

enlació
tal

posat en cir

després deis dies

d'aconseguir

subscriptora

santa. Per

que ele nostres

rebin el número

mençar la Setmana

Santa,

en co

hem de

cidit fer-lo sortir dimarts día

26,

en

lloc de dissabte.

-
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el que estimen més que la seva própia vida : l'hon
de la seva Mare la Verge Santíssima.
"Us diran que "amb so de tabals no s'agafen lle
bres", peró penseu que, sense fer uns bons crits, tam
poc s'espanten els llops.".

rzaahtrnesi

El nostre estimlt confrare Endavant de Rubí, pu
blica un editorial sota el títol "Labor eficaç". Des
prés de fer remarcar molt fortament la manca d'o
rientació diu :
'Si no construim, si no tenim per base de tota
actuació principis ben orient'ats i fins generosos, ha
de venir f orçosament el caos, la confusió desinoralit
zadora. Per aixo és ben de remarcar i admirar la
intensa labor que en aquest sentit porta a cap l'es
timat setmanari barceloní, CATALUNYA SOCIAL en el
camp crista social. De dia en día, CATALUNYA SO
CIAL veu afermada la marcada influencia que bene
factorament exerceix en l'ambient perniciós que crea
la premsa sectária. Contraresta coratjosament el que
aquesta corromp amb la seva baya maléfica; cons
trueix, adoctrina, combat, peró sobretot orienta.
La vida puixant i ascensional que porta CATALU
NYA SOCIAL en la defensa íntegra deis seus
ideals,
absolutament identificats amb els nostres, és una pro
va evident de com cada dia és més ben rebuda i es
timada a tota la nostra terra, ben al revés deis pe
riódics esquerrans, La Nau per exemple, que sembla
comença a fer aigües perqué ja ningú no en fa cas.
Per les planes de CATALUNYA SOCIAL traspuen tot
hora sanes i profitoses orientacions que fan molt de
bé. Hi co•laboren un esplet d'escriptors de la més
gran solvéncia intellectual i moral : Manuel de Mon
toliu, Jaume Raventós, Joaquim Civera, Ramon Ru
cabado, Josep M. Gich, entre altres. Aquests noms
sois són un prestigi, i ho són malgrat les malignes
insídies i acusacions deis del camp d'enfront, que
no poden sortir amb la seva de desprestigiar-los, i
amb ells tirar per terra aquest cada dia més potent
baluard des d'on és defensada amb tofa valentia i
sense eufemismes la causa cristiano-social
de casa

i

OCI

Degut

aquesta combinació favo
rable als desigs deis lectora, la set
mana vinent no publicarem el nú
mero

a

corresponeat

a

la dita setma

na, 1 dimarts de la setniana següent

publIcarem un número doble.
Aquest número doble contindrá ar
«aticegravats1 articlesinteressants
al•luslus

a

la Setmana Santa.

Prenguin, dones, bona nota ele
subscriptora 1 corresponsals que la
setmana vinent debrarem de
car

publi

CATALUNYA SOCIAL, 1 que

dimarts de Setmana Santa
carem

publi

el número de la setmana

an

terior i el de la setmana corrent,
m'oblata

en un

sol número.
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Les ambicions nobles
Lis diaris deis Estats Units, amb rnotiu d'haver
elevat Herbert Hoover a la primera magis
tratura d'aquella gran nació, han publicat interes
santíssimes biografíes. Hoover era minaire i apro
fitava les hores de repós per a lliurar-se intensa
rnent a l'estudi. Quan fou enginyer de mines va
treballar a totes les cinc parts del món. Era jove
estat

nissim que ja tenia un gran prestigi als Estats
Units.
Heus ací una de les qualitats deis homes ame

ricans.que

ens manca

a

nosaltres: l'ambició. L'am

bició Innoble és menyspreable, pera
que rens

altres.

enlaira

sense

no

pas aquella

necessitat crensorrar els

El

l'enterrament.

?És

que

podem negar la licitud

d'enlairar-se noblement? ?No pot aspirar l'home
pobre a ocupar una posició brillant en la societatP
Si Mr. Hoover no hagués tingut nobles aspi

racions, avui seguiría treballant dins la fosquedat
de les mines. iL'actual president deis Estats Units
és un ambiciós? Certament que ho és. Pera la seva
ambició és noble i estimuladora.
Ací encara hi ha gent que creu que existeix una
mena de fatalisme que pri'va els pobres d'estendre
les ales. Si un pare,posem per cas, és paleta, el
seu fill també ha d'esser paleta. Si és funcionan,
el seu fill será igualment funcionan. Poques ve
gades veureu que un paleta, quan té un fill intel

nostre poble no coneix l'arnbició. Som resig
ligent, sápiga sacrificar-se perqué sigui arquitec
per naturalesa i per temperament. Si existís te. Si es sacrifiqués, els seus companys de treball,
constitució que ens assegurés un plat de sopa en compte d'admirar-lo, es riurien
El paleta
i una llesca de
Pa, ja tindríem resolt el problema que desitja que el seu fin sigui arquitecte és cer
de la vida.
tament un ambiciós, pera iqui pot negar que és
El Govern más popular seria aquel( que acon-• un ambiciós molt noble? No vull dir pas que tots
seguís que els articles de primera necessitat es hem d'abandonar la nostra órbita; pera a l'home
venguessin a bou preu. Un poble sense ambició que porta alguna cosa dintre hem, de fer-li planer
fo fará mai cap
cosa extraordinaria. Si el nostre
el camí del trionit.
Poble hagués tin,qut nobles ambicions no hauria
Trobem gent que té ambició per les coses pe
arribat a una decadéncia tan lamentable. Lis po
tites i no la té per les coses grans. Ací és impossi
bles que tenen consciéncia del seu pro pi valer i'no ble planejar grans negocis.
L'ideal del nostre co
es resignen a
desaparéixer, lluiten ardidament.
merciant és una botigueta de vetes-i-fils. És el
Hoover posseeix una gran fortuna. Ningú no poble de les botiguetes. Les grans empreses ens
ha fet retret del seu origen humil. Si nosaltres fan rodar el cap. Els nostres capitalistes no voten
tinguéssim un polític que hagués estat minaire arriscar-se si no tenen la completa seguretat que
volgués ocupar els llocs més enlairats, ens befa obtindran guanys considerables.
ríon d'en. En canvi, no ens befem deis nobles que compte que, per a garbellar les No tenen en
espigues ubérri
en les
disbauxes i en els platxeris han perdut llurs mes, cal haver escampat la llavor productiva da
riqueses. En tro bar-nos davant d'un d'aquests munt la terra pradiga i generosa. En altres indrets
homes que han malversat el seu patrimoni i que existeixen enipreses de gran volada, perqué la gent
mal no han conegut la vida
de diner sap moure's dintre el món agitat deis
dura del treball, ex
clamen: "És pobre, pera és un gran senyor". negocis.
molt més digne d'admiració i de lloanea
Dissortadament totes les nostres coses són es
"mil que, passant per la senda del sacrificil'home
i del guifides. Tenim elements per a convertir la nostra
dolor, ha arribat al cim de la muntanya cobejada premsa, que porta una vida
esllanguida, en grans
de la ri9uesa. L'home
d'origen
humil que treba
rotatius
i,
no obstant,
quan
tusteu la porta
llant honradament ha amuntegat riqueses i
ha d'aquells que han abastat els fruits d'or de l'arbre
sabut ensem,s enriquir el seu esperit i la seva in
esponerós de l'opuléncia, en compte de trobar cor
tekigéncia, no ha d'acotar el cap davant d'aquells dialitat i efusió cálida, TIS sobta
la fredor deseo
que
nats
una

es creuen

ballat per

superiors parqué els altres han

ells.
1Vosaltres hem

fet

tre

ratjadora de la indiferéncia.
Hi ha pobles que no valen

tant

corn

nosaltres

vegades l'elogi de i no obstant aparentment sembla
Indona Pobresa damunt d'aquestes planes, i par perqué tenen grans ambicions. que Valguin més,
Aquell que no am
ticularrnent ens plau molt más aquella donzella biciona res és natural que es posi
a !cure damunt
gue Porta
una túnica resplendent, que no pas la
l'herba flonja. Els pobles que no ambicionen no
lluissor del vedell d'or; pera hem de reconéixer pro gressen. Cal que el desig de
perfecció ens es
que es lícit
enriquir-se honradament. Moltes de ve- peroni constantment. Hem d'arribar allá on
han

gades

no

es

mantes

combaten els homes que han

aconse-

enlairar-se per defear
ns
l'austeritat i la po-

arribat els altres.
Les arnbicions nobles ens taran estendre les
ales de l'esperit i volant arribaron fins allá on
calgui arribar. El cor dels homes indiferents és
fred corp el marbre. Cal ambicionar que el nostre

sinó Per a satisfer els desigs innobles de
,envela malastruga que es remou i cueteja dins
Preso obscura del
nostre cor.
L'home ric és envejat. Els blasmes que sovint poble sigui
adrecen als rics posen de manifest que no ens món.
r7esignem a
?a

ésser pobres i que voldríem que totf os miserable com nosaltres.
El poble admira els
polítics pobres; i, moltes
ve,gades,
la pobresa no significa un renunciament
a te
s
riqueses, sinó impoténcia per adquirir-les. La
gent
sImplista creu que el politic más honrat és
a9uell al qual,
en morir, els arnics han de pagar

el más culte i el más

espiritual

del

Lis individus que ambicionen coses nobles i tre
bailen per assolir-les, poden trobar-se en un mo

determinat en un pla superior. En canvi els
abúlics i els indiferents no abandonaran. mai la
ment

penombra trista i aclaparadora de la vulgaritat.
J. CIVERA 1 SORMANT
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Les campanyes de Feliu Elías

Enforn d'un arfícle
II

El senyor Quintana ha publicat el darrer article
sobre Gaudí i Berenguer damunt les planes de La
Veu de Catalunya.
Si el senyor Elías ha intentat .f er minvar el pres
tigi del genial arquitecte Gaudí, per la pruija de com
batre els homes que han def ensat públicament l'es
piritualitat cristiana, és just i raonable que siguin di
vulgats els treballs que s'escriuen posant de manif est
el talent i l'originalitat del sublim creador del temple
de la Sagrada Familia. Naturalment que s'ha de te
nir més alçada per a f er rodolar el prestigi d'un ar
tista tan eminent, peró ens plau reproduir l'article del
senyor Quintana, com homenatge a un dels homes
més grans que en aquests darrers temps ha tingut

Catalunya.
Heus ací el que diu el senyor

Quintana :

"Passem ara a contestar l'article que Sacs publica. a
La Nau del 21 del proppassat desembre, titulat Fran
cese

Berenguer.

per dir que Joan Sacs tampoc no volgué
entendre la "carta oberta" que amb el company Sugra
nyes enviárem al director de La Nau. Sacs volgué veu
re-hi "una defensa de l'originalitat decorativista de Gau
dí, i una distninució de l'originalitat decorativista de
Berenguer". Va trobar-hi també un atac a la seva per
sona, "en el qual lii havia més verí
deia
que raons
en la defensa".
Nosaltres en la "carta oberta" en qüestió no posávem
ni trliem merits a ningú, només establíem el fet de les
arbitrarietats en alió de qué venia parlant i fent deduc
cions el senyor Sacs; nosaltres atribuíem a Gaudí alió
de Gaudí i a Berenguer alió de Berenguer. Concretament
ho exposávem, sense formular CAP ARGUMENT, dis
posats com estávem a demostrar-ho amb tota claredat.
Joan Sacs, en suposar-nos malmenats per les seves crí
tiques, afirma que no hi ha res de mal intencionat, res
de calumniós ni d'insidiós, en la qual cosa priva de des
mentir-se ell mateix tot seguit, quan una mica més enllá
diu "que no creu tenir prou estómac per a remenar ben
a fons aquest afer de genialitat i de santedat". En aques
ta frase, senyor Sacs, no solament s'hi amaga la insídia
sinó que hi traspua la diiamació i caldria per desmen
tir-nos aclarir-ne el significat, i no deixar enlaire la dig
nitat i l'honorabilitat del genial arquitecte.
Segueix un parágraf en el qual a Joan Sacs se li es
diu
capa una veritat : "M'han tallat el meu braç dret
que exclatná Gaudí en la mort de Berenguer" i s'apres
sa de seguida a certificar-nos-ho dient que "aixe, és ve
rídic, cert de tota certesa". Sí, senyor Sacs, en aquest
punt heu dit una veritat.
En cenyir-se, per:), al tema que en aquest article vol
debatre, ens diu que, si Berenguer era un gran dibui
xant,.Gaudí no sabia gens de dibuix I...
Li esmentaré per demostrar-li el contrari, només dos
casos concrets, en els quals la intervenció de Berenguer
hauria estat impossible. Un d'ells, abans que Berenguer
treballés amb Gaudí (1882), l'altre de després de la mort
de Berenguer (1915). La façana de la Catedral de Bar
celona del projecte Martorell. Es el dibuix que segura
ment el senyor Sacs deu conéixer, publicat per La Re
naixença amb llegendes fetes per Doménech.

Començaré

—

—

—

L'altre és la façana de la Passió del Temple de la Sa
grada Familia.
Jo convido a Joan Sacs a qué m'aclareixi aquest enig
ma. Com és possible que "sense saber gens de dibuix"
executés Gaudí dos dibuixos tan perfectes ?...
I és que Gaudí dibuixava excellentment. Ja a l'escola
d'arquitectura era sofficitat pels seus companys perqué
els íes llurs projectes. Demés coneixia a bastament el
cos
hutná, i aixó Ii permetia croquisar destrament les
figures que havien de decorar el Temple. El coneixia
talment que ádhlic va construir-se amb les seves mans
un esquelet articulat (que es conserva al taller de Gaudí,
el qual palesa fins a quin punt era coneixedor de l'ana
tomia humana.
Tenim en carpetes l'obra total de Gaudí. Només a
base de desconéixer-les poden fer-se semblants afirma
cions.
"Els dibuixos de Berenguer eren sempre a base de les
formes curvilínies i espiraloides particularment, del re
pertori de Joan Martorell, el de les Salesses."
On ha sabut veure el senyor Sacs les formes espiraloides utilitzades per Martorell ?... Seria curiós que ens
oferis algun exemple concret.
Jo en canvi sabré dir-li d'on el senyor Berenguer po
gué treure-les. El senyor Berenguer, si les emprá, les tra
gué de Gaudí, ja que fou treballant amb aquest que va
conlixer-les.
Les formes guerxes en general, de les quals les for
mes espiraloides ,,que diu Sacs) en són només un acci
dent, foren la preocupació constant a Gaudí i llur es
tudi dura fins a !a mort. Aquestes formes espiraloides,
Gaudí ja les empra al Palau Güell del carrer Nou de
la Rambla, quan encara Berenguer no ha començat a
llucar-les, i servint-se d'aquestes formes que Gaudí crea
sense anar a raure a Martorell és com forja gran part
de la seva obra decorativa. Aixó u ho din qui ha tre
ballat sis anys amb Gaudí i qui durant sis anys ha bre
gat amb elles i sap per tant el coneixement que Gaudí
*en tenia.
"Berenguer no copiava Martorell, peró sí que el con
tinuava i reestilitzava."
No, senyor Sacs. Berenguer copiava Gaudí i, en tot
cas, només el continuava.
Amb tot aix6, queda a bastament provat que Gaudí
fou el veritable vreador de les seves obres estructural3
decoratives, perqué hágim d'entretenir-nos a refutar les
consideracions que a continuació fa Sacs sobre la colla
boració de Berenguer amb Gaudí, fins el punt de dir que
aquest fa estimables les obres més reeixides de Gaudí.
"Que l'esdevenidor artístic Gaudí el xifrava en l'es
cultor Mani, el pintor Clapés i l'arquitecte Jujol."
Aquesta afirmació és una altra de tantes arbitrarietats
de Joan Sacs que ha oh tocar campanes i no sap d'on
vénen.
Si Sacs hagués sabut cercar les informacions que a
propósit de la tasca que Mani féu al temple de la Sagrada
Familia, a les ordres de Gaudí, podien proporcionar-11
escultors que encara viuen i plegats amb eh l hi treballa
ren, sabria quina fou la vertadera tasca de Mani com a
escultor del Temple i no hauria incorregut en les su
exactituds en qué incorre quan ti-acta d'aquest escultor
en el seu llibre.
També podrien explicar-li els mateixos treballadors
els que coneixien Clapés i Gaudí, que aquest se'n servia.
De l'arquitecte Jujol, em bastará observar al senyor
Sacs que el talent d'aquest arquitecte i la seva afinadís

e

T

A

A

L

UN

Y

A

S

sima sensibilitat, el deixen al rnarge de qualsevol frase

despectiva

el qual és molt possible que mai no
sápiga apreciar-ne les qualitats en el seu just valor.
"Ni Berenguer ni Gaudí no ens poden dir fins a quin
Punt l'art decoratiu del primer avalora l'arquitectura del
de

Joan), Canaleta, Bayó, Conill, Jujol
Ráfols Puig i Boada, Puig
Gairaet (Antoni), Bergós, Bonet, etc., tots ells residents
a Barcelona. No 11 retrec Joan R.ubió que fou el que
vertaclerament collaborá amb Gaudí i Berenguer en l'épo
ca en qué aquell produia les obres que són més agrado
ses a Sacs, sembla. Que ho consulti a qualsevol dels al
tres i és molt possible que rectifiqui l'errat criteri que

torell

(nebot

de don

Raspall, Martinell, Folguera,

el

mena a fer aquestes afirmacions.
Per acabar ens diu a Sugranyes i a mi, que ja que
hem posat fil a l'agulla que li objectem alguna cosa per
qué aquest afer no i:esti enterrat com el mateix Beren
guer. Tant Sugranyes com jo, creiem haver-li objectat,
a bastament, les seves errades.
Cal, peró, que si Sacs té
encara el fil a l'agulla, s'apressi a cosir els esquinços
que en l'obra i honorabilitat de Gaudí pot haver fet.
Per acabar, jo demanaria a Joan Sacs moltes coses,
peró, limitant-me en les rneves pretensions, Ii demanaré
nornés que quan parli de Gaudí, ho faci amb respecte;
Sacs no pot donar patents de santedat. Quan parli de
Gaudí i de les seves obres no ho faci tant a la lleugera,
que ho faci amb esperit de justícia concedint a cada u
el que és seu. I per acabar que no vulgui veure, en tot
aixó que hem manifestat, cap atac a la seva persona
per a la qual tenim tots els respectes, i que, si alguna
duresa hem dedicat al crític, és només un inevitable tras
puament de la indignació que ens causen tergiversacions
d'aquesta mena, que tendeixen a falsejar la personalitat
d'un deis genis de la nostra terra, per tants i tants con..
ceptes admirable."
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Una actitud

Sacs,

segon."
Certament que ni l'un ni l'altre l'hi poden dir.
Tot aixó u podriem dir i aclarir tots els arquitectes
que han conegut o treballat amb Gaudí, entre altres Mar
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estranya

El nostre estimat collaborador senyor J. Blanch,
article que va publicar damunt d'aquestes pla
nes el dia 2 de març, es referia en un incís al futur
diari El Mati. Aquest petit incís ha motivat una ré
plica extensíssima i apassionada que publica El Co
rreo Catalán i que signa un propagandista anónim de
la premsa católica.
En la dita réplica es blasma la nostra actitud en
front del nou diari, es combat durament un periódic
ca.tólic de Madrid i s'ataca furiosament els bornes
que es troben davant el futur rotatiu. Un senyor que
combat tantes coses acusa els altres de monopolitzar
el catolicisme. S'endevina de seguida que tota la seva
argumentació gira a l'entorn d'una ideologia parti
dista.
Es curiós que s'ataqui amb tanta de veheméncia un
diari que encara ningú no sap com será perqué no ha
sortit a la palestra pública.
La replica del propagandista anónim és tan poc
hábil, que podríem desf er f ácilment les acusacions
que ens dirigeix. Peró no ho volem f er. Si el bata
llador col-lega creu que ens hem de combatre, nosal
tres opinem el contrari.
Per a combatre els nostres adversaris, que són tam
bé els adversaris del nostre estimat
necessi
tem molta pólvora. Déu ens demanaria compte de la
nostra prodigalitat, si l'esmerçávem a combatre els
germans de fe que en les coses essencials pensen com
nosaltres.
en un
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EL LLIBRE DE LA PARAULA DE

En Feliu Elías ha demanat hospitalitat

La Veu
de Catalunya, per a contestar els articles del senyor
Quintana. En compte de refutar els arguments d'a
quest distingit arquitecte, el senyor Elias es concreta
a
escriure una série de bajanades contra En Gaudí.
Dm que no es veu amb estómac per analitzar per
peces menudes les seves repugnáncies contra Gaudí
i la seva obra. L'estómac es necessita per a llegir un
article que destilla odi. Mai no ens havia semblat tan
repugnant el senyor Elias. Qui és ehl per a dubtar dc
la santedat de Gaudí ? Está incapacitat per a tractar

d'aquestes
Alguns

DÉU

a

coses.

deis articles del senyor Elias són revol
tants per la seva agressivitat, peró la réplica als ar
ticles del senyor Quintana bat el record del cinisme.
Es un article tan infecte que únicament es pot con
testar amb la punta del peu.
Es pot discutir l'estil de Gaudí. No hi ha cap ar
tista intangible. Peró no s'hi val a Ilençar un grapat
de llot damunt el
rostre d'un home que era un sant
en l'accepció
que humanament es dóna a aquesta pa
raula.
No havíetn quedat que no es podiá combatre els
morts ? Coi s'atreveix, doncs, el senyor Elias a com
batre un home la terra de la sepultura del qual en
cara está remoguda ?
Quan cornbatem un heretge els sectaris protesten,
Pero quan es tracta
de combatre un home creient es
llencen damunt el seu cadáver com les aus d'ungles
feridores i esmolades.

LA

BIBLIA

EL NOU

TESTAMENT
VOLUM

Els

Evangelis

Apóstols

i Fets deis

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

CONDICIONS

DE VENDA

Edleid de doble text: llatl 1 catalá
Edlc16 de text Hall sol
Edlció de text eatald sol

.

8'50 Ptes.
6'—
5'—

»

»

aquestes edicions van enquaderna
pegamoid, imitació de xagri.
Enquadernacions més luxoses de distints preus.
Totes

des amb finissim
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Deures del crític cató&
Les nombroses felicitacions i protestes que m'ha

individual ? ? Es que ignoren per ventura que el ca
tolicisme és una doctrina que comprén tots els as
pectes, totes les activitats, totes les manifestacions
de la vida humana? ? Es que no saben que el Cato
licisme per als católics és també tota una visió esté
crític literari católic en les circumstáncies per les tica del món i de la vida, que la idea de la bellesa
quals travessa actualment la nostra vida pública. Be
és per a un católic molt diferent de la que en té un
neit sigui l'atac de qué he estat objecte, el qual m'ha anticatólic ? Naturalment, que l'ideal de bellesa no
servit d'estímul per fer un nou i aprofundit examen será el mateix en tots els católics. No es tracta d'u
de consciéncia sobre el compliment deis gravíssims uniformitat. Indubtablement, peró, l'ideari católic té
deures que la santa causa de Crist i de la seva Ed
els seus límits estétics, i a cap escriptor católic no li
glésia m'imposa en l'esfera de la nieva professió in és permés traspassar-los sense renegar implícitament
tellectual. Els nostres enemics no saben quina es
del seu catolicisme. Sí catolicisme vol dir també una
pléndida utilitat espiritual ens produeixen als cató visió estética de la vida, de prou amplitud, peró,
lics conscients llurs insults i escarnis, els quals no fan perqué hi cápiguen els més variats matisos d'inter
altra cosa que donar més profunditat a la nostra vida pretació de la bellesa.
interior. Beneit sigui l'atac i l'atacant, el qual segu
Dintre d'aquesta ampla visió estética del catolicis
rament ignora que els cristians, com diu Sant Pau,
me s'ha de moure constantment el crític católic sense
fruim en els oprobis i en les persecucions sofertes en
traspassar mai els límits ; i deure ineludible será per a
nom de Crist.
ell confrontar l'obra sotmesa al seu examen amb les
La literatura moderna, principalment la nove•lísti
directives essencials d'aquesta visió estética imposa
ca, crea al crític católic un problema delicadíssim, si
da per la nostra santa religió ; i deure ineludible será
vol complir amb la mateixa escrupolositat els seus
en
11 donar entenent, en la forma que estimi més
deures de católic i els seus deures professionals. "Si
oportuna, de les transgressions contra aquelles direc
gui el que sigui el que feu, de paraula o d'obra, feu-ho tives en qué hagi incorregut l'autor criticat.
en nom del Senyor Jesús", diu l'Apóstol. I per aixó,
? Vol dir aixó que el crític católic té de renunciar
el crític católic mai per mai ha d'oblidar la seva cato
a la crítica pura, aixó és, a la crítica inspirada en pu
licitat en l'exercici de la professió i aquesta catolici
res normes estétiques ? De cap manera. Obrant així,
tat ha d'ésser una nota constant en la seva actuació
ehl pot fer crítica estéticament tan pura com el crític
intellectual, una nota inseparable de la seva persona que pretén exercir-la, per exemple, sota el lema de
litat. Aquesta simple i categórica afirmació no resol, l'art per l'art. La raó és ben senzilla. En el concepte,
peró, el problema. L'afirmació católica pot adoptar o si voleu, dintre els llinits del concepte que el ca
infinitat de formes d'expressió segons les circums
tólic té de l'art i de la bellesa, entra com quelcom
táncies i les conveniéncies ; i si no sempre la defensa essencial l'harmonia entre la llei estética i la llei mo
de l'ideari católic exigeix al crític emprar un llen
ral; l'estética que prof essem els católics no tolera
guátge categóric i contundent, tampoc no podríem cap contradicció oberta amb les normes de la moral
abonar el criteri deis qui en totes les ocasions i cir
cristiana. Será aquesta una estética que molts rebut
cumstáncies voldrien que la crítica católica fos con
jaran i rebutgen efectivament ; tenim, peró, el dret
temporitzadora i tolerant amb les manifestacions f ran de #creure-la tan pura com altres estétiques que re
cament adverses a la fe i a la moral católiques tan
clamen el privilegi d'aquest nom. L'estética natura
freqüents en la novellística contemporánia. El pro lista, la simbolista, la cubista, etc., tenen tals i tals
blema més greu per al crític católic és el de saber principis ; la católica té també els seus. I si d'aquests
quines circumstáncies .üetnanen una o altra actitud principis de l'estética católica alguns en diuen pre
davant la immoralitat més o menys declarada de les
judicis i apriorismes, amb la mateixa raó els cató
obres sotmeses al seu judici. Ço que no constitueix
lics podem donar el mateix qualificatiu als principis
cap problema, perqué és un deure ineludible, és l'a
de qualsevol altra estética. S'equivocaria lamentable
firmació en una o altra forma de l'ideari católic en
ment el qui cregués que ens posem a fer crítica lite
front de qualsevol negació o desconeixença deis prin
raria amb prejudicis i apriorismes. ? Es que no són
cipis de la nostra santa religió que trobi el crític en; prejudicis i apriorismes molts principis que trobeni
l'obra subjectada al seu judici.
a la base de qualsevol altra doctrina estética?
El
En l'exercici de la crítica literária, són nombrosos crític católic també pot contemplar i interpretar l'o
entre nosaltres els escriptors que sembla com si en
bra literária deixant-se guiar solament per la seva
el moment d'entrar efl llurs funcions critiques, desin bellesa; per?) abans ja té format un concepte de la
ben desats al fons d'un calaix del seu escriptori els
bellesa completament harmónic amb les lleis que re
principis de llur ideani católic ; i ho fan així, perqué, geixen les altres esferes de la nostra més noble i ele
segons ells, les seves conviccions católiques no són
vada activitat espiritual ; un concepte de la bellesa
altra cosa que un destorb per a l'espontaneitat de vell com els annals gloriosos del pensament huta i
llur judici estétic. Als qui pensen i obren així jo els que és avalat pels noms de Plató, Aristótil, Sant
demanaria ? Es que per ventura creieu que el Ca
Agustí, Sant Tomás i tants d'altres excelsos pensa
tolicisme no serveix per altra cosa que per anar A
dors, que han jutjat inconcebible la bellesa indepen
missa, confessar, combregar i complir una série d'o
dent deis conceptes de la veritat i de la bondat o
bligacions limitades a un estret sector de la vida involucrant una franca contradicció amb la llei mo

valgut el grapat de llot que em fou llençat a la cara
des de les planes d'un periódic, que no llegeixo mai,
per un senyor que per mi és igual que si no existís,
m'han fet reflexionar llargament sobre els deures del
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natura humana. La del crític ca
per tant,

tólic és una estética integral i harmónica, i,
de la máxima puresa.

El deure, dones, del crític católic—un deure que re
surneix bellament en una perfecta harmonia els seus
deures de crític i els seus deures de católic —, és el
d'assimilar-se d'una manera perfecta en la seva men
talitat els principis essencials de la visió estética que
el catolicisme té de la vida humana i ésser ben cons
cient deis límits dintre els quals es mou aquesta am
plíssima visió, per tal de no córrer el risc de tras
passar-los. Així, sense portar dany a la fe i a la
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moral de la nostra santa religió, enfortirá ensems
amb aquesta els mateixos principis estétics que li
serveixen per jutjar les obres literáries. Acabi d'una
vegada l'error f unestíssim que ha esgarriat a tants
crítics católics de tots els temps, l'error de creure que
la ideologia católica i la cultura estética eren dues
coses absolutament estrangeres l'una a l'altra sense
cap relació directa ni indirecta entre elles f ora de la
que afecta el problema de la moral. Aprenem els
crítics católics a tenir més fe en .1a transcendéncia
estética del catolicisme.
MANUEL DE MONTOL,IU

L'aníversarí de l'Instituí Nacional de Previsió
Aquest
l'Institut

any la commemoració del naixement de
Nacional de Previsió pot constituir quel
cotn solemne. Coincideixen amb dit aniversari dns
fets ben importants dins la historia de l'Institut :
l'aprovació del segur de maternitat, i la distribució
de la subvenció d'un milió i mig de pessetes donada
per l'Estat amb aplicació i com a estímul als Home
natges a la Vellesa.
Un i altre esdeveniment constitueixen dos execu
tóries més d'aquesta institució seriosa que és l'Insti
tut, l'entitat que dins l'Administració Central de
l'Estat treballa amb més f orça, amb inés prudéncia
arrib un rnajor domini de la técnica i allunyament
de tot alé polític. I així com el camí fressat fins
ara per
l'Institut ho ha estat mitjançant un treball
continuat, així també la seva glória la constitueixen
les fites memorables dins aquest mateix treball. I
l'Institut, en lloc de parlar i f er obirar sempre més
els seus éxits, prefereix afegir-hi d'altres éxits, com
ho son ara els dos f ets apuntats i prou eloqüents no
mes que ara la seva sola enunciació.
*

*

*

No haurem de tardar molts dies a llegir el Decret
llei establint el segur de maternitat en les págines del
diari oficial. I tampoc será llarga l'espera fins al mo
rnent en qué aquesta nova forma d'assegurança cons

titueixi

f et ben remarcable i ben simpátic dins
la nostra
vida social.
Perqué no hi ha cap dubte que entre els segurs

dia

magnifiques condicions de viabilitat

potser

no

en

forma tan enlluernadora

encara
com

en

que

al

tres llocs.
El segur de maternitat,

demés, es planteja amb una
justicia que constituirá una fita més de sim
patía d'aquest segur dins l'opiniá: i aquesta base de
riva de reconéixer-se com obligatóries, per a consti
tuir el fons del segur, no solament l'aportació patro
nal i la de l'Estat, sinó la de la mateixa obrera.
Es ciar que en altres segurs aquest f ons de justi
cia ha estat així mateix reconegut ; peró el major gra
base de

vamen que aquest segur representava per al pressu
post obrer ha fet que es retardés l'aplicació del prin
cipi de la triple aportació.
Amb l'aportació obrera s'obté, no solament l'aug
ment de capital del fons del segur, sinó, el que és
més interessant, un major interés de la beneficiária
respecte deis avantatges de dita assegurança. Com
major no seria l'interés de l'obrer beneficiani del se
gur de vellesa si sabia que li costa algun sacrifici
económic !
Peró un altre dia ens ocuparem extensament d'a
questes qüestions. Avui en tenim prou amb f er ressal
tr el fet del seu establiment. Bella coincidéncia amb
l'aniversari de la creació de l'Institut Nacional de
Previsió !
*

*

*

un

socials (que paulatinament, a poc a poc) van naixent
dina nostra terra, cap de tan simpátic, i d'un f ons
tan gran
d'humanitat (i qui diu humanitat, diu ca
ritat cristiana) com aquest de maternitat.
lJn dia deia un escriptor francés : "El segur ha
penetra t en tots els dominis : incendi, risc marítim,
accidents, epizoóties, pérdua de collites, furt ; tot está
garantir contra eventualitats temibles. I per una es
tranya anomalia,
la nostra má d'obra, el més preat,
el tnés
.indispensable deis nostres capitals, no esta
assegurat." Dones ja aquest capital es va assegurant ;
un

amb

els accidents del treball, altre dia en la
en la maternitat... més tard en la ma
laltia, en l'atur f orçós,
etc. Tota l'escala de les asse
gurances socials va naixent aquí, i neix lentament,
estudiat el seu plantejament a base científica i téc
nica, ço que equival a dir que el naixement ho és
en

vellesa ; avui

Els Homenatges

a la Vellesa han estat consagrats
institució social. No cal recordar als
nostres lectors llur extensió dins la nostra terra, on
han arribat a constituir el dilluns de Pasqua Florida
en la festa major deis vells. Ni cal remembrar-los
tmpoc el Congrés de Serveis Socials de París en el
qual l'any passat s'aprová la idea de l'homenatge com
institució en el món sencer.
Peró aquest any, els Homenatgeá tindran aquí
una doble característica que els avalorará enorme
ment. Ens referim, primerament, a l'aportació d'un
milió i mig de pessetes per part de l'Estat ; i, en se
gon lloc, a la celebració del primer Homenatge dins
la ciutat de Barcelona, f esta que coincidirá amb les
bodes d'argent de la Caixa de Pensions, institutora
i generadora d'aquells Homenatges.
L'Estat ha volgut donar una mostra de la seva
adhesió als Homenatges ; i ho ha fet de la manera
més plástica, més visible, que pot tenir l'Estat per a
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tata institució social : protegint-la, subvencionant-la,
amb la forta quantitat de milió i mig de pessetes. I

l'Institut Nacional de Previsió ha pogut veure, en
com
l'Estat té en ell plena confianga, puix
li ha encarregat la distribució d'aquesta important
quantitat ; i ja no cal dir que l'Institut ho ha fet
amb una base de justícia equitativa i per a major
estímul de la festa arreu d'Espanya.
A més a més ; la Caixa de Pensions ha volgut
aquest any portar a Barcelona els homenatges. I els
hi porta en una forma que la ciutat haurá d'agrair,
puix no es trama d'una iniciativa a la qual la ciutat
comtal haurá de donar caliu, sinó dels fruits d'una
ja bella realitat, després de recórrer completa la ter
ra catalana, després d'haver-se estés a la
Península
sencera, i després d'haver estat adoptada la festa
deis homenatges per tot el món, Barcelona ve a
donar-li l'aprovació definitiva, el cachet ciutada in
sems,
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tota obra de cultura i civilització

el dia d'avui.

Caldrá, dones,

remarcar

la

importancia d'aquest

esdeveniment social, que tindrá lloC en plena Expo
sició de Barcelona, dins el seu dos i en el magnific
Palau que la Caixa de Pensions ha aixecat en una de
les seves avingudes?
*

*

*

L'aprovació del projecte de segur maternal i l'a
portació d'una subvenció veritablement extraordinaria
per als Homenatges a la Vellesa, constitueixen dues
belles notes que aquest any avaloren l'aniversari de
la creació de l'Institut Nacional de Previsió.
I cal gaudir de la seva joia davant d'aquests esde
veniments socials.
JOSE:P M. GICH

COMentaris
La

manca

de carácter

el nostre cornpany Rucabado ;

tra

no

deriva de la

posició dretista, principalment, sinó de la seva
f ermesa de carácter i de la lógica de la seva posició.
En determinats moments de decadéncia, d'afemella
ment (diguem-ho ciar) el carácter fa nosa.
Per& ai deis pobles que no en tenen de carácter
seva

El nostre cornpany Rucabado segueix constituint
el blanc de manta esquerra barcelonina.
Fa pocs dies que un deis diaris més cultes d'aques
ta esquerra (aquell mateix diari que troba regust dan
nunziá i sabor f eixista en les oracions de Divendres
Sant, del segle xv), després de reproduir uns bells
prágrafs de l'article del nostre company sobre ci
dissortat Cristóf or de Doménech (filósof segons les
esquerres, blasf em segons les dretes), es deja: "Qui
na llástima de Rucabado. Tan belles
qualitats d'es
criptor i tan mal esmergades !"
Es ciar, és ciar. Aquí tot el que no té un esmerç
esquerrá está inal esmerçat. Peró el que fa nosa
d'EA Rucabado és la seva f entiesa i la seva adhesió
a determinats principis. Perqué avui,
en aquest temps
de decadéncia espiritual, un home arnb principis no
es concep. I com que els principis donen carácter,
tampoc no es concep, per a certa mena de gent, un
home de carácter.
Per aixó determinats escriptors passen d'un camp
a l'altre amb tanta f acilitat (cas EugenI d'Ors). Per
aixó Guansé, anticlerical a La Nau, és suau de for
ma a La Publicitat, etc.
La fen-Ilesa de carácter és filia de la seguretat in
tellectual. I mentre aquesta no existeixi, la primera
ens mancará sempre.
Si volguéssim exemples, només ens caldria donar
una mirada al nostre entorn i
demanar, amb tots els
respectes : "On són aquelles legions d'almogávers de
només fa sis anys enrera ?"
I encara hi ha qui per a regenerar Catalunya i
aixecar-la de nivelt no troba altre remei que acudir a
les traduccions d'obres brutes ; i qui cerca en la cultu
ra literaria únicament la deu inestroncable del
nostre
renaixement, i no en altra cosa més pregona!
Qué els costana a certs homes del nostre renal
xement de fer un estudi deis mals de qué aquest
pateix per la manca de carácter de la major part
deis nostres elements que, espiritualment, el dirigei
xen o el pretenen dirigir?
Comprenem molt bé l'antipatia de cert sector con
-

Ai del nostre!

Diaris catalics, estimeu-vos!
Fa pocs dies que un diari esquerrá recollia un ar
ticle d'El Correo Catalán discorrent 'sobre una frase
d'un collaborador de CATALUNYA SOCIAL a propósit
de la imminent aparició del diari católic El Matí.
I com que l'article mostrava alguna suspicacia a
propósit del futur diari católic, no cal dir la fruició
amb qué el recollia el diari esquerrá!
Aixó sol ja pot indicar als diaris católics el cami
a seguir. I El Matí, des del
primer moment, ha dit
de manera ben categórica que ehl no venia a ésser
el diari catalic, sinó un diari católic, ja que ha entés
que precisament la vinculació del catolicisme a cau
ses més petites ha estat un deis mals
que s'han patit
fins ara.
L'única característica nova, doncs, del futur diari
tenim entés que ha de derivar d'ésser un diari cató
lic escrit en catalá i amb ple seny de la terra. En
aquest sentit cal caracteritzar-lo, ja que en el sentit
de tasca católica hi ha altres diaris, com El Correo
Catalán, Diario de Barcelona, etc., que l'han portada
a cap amb les seves respectives característiques po

litigues.

Conferéncíes Quaresmals
Diumenge darrer el

nostre company J. M. Gich
donar una conferéncia a Roda de Vich.
En Civera i Sormani va donar dues con f eréncies
a Monistrol de Montserrat. Una exclusivament per
a joves i una altra de carácter
públic.
El rnateix conferenciant, diumenge vinent, donará
una conferéncia a Mollerusa, organitzada
per la Lli
ga
de Perseverança.
va
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En Jaume Santomá
març passa a millor vida En
i Raventós. La casa Santona era a

El dimarts dia 5 de

Jaume Santomá

la barriada de Sans una veritable dinastia. L'avi era
un pages deis voltants de Barcelona, quan Barcelona
no havia encara traspassat les muralles, i les seves
terres estaven escampades pels termes de la ciutat,
Sans i Hospitalet i ja trobem el seu nom associat
tota obra municipal o parroquial del poble de Sans.
El pare, En Josep Santoma i Gelabert, ja f ou testi
moni de l'engrandiment de la ciutat, vejé envaides
moltes de les seves finques per la seva urbanització
moderna i visqué aquella primera etapa de les pole
migues sobre l'agregació de Sans a Barcelona.
Home senzill, pero decidit i de gran carácter, fou a
Sans una gran figura i va gaudir de notable popula
ritat. Tot per tots, f ou la seva divisa, ocupa moltes
vegades l'alcaldia de Sans, mai no va defugir Com
promisos de cap mena, plantava cara a les autoritats
superiors quan les veia inspirades en l'arbitrarietat.
havia passat més d'una nit pres a les drassanes en
aquell tetnps de sotsobre que precedí la restauració
d'Alfons XII i arriba a trepitjar la passera del vai
xell que l'havia de portar a Fernando Poo en qua
litat de desterrat moments abans d'ésser, diguem-ne,

indultat.
I com que geni i figura fins la sepultura, amb la
mateixa enteresa que havia desplegat tota la sev
Vida va morir, preveient la seva mort propera i par
lant-ne amb serenitat i alegria, i increpant els que
el volien convéncer que no moriria d'aquella malal
tia. I quan després de sagramentat i ajudat a ben
morir va entrar en el darrer deliri va perorar com
SI es trobés en una sessió municipal, corn consagrant
al poble que tant havia estimat l'últim ale de la seva

vida (t

en 1889).
Aquesta fou l'escola, aquest f ou el mestre d'En
Jaurne Santomá i Raventós. Bé s'havia f et la i•lusi6
en la seva primera joventut de dedicar-se a la cien
cia i a l'ensenyança. Doctor en ciencies ísico-quí
migues, era ajudant de la cátedra de química inorgá

nica

la Universitat de Barcelona quan la mort del
el va impulsar per altres viaranys ben di
versos, portant-lo a deixar la Universitat per a ocu
par-se en l'administració de casa seva, f eina aquesta
que absorbia totes les energies d'un hereu per actiu
que fos.
Foren moltes les virtuts que l'ornaren ; devem
Per?) f er esment d'una manera especial de la seva
senzillesa i austeritat pel que fa a la seva vida pri
vada, i de la seva gran caritat en les seves públiques
relacions. Obertes les portes de casa seva a tothora
1 a
tothom, ella venia a ser com una mena de casa
del poble i en especial deis pobres i deis que l'havien
de menester. Era home seré, de seny ciar, coneixe
d.or de la vida, posat sempre al marge de les passions
1 de les
modes ; i aixó feia que el seu consell tingués
un valor
inapreciable.
Encarinyat amb la barriada de Sans sempre havia
resistit tota temptació d'abandonar-la, ádhuc en els
temps mes crus de les lluites socials, i sempre havia
treballat per un ideal que ehl creia possible, que era
1 a.d.ministració
autónoma deis que havien estat mu
nicipis independents, constituint com una mena de
federació; perque s'havia adonat de com era sa i jus
a

seu pare

Raventós

tificat aquest esperit local que encara avui dia no
está extingit sinó en plena activitat a Sans, Sarria,
Gracia, Sant Andreu i Sant Martí. L'havíem sentit
parlar d'aquesta qüestió amb entusiasme i amb con
vincent paraula.
No era home que li agradessin bombos ni reclams
deia i creia que les obres amagades eren moltes ve
gades les de més eficacia, i les que naixien d'una
llavor petita les més solides. Quan es va convencer
que la intervenció social era necessária, a la quieta,
va fundar una modesta escola nocturna per a obrers
en una caseta de la seva propietat del carrer ara dit
de Fernández Duro, que s'ha anat engrandint de
mica en mica sota la direcció del P. jesuita Joan
Creixell, en qui va trobar el millor cooperador. L'es
cola porta actualment el nom d'Escota d'aprenents
de Sant Josep, en la qual ingressen joves dedicats al
comerç o a oficis diversos i on es dóna ensenyança
primaria, teneduria, mecánica, dibuix i música i més
d'un centenar d'alumnes freqüenten les seves aules.
Tenen també la seva secció esportiva, dos equips de
futbol, etc. Es en ella obligatoria l'assistencia a la
Missa dominical. En el local escolar s'han donat so
vint notables conferéncies culturals.
No fa molt temps, i fou una de les seves darreres
iniciatives, s'havia creat el patronat de cultura obrera
ormat per persones prestigioses (del qual ella, En
Jaume Santomá, era president perpetu), encarregat
de fundar noves escoles que contribuissin a la f or
mació religiosa i inte•ectual deis joves treballadors i
aprenents. CATALUNYA SOCIAL el tenia per subscrip
tor i per un bon amic.
Ja portava tres anys amb el cos consentit d'un atac
apopléctic que el va posar a les portes de la mort. Du
rant, pero, tot aquest temps de relativa immobilitat,
com Si la seva activitat se li concentrés tota en el seu
esperit, el veiérem sempre amb el cap més ciar que
mai i amb el carácter més valent i decidit, diríem, que
en els temps de la seva joventut. Ara un collapse
cardíac el va traspassar dolçament de la son al cel.
Eh, pero, que preveia la mort com no molt llunyana
i que s'havia acostumat a mirar-la cara a cara, vivia
sempre preparat a ella. El primer divendres de mes,
quatre dies abans de morir i el diumenge següent,
dos dies abans, havia estat ref orçat per la visita de
Nostre Amo. La seva virtut era proverbial entre els
que el tractaven intimarnent i mantes vegades havíem
dit : Es un sant!
Proves de la veneració que se li prof essava i de
l'estimado que se li tenia f oren el seu enterrament
del dia 7 i el seu funeral del dia 12. Han constituit
dues manif estacions mai no vistes a Sans i era cosa
que corprenia veure en elles plorar a llágrima viva
moka gent senzilla del poble.
No dubto que Déu ja ha remunerat la seva virtut
amb la gloria del cel i entremig del dolor que sento
com amic, parent i puc dir germá, cm cónhorta l'es
perança que en sos fills tindrá continuadors de les
seves empreses i que no s'extingirá una tan gloriosa
dinastía d'un fort esperit cristia•i catalá tan amarada.
•

JAUME RAVENTÓS
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Oficina Románica
CONSULTES
Cons. 15.
Sabríeu dir-me alguns equivalents ca
talans del cuyo castellá, per poder variar la forma
el... del qual, que es fa pesada si sovinteja massa ?
—1. S.
Resp.— És ben cert que en la forma el... del qual,
la inversió del relatiu, que es fa molt notadora per
qué del qual cau en lloc fort de la frase, sembla que
fa girar enrera el fil del pensament amb un efecte
de parada, que si es repeteix sovint, arriba a cansar,
i més si es tracta d'escrits de carácter més esponta
ni i popular, on una forma tan refinada com el... del
qual sembla que no higa prou. Vet aquí una mostra
presa al vol de les publicacions actuals : I afegí en
cara l'autoritzada veu del Papa, que
no és lícit afa
vorir o sostenir o llegir diaris, LA direcció DELS
QUALS esta sota homes, ELs escrits DEI,S QUALS són
condemnables segons el dogma i la moral de l'Es
—

glésia.
a). Aquest

mal ef ecte es desfa invertint només
el relatiu del qual. És recurs molt usat deis antics
escriptors : "car demasiat és escriure les coses, de
les quals la practica és la vera relació" (Turell);
"del qual recitar les obres la má seria cansada" (Tu

rell).
b). Per compte de del qual pot posar-s'hi de qui,
de qub, i la construcció resulta encara més llisa i
planera : "tinent a Castelló gent de cavall, de qub
era cap En Bernat de Canyelles" (Crón.
Pere IV,
11. 4, c. 8); "era una santa dona, de qui he conegut
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seguia molt mal" (Pbliz, I, p. 207) per comptes de
"per la malicia del qual".
h). Un recurs és també passar a l'oració d'ante
cedent el nom que regeix el relatiu del qual: "ha
tnort l'autor, les obres del qual estic llegint", traspas
sant d'oració les obres -donará:
ha mort l'autor de
les obres que estic llegint".
i). Es poden donar encara altres tombs al pen
sament per estalviar del qual: "pot donar grácies
a
Déu la nació, el cap de la qual és virtuós" pot fer-se :
la nació, que té el seu cap virtuós,
la nació, si el cap és virtuós,
"

la nació, guau el seu cap és virtuós.
Tota aquesta abundor de recursos atresora la nos
tra Ilengua per tra.duir el cuyo castellá ; alguns d'ells
arriben a tenir tota aquella notable flexibilitat de
Ilenguatge de la forma cuyo, remapent del llatí cujus,
que en catalá hem perdut, i de qué n'está lluny la
solució literária clásica el... del qual.'
Recordem, per acabar, que dintre del llenguatge
mateix hi caben graus de dignitat i entonació,
que demanen també graus i diferencia de recursos
gramaticals, deis més populars als més distingits.
Per aixó cal f er cabal de tots els que la nostra llen
gua antiga i moderna, escrita i parlada ha anat atreso
rant al llarg deis segles, que siguin legítims i adients.
En així representa un empobriment de llengua i una
impropietal d'estil l'ús quasi exclusiu que hom pot
observar en escrits de tota mena, de la forma més
refinada el... del qual, fins allá i tot on un altre tomb
de pensament cau més natural i cal un esforç de re
flexió per canviar-lo.

El secretani de redacció de l'O. R.
les virtuts extraordináries".
c). És aprofitable encara la solució (ron, que és
la normal del francés, usada també pels nostres es
criptors antics i renaixents : "ab gran contrició de
los pecats, d'on meresqué obtenir la sancta perdo
nança" (Tirant, I, p. 20): "li digueren que n'hi ha UN LLIBRE
INTERESSANT
via un2 de pública (d'església), d'ont és titular en
cara (Sant Jaume) en la casa
Dintre de pocs dies es posará a la venda el segon
d'Alf" (Verdaguer,
volum del Breviari crític, que conté una selecció de
Rond. Sant Guillem de Llívia).
d). Aquesta solució és on, si hi ha referencia de la tasca crítica que realitza damunt les planes de La
lloc : "estávem en aquell pis, on hi havia a sota un
Veu. de Catalunya el nostre dilecte amic i eminent
Ilauner" per "a sota del qual"; "va obrir un forat crític Manuel de Montoliu. Aquest llibre forma part
a la paret, ,on hi podien passar a
través dues posts" de les publicacions de l'Oficina Románica de la Bi
per "a través del qual".
blioteca Balmes.
e). En Ilenguatge popular hi ha una tendencia
En aquests moments que la joventut está tan des
a passar a datiu la relació de
genitiu, fent a qui per orientada, el Breviari crític d'En Montoliu pot f er
un gran bé.
compte de de qui: "ha vingut un nen, a qui els ulls
El llibre del nostre estimat amic té una finalitat
/i ploren" per "els ulls del qual ploren". I
encara
altament
educativa i edificant. La seva crítica és ins
a qui és canviat per que li: "un nen
que li ploren els
pirada en pures normes estétiques. En totes les cri
ulls". En Verdaguer no es fa escrúpols d'usar aques
ta forma : "un deis cims de la serra
tiques posa de manifest que té un concepte profun
de Begues, que
no /i sé'l nom" (Excursions i Viatges, Rubió)
per dament cristiá de l'art i de la bellesa.
En Montoliu ha escrit per aquest segon volum un
"el nom del qual no sé".
Prefaci
magnífic, en el qual ens dóna una visió sin
f). La forma partitiva en pot estalviar també de
tética de la nostra producció literária deis anys
vegades un del qual: ".l'Acció Francesa ha sigut con
demnada pel Papa, que en coneix perf ectament la 1925-26.
En una altra edició parlarem d'aquest llibre amb
doctrina" per "la doctrina de la qual coneix perf ec
l'extensió
que es mereix el seu autor.
tament".
g). Quan cuyo té f orça de coordinatiu, en catalá
CIVERA
pot traduir-se per i d'aquest i d'ell, com en tenim LLIBRES REBUl S DELS QUAES PARLAREM :
exemple en els clássics antics, i és recurs ordinari en
La decadencia de Poblet (segona part d'Estampes
la parla viva, que esquiva la solució el del qual: "en
de Poblet), per Mossen Josep Palomer.
una ciutat havia un bisbe, qui era
molt contrari a
La Sagrada Biblia: Levític. Nombres. Deutero
son ofici, e per la malicia e la
deshonestat d'en. se nomi.—Fundació Bíblica Catalana. Vol. II.

Llíbres

CA

T

A

L

UN

y

A

SOCI

A

L

211

1111111ff 114 tÁ fflin1141111,A
El President del Consell de Ministres fa dies que
niostra preocupat pels aldarulls que un sector d'es
tudiants de la Universitat Central promou en alguns
carrers de Madrid. Con que feia anys que no es ce
lebraven festes estudiantils d'aquesta mena, han vin
gut Inés de nou les actuals, que són, segons diu Pri
mo de Rivera, de carácter netament polític. El Go
vern ha castigat els principals autors deis aldarulls
amb certa suavitat mentre no han pres el caire tu
es

multuós.
La

subscripció de

milions de pessetes de Deu
com si les disponi
bilitats de l'estalvi públic f ossin inexhauribles. El
senyor Calvo Sotelo es felicitava de l'éxit, molt més
tenint en compte la situació mundial del nostre pri
mer signe monetari, senzillament depreciat i posat
per davall de tantes altres cotitzacions similars de
garanties més discutibles.
També preocupen f orça a Primo de Rivera les
campanyes que fan segons ehl per a comprometre
l'éxit internacional de les Exposicions de Barcelona
i Sevilla. No val a dir que ja han passat els
temps de
certa mena de certámens i evocar el f racás complet
de la tan sonada Exposició de Filadélfia. Si les de
Barcelona i Sevilla naufraguessin per causes natu
rals, no hi hauria res a dir, peró se les combat amb
armes de mala llei arreu del món, com si es tractés
d'afers dolents, dignes d'universal execració.
Si l'activitat que ara es posa a contrarestar aques
tes campanyes s'hagués esmerçat en oportunes i sá
vies propagandes, avui no tindríem d'escriure aques
tes ratlles un xic depriments,
per6 que no dubtem
que aviat podrem rectificar.
Encara duren els calendaris polítics sobre l'esde
venidor de la Dictadura. La Epoca és el diari que més
es capfica
per aquest afer polític, fent-li el joc aquell
sector social polític que viu més de la por a la de
magogia que deis ideals que defensa. La ideología
d'aquest nou partit embrionari que es donará a llum
l'endemá del Directori, és la mateixa de Cánovas,
que tothom se
sap de memória. Ara per ara no val
oo

ta

ferroviari s'ha cobert amplament

la

pena

d'encaparrar-s'hi.

La Joventut Católica d'Espanya ha celebrat a Ma
drid una Assemblea general que ha superat tots
els actes

d'aquesta

ara. L'ánima de
tor Segura, que

classe que han

l'empresa ha
va

resultant
*

*

tingut lloc fins

estat el Cardenal doc

un

home extraordinari

*

La qüestió que ha preocupat més el món polític

internacional ha

ta.ntes

estat la

qüestió de les minories que

vegades hem presentat com una de les prin
cipals a resoldre's quan de
veres es vulgui assentar
la
pau

d'Europa

Al fons d'aquesta qüestió, que acaba de commoure
f ortament l'Aerópag de Ginebra, no hi ha més que
la necessitat d'anar rectificant els disbarats comesos
en el Tractat de Versalles i en els altres tractats
fillols seus.
També no passa d'ésser una altra rectificació el
que estan fent a París els experts financiers més
notables del món de les finances.
I Déu ens guard del dia que es posi sobre la taula
de Ginebra el cabdal problema de les responsabilitats
de la Guerra Gran. Valdrá més, pero, que les alludi
des rectificacions es vagin fent parcialment i que
davant d'un altre desgavell mundial, que fóra de
finitiu, la prudéncia ocupi el lloc que té en el catá
leg secular de les virtuts cardinals.
Altrament l'af er de les minories ha donat lloc a
posar-se un xic en ciar els sentiments que impulsa
ren moltes de les poténcies vencedores en la Gran
Guerra.
Stresemann ha estat habilíssim en f er-se campi,5
deis drets de les minories. El seu discurs def ensant
los és l'obra mestra d'un diplomátic i un polític. En
canvi la intervenció de Briand en aquest debat ha
estat lamentable.
Les minories nacionalistes que formen com un mo
sale truncat i tristoi en el mapa d'Europa, han assis
tit totes, amb dalerós esperit, a aquest debat. Els
fruits d'aquest, ara per ara, no es deixaran sentir.
La Comissió nomenada per a estudiar aquest delicat
afer, composta deis representants d'Espanya, Angla
terra i el Japó, té f eina per dies, si és que no la vagi
dernorant ; peró aquell expedient tan rebregat de ti
rar-hi terra al damunt, ja no és cosa fácil. Hi ha
massa milions d'homes enterrats
i massa mils de
milions d'interessos compromesos en aquest afer per
qué pugui ésser escamotejat. Si, com deien els ro
mans, mestres del Dret, cada cosa dama pel seu
amo, figureu-vos on arribarien aquests clamors el dia
que les minories es vegin desemparades a Ginebra.
El nou President de la república deis Estats Units,
Hoover, encara és més expeditiu i despreocupat que
el seu antecessor Coolidge. Hoover, davant de la
guerra civil .mexicana, ha pres partit per Calles, del
qual Gil Portes és un instrument no massa llest.
Es veu ben ciar que a Méxic els ianquis tenen
quelcom més que un control. En són amos. I si
la persecució que han sof ert i sofreixen els católics
dura i perdura, cada dia més terrible i odiosa, els
ianquis en tenen la culpa.
Kellogg ja pot predicar la pan, mentre ehl i els
seus companys pacifistes comporten, a les portes de
casa seva i en una nació que dominen per
complet,
la més horrible persecució religiosa que conta la His
tória.

sobre bases fermes i estables.
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tui corn abans millor, puix l'esmentat requisit és con
dició precisa per a poder reclamar de l'Institut Na
cional de Previsió la bonificació extraordinaria, pro
cedent del recárrec sobre heréncies, corresponent als
cinc repartiments que es trobin vigents i als que en
Espanya
l'esdevenidor es vagin implantant.
També lenen dret a la percepció del Pons esmen
L'Associació d'EmpIeats de Banca, de Valéncia,
tat els dret-tinents de titulars que hagin mort abans
ha anomenat president honorani el P. Gafo.
o després dels 65 anys, els quals
assalariats per te
El Patronat de l'Habitació, de Barcelona, que
nir en la data de llur inscripció en el Régim més de
té per principal i únic objecte resoldre el magne pro
45 anys, quedaren compresos en el grup de Capita
blema de les barraques, tan important des del punt
lització.
de vista moral com des del punt d'obir higiénic i eco
La documentació necessária, tant per a sollicitar
nómic, desplega una activitat laudable, com si vol
la
bonificació extraordinaria com el Pons de Capi
gués que el problema quedés resolt abans d'inaugu
talització, es facilitará a l'Oficina Central de l'es
rar-se l'Exposició, cosa verament impossible. Les ca
mentada Caixa, Junqueres, 2, baixos, així com en les
ses que construeix, en acabar-se ja són ocupades pels
antics barraquers més necessitats. Es un procediment. seves Sucursals establertes a Catalunya i Balears.
Durant el mes de febrer la Caixa de Pensions per
ben práctic de resoldre el problema.
a la Vellesa i d'Estalvis ha cobrat per
imposicions
A Oviedo s'ha constituit en el si de la Unió
Católica de la Dona una secció d'estudiants. Per la 21.477.886 pessetes i ha pagat per reintegres d'es
talvi, terminis mensuals de pensió i capitals diferits
seva part els estudiants organitzen un Curset
apo
reservats 18.681.321 pessetes ; resulta una diferéncia
logétic en sis idiomes distints.
a favor de les imposicions de 2.796.565 pessetes.
Ha causat molt bon efecte la Circular del Car
A 28 de l'esmentat mes el saldo d'operacions de la
denal doctor Segura contra el Rotarisme.
I. per si no en tenien prou d'esglais els rotaris, Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis era
aquí en va un altre : La Sagrada Congregació de de 339.381.452 pessetes, de les quals corresponen
279.847.566 a l'Estalvi a la Vista ; 12.170.276 a Es
Ritus ha ordenat als Bisbes de tot el món que no to
talvis
i 47.363.610 a Segurs Socials.
lerin a cap sacerdot que pertanyi als Clubs rotaris
En el mateix mes abona 428 subsidis de Materni
per saber-se positivament que tals Clubs estan inspi
tat d'irnport total 21.400 pessetes, concedits a les
rats en principis maçónics.
mares obreres que han acreditat trobar-se inscrites
A Déu grácies en aquesta casa ja en ,sentírem el
al Régim de Retirs Obrers i haver complert les al
tuf a les primeries...
tres cláusules que regulen la concessió del subsidi.
La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es
Per
pagaments de pensions de capitalització a favor
talvis es complau a fer públic per a coneixement
d'obrers
que compten ja 65 anys, la Caixa ha sa
dels afiliats en el segon grup del Régim Oficial Obli
"gatori de Retirs Obrers que, per l'Institut Nacional tisfet 40.300'28 pessetes, i així mateix há abonat set
bbnificacions extraordináries de 350 pessetes cadas
de Previsió, i coincidint amb l'aniversari de la pro
i
mulgació de la Llei per la qual fou creat, s'acaba cuna, 41 de 400, concedides a 48 vells majors de 65
anys que, havent sollicitat l'import del seu compte de
d'acordar la concessió d'una bonificació extraordina
capitalització, han estat compresos en el repartiment
ria de 400 pessetes procedent del recarrec sobre les
de
la quantitat procedent del recarrec per al Retir
heréncies llunyanes (establerta per Llei de 26 de ju
Obrer sobre les transmissions de béns per heréncies
liol de 1922) a tots els obrers i obreres que reunei
entre parents des del cinqué grau collateral, inclusiu,
xin les condicions següents
o entre persones sense vincle de parentiu.
1.5 Haver estat afiliat al Régim Obligatori de
Retirs Obrers amb anterioritat al compliment deis 65
Estranger
anys, sigui el període que sigui durant el qual ha
A cap de mes comengaran les sessions del Con
gués estat alta, i hagi complert la dita edat durant
grés de la Federació Francesa d'Estudiants Católics.
els anys 1927 ó 1928.
El tema és un xic pedestre aquest any "L'ajut
2.5 iHaver so•licitat el lliurament del Fons de Ca
material
als estudiants". Hi assistiran delegacions
pitalització, constituit en la seva respectiva "Llibreta
de moltes nacions i també ,d'aquí.
de Capitalització per a la Vellesa".
A Xangai ha començat el primer Congrés Ca
3.a Trobar-se amb vida a 27 de febrer del corrent
tólic
de la Xina. Una de les matéries principals del
any de 1929.
No tindran dret a l'esmentat donatiu els hereus Congrés será la del Catecisme en Ilengua xinesa.
En sis anys la població ha tingut un increment
deis ancians compresos en les condicions I.a 1 2•4 que
de
més
de dos milions a Italia. Val a dir que el go
haguessin mort amb anterioritat al 27 de febrer de
l'any actual, podent, no obstant, sollicitar-ho els dret vern Halla procura abaratir la vida i dóna treball a
tinents dels que morifen després d'aquesta data, els tothom.
quals, per viure en l'indicat dia 27 de febrer de 144014414411414144444
1929, quedaren compresos en aquest cinqué repart.
La própia Caixa aprofita aquesta avinentesa per a
Per San?' Ramon de
comunicar als respectius interessats que, tot assalia
riat inscrit pel patró en el segon grup d'assegurats
Donatius rebuts
en el Régim Oficial Obligatori de Retirs Obrers que
Del Rey. D. C. (St. Feliu de Codines). i ptes.
2
hagi complert els 65 anys des de 24 de juliol de 1921
De R. J.
fins a la data i no hagués sollicitat el lliurament del
Grans mercls, i que Sant Ramon de Penyaf ort els
seu Pons de Capítalització, és convenient que ho efec
pag-ui la caritat.
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Acadérnia

Cots

Direcció general: Av. Portal de !'Angel, 38—BARCELONA
F- U Ni DADA
Ni 1879
Tellfon 18953 A.- Apartat 782

SUCURSALS:

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

CLASSES SELECTES separats els dos

COME,RQ

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments erninentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment !'ACADEMIA COTS

rep

demanda d'alumnes per ocupar bones

placer.

Correspondéncia. Meca
Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.
ASSIGNATURES: Teneduría. —Cálcul,—Lletra comercial.—

nografia.—Taquigrafia.—Francés

—

i
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FABRICA DE PASTES ALIMENTICIES

1
Nou tipus. Qualitat i

1

NTIGA CASA FIGURAS
FUNDADA EN 1820

,

k
3
Rambla de Sant josep, 11.-BARCELONA

presentació
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SASTRERIA TORRENTS
Ex-professor

Aquesta sastreria
ció i

en

és

de l'Acadérnia de Medres Sasfres de Barcelona

coneguda i apreciada

les seves robes
El 5

es

°/0

troba
de

un

per tothom

a

qui li agrada el bon vestir perqué en la seva confec
en géneres de toles classes.

gust inconfusible. Crans existéncies

doseompto especial

ala

Rambla de Cafalunya, 12, 1,er

suseriptors

de CATALUNYA SOCIAL.

Teléfon

16040

—

BARCELONA
1"

~~.(

LA
és la

casa

distingelx

POridiCfriSSa, 7

especialltzada en Novetats per e senyora, que es
per assortits abundants i preu just en cada qualitat
0. Salmeron, 20. Av. Porlal de l'Angel, 38. BARCELONA
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ALMO

ANTONI
Vía Laietana, 67

U

Teléfon 16201

-

BARCELONA
Material eléctric de totes classes

Installacions i
Taller

JA SOU SUBSCRIPTORS

Reparacions
Rádio

•

DE
Aquesta casa té l'exclusiva de venda
d'uns petits aparells aplicables al cor
rent altern de 125

volts,

les xinxetes i llums

cions, capelles

per

d'oli,

de 2 céntims

CATALUNYA SOCIAL?

substituir

les habita

en

i altres llocs

cessiti llum constant, amb
cassament

a

on

es

ne

consum

es

24 hores

en

Demaneu demostracions!
Via Laietana, 67

BICICLETES
Accesoris marca William.
Califa t-presentació.-B072preu
41,

Antiga

casa

11)

Borras

-

Reparacions

C•

I

Caialunya,

Rbla.

-

B. F. B. de nostra fabricació

Lo millor de lo millor

COMPTAT

R. Serra

marca

OGr

A

106

TERMINIS
-

(cantonada al Passatge de la Concepció)

1.7-ift

117Z.

I

RER'FUM ER1A
Drogues

i

perfumeria

de totes

marques

::

Gran

menes

a

a

aficionats

Manís, 57 (enfront baixador

en perfu
granel :: Brongeria, Esponges,
Plomers, Productes per la neteja, etc., etc.
la fotografia. Lliurament rápid. Servei a domicili

assortirnent

rreria

Treballs de laboratori per

i

a

Teléfon 71703

BARCELONA

•

preparat per Z.

Paig.—RUPOLL

¦¦¦¦¦¦••¦¦¦11~~

Antiga
ció per

a

1 acreditada prepara

pulmonies,

combatre les

bronquitis, catarros,
les afeccions de

tos 1

totes

l'aparell respi

ratorl.

Seixanta anys d 'éxits continus.
De venda:
des 1 centres

les fartná

en totes

d'específics.
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GRANS 11VDUSTRIES

Companyia

Trasatlantica

VAPORS CORREUS ESPANYOLS
Serveis Regulars

FABRICA DE XARXES
I

FILS

RETORTS

PER A LA PESCA

RAPID

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

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina

expedlcions

12

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
expedicions

16

a

l'any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
11 expedicions

1
11422

/

A
Astinzmikzemanc~cw,mánneol
BARCELONA

»

Mediterrani

»

a

a

a

l'any

Fernando Póo
12

expedicions

a

l'any

3

expedicions

a

l'any

Filipines

Servei típus Oran Hotel.
telefonía.
Orquestra.

-

T. S. F.

-

Radio
etc.

Capella, etc.,

Pe.r informes, a les Agéncies de la Companyia
en als principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines de la Companyia : Plaça Medinaceli,8.

C
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LA

CASA BELETA
Creadora del vestit tipus mariner per
BEt
El model més distingit i elegant.
••--

a

nens.

La

vestits
en

especial

amb

atén

casa

cura

els

d'esport amb dibuixos exclusius
el més selecte i exclusiu.

VESTITS

DE

PRIMERA

COMUNIO

I MODELS NOUS

N..

A tot subscriptor de «Catalunya Social»

Matteaid,
?lesas-00w>"

se

•

SASTRERIA

li fará

un

5 %

especial

de

descompte.

DE SENYOR, CAMISERIA I CO RBATERI A

ÁVINGUDA DEL PORTAL

DE

L'ANGEL, NÚM. 35. BARCELONA
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La Nova Gramola Ortofimica
és el millor

Dernaneu

obsequi
una

per

audició

Sant Josep
la

a

casa

Fill de Guillermo Puld S. en C.
Pelai, 14. Ronda Sant Pau, 68
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Cima artificial LANDFORT

JOSEP FRADERA. Despatx: Ronda Uníversítat, 31
Teléfon 13067

-

BARCELONA

Direeefó telegráiffea i telefbnien: LANDFORT

FRANQUEO CONCERTADO
ATINO» Á.

0,—Prov~",

167
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LA MORT DEL REDEMPTOR
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Ventílachl

\.,1 8 74

Cuínes

Ascensors

Orígínals "Schindler"
Muntacárregues
Carrer Trafalgar, 36

-

í

Muntaplats

Tel. 1118 S. P.

1111 11111.1ü1W
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Placa de Catalunya,

12 í

13

::

Ronda Sant Pere, 2

BARCELONA

SITUACIO UNICA

::

EL

MÉS

MODERN I CONFORTABLE

Salons especials per a banquets i festes, 140 habitacions totes amb seivei
d'aigua corrent, freda i calenta, calefacció central i teléfon interurbá.

CENT BANYS. PRIVATS

PREUS MODERATS
DIRECCIÓ

TELEGRÁFICA..
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Ma.G bema
ng. S. L.
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rs".iteni.ONTA,
Ofícínes í Tallers: CASTILLEJOS, 95 í 97
Teléfon 50843

Ascensors

Muntacárregues
Cabrestants

Polipastos
Carros-monorrails

transportadores

Cadenes

MIMA Basseda

Llihres per a lobinaSida

OLIS D'OLIVA PER

SETMANA SANTA. (Text llatí i ca
talá), traducció, introducció i notes rubri
cals de Mn. Josep Forn, Prev. Próleg de
Mn. Miguel Fitó, Prev.
PRzu: Enquadernat en tela, pessetes 5.
Enquadernacions luxoses a dif erents preus.

A

L'EXPORTACIÓ
A L'ENGRÓS

DIJOUS

(LES

1

DIVENDRES

HORES SANTES

ducció rimada i

DE

SANT.

MONUMENT). Tra

en prosa
dels textos li
per Josep Forn, Prev. Notes ex
positives i rubricals de Mn. 'Miguel Fitó,
Prev. Edició illustrada ara gravats. Text
llatí i catalá.
Llibre de 196 págines. En rústega, pes
setes 1. Enquadernat en tela, pessetes 2.

túrgics,

EL, CANT RELIGIÓS DEL POBLE
LA SETMANA SANTA. Llibret

EN

que conté la lletra i melodia deis salins
túrgics que es canten en els dies sants. Diu
inenge de Rams: Benedicció i processó de
DESPATX Y MAGATZEMS:

Avinguda Icaria,

Dijous Sant: Processó al Mo
Ofici de Tenebres.
Divendres
Sant: Adoració de la Creu i processó de
retorn del monument.
Dissabte Sant:
Lletanies i Vespres.
—

nument i

205 i Cadena, 15

Giné y Partagás, 13
Tellfon 53214
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ARQUES "SOLER"
úniques d'un

Les

NOVA

OBRA

ABBÉ BLAZY

SOL BLOC

MASSÍS
AMB BLINDATGE
(patentat)
incombustibles i
imperforables fins
amb el SOPLET.

PANYS "SOLER"

id hila balda (12 toldes
Tradukla
Es

portes de pis
amb clau plegable
(patentada)

C

Ald.ana,

CAPDEVILA
BARCELONA

3

CC/NCESSIONARIS

A

Oraela,

un

autor ben

coneixe

Lourdes.

Conegut

com

el
la versió

del traductor no
d'aquesta obra en fa

nom

núms. i I

ri de les celestials comunicacions de la Im
maculada

a

la Beata Bernadeta.

MADRID

FIEL, S. A.
Caballero de

per

dor de la vida i virtuts de la gran Vident de

planera i encisadora.
Aquesta publicació será segurament esti
mada d'una manera particular pels innom
brables pelegrins catalans que guarden ínti
mament les santes irnpressions rebudes en
llur visita a la gruta de Masabielle, reliquia

a

SOLER

FORN

la lectura

De gran seguretat

A.

JOSEP

narració molt devota i altament

suggestiva escrita

cal dir

per

una

per Mn.

9

-

En
Telélon

16119

rústega: 1'50 ptes.- En tela: 3 ptes.

