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La sang del Primer de Maíg
crit de "Trebaltadors del món, uniu-vos"
néixer un dia la fasta del trebcd1, fixada en
el dia primer de maig. Els agrupaments socialis
tes .d'aleshores li procuraren donar un carácter
pacífic; peró les notes de "L'Internacional"
l'esperit que l'informava la convertien en fas
ta de guerra. El primer de maig era la festa
deis qui tenien per lema la imita de classes i la
guerra entre els estaments socials distints. Del sen
contingut espiritual no calla, dones, dubtar-ne.
Peró arriba un, moment en qué alió que sent
blaven aspiracions llunyanes (les vuit horas, et
cétera) f oren convertidas en carn i en sang de rea
litcit. I arriba així nuateix un moment en Qué els
socialistas preconitzaren mitjans pacífics i camins
d'evolució i d'intervenció la governació deis Es
tats per aéonseguir cm/1lb major facilitat les seves
aspiracions, i el primer cl.e, maig resta ja un bou xic
va

destenyit d'aquella
No cal dir

com

seva

primitiva coloració

ver

la guerra, amb les interven

cians deis socialistes en tots els governs, fins í
tot en les m'onarquies, obliga a tots a selva" una
actitud

correctantent

governa,mental;

i

en

conse

primer de maig, no tingué altre caient
que una fasta roma''ntica, en la qual es llegien als
90Vernants uns programes de reformes que els ma
teixos governants desitjaven implantar. ?Qui no
signariaa horas d'ara' imites dé les reformes so
rials cónipreS es en elS programes del primer de

qiiéneia,

el

de la Unió General de Trebcdladors espanyo
la, Per exentple? ?Qui no acceptctrict com a bones
mantas Peticions fétes amb motiu de la fasta del
treball, sobretot tenint en compte el camí aveneat
durant els últims anys en matéria de legislació so
cial refornumt coses que semblaven d'impossible re
forma iestablint normes legcds que un dia resulta-,

maig

ven

Poe.menys que una ntoliin?

:

El primer de mairi: dones, (malla oiedaut com
festa socialment descolorida; una fasta de
Primavera„ .una ocasió perqué les nostres classes
.huntils s'esplaiessin en plena naturalesa i retor
messin a la ciutat fortificats amb aires purs i amb
Iota

la vigorització que sem pre dóna la contemplació
de la naturalesa.
Peró l'esperit revolucionani no restará mai apa
gat mentre el món sigui Imán. I heus ací que aques
ta fasta del treball, destenyida i tot, amb la patita
importáncia que havia ja a,ssolit en tots els mi
sos, fa uns anys (de la guerra enea) que és apro
fitada pels comatnistes am,b la finalitat de portar
el desordre arreu, ant,b l'objecte de convertir-la
altre cop en el que un dia fou: una fasta revolu
cionaria, i pron. I aquesta actitud deis comunistas
és la que ha produit els sagnants esdeveniments
de Berlín, és la que ha obligat el govern francés
la
a reforear la Mida pels carrers de París i és
que ha portat tots els Estats a pendre mides de
carácter excepcional amb el fi d'evitar el dia de
dol que a Alernanya ha estat impossible crevitar.
?Quina finalitat cerca el comunisme amb tot
aixó? .Meformas socials, no. Aquellas reformes
que un cija demanaven els socialistas formen part
la de les legislacions deis Estats i es van introduint
rápidament i precisament per la via pacífica i in
tervencionista en el governament deis Estats. Ton

poden cercar, honradctment, restenclre ctrreu
l'experién,cia comunista de Rússia, puix l'assaig
d'aquell país ha resultat desastrós, sense que val
gui a,quell argument de la manca de consolidctció
poc

deis primers temps; i és la mateixa Rússia la que
a passos agegcnactts s'apressa a abandonar el co
munisme retornant als métodes normals en els al
tres Estats.
?Qué cerca,

dones, el comunisme amb aquesta
hi ha i sempre hi haura qui pro

agitació? Sempre

curi movintents revolucionaris en el món. I a aquest
esperit revolucionani és al qui els ,qovernants han

fer front de manera directa i categórica. Aquest
esperit l'encarnaren un dia els socialistas; més tard,
els sindicalistas; avui, els comunistas. Sempre una

de

extrema esquterra que, fet i fet, no és mé.s que l'es
Perit negatiui d'óposició; es manifestará:en aquest

sentit. I seMpre, per tant, Iii ha,ura per a tOt govern
el problema d'un ordre palie determinat com a
problema dominant, mal grat la justicia social 1
malgrat tota reforma en sentit d'apropar la riquesa
a totes les classes socials.
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Déu í nosalfres(i)
(Acabantent)
"Em caigueren a les mans alguns llibres deis filó
sofs platónics... en els quals vaig llegir... que el Verb
era en el comengament; que el Verb era en Déu i
que el Verb era Déu...; que totes les coses havien
estat fetes d'ell, i que res no ha estat fet sense
;
que la vida era la Ilum deis homes ; que aquesta
llum brilla en !es tenebres i que les tenebres no la
varen comprendre; que
per bé que ránima de l'ho
me reti testimoni de la Ilum, ella no és tanmateix
la Ilum; sinó que el Verb de Déu, que és Déu, és
aquesta llum vera que illumina tot home que ve en
aquest món... Vet aquí el que jo vaig llegir en aquests
llibres. Emperó jo no hi vaig llegir que va venir en
l'obra de les seves mans i que els seus no el varen
rebre ; i que a tots aquells que l'han rebut i han
cregut en el seu norn doná Ehl poder de fer-se fills
de Déu. Vaig llegir-hi també que aquest Verb que
és Déu no era nat de la carn i de la sang, ni de la
voluntat de l'home, sinó de Déu. Enveró no hi vaig
Ilegir que el Verb s'havia fet home i havia habitat
entre nosaltres... Jo no hi vaig Ilegir que s'havia
anihilat ehl mateix prenent la forma d'un esclau;
que s'havia tornat semblant a l'home revestint-se de
les nostres febleses ; que s'havia humiliat i que s'ha
via fet obedient fins a la mort, i a la mort de la creu,
i que en recompensa d'aixó Déu el va ressuscitar
d'entre els morts, i Ii ha donat un nom que está per
damunt de tot altre nom, per tal que al nom de Je
sús es flecti tot genoll en els cels, en la terra i en els
inferns i que totes les nacions confessin que Jesu
crist está en la glória de Déu Pare."
?Haveu sentit com l'oració brolla amb la Inés
afuada espontandtat del cor del gran Sant, impo
tent de primer per aixecar una pregária al Déu deis
platónics, tan prompte comenga a exaltar l'encarna
ció del Verb en la miserable natura humana ? I ehl
afegeix, confirmant aquesta impoténcia d'adregar una
pregária en qué viuen els deistes inflats d'orgull : "I
per bé que ells coneguin a Déu, ells no el glorifiquen
pas com Déu i no li reten les grácies. que li són
degudes, sinó que s'envaneixen en Ilurs pensaments,
es tornen tant més folls com més savis creuen ésser."
Sí! l'oració viva és el senyal infa•lible de l'acció
directa de la preséncia de Déu en l'ánima; i aquestes
paraules de Sant Agustí són un testimoni d'alta
qualitat que posa de relleu la diferéncia entre l'estat
d'esperit del pur deista i la del cristiá en la relació
de Fánima amb Déu.
Oh la nostra Religió santa! Oh Religió cristiana,
tu ets l'única gran, perqué ets gran ami) la grandesa
de l'amor, de l'amor que abaixa l'Esser immensa
ment gran i enlaira el petit i desvalgut; l'amor que
fa encarnar Déu en la petitesa humana i el fa néixer
en forma d'un infantó pobre i despullat i el fa mo
rir amb la mort més vil i infamant ; l'amor que a les
rnesquines i miserables criatures humanes ens enlai
ra a la gran dignitat d'hereus de la glória eterna.
A
és debacles que es cansen i es basquegen
(I) Conferéncia donada a la "Lliga Espiritual de Per
severança" de Sant Feliu de Sabadell el 13 de març de 1929.

aquests

que en diuen "cercadors de Déu" per cer
car-lo f ora del misteni de l'encarnació del Verb, f ora
del dos de la hutnanitat del Crist i de la seva obra
sublim de redernpció. Es inútil el seu esf org. No el
trobaran pas. I creiem perfectament lógic i conse
qüent el gest d'aquells cercadors de Déu que, segons
la terrible parábola de Nietzsche, cansats de cercar
porfidiosament a Déu entre les tenebres i per tots
els ámbits de l'espai a la claror migrada d'aquesta
flameta de la raó humana, acaben per desesperar-se
i reboten finalment les llánties per terra i les esmi
colen exclamant Déu no existeix !
Ah, no en dubteu; alló que cerquen aquests tortu
rats "cercadors de Déu" que el cerquen f ora de la
nostra santa religió i no acaben mai de trobar-lo,
no és Déu precisament, sinó una justificació d'ells
rnateixos. "El qui vol cercar a Déu, el troba per tot",
va dir Novalis. Aquests pensadors cerquen a Déu
més per l'orgull de cercar-lo que per la humilitat
de trobar-lo. Sí! la humilitat de trobar-lo ; perqué
el ,secret de trobar a Déu está simplement en el fet
de deixar-se tróbar per El!. "Tard he comengat a
amar-vos, exclama Sant Agusti, o beutat tan antiga
i tan nova! I vet aquí que tu eres dintre de mi i jo
era fora de mi; i era
fora de mi que jo et cerca
va... Tu eres amb mi, i jo no era amb tu". ?I
sabeu
quin és el final obligat d'aquests ensuperbits "cerca
dors de Déu"? Ho diu Brandes, el gran crític da
nés, incrédul convengut, parlant d'un 'deis Inés grans
d'aquests "cercadors de Déu", el filósof Kierke
ga,ard : arriben a un cirn des del qual han de caure
en bragos del catolicisme o bé estimbar-se en l'abis
me de la irreligió. El cristianisme subjectiu d'aquests
falsos "cercadors de Déu" no passa més enllá d'una
pura preocupació, més aviat diríern, obsessió religio
sa; és una lluita de l'ánima amb ella mateixa, una
trágica lluita interior sense terme possible, mentre
l'ánima no deixi entrar humilment un raig de la san
ta humanitat del Crist de les tenebres que l'embol
callen. De fet, la fe católica és l'única forma prác
tica possible d'acostar i de fer sensible i present a
Déu en l'ánima humana.
Ami) totes les consideracions precedents crec jo
que podern fer-nos cárrec de tota la gamma de to
nalitats amb qué es manifesta actualment en les áni
mes el sentiment de Déu. Des de l'home creient que
prácticament ha reduit aquest sentiment de Déu a la
mínima expressió possible, fins a l'ánima plenament
cristiana per a la qual Déu és una realitat més
sensible, més tangible que els mateixos objectes dels
seus
sentits corporals i que viu totalrnent submer
gicla en Déu, quina infinita gradació no hi ha en la
manera de sentir a Déti entre els que creuen en Eh.
Entre un imprecís voler la fe i un pie, intensíssim
viure la fe, quin camí més llarg hi ha tragat en
l'ánima moderna!
Ara bé ; deure ineludible és de tots els qui per la
grácia divina vivim intensament la fe católica re
cordar-nos de les ánimes que seiften poc o molt la
set de Déu i són o musa negligents o massa
per encertar el camí que les porti a la font de

orgulloses

A

la fe

T

A
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remei i refrigeri de tots els assedegats.
modern ha de consistir principalment en
aquesta tasca : la tasca de despertar i fer sorgir el
raig de veritat, per feble que sigui, que hi ha ama
gat al fons de les ánimes ; el treball cl'envigorir i
d'intensificar el sentiment de Déu tan esmorteit en
molts germans nostres ; la tasca de descobrir i fer
saltar amb tota la f orça del f ons de ránima deis
incréduls o deis creients febles i vacillants l'espur
na de la llum vera.

viva,

L'apostolat

Recordem-nos
una

que

estem

en

uns

temps

en

qué

formidable de germans nostres viuen
prácticament com si Déu no existís, com si en el
fons de llur ánima no hi hagués un sentit de Déu
tan positiu com poden ser-ho els sentits corporals.
Llegiu la literatura actual, fixeu-vos en els merave
liosos análisis psicológics que fa, per exemple, Proust
deis personatges de les seves novelles. Eh l no s'obli
da de la més lleu emanació de subconscient que ente
la com una minsa boirina l'horitzó de la vida inte
rior deis seus personatges. Ni una sola vegada ens
diu, peró, que hagi trobat un rastre superficial del
sentit de Déu en aquestes ánimes. Déu és una teia
apagada en gran part del món modern ; tan apaga
da que ni un fonedís torterol de fum se n'aixeca.
massa
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Les tenebres són denses damunt la humanitat ; un crit
la trágica desolació. Cor
rem-hi, germans, en auxili deis engolits per aquesta
infernal inundació de tenebres ; corren-hi amb el
sant nom de Déu al cor i als llavis i l'aire poc a poc
tornará a encendre's amb una inefable claror d'al
bada. Sí! consagrem-nos a aquesta simple obra d'a
postolat de tornar a popularitzar la idea i el senti
ment de Déu en la societat moderna. Valguem-nos
de tots els mitjans per aconseguir-ho ; confessem
en tot instant la nostra fe cristiana; estiguem con
vençuts, com diu admirablement Elisabet Leseur,
que els incréduls senten més simpatia per les per
sones de fe profunda que per aquelles de conviccions
febles i acomodatícies. Demostrem amb la nostra
actitud, amb les nostres paraules i les nostres obres,
que Déu és d'una actualitat més viva que tots els
progresos de la vida moderna i demostrem amb la
nostra pietat que la nostra santa religió amb els seus
divins misteris de l'encarnació de l'Home Déu i de
la seva divina Redempció ens obre l'única porta
per on Déu pot venir a viure íntimament unit a la
nostra miserable naturalesa.

ofegat d'angoixa esquinça
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La se/mona social
L'anunci

de la possible celebració d'una Setmana
ha motivat interessants comentaris. La majoria
de la prernsa católica s'ha declarat partidaria de la
celebració del dit acte.
Reproduim el comentan i que ha publicat el nostre
estitnat collega Joventut de Valls, sobre aquest as
sumpte. Heus ací el que diu el prestigiós periódic

Social,

La idea liençada

a la publicitat per CATALUNYA So
respecte la conveniéncia d'aprofitar el temps de
t,xposició per a la celebració a Barcelona d'una set
?llana social ha estat favorablement acollida per la ma
joria de la premsa catalana.
Realment és convenientíssim en els actuals temps in
tensificar l'ensenyament i la propaganda de les doctri
nes socials del
catolicisme, de les quals tan sovint s'allu
nYen, a vdltes pel seu desconeixement, tant els repre
sentants del capital com els que militen en el camp del
treball. Es precís que hom es doni compte de la ne
cessitat imperiosa de separar, de distingir i de no con
fondre el que són dretes d'ideal i el que s'anomenen
d'interessos. I cap ocasió tan propicia ni cap
catedra tan adequada com la que emmarca dins una setin.ana social. Per aix6 l'adhesió de tots els católics no
In pot
mancar. Sembla, doncs, que pot donar-se com
Un fet
tal celebració. Hi ajuntem nostre vot i adhesió.
A
de tal setmana s'ha plantejat a qüestió
de si propósit
fóra més convenient el donar-li un caire general
esPanyol o simplement diocesá. Raons poderoses hi ha
a
favor deis dos criteris. La major importáncia i la
generalització de les lleis socials són favorables a un
c.riteri mentre la major eficácia de les aplicacions prác
tiques es argument favorable a l'altre. De tota manera,
en
tractant-se de les qüestions socials referents a la
creiem que la balança i la majoria d'opinions
S
Inclinaran de banda de la generalització i per tant

d!'etes

industria,

d'ampliar

tot el possible el camp de la setmana social.
Mes si en la tal setmana no sois es tracten temes
relacionats amb els aspectes industrials de la vida so
cial, sinó que s'assenyalen temes relacionats amb els
problemes agrícoles, els que afecten a la vida del camp,
a les relacions entre propietaris i rabassers, arrenda
taris i masovers, a nostre entendre la cosa canvia to
talment d'aspecte. Perqué mentre en la vida de la in
dústria amb poques variants són els mateixos els pro
blemes plantejats a Barcelona, Bilbao o Madrid, en la
vida del camp no passa pas el mateix. Els problemes
socials agraris, lligats als costums i a la situació jurí
dica de la terra varien totalment de Catalunya a An
dalusia, d'Extremadura a Navarra, i sense perdre tota
eficácia práctica no és pas possible establir conclusions
de carácter general. L'afany d'aplicació del Codi Civil
i d'uniformar la legislació, té bona part de culpa deis
conflictes plantejats en les qüestions agráries.
Ara que cal tenir en compte que tampoc creiem que
sota aquest aspecte social agrari, la celebració de la
Setmana Social degui limitar-se a la diócesi barcelo
fina. ES un fet innegable que Barcelona és centre na
tural de tota Catalunya i a tota ella s'estén la seva in
fluéncia directa i és ella el centre i exilian de totes les
comarques catalanes. Reduir, per tant, el camp de la
Setmana Social fóra contraproduent i exposat a la di
versitat de criteris entre les diócesis catalanes amb un
evident perjudici de l'actuació
Es per aquests raonaments que creiem que la tal set
mana deuria avarcar dos aspectes, un amb referéncia
al problema social de la vida industrial i capitalista de
caire general per tot Espanya i altre relatiu als pro
blemes agrícoles socials, tant o més importants que
aquells, reduit a les comarques catalanes.
Aquesta a nostre entendre fóra la fórmula que po
dria donar més eficácia a la projectada Setmana So
•

-

cial.
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Hísióríes víscu des
Talment sernbla que
Fieu-vos-en deis missers!
E;r1 un carrer deis entorns de l'Església parroquial
de S. N. hi ha tres torres de costat, totes iguals,
rnodestes, peró noves, boniquetes i atractívoles.
D'una d'elles surt una dona alta amb una escom
bra a la má i comenga mandrosament a escombrar
la vorera, i desimboltament a saludar i entaular con
versa amb els veins que
són a la porta o surten de
casa, i amb ven alta solta de tant en tant qualque
frase que la fa grollera el doble sentit que visible
ment Ii dóna.
Un veí també alt, més aviat gros, passa saludant
finarnent a molts deis que troba i en passar prop de
la garlaire baixa prudentment els ulls. Aquest home
porta a la má un llibre que revela ben bé que ve d'oir
missa, tal com fa cada dia abans de comengar la tasca.
—Sí; fieu-vos-en deis missers! si no us la fan és
perque no poden— diu rancuniosa i cridant la de l'es
combra.
I bé, qué li ha fet aquell misser ? Si teniu pacién
cia i llegiu, veureu que raó u sobrava de mostrar-se
i de parlar tal com ho f eia.
Aquelles tres torres havien estat bastides amb l'a
juda del Banc Hipotecan, merces als esforgos econó
mies de tres amics, un deis quals era el marit de la
garlaire de l'escombra. Un deis altres, morí abans de
coberta la hipoteca, deixant vídua i fills en veritable
desempar humá, augmentat pel deute que planava da
munt la caseta.

La de l'escombra i el seu marit li oferiren la com
pra de la casa, a la qual cosa la pobra vídua accedía
per necessitat. Mes abans de realitzar la venda, la
pobra volgué amb tota prudéncia aconsellar-se de
persona no interessada, semblant-li que com a for
mal i entes per raó del seu ofici no hi hauria com el
veí misser ; i a en va acudir.
I féu molt bé, perqué veient el rnisser, que alió que
per la casa li oferien, no arribava ni de bon tros a la
tercera part del que valia, ben pla i ben compadit,
fi digué : —Bona dona, no us deiréssiu pas enga
nyar, que la caseta ben bé val tres vegades más.
Ves per on a la dona de l'escombra i el seu apro
fitat marit, els destorbá un negoci que hauria estat
una veritable ganga.
I ara digueu si no n'hi ha per maleir tots els mis
sers haguts i per haver.
Fieu-vos-en!!!
II

El luxe deis particulars en les cerimanies religioses
En front de la mateixa susdita Església parroquial
hi ha un moviment i animació que supera en moltís
sim grau el ja notable, peró ordinari de cada festa.
Forga landós, brillants com el xarol, amb cotxer i
lacai de tota gala i els cavalls impacients i f risosos
entornen la plaga. Més que tots un landó obert i ador
nat profusament amb flors que semblant un ric man
ten de Maila pengen per darrera la capota, atrau les
mirades de tothom.
Dins l'Església, molta Ilum, molts cants i moltes
i vibrants notes de l'orgue.

es

tracti de la boda d'una alta
que es celebra la Primera

princesa. No és aixó, sinó

Comunió deis nens i nenes de la parróquia.
Laf esta toca al seu fi i molta gent surt a la plaga
i allí es queda per a veure la sortida deis feliços in
fantons que han estat regalats per primera volta ara
el Riquíssim ,Tresor de la Santa Eucaristia.
Surten aquests, els uns acompanyats deis seus joio
sos pares, altre; arrenglerats i conduits pels seus bons
mestres que tan emocionats com els mateixos pares,
se'ls ven copsar la grandiositat de l'acte, per la pre
paració del qual han estat senyuts, entusiastes i ex
cellents cooperadors de l'obra de Nostra Santa Ma

l'Església.

re

De

tant

l'Església
hi puja, i

en

tant

un

i un nen
el landó

o

landó
una

s'apropa

a

amb els

nena

porta

la

de

papás

seus

s'allunya atraient les mirades de
papás, qui només veuen la fe
plangons i d'aquests que sois veuen

tots menys deis altres

licitat deis seus
el Diví Tresor que porten

en son

cor

innocent.

Quan ja quasi no queda ningú dintre el temple,
s'apropa a la porta el landó guarnit de flors, i aquest
sí que atreu les mirades de tots els circumstants.
Una nena vestida de seda blanca brodada d'or
amb luxe extrernadíssim i una mamá vestida de seda
negra amb grans i virtuosos (no sé si rics) joiells,
faldilla curta fins al genoll, al cap una pinta fenome
nal i una mantilla riquíssima surten del temple,
traient-se la mamá dissimuladament una agulla que
desprenent el coll del vestit deixa al descobert un es
cot exagerat i pugen al landó.
La mamá asseguda, tivada com un fus es mira els
concurrents embadalits, retratant en el seu rostre la
satisf acció que li causa la vanitat satisfeta amb el

triomf obtingut. El cotxe s'allunya majestuós.
Surten comentaris per tots els gustos : —Deu és
ser una marquesa!
Aixó és massa luxe !
No n'hi
ha per tant ! I fins un home que pobrament vestit
malhumorat passava, llençant una terrible blasf émia,
diu :
Veus aquí el que és la Religió : luxe i os
tentació, i tot a l'esquena deis pobres. Ves quin papar
hi havia de fer el meu fill junt ami) aquests ! ja he
fet bé de no voler-ho ! que se'n vagi a la porra el
mestre i tots els capellans!!!
Peró el sentiment que domina en la multitud és la
curiositat. Qui deu ésser ?
—

—

—

Si per ha les dues de la tarda te'n vas
deis voltants de l'Església que té les

carrer

a

aquell

tres tor

iguals, modestes, per?) novas, boniquetes i atractí
i bastides amb l'ajuda del Banc Hipotecari,
veurás arribar majestuós el cotxe de les flors i que
res

voles,

s'atura enfront d'una d'elles, baixant la nena del tot
esgrogueida i marejada, i la mamá satisfeta que sa
luda a crits els veins i llengant qualque paraula gro
llera o punyent i feridora, s'explica :
—Ella no és missera, com altres que es posen en
alló que no els interessa, ja que a missa (?) no hi
havia estat d'ença del bateig de la nena quan ja te
nia dos mesos, peró tractant-se de la seva fila ha vol
gut que f es la primera «munió BEs
(!!!)•

JosEP PEDROL
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El seu despatx tenia una porta que donava a l'en
trada i una finestra amb reixa que donava a la pla
ça. La persiana penjada entremig de la reixa i la vi
driera no fou feta a mida. Qui sap de quina altra
obertura fou traspassada aquí : i ho dic perque ben
bé u faltava d'amplada mig pam per cada costat, i
per aquestes clarianes el senyor rector veia qui tra
vessava la plaga, qui pujava les tres grades que do
nen al vestíbul de l'església, qui s'atansava a la por
ta de la rectoria, ordináriament oberta com la de les
cases de pages perqué hi puguin passar i traspassar
una clotzena d'escolanets que han f et de la rectoria
lltir casa pairal i de l'hort de la rectoria el camp
d'operacions de totes llurs trapelleries.
Dintre d'aquella casa només que les orenetes gua
nyaven en franquesa als escolans. Mireu que arribar
a
Penjar un niu a un recó del corredor que va de
l'entrada a l'hort, refiant-se per entrar i sortir d'una

finestreta estreta gairebé com una espitllera!
a.quests desvergonyiments vénen de mica en

I tots

mica

:

ja us ho explicaré, i, si no us interessa, passeu per
alt tot el que
segueix en aquest parágraf. Passava,
que les orenetes que volaven per l'hort tot ca
çant mosquits i alguna que altra papalloneta de les
Inés petites, sentint escridassar els escolanets per din

dones,

tre el corredor, van tenir curiositat de veure
qué
f cien i les
més atrevidotes van entrar per aquella fi
nestreta alta mal guardada per un barrot i un tra
vesser i, després d'haver f et un vol amunt i avall i
haver llengat quatre xiscles en competencia, sortiren
Per on havien entrat. Altrament aquella finestreta la
tenjen ben coneguda, perqué el travesser de ferro,
a
dreta i esquerra del barrot, havien cantat molt bo
rles dianes.
Com es van quedar de parades la prime
ra
vegada que es comunicaren les que jugaven al cor
redor i les que s'empaitaven per l'entrada! Aixo fou
a
entrat el jUny, un dia que el senyor rector va
obrir la porta grinyoladora que aboca del corredor
a
l'entrada i la va travar amb un tascó de fusta, per
qué el vent no la tanques. I com que en aquestes co
ses tot és
cornengar, ara passen i traspassen de la
Plaga a l'hort i de l'hort a la plaga per dintre la rec
toria espiant
el que passa a la cuina, al menjador i
al despatx,
i tant s'hi han aficionat, que una parella
ha Penjat el niu
darrera la porta de l'entrada, una
altra en un reconet f osc del corredor i no parlem d'url,a tercera parella que pren vistes de la cuina i no
Sé el que
haurien f et, si no hi hag-uessin vist un este
ranyinador que vigilava allá al recó
més anti
Patie i
escabellat que els f eia una por ! perque u fales
arribar al sostre. Un bon esglai varen
de l'entrada, quan tenien el niu de darre
ra la
porta pie de petitets, un dia que la mare traient
el
eaparró i guaitant a baix va veure la germana del
senyor rector que sortia de la cuina amb aquella eina
terrible amb la hirsuta crinera groga girada vers el
s'stre. I quin esglai ! Tots els seus af anys i tots els
seus fills
anaven a
en un instant. Qué
Pensaria i que dinadesaparéixer
el seu amorós company i pare
aquella fiada, quan
de la vora del riu i tro
1"arta aquella desfeta tornaria
i veuria els petits llengats al
1,egueró o l'hort o bé entre les urpes del gatot. Ni
''srua va tenir
de fugir i per un moment li va sem

olcper

o
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poble, al cel siga

blar que li faltava el trespol sota les cametes. Qui
li va salvar la niada sinó el senyor rector ? Ella va
sentir ben ciar la conversa ; que encara que tingués
els ulls térbols tenia les orelles ben afinades.
Ep! Llúcia! No toquis aquest niu.
Peró, no veus, rnossén Jaume, aquí a terra ?
—Posa-hi un caixonet amb serradures. No has
vist a entrada de fosc la parella posada a la coronisa
de l'església com vigilen la porta de la rectoria i
—

—

entren

com

com

sagetes

dues

encara

no

cm

veuen

sortir per a tancar-la ? I no t'agrada sentir el xer
roteig de la matinada posades totes dues i moltes
d'altres als travessers de la reixa ?
—Ja són bufons, aquests ocellets. Oi que diuen
que treien les espines del cap de Nostre Senyor ?
Pots ben creure que del meu cap n'han treta
més d'una, i aix6 que no cm vaga gaire d'observar.
les. I després, ja que han tingut aquesta franquesa
d'aposentar-se a casa nostra no et f aria mal ara d'es
ser dolenta amb elles? I de més a més tingues pre
sent que no mengen ni el blat de la golfa i no piquen
ni les figues de l'hort. Etn sembla que es mereixen
alguna consideració.
Está bé, Mossen Jaume, jo només ho f eia per
mor del que t'he dit. Mira, mira, com treu el capar
ró la vella.
—

—

Quan aquesta va recobrar els seus sentits i no
l'amenaga d'aquella arma Ilarga, va refilar tres
quatre passades d'aquelles tan candoroses i fines

vejé
o

alegrar els petits que prou havien sentit da
deis seus capets les esglaiadores palpitacions
del cor i l'esf ereidora tremolor de les ales de Ilur
per

a

munt

mareta.

Ja heu vist

com

era

per dintre el senyor rector

poble. Per part de f ora hauríeu vist en dl
un home esquifit i secardí, mogut i nerviós. Si ana
va una mica enf onsat de pit i bombat d'espatlla, era
per mor de qué anys ha que gemegava del ventrell.
del

meu

Als que baixen de la ribera del Ter i de més amunt
de Vich, no els proven les aigües guixoses de la nos
tra terra. Aixe, us explicará també el per qué del co
lor biliós de la seva cara. Sí, certament que era bor
ni ; mes ja us dic jo que a l'ull bo hi tenia concen
trades la vista i la picardía de tots dos. De vegades,

peró, hi deixava mig caure la parpella, llavors la seva
mitja mirada tenia una dolgor especial que contras
tava meravellosament amb els trets angulosos de la
seva fesomia. Déu l'hagi perdonat.
JORDI ARNAU
(Continuará)
CARTA ENCICLICA
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Hemofilia
Vint anys fa que el meu periodisme incipient inau
gurava sota aquest mateix títol, a les planes de La

Catalunya aquella especialitat que ha meres
la classificació de moralista. Amb aquest retol,
jo volia designar l'afició a la sang, malaltia que co
mengava a pendre en molts diaris i en molts setma
naris alustrats, en aquell temps en qué les cróniques
detallades de crims, les malaltisses descripcions deis
reportatges judicials, les notes gráfiques sensacio
nals eren novetats, l'escándol per les quals feia poc
que commovia, en distint sentit, el públic. Amb prou
f cines havia llavors estrenat el cinematógraf la me
rescuda i sinistra anomenada d'apologista i propaga
dor del crim ; les grans pellícules, la gran indústria
del film, no havien nascut encara.
Fa vint anys i avui hauria d'escriure les mateixes
coses, i més agudes. La premsa sensacional es re
cluía en aquella época a un sector bastant delimitat,
i els periódics de seny miraven amb cert menyspreu
d'honestedat natural, els diaris de les inf ormacions
detectivesques, cercadors de l'éxit de carrer, que els
aportava immediata ganancia. Eren els diaris deis
cinc cbntims. Les tulles del perro chico. Própiament,
la premsa gráfica madrilenya, els setmanaris popu
lars, no s'havien prostittüt encara. El filó hemofílic
l'explotaven periódics de segon grait, per dir-ho així,
uns quaderns especialitzats, del tipus de Los Sucesos.
Tot ha mudat, tot ha avengat. I el mal ja fa temps
que el tenim ficat a casa. De tant que n'estem satu
rats, gairebé no. ens hi parem. Productor 1 consu
midor, arriben, jo crec, a no donar-se'n compte. Es
precís que hi hagi, peró, qui de tant en tant aixequi
la ma i f aci senyal de que "no tot está podrit a Di
namarca". Ni ha encara, algun fi de nas, algú de
pell prima, en mig del silenci de les conformitats,
de les maselleries..., o qui sap si dels desenganys.
lEns fan escriure aquesta nota histórico-elegíaca
en matéria de campanyes com en tota cosa terre
na, l'home proposa i Déu disposa
les actuals in
formacions d'alguns diaris de dreta, molt próxims
nostres, al voltant d'un crim brutal i repugnant. Que
els fets són f ets, i el diari ha de registrar-los, és el
postulat mateix del periodisme; per') entre explicar
certs f ets que revolten els sentits humans, amb les
paraules justes i precises, i el rabejar-s'hi i en
greíxar-s'hi amb detalls extensíssims, per a saturar
curiositats malaltisses o excitar sensibilitats neuras
té/ligues, hi ha molta distancia.
Entre inserir la noticia estricta d'un esdeveni
ment d'aquesta mena, a un lloc secundani del perió
(He, com caldria en diaris de dreta volent dir aquest
terrne de dreta, diaris que respecten a) els seus pro
pis ideals i b) el seu propi públic —, i plantar-la ca
da día amb grans titulars a primera plana, pels ulls
pels nassos d'uns lectors i abonats que per defini
ció tractant-se de premsa de dreta són persones de
consciéncia delicada, i de sentits educats, hi ha tam
bé una di ferencia notable.
Aquest gust de la sang, aquesta curiositat especial
que es desvetlla en acostar-se als abims vertiginosos
on cau l'home, el neguit que causa l'atansar-se a l'es
fera oil s'ha produit aquesta catástrofe individual i
social que és un crim, són un gust, una curiositat,
un neguit malsans, indesitjables. Aixó els moralis
Veu de

cut

—

—

—

pedagogs de tot arreu ho han avisat mils de
vegades. Tot interés que depassi la simple notifica
tes, els

ció estricta d'un f et sagnant, fomenta el regirament
interior de l'anima. Als uns aquesta pertorbació in
voluntaria excitada, els determina la, protesta de la
consciéncia, de l'honradesa viril. A la multitud de
gent insana, malaltissa, o ja mig viciada, assedegada
de sotracs nerviosos, la intoxica amb els gasos me
tales de la suggestió.
Per aixó és doblement funesta la propagació in
sistent i excessiva de les notícies de crims. O fén els
bons, i mareja els propensos. En un fet com el que
ara ens esgarrifa, tot el que depassi mitja columna,
ultrapassa els drets legítims del periódic a informar
del lector a ésser inf ormat, ultrapassa les fites de la
pudícia. Recordo que, just iniciada la meya primera
campanya, ja polemitzava amb En Gabriel Alomar,
i aquest deia, en contradicció amb el meu criteri,
on anirem a parar el día que un homicidi, un fet
sagnant, no commogui el poble? No és pas el silenci
sobre els crims go que estem pledejant, sinó la re
ferencia estricta del fet, i les naturals paraules d'a
bominació, go que entenem just i necessari. Peró el
regirar i remenar la miséria humana al voltant del
succés, aixó ja no és la commoció de la consciéncia,,
sinó la remoció deis instints. Ah, no és pas el sever
judici moral de trobar el mal detestable, go que se'n
deriva d'aquestes informacions moroses, sinó a l'in
revés, trobar el mal interessant.
Peró si aquestes consideracions, prou óbvies al
recte judici del periodista d'ideals (per al periodista
d'adyninistració ja no parlo ; no ens entendríem),
haurien de bastar, per a imposar 'fites 1 cledes a la
missió del reportatge, suposant els lectors prou no
bles per a no exigir d'un diari de selecció social, els
serveis que podrá demanar un públic de costums
pell gruixuts, amb major causa hauria d'ésser di
riment, tallant radicalment curiositats, el carácter es
pecialíssim del succés actual que des del segon, si
rels
no des del primer dia, s'endevina que tenía les
pro
no pas a ran de terra, sinó en les zones de majoz
funditat de les clavegueres humanes. Existeix, i per
desgracia va creixent (en pocs anys ja són uns quants
els fets criminals esclatats en aquestes pestíferes f on
darles
que no són tonal-les plebees precisament),
un subsól més corrupte encara que la corrupció or
dinaria. Amb prou feines es toca, i en surten bata
rades irrespirables i caustiques.
Per aix(5 és gairebé insensat allargassar les cróni
ques periodístiques d'aquests disbarats, quan la ma
téria crema tant que ofen doblement i triple la gent
honrada, i acosta i familiaritza amb la més carago
lada perversitat la massa deis incautes.
Parlávem l'altre dia de Sant Pau i deis seus Pri"
mers anatemes escrivint als Romans les terribles pa
raules damnatóries d'aquells delictes subterranis que
f eren ploure sofre encés i submergiren sota un nac
de betum les ciutats de la Pentapolis, ciutats de noni
malea. Les nostres campanyes d'acusació implacable
contra els escriptors que corrompen el poble s,han
aturat sovint en el norn que sona igual que elles en
la literatura contemporánia, el nom llord i sinistre
de Marcel Proust (I). La rierada de les f acécie5,
psico-analistes i freudianes, de l'estética proustiana,
—
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omple de vergonya les lletres i

satura amb infame
social : en la caverna de la de
gradació específica, salta facilíssima l'espuma del
crim de sang.
Hl ha filies més pitjors que l'hemofilia. Hl ha con
tagis més greus que els crims de sang. Per aixó,
l'actitud de la premsa de dreta (els de l'esquerra no
són próxims meus) hauria de duplicar la reserva i
°Posar a certes divulgacions, la severa dignitat del

calitja l'atmosfera

silenci.

*

,i
SOn

a

hora seria d'una cridória ge
neral contra la desfermada d'impudícies, ja no par
len.' de les altres, sinó les que especulen i fomenten
la curiositat morbosa pels delictes de sang i pels do
cuments de clínica. Es el triomf del Kiosk amb la
doble victória de la carn concupiscent i de la carn
morta. Al costat de les nuditats, deis incentius obs
cens i lúbrics saturen la visió, sarcástic contrast, les
macabres escenes f otográfiques de la mort i la dis
secció : la collecció amatent de tots els detalls i se
nYais que la cámara pot copsar, de tot recó o indret
on ha rajat
sang humana vessada per crim o per
desgrácia. Museu penal i museu patológic són tal
ment les págines deis setmanaris dits populars, trista
hegemonia de la premsa gráfica madrilenya, que a
r:2,1

És ben lamentable que l'error s'endugui sovint la

bre un fet palpable i real que constantment s'está
Produint ádhuc dintre les llars que es diuen

dins de les famílies de sentiments cristians. Em
ref ereixo al
cas, malauradament massa freqüent, de
qué sots pretext de no espantar-los, deixen morir
els pobres
malalts sense l'auxili deis Sagraments. No
solarnent els forasters, sinó els mateixos familiars
del malalt, quan alguna persona piadosa que veu que
el cas és
greu, els avisa que caldria proposar-li per a
rebre el Santíssim Viátic, no volen saber-hi res, per
Por que "el
pobre malalt s'esveraria".
Aquest és el millor qualificatiu que hom
elsIgnoras,
POt donar ; per estalviar una mica d'emoció, diguern-ho així, al moribund, deixen que aquest es jugui t°ta
l'Eternitat ! El deixen finar sense el consol
del
Sa.grament de l'Bucaristia, i quan ja veuen que
1"infelig ha perdut els sentits, apressadament cerquen
sacerdot ; sovint el Ministre de Déu ja no hi
es

temps.

Es que per

ventura no és estimar una persona el
tota una Eternitat de glória y benauranga ?

Quan volem donar gaudi a una persona estimada, no procurem proporcionar-li tota mena d'opor
tunitats Perqué pugui assolir el que ella desitja?
Doncs per qué en aquella hora suprema hem d'aels que sofreixen les escomeses de l'esperit
del
-

cbandonar

mal quan els vol arrabassar per al

nebrós ?

On és el veritable cristianisme? On
roica virtut de la Caritat ?

seu

es

regne te

es

ni

seus

canyet d'hospital.
Ma ficca gli occhi a
la riviera del san gue

valle; che s'approccia

(2).

el riu
"Mes gira't vers la vall, car ja s'acosta
aquells que al
d'ones de sang en el qual bullen
próxim amb violencia danyen", adverteix al Dant
el seu guiador per les tristes regions. Junt amb els
qui danyen el próxim amb la violencia material, bu
lliran plegats, és de pensar, els qui danyen amb la
violencia moral, els qui engeguen i exploten aquest
riu de sang que és avui dia bona part de premsa grá
fica, riu que s'escampa al voltant nostre i que ens
suf oca, fent-nos aspirar l'atmosfera d'un suplid dan
tesc.
R. RUCABADO
—

—

(t) I qui diu Marcel Proust diu Pierre Louis.
(2) Inf. 12, 46.
›Of

mal en/esa

victória. No és que vulgui ara tractar de quelcom
dubtós o illusori, no : vull donar el crit d'alarma so

desitjar-li

363

L

pudícia. Ensuma la sang com una hiena
trof eus són els clixés secrets que treuen
a la llum des del bassol de sang de la víctima encara
calenta, compartint amb el jutge l'esgarrifanga deis
espectacles de mort, fins els més xocants documents
d'obstetrícia. Una parada de kiosk en dies d'arribada
d'aquesta premsa és una morgue, una sala d'autópsia,
i els

;m2lut r¦Ibt J'Izad ~(741r1:tuf

Estim'ació

A

I

reserva

censura

—

—

OC

comenga de copiar. Res no hi ha vedat,
judicial hi ha per l'ull i l'objectiu del re
pórter fotográfic : no hi ha sobre d'ell veto, misten,

un

la

focus de la malaltia

a

províncies

ni

putrefacció gráfica aquí ja
llunyans, peró no pas menys virulents els

passant ara
mes

* *

S

Quin penediment per aquells que en veure que per
vergonyós escrúpol, el malalt ha perdut els sen
tits i que no es dona compte ja dels seus actes !!
Quan encara hi haurien estat a temps, quan amly
pie ús de les seves facultats més o menys afeblides
un

per la malaltia, el moribund s'hauria pogut confessar
i fer un acte de contrició perfecta i rebre finalment
amb tot coneixement el Pa deis Angels, quina ver
gonya per als infermers i familiars, en observar que
ja no hi ha remei ! quan s'adonen que han perdut un
temps preciós, tot per no espantar-lo per no donar
un espant al pobret. Quin sarcasme ! El diable es val
en aquelles ocasions o en aquells moments, de l'es
timació que professen al malalt per acovardir-los a
l'hora de la lluita, per fer-los dubtar si l'hi han de dir
compendre que
o no, de si s'han de decidir a f er-li
dintre de poc temps es trobará davant del Jutge Su
prem, per donar compte deis seus actes!
Cal, doncs, lectors amics, estar alerta i no recular
davant d'aquest escrúpol, puix si el cirurgia causa
dolor al malalt en clavar-li el bisturí, no és pel goig
de fer-lo sofrir, sinó per retornar-li la salut perduda.
És necessari, doncs, tenir forga d'esperit suficient
per donar a entendre als pobres infeligos que no es
donen compte del seu estat, que Déu és infinita
ment misericordiós i que depen d'un acte de contri
ció rebent el Sant Viátic, el que es salvin eterna
ment. No ens hem d'acovardir si es sobten, puix de
nosaltres depén el que puguin fruir eternament del
premi que Déu ha destinat per als que amb cor contrit
es penedeixen de llurs culpes.

troba l'he
ANTONI PI

JINOT

C
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Comentarís
Miss

Europa no

va

als Estats Units

Aquesta decisió presa per la senyoreta Simon, la
qual fa algun temps f ou proclamada a París reina de
bellesa europea, ha mogut una gran polseguera, espe
cialment en les esf eres periodístiques, distingint-se
pels seus planys i recritninacions els diaris esquerrans,
els quals no poden tolerar que una noia es faci cárrec
que ha donat un pas en f als i Ii neguen gairebé el
dret de rectificar la seva conducta amb una actitud
que, si ells la censuren, nosaltres, encara que humils,

l'aplaudim.

Sembla que la senyoreta Simon ha pres aquesta
determinació influida per unes paternals advertén
cies que li han estat fetes per una autoritat eclesiás
tica de la diócesi de Galveston. Nosaltres no podern
donar aquesta noticia com a segura, peró de totes
maneres creiem que
Miss Hongria o Miss Europa,
una vegada s'ha assabentat de les condicions precises
per a pendre part en l'exhibició de Galveston, ha
cregut més convenient renunciar a una corona hipo
tética que veure's obligada a exhibir-se amb maillot
davant de milers d'espectadors, atrets per aquesta
exposició de belleses vivents.
Nosaltres, que hem vist fotografies de l'escassa in
dumentaria de Miss Califórnia i alguna pellícula
d'aquesta mena de concursos, varem quedar boca
badats en llegir unes declaracions d'una de les noies
que varen pendre part en la selecció de la bellesa es
panyola organitzada per l'A B C de Madrid.
"Estic contenta perqué el concurs es desenrotlla
en un gran ambient de respecte i de
moralitat, puix
en cas contrari jo m'hauria retirat
immediatament".
Si aquesta noia hagués arribat a ésser proclamada
Miss Europa amb tota seguretat que hauria adoptat
la mateixa actitud que la senyoreta Simon.
"Dones per qué començava ?", diuen els periodis

pot ésser més pintoresc ni adient al nostre criteri ;
peró aquests detalls, els quals no vull recordar, ja els

retreurem quan s'intenti fer-ne una segona edició
Avui per avui la cosa més interessant és l'opinió d'un
redactor de l'a•uda diari, el senyor Doménec Guan
sé, el qual comenta amb aquestes paraules l'actitud
amb qué s'ha posat Miss Hongria, des de les planes
de
Nau:
"I no voldríem augurar cap malastre .a la bella
i tímida hongaresa. Peró si f os catalana, el seu gest
hauria esvait, segurament per sempre, la felicitat.
Hauria, potser, renunciat la glória, la popularitat, la
possible riquesa, sense compensació de cap mena.
Els hontes trobarien que s'ha comprolnbs massa Per
esdevenir una muller irreprotrable."
Aquestes paraules que nosaltres hem subratllat cal
meditar-les.
Cal que les meditin ben bé els pares, les noies
sobretot el director i consell administratiu d'aquell
diari que té tanta afició a fer sortir reines de bellesa
del camp de les nostres treballadores, el qual, per la
seva humilitat, ha de meréixer de tothom la més alta
consideració i el més pregon respecte.
*

periódics delegats
les seves llegidores

varen

preocupar-se d'assabentar

de les bases del concurs de Gal

veston ?
És que totes les que varen enviar llur retrat ha
gueren mantingut la candidatura, sabent que la prova

final consistia a exhibir-se davant de•mils d'especta
dors vestides només que amb un maillot de bany ?
Des del mes d'octubre fins ara s'han organitzat a
Barcelona almenys quatre concursos de bellesa de
relativa importancia. Han acudit a ells moltes noies
les quals ens mereixen el més pregon respecte, peró
creiem que ja és hora que tots els que ens enorgu
llim de sentiments cristians fem els possibles perque
les persones serioses no es deixin enlluernar per una
glória que no pot ésser més efímera. No n'hi ha prou
de censurar-los un cop s'hagin celebrat ; tenim l'obli
gació de combatrels i d'advertir les que hi volen con
córrer, no solament deis perills que porta una corona
de bellesa sinó de l'opinió que en tenen els mateixos

organitzadors.

No cal recordar que l'anima de dos concursos or
en la nostra ciutat fou un periodista d'idees
parisenques, i que les columnes d'un diari en el qual
collaboren i regeixen molts escriptors que es diuen
católics (?), varen servir-li d'escambell.
De la f esta no cal parlar-ne. Tenim un solt inserit
en el mateix diari uns quants dies després, que no

ganitzats

*

La innocbncia de Mirador

Els redactors d'aquest setmanari, fill exclusiva
d'unes cent o dues centes mil pessetes, estan

-

tds indignats.
És que en organitzar les seleccions regionals els

*

ment

profundarnent afligits per la fama d'ateus que els
han aplicat alguns escriptors católics professionals.
A mi, francament, em sembla que aixó és senzilla
ment un mal entes. La meya condició d'escriptor
católic aficionat em fa llegir molts periódics, esPe
cialment els de dreta, i, la veritat, en cap d'ells he
trobat que els diguessin ateus. Aquest qualificatiu,
si no el reclama el mateix interessat, com va succeir
amb En Doménec Guansé, és molt exposat d'aplicar
lo. Jo crec que la major part d'escriptors católics
saben el qué vol dir ateu i, la veritat, em resisteixo
a donar fe a les paraules del senyor M. B. Jo crec
més aviat que aquest senyor té un génit que s'exalta.
amb f acilitat i, ofuscat per alguna paraula que no 11
sonava gaire bé a les orelles, va llegir una cosa Per.
altra. Que consti que no f óra pas el primer a citu
l'escriure ha fet perdre el Ilegir.
Mirador, amb tot i la importancia que li han donat
els diaris catalanitzants (cosa que no té res de par
ticular, puix tant el senyor Capdevila, director de
La Publicitat, com el senyor Rovira i Virgili, proJ.
pietari de La Nau hi collaboren assíduament), no es
pas un periódic d'aquells que un hom els llegeix amb
gust. Deixant de cantó les xafarderies, prepies d'un
safareig, té una colla de seccions pesantes com plorn
a ésser com una mena de calaix de sastre, pero
d'un sastre que comprés les peces tarades de marques
acreditades. És per aixó que el que escriu aquestes
radies renuncia a investigar i reproduir frases notn
broses que ofenen els sentiments de tot aquell catóhe
de creences sinceres.
El senyor M. B., amb una innocéncia paradisíaca.
creu que mentre no es Ilittri a divagacions teológiques
nosaltres tenim l'obligació de sentir pel seu setma
nari una pregona simpatia. Potser creu també que
tenirn el deure ineludible de propagar-lo i subscriure
ve
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hi la nostra familia. No es pot imaginar el senyor
M. B. el sentiment que ens causa el no compartir
semblant criteri. Per casualitat estem escrivint el pre
sent article davant d'un número retrassat, en el qual
es publica un conte d'En Sagarra. L'hem volgut llegir
1
confessem sincerament que no créiem pas que po
guéssim arribar al final. Sort que prop de casa hi ha
un apotecari i que el bicarbonat es ven a un preu
raonable.
Jo no m'atreviria pas mai a dir que els que re
dacten Mirador siguin ateus, ara que ja és una cosa
mes fácil afirmar que el periódic els resulta d'un cert
color de maradda, incompatible amb la moral més
elástica sempre que aquesta no sigui la d'un calavera

vergonyant.

Opínions
Del

nostre estimat

JOAN BAGUENY
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co•lega El Debate:

LA MUCHACHA MODERNA
envidiable fué el papel de nuestras madres,
con
el de las madres de esta generación !
Antes, el principio era que la hija no se movería fuera
del campo visual ni hablaría lejos del campo auditivo
de la madre. Hace apenas un cuarto de siglo de estas
costumbres, ! y qué lejos están, Dios mío ! 'Más que otro
tiempo, parece éste otro mundo. Nuestras hijas no sólo
no caminan en la dirección que nosotras seguimos y
que nosotras les trazamos para su porvenir, sino que
no muestran
el menor deseo de consultarnos para obrar
Y oyen sin ninguna atención nuestros consejos.
Yo podría citar mil ejemplos de esta discontinuidad,
de esta interrupción, entre la tradición de los padres y
las nuevas tendencias de los hijos. Sobre casi todas
1as nociones esenciales hay desacuerdo completo : no
ción del deber, noción del trabajo, de la diversión y
del reposo ; del dinero y de su empleo, noción de las
relaciones entre los dos sexos, noción del matrimonio
Y de la familia a crear.
Hay una crisis de la modestia, del pudor, no hay que
tener miedo a las palabras, en las costumbres moder
nas, que influye funestamente sobre la educación. Todo
contribuye ahora a la desmoralización de nuestras hi
jas. La muchacha de hoy día ha perdido uno de los
mayores encantos de la juventud : el rubor. Cierto que
delante de los seres más jóvenes, las personas mayo
res no se
abstienen de hablar de los asuntos más esca
brosos. Antes, para hablar de uno de esos asuntos se
hacía salir a la nina de la sala. Hoy, no sólo no se ru
borizan, ni fingen no escuchar, ni no comprender, sino
que hasta dan su opinión, aprueban o desaprueban, son
ríen y no se cohiben por ciertas alusiones a temas que
debían ignorar. Instintivamente una madre se asusta y
piensa : "i Qué es lo que pueden oír estas ninas para
tener ese aplomo ?" h Y es el pudor de la madre el que
Sufre!
i Qué

comparado

•

•

las lecturas y qué de los espectáculos!
de :as obras de los teatros, y las por
tadas de ciertos libros en las librerías, todo está pre
parado para perturbar un corazón inocente. ! Y si ha
blamos de los bailes de ahoral...; no, más vale no ha
blar. Y las modas actuales; y la supresión del corsé,
Y las faldas tan cortas que dejan fuera la rodilla! ! Y
h. ay que ceder ante la imposición de la moda y la voluntad y la decisión de las hijas, porque entre la dispu
i Qué decir de
Hasta los títulos

365

que tenen un MossM amic (el director espiritual?)
que no sé quines coses diu de la censura eclesiástica,
i després que cada dia reben múltiples felicitacions
per part deis clergues de bon sentit.
Una vegada un senyor M. B. també va atrevir-se
Publicitat, que la Providén
a dir, a les planes de La
Gabarres
havia estat En Do
de
Les
cia deis pagesos
ménec de Bellniunt, que se'n va recordar quan tot
Catalunya ja havia enviat milers de pessetes i conti
nuaven obertes les subscripcions i es succeien les
festes benéfiques organitzades amb motiu deis vi
brants articles de mestre Ruyra.
A aquest senyor M. B. es veu que no li ve d'un
pam. Posat a f er, és estrany que no hagi dit que Mi
rador es publica amb censura eclesiástica!

De totes maneres el senyor M. B. té cops amagats
que a un hom el deixen veient visions. Ara resulta
rumbrrkatrowt

L

madre, salen las hijas
triunfadoras! Y si hay dos o más hijas en la casa, se
entienden a maravilla; entre ellas forman como un Sin
dicato, y si demuestran ternura a la madre, se la de
muestran juntas y a la vez, como en virtud de un
acuerdo establecido para lograr sus reivindicaciones.
Hay en sus actos y en sus pensamientos un vasto do
minio, en el que entrarnos sin obstáctilos, pero hay un
recinto reservado, donde no penetramos si ellas no es
tán de acuerdo para acogernos; jamás una de ellas nos
abrirá esa puerta contra la voluntad de la otra.
! Y la libertad con que frecuentan y hablan con los
muchachos ! ! Recordamos la muchacha que nosotras
fuimos, e imaginamos el terror que nos habrían pro
vocado costumbres semejantes ! Y sufrimos por nues
tras hijas, que viven en este ambiente peligroso. Pero,
por otra parte, constatamos que las jóvenes interesadas
no parecen sufrir, y que se adaptan a este medio con
costumbres
una perfecta ecuanimidad. En un país de
profundamente arraigadas, de tradiciones como las
nuestras, todo cambio en las costumbres corresponde a
un cambio o a una eventualidad de cambio en las ideas.
De la senorita actual ha desaparecido ese temor de
parecer "enterada" y el rubor de su frente que la ha
cía aparecer más encantadora. Piensan que por qué han
de privarse de ciertas lecturas, de ciertos espectáculos,
de cierta libertad en las costumbres, y acaban por no
encontrar en ellos nada inmoral, sino una exageración
maternal al prohibírselos. La madre que quiera educar
fué educada, y como ella lo en
a sus hijas como ella
tiende, sólo conseguirá perder el carino de sus hijas
y ser reprochada por ellas de autoritaria, de nerviosa
y de insufrible...
! Ah, jóvenes y muchachas de hoy día ; habréis ga
nado en independencia y en familiaridad en vuestras
relaciones recíprocas ; pero vuestra vida está bien fal
ta de sentimientos y de idealismos; vuestra felicidad,
si la lográis, será muy breve !
Lejos de mí la idea de que toda la generación juve
nil presente sea así : hay felices excepciones, pero son
las menos, y hoy me refiero a esa mayoría que debe
estar de duelo por la desaparición de la verdadera se
norita; y por la ingratitud de rehusar creerse deudo
res con sus padres. ! Pobres madres, vuestros hijos en
la infancia absorben todos vuestros pensamientos, abar
y cuando creéis obtener la re
can toda vuestra vida;
compensa de tantos arios de carino, de desvelos, de sa
crificios, la vida se apodera de ellos : su juventud y las
pasiones los perturban ; se creen su propio dueno y pre
tenden ir solos por el mundo !... ! Pobres madres ! ! Po
bres madres!
ta que resulta entre ellas y la
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UN CENTENAR!

L'emandpack5
Cada tres anys els católics

deis cafólícs

anglesos es reuneixen
Congrés nacional, que té per objecte canviar
impressions sobre la marxa ascensional del catolicis
me en el Regne Unit, iniciativa que
fou presa l'any
1890 per la "Catholic Truth Society" (Societat per
en

a

un

la Veritat

Católica).

anglesos

sia i creure en la transsubstanciació, o haver de re
nunciar als cárrecs de l'Estat, al Parlament, al dret
del vot, al dret de servir en l'exércit i en la marina,
etcétera. I encara, després d'un complot que s'atri
bueix als católics l'any 1606, aquests són exilats de
les carreres d'advocat, de metge; exclosos de les f un
cions de tutor i administrador ; no tenen dret a com
prar terres, a heretar, a viure en la capital, a circu
lar per determinats indrets; subjectes a constants ins
peccions i visites de domicili sense la seguretat de
Ilur estatge ; prohibit enviar els seus fills a les Esco
les i a les Universitats, etc. Es a dir, constitults en
uns veritables páries de la societat, atacats en la seva
condició religiosa i exclosos de tot dret elemental
de ciutadania.
amb tot, els católics resisteixen, i viuen, i no
s'extingeixen. Perque cal conf essar que en ells hi ha
una forga sobrenatural que, com els seus
antics ger
mans de Roma, els manté i els dóna f
orces constant
ment renovellades...

Peró aquest any dit Congrés, que es reunirá el mes
de setembre, tindrá una importancia desacostumada.
I és perqué commemorará el centenari de l'emanci
pació dels nostres germans d'Anglaterra.
Era l'any 1829 quan el Rei firmava l'Acta dita
d'emancipació. I commernorant l'esdeveniment, el dia
13 d'abril tingué lloc, a la Catedral de Westminster,
una missa
en acció de grácies, seguida d'un solem
níssim Te Deum, cerimónia en la qual van pendre
part tots els Bisbes d'Anglaterra i del País de Galles.
I el mateix dia, al vespre, en un discurs eloqüentís
sim de l'Arquebisbe de Westminster, Cardenal de la
Santa Església, s'exalgá la significació del Centenari
amb paraules cálides i plenes de joia tant pel fet en
ell mateix com pels progressos constants del catoli
* * *
cisme en les Illes Britániques.
Pero la justicia sernpre triomf a. I un dia comen
Avui, en aquesta época de llibertat religiosa (ex
gá per deixar de banda una d'aquelles excepcions ;
cepcions com la de Méxic sempre hi seran, puix la un nitre dia, n'elimina una altra. I
avui és el dret
persecució i el dolor són element essencial en l'Es
d'heretar que sels reconeix ; i demá el dret d'ensenya
glésia de Crist, ens sembla cosa un xic difícil de ment, etc. Cal dir, peró, que
l'ajut dels rnilions de
concebre l'exclusió deis católics dins la igualtat de católics irlandesos
van donar forga als anglesos i va
drets ciutadans d'un Estat. I amb tot, només fa cent
servir-los de punt de sosteniment per a les seves vin
anys que en el país clássic de la Ilibertat ciutadana,
dicacions. I aquests, poc a poc, anaren creixent ; i
aquesta desigualtat davant la llei hi era, i ben f orta
el dret a les prof essions liberals els és reconegut en
rnent sostinguda, pel que es refereix als católics.
1791. En 1793, els católics irlandesos, que són més
Recordem-ho un xic.
de tres milions, conquereixen el dret al vot. I ja amb
* * *
l'aparició en escena de l'advocat Daniel O'Connell,
Del segle xvi engá la história deis católics angle
comenga la nova aurora pels católics, que aquest cop
sos és veritablement una patética
história. Enric VIII van de cara a la seva rehabilitació definitiva com a
va rompre amb Roma ; contra el Papa ell va
erigir-hi ciutadans anglesos. I el dia 13 d'abril de l'any 1829,
la seva própia sobirania, va dissoldre els monestirs
ve l'Acta el Centenari de la qual
celebren els nostres
i en va confiscar els béns. I go que havia comen
germans d'aquel' país, i de seguida els Pars católics
gat amb heretgia, en el regnat del seu successor, s'asseuen novament a Cambra deis
Lords de la qual
Eduard VI, es va convertir en cisma, i va sorgir
féia cent cinquanta anys que estaven exclosos.
l'Acta d'Uniformitat, que es va pretendre imposar a
Al cap de mig segle, la jerarquia católica quedava
tots.
restablerta. I a mitjans del segle passat, en lloc deis
No cal parlar del regnat d'Isabel, prou conegut quatre Vicaris
apostólics que restaren durant el pe
com un deis més calamitosos per als
católics. Només ríode de la persecució, entorn de l'Arquebisbe de
cal considerar que d'aquest regnat estant es va es
Westminster es poden reunir ja els Arquebisbes de
tablir el principi d'incompatibilitat entre la ciutada
Cardiff i de Liverpool, tretze Bisbes i dos Vicaris Ca
nia anglesa i la submissió al Pontificat amb aquella pitulars. I avui es
compten en uns tres milions els
dita : "els qui són addictes a Roma, deixen de ser-ho católics anglesos. I
els noms de Wiseman, de New
a la patria"! I comengá tot seguit en aquelles
man, de Faber, de Manning, són prou per a glori
terres
una lluita aferrissada i comengá a rajar la sang
deis ficar tot un període i tot un país.
mártirs, mártirs que van arribar-se a comptar per
I entre els fidels, el nom d'un Chesterton no és
centenars, essent el darrerament executat l'arquebis
prou per a enlairar tota una cleda de creients ?
be Plunket, mort a Tyburn l'any 1684. Suplicis, tor
A la joia deis nostres
anglesos, aportem
tures, el foc, els instruments tots de martini no van hi avui, doncs, una mica germans
de la joia nostra. I que ben
poder acabar amb els católics anglesos ; al revés, la aviat, el floreixement del catolicisme
anglés trobi res
confirmació d'Illa deis Sants vingué un cop més pel só i eco en les animes de
tants i tants esperits d'aque
país anglés.
lla lila isolats de l'Església, f
per la
Després del respir deis católics en temps dels forga material d'un Estat. Dosorga espiritual, evocar
f ets ens cal
Stuards, els atacs del qui havia començat essent el davant el Centenari l'afer del Prayer Book, que re
seu protector, Carles I, renoven el camí del
calvari presenta tota la decacléncia de l'anglicanisme ; i les
d'abans; segueix Jaume II; i ve darrerament la Re
converses de Malines, que són l'Index
desig i de
volució, Guillem d'Orange, i la persecució recomenga la simpatía de l'acostarnent deis esperitsdelselectes cap
altre cop. I els católics es troben en el dilema d'ha
a l'Església católica.
ver d'abjurar a combregar segons el ritu de
l'Esglé
GAsToN GERARD
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ELS TRAFICANTS INNOBLES

La fúría de les passions
Amb motiu de l'Exposició Internacional, vin
dran a la nostra ciutat gran nombre d'estrangers
com és de suposar, no tots donaran bon exem
ple al poble. Les ciutats, en fer-se grans, van per

dent la seva prapia fesomia. Si els barcelonins del
segle passat obrissin els ulls, es trobarien davant
una ciutat completament nova. Barcelona va per
dent a poc a poc les seves tradicions i els seus
antics costums. Aquest fenomen s'observa en totes
les grans ciutats que s'han tran,sformat
rápida
ment.

impossible detUrar el pro grés. Si el món ca
mino, nosaltres també hem de caminar. Hauríem,
Pera, de procurar que les transformacions no s'o
Perin en l'ordre moral. La moral de l'Evangeli
flO
és

incompatible

amb el progrés i la grandesa
edificis monumentals i
pera no ens apartem del camí de

deis pobles. Construim
grans avingudes,
la veritat.

Ens han dit que estem reclutant dones dissor
lades per a determinats llocs. rs sensible que exis
teixin animes innobles que es pro posin amuntegar

riqueses, llençant la dignitat humana damunt el
fang. No hem pogut compendre mal que hi hagi
homes

n/e de

que

la

facin

caure

donzelles innocents

concupiscéncia per

a

ncgoci innoble.
No fa molts dies varem

a

l'abis:

poder explotar

un

veure un film en el
mostren al públic els procediments de qué
es valen
els que mercadegen amb les dones que no
teuen, ningú que les
defensi, per a submergir-les
dintre el llot del pecat.
De vegades es publiquen anuncis damunt les
Planes deis diaris, que semblen inofensius i, no
obstant, són un parany per a calar donzelles incautes. En tots els pobles civilitzats ha estat abo
Zida l'esclavitud deis homes de races considerades
pera subsisteix encara l'esclavitud de la
dona. La dona no ha recobrat encara la seva lli

qual

es

inferiors,
bertat.

IVo us podeu imaginar la pietat que m'inspiren
aquestes dones dissortades que mai no coneixeran
l'alegria d'una llar honrada. Si els homes no fós
,s'im tan ego istes no hi hauria tantes dones bande
jades de la societat.
Creuen que únicament la dona
té el
deure de practicar la virtut. A ells els escauen
les acciona
més abominables. Un home pot fer el
Wvulgui
perq
quan arriba l'hora de constiuuna familia sempre troba una dona generosa
que

tquire

perdona els

Ilauriem
f ormació

seus mancaments.

de donar

ma

gran

importancia

espiritualment sap esguardar amb

rostre d'una dona
que
COyn
no

una

a

la

espiritual deis infants. Un home ben for

Predomina,

noblesa el

formosa. Quan és l'esperit el

baldament es revoltin les passions,
aigües del mar sota la fúria del vent, mai
triomfa l'argila del cos. L'horne espiritual, qltan
les

e!.tin'ta,
Pins

creu que la dona

estimada és feta dellum.

deixant de banda la moral i invocant rctons
Purament d'ordre estétic, haurem de convenir que

és molt més elegant esguardar serenament una
beutat, que no pas cobelar-la innoblement.
L'horne que, en trobar-se davant la lluissor
d'uns ulls femenins perd la serenitat, posa de ma
nifest les tenebres que porta a dintre. Quan l'es
perit és refulgent, les boires de les passions s'es
vaeixen com lleu fumerola.
No veieu, donas, la necessitat d'envigorir l'es
perit? No creieu que caldria combatre tots aquells
espectacles i totes aquellas lectures que exacerben
les passion,s?
Cada día cauen a l'abisme del pecat un estol
de don,zelles. Per qué cauen? rs ben fácil la res
posta: perqué l'home no reflexiona i es deixa do
minar per les passions més abjactes. Si reflexio
nés una mica, obraría amb més. noblesa. La dona
no és un ésser inferior. Ha sortit igualment que
l'home de les mans m,unífiques de Déu. No és
l'esclava de l'holle, sinó la seva companya. Heus
ací el que diu el Génesi, sobre la creació de la
dona (i): "I digué Jahvé Déu: No és bo que !'ha
me sigui sol; li taré un ajut a ehl avinent. I JalvW
Déu faisona de la terra tot animal del camp, i tot
ocell del cel, i els emmena ovvers Adam per veure
com els anomenctria, i tot tala que anomena Adam
a animal vivent, cilla té nom. I Adam posa nom a
tot jument, i a tot ocell del cel, i a tota béstia del
camp. A Adam, pera, no fou trobat ajut a ehl avi
nent.

Llavors Jahvé Déu

Adam,

féu

caure un

qual s'adormí; i prengué

son

damunt

de ses cos
telles i clogué carn al lloc d'ella. I Jahvé Déu fai
sona la costella que havia pres d'Adarn en dona i
l'emmena davant Adam. I digué Adam: Ara,
aquesta és os deZs meus ossos i carn de la nieva
carn; aquesta haura nom dona, perqué de baró ha
estat

el

una

presa."

El Génesi ens diu que Déu no volia que l'home
sigui sol. Per tal que tingués un ajut a ehl avinent,
crea els animals deis camps i els ocells del cal; pera
Adam no el troba en la companyia el'aquests éssers
inferiors i llavors Jahvé Déu crea la seva compa
nya. Com és possible, doncs, que aquella dona que
Déu va donar per companya, en compte d'ennoblir
la amb un amor honrat, us serviu d'ella per a sa
tisfer les vostres innobles cobejances, com si fas
una fruita que es pot abastar de l'arbre de la vida
per apaivagar la nostra set, llençant l'escorça da
munt la pols deis camins?
"Ni ha eunucs, ens diu Jesús en l'Evangeli, que
ho són de naixença; n'hi ha que ha han estat fets
pchs homes, i n'hi ha que se n'han fets ells matei
xos per causa del regne deis cels. Qui ho pot en
tendre, entengui-ho." No capiu el significat d'a
questes paraules, homes lascius que aneu a l'encalç
deis plaers i considereu les dones com una joguina
o un divertinient entretingut? No compreneu que
la inipuresa ens allunya de Déu? Quan será que
sabrem véncer i aquietar les passions?
Quan l'esperit esdevingui refulgent, la dona sera
una companya i una germana nostra.

J. CIVERA 1 SORMANI
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Del món del freball
Els obrers barcelonins
D'un ef usiu i bell article que publica un apreciat
dedicat als nostres obrers i a les grans in
dústries en qué treballen
en el qual per cert s'enyo
ra l'antiga llar obrera i la vida dignificada i placent
que s'hi vivia
copiem els següents substanciosos
—

—

parágraf s :
"Ara
diu l'autor dirigint-se als obrers
són
ciutadans d'una urbs grandiosa que té mar i no el
vol veure, i habiten en els barris obrers sota l'imperi
de la que el mestre anomená "sirena impura", on es
redrecen les xemeneies altes i negres que fumen' irreverents, les parets de les vostres própies Ilars. Ara
no teniu pas una casa arranjada a la faisó de la terra,
no sabeu res de les velles calaixeres, ni de les blan
ques cortines emmidonades ; ara viviu a ciutat en un
petit prestatge, amb la cambra matrimonial potser
donant a un celobert f osc i humit, que put a clave
guera i amb uns mobles de basar conf eccionats en
unes grans fábriques que en fan a cents i a mils exac
—

—

tament etxurats...
D'ací la meya angoixa, germans obrers ; d'ací la
meya angoixa i la temença que,
aglomerats en les
immenses quadres, us passi com a les pomes sanes i
oloroses al contacte de la poma podrida.
Ara els vostres barris són plens de "cines" i ta
yentes, on triomf a tota grolleria i entre vosaltres
oh antic treballador catalá ! Oh mon mestre d'aixa
i mon teixidor de veles !
s'ha produit i ha fruitat
l'exótica llavor del "flamenquisme", capag per si sol
de degenerar la raga més viril ; que ha creat l'estri
déncia del gest i l'estridencia del parlar ; que fa dir
obscenitats al pas d'una dona i af ebleix els cervells
i s'emmena, en massa, les rnultituds obreres sota
els plecs de banderes tan llampants com enganya
—

—

dores..."

L'article,

que es titula Cana de perfecció, conté
parágrafs tan ben aprofitats com aquests que
no podem resistir-nos a copiar també :
"Cal, peró, deixar ben determinat que la instruc

altres

ció i l'educació que volem per als treballadors cata
lans no tenen res a veure amb la pseudo-saviesa deis
devoradors de llibres, d'aquests pobres malalts que
han llegit sense ordre ni rnetode infinitat de volums
misérrims, els quals els han produit l'ef ecte de tóxics
per

a

explotadors figuren els qui potser no hau
ríeu mai sospitat : l'hábil polític, els f omentadors de
l'alcoholisme i els deis espectacles terrorífics, barbres
o immorals, els mals escriptors que quan no us em
inetzinen amb articles plagats de suicides violéncies,
us enterboleixen el cervell amb págines obscenes
tants i tants d'altres als quals doneu avui, a més de
la vostra salut corporal i espiritual, els migrats fruits
de les vostres suors ; llavors no sabreu, no voldreu
viure en tuguris mancats de llum i d'aire que atemp
ten la santedat de la llar ; us preocupareu de coses
"silencioses i eternes", i def ugireu les impures lluites
de la baixa política i odiant l'oratória canallesca ; avui
us alçareu units, per a demanar cases higiéniques
barates ; demá per exigir una biblioteca en cada bar
riada i unes escoles, amb tots els progressos de la
moderna pedagogia, per als vostres fills... Us redre
çareu, demanareu, exigireu... i el triomf será vostre!
Ni un sol home, en tota la terra, tindrá la gosadia
d'aixecar-se en contra vostra."
L'autor en parlar d'educació es refereix a l'educa
ció cristiana, única que mereix tal nom.
els vostres

El

primer

de

maig

Des que els socialistes es van aburgesant, l'ano
mellada f esta del primer de maig, o "f esta del tre
ball" (que és un títol paradoxal), va minvant tots els
anys. Peró go que perd en parenceria ho guanya en
viruléncies, i per aixó quasi tots els Governs del rn611
priven, o restrenyen, aquesta festa d'innegable carác
ter revolucionan.
Les precaucions preses pel Govern francés, pas
sant per sobre tots els cánons de les democrácies nou
centistes i ádhuc per sobre les mateixes lleis cons
titucionals, evitaren el primer de maig a París i a
totes les ciutats obreres les sagnants escenes que el
#Govern germánic no sabé evitar a Berlín, on es con
ten per centenars les víctimes de tota classe ocasio
nades pels aldarulls promoguts pels comunistes posats
al servei deis Soviets de Rússia.

Notes diverses

l'esperit."

"Val més que l'obrer tingui sobre determinades
qüestions idees clares i precises, que no pas aquest
enfarfec d'algun que es creu en possessió de saviesa
i resulta trágica caricatura de l'enciclopedisme."
"Estem segurs que vosaltres
per la secular
cultura que heu heretat deis vostres ascendents
ja
sospiteu a quina instrucció i a quina educació ens
referim. Mireu : quan les haureu assolides, amb la
dignitat que de llur possessió us pervindrá, no podreu
permetre
per exernple
que els vostres fills i fi
lies, quan són en edat de créixer i desenrotllar-se
d'ánima i de cos, siguin encauats en una fábrica o
taller, on s'esguerren ja per tota la vida, consumint
se inútilment en uns
aprenentatges que els homes
han inventat per a explotació de la infantessa i con
següent degeneració de la raga; apendreu que entre
—

—

—

—

Les lluites
es

a

perllongaren

Berlín, iniciades el primer

de

maig,

tota la setmana.

—La Federació d'Associacions de Filatures de
a Manchester, ha decidit declarar el
lock-out des del dia 18 de l'actual, en vista que és
nnpossible solucionar el conflicte de les filatures
d'Oldham, on els obrers carregadors són en vaga.
Si el lock-out entra en vigor, més de dos cents mil

cotó, reunida

treballadors, pertanyents

aturats.

a

560 fábriques, quedaran

_La vaga de les filatures de Bombai té parats
135.000 obrers. Ni ha tendencia a estendre's.
_Els Sindicats obrers de la conca del Rhur hall
rebutjat el laude arbitral que augmentava el 5 per 100
deis jornals. Es probable que el Govern germánic
imposi l'execució del veredicte arbitral.

CAT

El perqué del

meu

optímisme

Prop d'un quart de segle, el poble senzill, els pa
gelos i els botiguerets d'aquestes terres, han estat re
gits i infiuenciats per polítics corromputs i savis de
per riure que donant satisfacció a totes les zutzures
de la materia havien aconseguit un canvi racial de la
riostra venerable tradició cristiana i a poc a poc amb
filosofies de liberalisme estantís i capgirant la veri
calumnia, que
tat i seguint el consell de Voltaire
quelcom queda
varen aconseguir el que es propo
saven : treure l'home del camí de la veritable lliber
tat, que és la doctrina de Crist, i endogalar-lo com
esclau entre els prínceps de la farsa. Que varen sor
tir bons deixebles d'aquest esclavatge, ho proven els
següents fets : Una nit quatre facinerosos revestits
de sacerdot varen simular que portaven el Viátic a
un malalt. Els va 'seguir donant guárdia al Santíssim
un piquet de soldats i aquests sacrílegs, en trobar-se
sorpresos, f ugiren per una escala que tenia dues
Portes. De les indagacions que es practicaren no hi
llagué ni un home lliure que sabés vindicar el Crist
ultratjat. El Rosari de l'Aurora, aquesta magnífi
ca devoció Mariana va arribar a recórrer els carrers
solament acompanyats de quatre vellets i velles ve
nerables als quals a voltes hostilitzaven llençant-los
objectes i ells incommovibles, baldament els hostilit
zessin els que deien fer-ho en nom de la llibertat : a
les vetlles per malalts de la Caritat Cristiana ja no
tenien pagesos per tornar-se en les vigílies ; els cine
mes i els jocs absorbiren la joventut camperola que
havia d'ingressar-hi ; l'Adoració Nocturna havia de
fer-se per torns doblats i encara amb vida migrada ;
en sortir el públic de la missa perfumada de dotze,
els nostres esquerrans repartien unes fulletes anticle
ricals, sense la protesta de ningú i amb la paciéncia
deis bons i tothom romania esmaperdut davant de la
insolencia deis enemics de Crist ; peró el cor del po
ble cristiá pregava i aixó ja ha canviat del tot, i Déu
ha escoltat les oracions.
D'aquest canvi; els nostres enernics n'estan pre
ncupats. Un periódic que s'edita per ací, en una edi
torial, publicat recentment, demanava que destriéssim
els camps. No cal recomanar-ho, car ja s'está fent
en abundáncia a Déu siguin donades les grácies. Hi
ha contactes que ens envileixen. En parlar de solida
—

—

ritat humana
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els

seus

fins han estat

omplir

de sang

els nostres carrers ; en parlar d'amor, aquesta parau
la augusta ha
estat enverinada de concupiscencia.
Unicament pot ernprar la paraula amor aquell que es
deixcble de l'amor de Crist, d'aquest amor pur que
mou milers d'homes plens cíe fe i que saben estimar
tenint gestos edificants que estimulen els que creuen.
Estan tan preocupats els nostres esquerrans que
Per a contrarestar les nostres organitzacions, tra
dueixen f ebrilment i a corre-cuita tota la literatura
exótica, erótica i anticristiana que ha produit la ment
enfellonida deis nostres temps. Corren força, pero
no us oblideu
que Crist no l'esgoten els bornes i la
gent corre a Ehl i us fugirá de vosaltres; seguiu es
crivint i traduint per omplir els manícomis i els sa
i.latoris, escriviu, deixebles fidels deis prínceps deis
Inferns, aneu ferint els vostres arlequins de palla i
serradura, peró penseu que les nostres organitzacions
us roben cada
cha joventut que el vostre coltell no
Podrá ferir, La joventut de la nostra legió lluita amb
lc.s armes de l'oració i encara
que el món atrau molt,
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guanya totes les batalles, no a toc de clarí, com fen
vosaltres, que sois és una vibració que el vent s'em
porta, ni tergiversant les cites evangéliques o com
plicant la realitat de les relacions entre el Papa i Itá
lia, o llençant llot contra les nostres monges o coses
santes. Els nostres guanyen perque tenen Crist per
capitá i el regnat de Crist és una cosa eterna. Aneu
publicant que disgusteu la gent de paladar refinat.
Les
donen a la societat homes
valents, escampant arreu els que def ensen Jesucrist.
El qui coneix Crist l'estima i Crist s'aprén a esti
mar-lo i a compendre'l llegint els llibres deis grans
esperits ; que són l'admiració d'un poble. Els que l'es
timen visiten i atenen els pobres i malalts i no dei
xen que la cura d'aquests sigui sois una funció esta
tal ; fan obra missional ensenyant la doctrina ; miti
guen el desconhort en les catástrofes morals de les
famílies; porten un bocí de pa a la casa del necessi
tat i prediquen amb l'exemple la vertadera caritat

nostres.organitzacions

cristiana, estimant el proisme per

amor a

Déu.

JosEp ARAGONÉS
Metge

de Lleida
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L'acivadó de la

joven/uf

és própia per a grans ideals. Al
catástrofes socials económiques i políti
ques del món o localitzant un xic més el quadro : al
costat de l'aplanament espiritual del nostre poble,
batega l'ánima deis joves lluitadors que en veure's
acorralada per les circumstáncies depressives de la
vida deis nostres dies, que sembla insegura a mercé
del desordre, amenaçada d'esterilitat pels odis i apa
reixent confosa per les passions i inculta a causa de
les desviacions de la intelligéncia, ella, l'ánima nos
Ira, que no pot ni den sotmetre's a la inércia deis
ambients materialitzats, reacciona, sent l'invencible
desig de sobreposar-se a totes les calamitats coilecti
ves, a totes les desolacions de l'esperit, empesa pel
natural noble desig de lluitar.
L'actuació de la nostra joventut ha de concretar
se sempre : a lluitar per a la recuperació de l'espiri
tualitat minvada i preparar-nos préviament per a
sostenir aquesta lluita.
En el fons, el problema social és un problema de
sólida i recta educació moral. El movirnent católic de
tot el món está orientat en aquest sentit.
Nosaltres, els joves, necessitem, per llei de sana
joventut, un ideal de lluita. I quin ideal més asse
quible a la nostra joventut, com és Iluitar per a l'es
piritualització de la societat, arrenglerant-se a les
files de les nostres Institucions católiques, on es tro
ben les més falagueres possibilitats de perf ecciona

L'época present

costat de les

ment

espiritual,

i

on

tants

braços manquen?

Si de veritat, volem la regeneració espiritual del
nostre poble, és precís i en absolut necessari que ens
apleguem ,a l'entorn de l'Església, tan plena de re
coneguda autoritat per a escatir els problemes de la
vida moral i social deis pobles, exuberant d'aquella
virtut agermanadora, conciliadora deis homes i de les
collectivitats desavingudes, evocadora maternal de
l'amor a tota cosa gran, a tota cosa noble, a tot el
que porta el guiatge de la má de Déu.
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Hi ha qui sovint blasma de l'actuació de la nostra
joventut, qui la creu esgarriada, qui ben orientada.
La creuen esgarriada, aquells que parteixen d'un

punt de mira moral i educador, emmarcada dins un
caire netament católic.
La creuen ben orientada, els qui la consideren des
del punt de mira esportiu o d'esbargiment.
Dues concepcions netament falses, o millor dit,
equivocades, per partir d'un fonament assentat sobre
una base acceptada fictíciament, per a defensar un
punt de mira acomodatici.
El jove ha de lluitar per raó de llei de la seva
naturalesa, pero la seva imita ha d'estendre's sois
dins el camp católic, on trobará diferents i variats
mitjans on exercitar llurs facultats, i excellir en el
mestratge de les obres que realitzi.
El jove ociós, que s'abandona a les distraccions
d'un recó de café, d'un joc de cartes, o senzillament
a la xerrameca, per no dir altra paraula própia de
café, d'una manera en eh l habitual, és un ser estéril
a la societat on viu.
De la mateixa manera que la més feliç de les do
nes, és la que ha tingut o educat molts infants vi
gorosos, l'home més feliç és el que ha treballat amb
pena, durament, i amb exit en la seva obra de vida.
Certament, la nostra joventut, ha refusat mantes
Ysizz.,( Jt rj

Oficina Románica
Consultes
Cons. 18.
Com es diu en bon catalá el cuartel,
l'edifici destinat a l'allotjament de la tropa ?— M. P.
Resp.—Hi ha una munió de paraules en catalá
i castellá que es corresponen perfectament amb un
petit canvi només de 1 a r:
—

castellá

catalá

pedregal

pedregar

dosel

dosser

vergel

y erger

plante/
pape/
quinta/
quilates

planter

lebrel,

etc.
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vegades
actes

el guiatge dreturer que havia de menar llurs
cap a Déu, peró també ha faltat saber-li fer

espiritual amb els mitjans d'es
bargiment que se li han proporcionat.
La desigualtat i desproporció existent avui dia en
els diferents ordres de la vida d'un jove, sois i úni
cament podem atribuir-ho a la preponderancia que
equivocadament s'ha donat a la formació esportiva
o corporal, deis nostres joves, negligint la
seva f or
mació espiritual d'una importancia Inés transcen
dental, ja que com a sers formats de cos i ánima,
és aquesta la que guia i ha de guiar els nostres pas
sos pel camí d'aquesta vida de traspás.
Vet aquí l'equivocació soferta en voler guiar úni
cament la joventut cap als esports, que se l'ha dis
tret per complet de l'espiritualització de la seva vi
coordinar llur vida

da i prova de tot aixó, és l'afició a la lectura de les
revistes esportives, que, sense ésser un menyspreu
per elles, ha omplert d'una superficialitat gran els
nostres joves, allunyant-los, inconscientment tal ve
gada per ells. del conreu de l'esperit, fins a tenir i

demostrar

certa

tualitat.
Per qué

no

indiferencia

o

per

a

la nostra

espiri

degudament l'esport ami)

agermanar

l'esperit? Espiritualitat

paganisme

!

Luís G. RIUS I POLI,
7Lrzz:..f 30( rz:at

3".1~ r•-•f

pels quatre i després sis soldats, que f cien la
guaita alternativament. En temps de Unís XIV pas
sá a designar els edificis que aquest rei construí per
allotjament de la tropa.
mur

Per acabar, advertirem que
a les paraules que

tornar la r
de vegades

es va massa

en

el treball de

re

antigament la tenien,
enllá, com quan hi ha hagut

evolució legítima en un altre sentit. Així BURSA
llatí, en catalá antic borsa, modernament és bossa i
no bolsa, com ha fet el castellá. Bossa és evolucionat
independentment del castellá, tal com CORPUS llatí,
en castellá cuerpo, en catalá f ou primerament corps,
després cors i darrerament cos. No cal tornar, dones,
a,l'antic borsa per fugir d'un castellanisme.
una

El secretani de redacció de l'O. R.

quintar
quirats
llebrer,

O

etc.

Una d'aquestes és cuartel, que en catalá antic era
quarte.r, com encara ara ho diuen a Mallorca, pro
nunciant-ho corté, i dóna com a diminutiu quarteret.
No ens cal, doncs, per parlar en bon catalá anar
a manllevar ni caserne a França ni caserma a Italia,
fent-ne el neologisme caserna, que ara veiem usat en
els diaris per fugir del cuartel castellá.
Quarter, 'haixant de quart, significa una de les
quatre parts en qué es divideix una cosa, i en ge
neral una de les parts, encara que no siguin quatre
justament. Quarter significa en aquest sentit els dis
trictes o barris en qué es parteixen les poblacions
grans pel bon govern económic i civil, la quarta part
o quartó, de l'escut partit de qualsevol forma que
si
gui, el sector o paratge on acampa l'exércit en cam
panya, on es distribueix per regiments, i d'aquí l'e
difici destinat a allotjament estable de la tropa.
Caserne f rances, sembla manllevat a una forma
provençal cazerna (del llatí quaterna, derivat de
quatuor), que significava própiament un estat per ab
homes, referint-se a una construcció d'abric sobre el

Llíbres
MANUAL

DF,

'

ORNAMItNTACIÓN, ordenado sistemática

mente para uso de dibujantes, arquitectos, escue
las de artes y oficios y para los amantes del arte,
per F. S. Meyer.
Versió de la I 1." edició ale
manya per E. de Escalante. Un vol. de 722 págs.,
de 24X15 cms., amb 370 lámines.
Gustau Gili,
—

—

Editor.

—

Havent-hi

En

rústica, ptes. 26;

encara en

la nostra

en

tela, ptes. 30.

terra tanta

gent que,

preparado i només que guiada per l'instint,
gosa a produir obres que deurien ésser artístiques, un
manual com el d'En Meyer podrá reportar incalcu
sense

cap

lables beneficis. El voldríem veure en rnans no sola
ment d'arquitectes i dibuixants als quals va princi
palment destinat, sinó també en escoles i tallers de
tota mena. La disposició metódica perfecta el fará
facilíssim de consultar a tothom. Les illustracions
són nombrosíssimes i ben triades. Fineix amb un yo
eabulari niolt útil i un cletallat índex de mat?Ties.
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Quan la política alló que en diuen política
a dormitejar, i un crim horrorós, fill de la
depravació sexual, absorbia del tot l'atenció pública,
vet aquí que torna del seu viatge a Andalusia el Pre
sident del Consell de Ministres pie d'optimismes, sa
—

—

tornava

turat

d'indignacions,

i resolt firmement

a

restablir i

tranqui•litat d'Espanya per tal que la
inauguració de les Exposicions Universals de Sevilla
i Barcelona (9 i 19 d'aquest mes), no es vegi per
torbada per cap malestar polític, ni cap desordena
conservar la

de la vida ciutadana. A l'efecte ha publicat una
nota política, en la qual, després de fer
constar l'éxit assegurat deis dos magnes Certamens
i declarar que constitueixen les dues Exposicions més
brillants de qué hi ha memória, blasma els que les
volen fer f racassar, als quals commina i amenaça
amb sancions i cástigs promptes i durs. En Primo
de Rivera vol que la pau regni a Espanya mentre
s'inaugurin i durin les dues manif estacions de carác
do

solemnial

ter

internacional.

Ja és definitiu l'ajornament de l'establiment del
patró

s'abandona del tot el pro
jecte. Era de preveure. El dictamen en el qual així
es declara diuen que és molt lluminós, tan lluminós
com l'enfonsament de la pesseta.
Govern ha enviat per al seu estudi a l'Assem
blea Nacional el projecte agro-pecuari, que és tota
una

or,

encara

que

-

no

política especialitzada

en

aquesta important

ma

teria. Com en els altres rams de la riquesa pública
que el Govern va reorganitzant, hi ha en aquest pro
jecte un luxe de juntes i juntetes que tal volta ser
veixin de destorb més que de profit al seu desenrot
llament. En canvi hi ha en el projecte un bon encert,
i es la supressió de les Cambres Agrícoles Oficials,
organismes quasi tots ells buits de substáncia i tarats
de burocratisme en tnolts deis quals cuetejava encara
la caciqueria d'aquells "ominosos temps". L'ense
nyament agrícola anirá a cárrec deis Ajuntaments, i
les despeses les pagaran els contribuents, naturalment,
amb un 2 per ioo de recárrec sobre les contribucions
de territorial, rústica i pecuária. Aquesta nova cár
rega será mal rebuda arreu d'Espanya i donará lloc
a
protestes i malediccions perqué la veritat es que
hóm no pot ja amb l'embalum d'impostos que su
porta. Cal que s'hi pensi bé el Govern.
-

*

*

*

Davant les incalculables conseqüéncies del

f racás

deis experts congregats a París per a buscar la ma
nera de liquidar la part financiera de la Guerra Gran,
s'han tornat a rependre les gestions amb carácter
tant polític com económic, tal volta menys económic
que polític. Els diplomátics tornen a pendre les reg
nes de les
negociacions. En el seu aspecte financier
la tnatéria
pot donar-se per completament dilucidada.

Solament

falta

aplicar les xifres sobre

les

de la gran Germánia, fins que digui prou! Hi falta
En Cambó al cenacle financier de París.
Amb aquest magne af er comparteix l'interés mun
dial el de les properes eleccions angleses. Els tres
partits en lluita (conservador, liberal i laborista) han
presentat al poble anglés programes ben enraonats,
la f orga de convenciment i d'atracció deis quals vé
nen a contrarestar-se i a f ondre's en un superior es
perit de patriotisme que a tots tres partits evident
ment anima. El que hi ha de més positiu en l'estat
present de la partida que va jugant el cos electoral
anglés és la resurrecció de la influéncia georgista que
será decisiva en el futur Parlament británic. Per una
d'aquelles ironies tan abundants en la práctica de les
teories democrátiques, una minoria será l'árbitre de
les decisions del Parlament-tipus. La llei de les ma
jories será sabotejada per una minoria que no té pas
fama de massa prudent. Lloyd George tornará a és
ser l'home d'Anglaterra.
Les festes del catorze vegades secular aniversari
de la fundació de la celebérrima Abadia de Monte
cassino han segellat públicament la pau de l'Esglé
sia i l'Estat italiá. Sant Benet ha estat altra volta
qui ha presidit aquest principi fonamental del reno
vellament de l'Europa cristiana, de la qual en certa
manera fou el fundador. El gran Cardenal Gasparri,
representant digníssimament Pius XI, ha brindat en
un veritable moment históric pel Rei d'Itália davant
deis seus representants oficials i del món enter. La
magoneria universal está de dol, i els católics de tot
el món estan esclatant de joia davant d'aquest fet,
que pot ben comparar-se per la seva transcendéncia
a la pau constantiniana.
Entremig d'aquests grans esdeveniments en van
f ormiguejant altres de petits que passen desaperce
buts per la plebs, peró que porten en Ilavors germi
nals la plasmació, en hores inconegudes peró certes,
d'altres esdeveniments de conseqüéncies també trans
cendents. Ens referim als problemes engendrats pels
nacionalismes burlats i les minories opreses. En pocs
dies hem vist per la premsa d'informació una mani
festació de trenta mil obrers demanant la indepen
déncia de Filipines pels carrers de Manila ; el pro
jecte federatiu del Govern de Iugoeslávia per tal de
donar solució clara i definitiva al plet de les nacio
nalitats que emmetzina el nou Estat ; l'estudi oficial
d'un Estatut per les minories a Romania ; la corrua
de mils i mils de tirolesos, típicament vestits, emple
nant les espaioses vies de Viena i clamant per la de
volució a Austria del Tirol, cedit a Itália a conse
qüéncia de la Gran Guerra; la f ormació del partit
autonomista a Escócia ; la iniciació del separatisme a
Croácia ; els avengos flamencs a Bélgica; el formida
ble moviment nacionalista de les Indies ; la persistén
cia vindicatória deis autonomistes alsacians ; les mo
cions presentades en l'alta Cambra hongaresa per la
revisió del Tractat del Trianon, etc., etc.

espatlles
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Espanya
Dondtius per al Santuari de la Mare de Déu de
Montserrat a Montferri, recaptats per mediació
de D.a Mera. Jujol.
D. Marcel Dalmau

200
.

—Sobre el

ptas.

ioo
loo

50
50

"

"

"
"

500 ptas.

Total

Segur de Maternitat ha donat

ble conferéncia
amic i eminent

una

nota

San Sebastian el nostre estimat
socióleg don Severí Aznar.
—El IV Congrés Nacional de la C. N. de Sindi
cats Católics Obrers, celebrat a Madrid, congregá
bona part deis homes d'acció del nostre camp.
Els f ruits d'aquest important Congrés no es f aran
esperar

I

S

A

part dedicada a l'acció femenina, que és de
molta empenta a Biscaia.
—La Setmana Social de Saldarla ha estat essen
cialment agrícola. Dóna gust de llegir les conferén
cies que s'hi han pronunciat, les lliçons práctiques que
s'hi han donat, els ensenyaments de maneig de máqui
nes rebuts pels assembleistes i ádhuc tots els agri
cultors que han volgut rebre'ls. Ha estat una Setma
na Social plena, ben trobada, magnífica. La part di
guem-ne espiritual, ha correspost dignament a la part
técnica. La Lliga de Dones pageses s'ha mostrat allí
plena de vida i d'iniciatives. Un éxit total complet.
ment la

Nolíciarí

D. Mariá Riera
D. Montserrat Reyeta
D. Sola Bassols
D. Teclina Balcells

A

Y

LU

a

gaire.

—A Girona ha causat péssim e f ecte que s'hagi per
més al Teatre Principal, propietat de la població, la
representació d'obres immorals. Hem de suposar que
no es repetirá aquest abús.
—L'Assemblea d'Acció Católica, celebrada a Bil
bao, ha revestit extraordinária importáncia, especial

—Una Reial Ordre del Ministeri del Treball dis

posa que en tots els pobles d'Espanya on no existei
xin actualment oficines d'informació i despatx de
passatges d'emigrants, es crea, amb carácter interí
tan sois per als efectes d'informar verídicament i

desinteressadament, als que pretenguin expatriar-se,
una Junta, composta per l'alcalde, qui exercirá les
funcions de president, el rector, el jutge municipal,
el metge titular, el mestre nacional i el secretan i de
l'Ajuntament, qui tindrá al seu cárrec la secretaria
de la Junta.
Les funcions d'aquestes juntes seran informar els
emigrants sobre tots els detalls que desitgin conéi
xer que puguin interessar-los respecte als mitjans de
realitzar el viatge, obtenció de documents necessaris
per a l'embarc, conducta cívica que han d'observar
en
l'etnigració, deure d'inscriure's en els consolats
espanyols i conveniIncia d'ingressar a llur arribada
al país de destinació a les societats benéfiques espa
nyoles i totes les dades que necessitin els emigrants.
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FABRICA DE PASTES ALIMENTICIES

ALBO:5

ANTONI
Via Laietana, 67

-

Teléfon 16201

ANTIGA CASA FIGURAS

BARCELONA

FUNDADA EN 1820

Material electric de totes classes
Installacions i
Taller

-

Reparacions
Rambla de Sant Josep, 11.-BARCELONA

Rádio

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

volts,

per

a

substituir

les xinxetes i llums d'oli, en les habita
cions, capelles i altres llocs on es ne
cessiti llum constant, amb
cassament

de 2 céntims

consum
en

es

JA SOU SUBSCRIPTORS
DE

24 hores

CATAIUNYA SOCIAL?

Demaneu demostracionsl
Via Laietana, 67
-

e

A

N

A

T

M1111,111447113=71,11m 444444

LA

44444MIMO/Olé

é

S

A

Y

•

C

373

rumrrrnmnarmaccnmxnancrtnrannmarormrnmr

BELETA

CASA
,,,, •

O

Creadora del vestit tipus mariner per

••

nens.

/

distingit

El model més

i

a

elegant.

La casa atén amb especial cura els
vestits d'esport amb dibuixos exclusius
en

el

gust

més selecte.

VESTITS DE PRIMERA COMUNIO
I MODELS NOUS

A tot

Nuca

se

li

subscriptor de «Catalunya Social»
fará un 5 % especial de descompte.

SASTRERIA DE SENYOR, CAMISERIA I CORBATERIA
AVINGUDA

DEL

PORTAL

DE

L'ANGEL, NÚM. 35. BARCELONA

1

Unicorde

o

Nou

tipus. Qualitat

i

presentació

artificial ANDFORT
BARCELONA
31
LANDFORT
telefónica:
Direcció telegráfica í

JosEp FRADERA. Despatx: Randa Uniiversítat,
Teléfon

R

13067

-

Confeccíons per a senyora í nenes
1

Diagonal,

452

/

BARCELONA
NA
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Coinpanyia Trasathvica

rLES

GRANS INDUSTRIES

VAPORS CORREUS ESPANYOLS

5

Serveis Regulars

FABRICA DE XARXES

1APID

›Lid

I

Espanya-Nova York

DIRECTE
9 expediclons l'any
RAP1D: Nord d'Espanya a Cuba i Méxic
a

l'any

a

l'any

RETORTS

PER A LA PESCA

a

16 expedicions

FILS

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina
expedicions

12

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
expedicions

16

al' any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
a

l'any

12 expedicions

a

Fany

expediclons

a

l'any

11 expedicions

Mediterrani
a

a

Fernando Mío

Filipines
3

Servei tipus Oran Hotel.
telefonia.
Orquestra.
-

Per informes,

T. S. F.

-

-

Radio

Capella, etc.,

-

etc.

a

I

I

I

Bruch,

n." 7

Teléfon 11422

-

(Entre Trafalgar i Ronda)

A.géncies de la Companyia
en ,Ixis prixicipals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines
la Companyia Plaça Medinaceli, 8.
les

a

BARCELONA

:
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1

RVICE
PRIMERA

STATION

ESTACIÓ AMER f CANA

A

ESPANYA

JOSEP
La

casa

més

important

en

MANZANARES
gasolina, petroli, neumátics, cambres, olis,

accessoris, cines, ferreteria i
VENDA

GARATGE

1

quant pertany

L'ENGRÓS

I

a

SUCURSAL:

CASA

148-150

Villarroel, 35
Floridablanca, 121

Esplugues
Carrer

Telefon 11650

MAGATZEMS:
Consell de Cent, 421

Teléfon 31510

grasses,

l'autom'ail.

DETAIsl.

CENTRAL:
Carrer A ragó, 272
Passeig de Grácia, 45

TALLERS:

Carrers Sepúlveda,
I

A

tot

de

Llobregat:

Laureano

Encieumnent de
teres de Madrid

Miró,
les

59

carre

I Cornellá

BA RCELONA
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1

marca

Qualítat.

1

le
-

(O

WILLIAM

Presentacíó.
AL

preu

COMPTAT

ACCESSORIS

Antiga

casa

Borras

-

(cantonada

Ir

Fj¦J

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

A

TERMINIS

REPAIRACIONS

R. Serra
Rblest. Calalunya, 106
al Passatge de la Concepció)
-
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Académia Cots
Direeció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA

SUCURSALS:

CLASSES

MADRID,

N 1879
FUNDADA
Teléfoa 18953 A.-Apartat 982
Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guimeiit,

REUS, Arrabal Robuster, 23; MATARO, Riera, 59; BADALONA, Carme, 52 bis.
SELECTES separats els dos sexes per diferents pisos i

COMERp

-

32

escales

IDIOMES

Procedirnents erninentment práctics
CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS

rep

demanda d'alumnes

per ocupar bones

ASSIGNATURES: Teneduria. —Cilcul, —Lletra comercial.—
i

places.

Correspondéncia.--

Anglés.—Alemany.—Classifieació

cornercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines

Meca
i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.

---""4.11auste~mammuumnuummumusuozonmsuz=uunna=

LA
és la

casa

distingeix

Novetats per a senyora, que es
per assortíts abundants í preu just en cada qualítat

especialítzada

en

1 9. Salmeron, 29. Av. Portal de l'Angel, 38. BARCELONA

Porlaierrissa,

TORIZENTS

SASTRERIA
e, x-professor de

Aquesta sastreria

l'Acaclemla de Mestres Sastres de Barcelona

és

coneguda i apreciada

per tothom

la seva con fecció i en les seves
existéncies en géneres
Grans
gust inconfusible.
bon vestir

El

5

O/0

de

perqué

en

descompte

especial

Rambla de Catalunya, 12, 1,er

IEL

MIL

L. O R

ala

1

subscriptora

de

CATALUNYA SOCIAL.

Teltfon 16040

NI A 1" E. IR IAL

a qui li agrada el
robes es troba un
de totes classes.
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BARCELONA

COBIEFUTES
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