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La Soclefai de les Nacíons í els católícs
Entre nosaltres potser no s'ha donat a la Socie
tat de les Nacions tota la importancia que en rea
litat té. La vida internacional ens pasa un xic
desapercebuda; i i no hagués estat per l'empenta
que en aquest sentit han donat els dictris catctlans
en

els darrers anys,

constituir

una

encara

divis.bria

els Pireneus vindrien

entre el món i nosaltres.

D'uns quants anys enea, cal recoWixer que s'ha
millorat bon xic eu aquest aspecte. I avui són ja
una legió entre nosaltres el qui segueixen amb
atenció constant els problenes vius que agiten el

1 aquesta, no és obra essencialment cristiana? La
unitat del món, la tencléncia cap a la pau, l'acosta
ment deis pobles en !loe de la separació ?no són
obra essencialment i principalment cristiana?
És dar que per a nosaltres les garanties jurídi
ques no tenen la importancia de les garanties es
pirituals fonamentades en el vincle de la caritat.
Pera aquest no és pas antNtic amb el primer i,
sobretot, fins dirlem que el primer és complemen
tari del segon.
Dones ara que a Madrid es celebren les sessions

seguim-les amb sim
forta efusió d'esperit. ?No és cosa real
Fins la Societat de les Nacions ha trobat aquí ment conmovedora aquell ntíting celebrat a la
Cort en el qual parlaren oradors d'Alemanya, An
un ambient ben favorable entre els erztdits. NoméS
nos
glaterra,
Xecoslováquia, Franect, Bélgica, Argen
l'exemple
d'aquest
darrer
!libre
del
cal treure
s'informen diariament deis tripijoes .de la
vida política internacional.
món i

tre

Maspons i Anglasell per

a

tro bar

un cas

ben

la vora nostra.
Pera els catalics, com a tals, han donat a aquest
orgainsme internacional tota lct importancia que
té? ?Han vist tota la importancia que pot tenir?
No sembla pas que entre el poble facin fred ni
calor els pro blemes que en el si del »batel% s'esca
teixen. I no perqué no siguin problentes de maxim
interés, sinó perqué hom creu generalment en la
ineficacia de les discussions i acords que sobre ells

a

•

reectiguin.
Les dificultats

són enormes; els procediments
els
ctcords
difícils. Pera tot aixa no
lentissims;
vol dir que l'esperit nostre n'hagi de restar al
marge, sinó tot el contrari; vol dir tot aixa que
a majors dificultats, més gran esfore, a camins

más
car

prolongctts, major sollicitud

nostra

per

a

cer

les dreceres.

L'esperit internacional tencleix a agermanar els
pobles (tot i fent-nos carrec que manta vegada la
hipocresía diplomática el ve a substituir); tendel%
•fer cada día més fort el lligam entre iots i a
cercar

els contactes per

a

evitar els

xo cs

violents.

de la Societat de les Nacions,

patia,

amb

tina, Lituania, Hongria i Polania expressant-se
tots en catalie i ajuntant-se a través de les diver
ses llengües en un sol esperit? L'exaleament de la
Creu, l'apología del catolicisme, i'adhesió a l'Es
glésia i al Papa hi foren les notes predominants.
I foren el Dr. Sehreiber, alemany, el Dr. Gott
schalt, belga, M. Giannini, itaTia, Van Richwrsél,
holandés, Mine. Malattere, francesa, Radziwi, de
Lituania, etc., elš qui a través deis esperits ncteio
nals respectius i de la !lengua prapia donaren una
visió cristiana de la Societat de les Nacions i un
avene d'un demcl lluminós que podria obtenir-se
mitjawant la calaboració a ella.
A Franea l'esperit pro Sociétat de Nacions és
ben viu entre els catalics. La darrera Setmana So
cial de l'Havre ho va palesar ben bé prou. Aquí
l'esperit viu per problemes internacionals no hi és;
pera cal crear-lo. Encara que la máxima dificultat,
en certes contrades, pugui derivar d'ctquesta qües
tió: ?Com pot cercar-se esperit viu per als proble
mes interIacionals en un país on no hi ha espe
rit viu pels més transcendentals problemes inte
riors?
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Ilemóries d'un cabaler
Les memóries que de can Feliu ens va deizar el
que hem anat donant en diferents represes
tan bon punt anaven caient a les nostres mans, es
veu que no deixen res per verd i que tot ho van re
passant. La »tés petita cosa s'amplifica en la seva
imaginació i, afectuosament ornada, ve a ésser una
nota sentimental digna de la tinta i del papar. Veieu,
si no, co que ens conta de les minyones i deis mossos
i encara de coses més accidentals i transitóries de la

cabokr, i

seva

casa

pairal.

LA CUINERA DE
A

nieva

mai

no

hi

CAN

Fzuu

haver criadas: en tot
cas eren minyones. Aquell mot u
sonava molt mala
ment a la mare i no ens l'hauria tolerat. Tanmateix
el qualificatiu minyona, aplicable també a qualsevol
floja, era més deferent i atorgava una major digni
tat. Dues n'hi havia al servei de la meya casa pai
ral : la cambrera i la cuinera. La cambrera es deja
Marieta i de Marieta qualsevol dona se'n diu ; i era
com moltes altres benigna, suau, humil, servidora i
feinejadora. Era fila del pastor i per aquesta raó va
casa

va

quan era encara una nena i, quan ja
tenia trenta anys, amb qui s'havia de casar sinó amb
el més antic deis mossos, l'Anton, qui s'havia gua
entrar

a casa

nyat la categoria de majordorn per la seva antiguitat
i fidelitat ? El casori f ou un cop de má mestre del
meu

pare, al cel

estrany

com

I és que les

no

sigui ;
se

i sempre digué que se li feia
li havia acudit cinc anys abans.

coses més senzilles no s'acuden fins que
Déu les vol i han d'ésser.
Tan imprescindibles s'havien f et tots dos en el
reialme de la meya casa pairal, que tan bon punt es
va tractar el casament, ja va venir el paleta per a
bastir una caseta acurrucada a la casa gran, blanca
i amable com un colomí amb una entrada assolellada,
un piset que atalaiava la vinya de la plana i una golfa
per a posar al sol els canyissos de pansir flgues i
rail/1s, des de la qual, pel damunt les teulades del
corral, es podien guaitar les timbes que dominen les
illes i el riu fins la Creu-Trencada. Veieu quines co
ses! Nosaltres que teníem a casa nostra una golfa
gran com un palau tota plena d'estres vells i coses
remarcables, i de més a més planes i quintanes, illes
i comes, boscos i salzeredes per a córrer i per a per
dre'ns, molt sovint preferíem anar a jugar a bales,
bitlles o patacons a les golf es de ca la Marieta, a la
vista d'aquella antiga carnbrera tan dolça que tantes
vegades ens havia portat a dormir, i ens havia es
cridassat el matí i ens havia dut la xicra de medicina
en les hores tristes de malaltia. Ei ! Aixel si la mare
estava massa enfeinada.
Ara, peró, no vull parlar de la Marieta precisa
ment. Les históries humanes parlen poc o no parlen
gens de la bona gent que només es cuiden de com
plir les seves obligacions i no ensenyen mai les un
gles i les dents : els historiadors els troben a mancar
caires vius. Jo f aré també com aquests historiadors
i no diré res més de la bona de la Marieta per a
dedicar aquestes planes a l'heroica Quima.^
De Quintes no en corren gaires. De Quimetes en
cara se'n troben algunes, peró de Quimes jo no n'he
coneguda cap Inés.

ber-

Ella era la cuinera, com si diguéssim la regina de
la llar de foc i deis f ogons. Les seves armes són els
molls, la torradora i l'escombra ; els ornaments del
seu palau són les caceroles d'aram i les canonades i
aixetes de llautó lluent ; la música que acompanya les
seves cançons estridents la fan les notes feréstegues
deis plats quan es barallen uns amb altres a l'ai

güera.
Té bones mides i bones formes de bona

mossa

;

peró és tiesa com una soca ; la seva cara prou és
fina i blanca, l'expressió, per?), és dura; la veu no té
mal so si les seves notes no fossin tan impetuoses i
els seus ulls d'un negre blavós, no pas gota lletjos,
guaiten sempre desconfiats com si per totes bandes
vegessin enemics. Al costat del seu carácter té ben
poca importáncia el que tingui els cabells de color de
castanya aigualit. Va baixar del Noia amunt, potser
d'un tros de poble que en diuen El Badorc, caseriu
de bona gent per6 un poc agra de tan guaitar les pe
nyes i les timbes segades pel Noia en el transcurs de
les 'centúries que fa que corre pel mateix lit.
Oh! Són ben nombrosos els enemics de l'enquime
rada Quima, atrinxerada sempre a la cuina en acti
tud d'heroica resisténcia. Posem a la davantera de
tots els quatre mossos que treballen, mengen i dor
men a la casa. El Pauet, que és el més agosarat de
tots, se n'ha endut cada cop de torradores... i més
de quatre vegades ha fugit corrent„empaitat pels
molls que volaven pels aires per a atrapar-lo. Més
s'estimen que els faci els talls la mestressa que no
pas la Quima, i ja es cuiden que aquesta no els om
pli mai el porró per mor de no beure més aigua que
vi. Quan el Francesc, el més pacífic de tots, u diu
"Quima, no et casarás mai amb aquest geniot", ella
respon secament : "No pas amb tu, mosca morta."
Aixó fa que ells mai no passen més enllá de la llar de
fdc, que ve a ésser el vestíbul del palau culinari
ai d'ells ! si gosessin traspassar la porteta que va de
la llar a la cuina : en aquest cas, gairebé inversem
blant, jo no sé el que passaria ; certament alguna
gesta guerra de la qual parlarien les históries de la
casa.

Els gats i els gossos per murris, lladres i compro
metedors són objecte freqüent de les ires de la cui
nera. Ella té darrera la porta una verga amb una
campaneta lligada al puny i les bestioles han arriba t
en la seva f antasia a f ondre amb tanta perf ecció el
ninc-ninc de la campaneta amb el dolor de la ver
gassada que, quan senten sonar aquella, f ugen com
esperitades. Aixó també fa que si no senten la cam
paneta estan refiades, i més d'una vegada s'han tro
bat la vergassada damunt quan menys s'ho pensaven
que aixe, de cloure la campaheta amb el puny per
qué no soni i atrapar les bésties descuidades és un
ardit freqüent de la cuinera Quima quan vol infligir
algun cástig especial i merescut. Perqué, aix6 sí, la
Quima té un esperit de justicia poc comú i sap re
compensar els que són bons minyons. Així trobareu
que aquella gata escuada que gairebé mai no roda per
cuines i f ogons perqué es campa bé la vida f ent el
ofici, si alguna vegada s'acosta temorosa a la
seu
cuina miolant perqua ha estat dia de poca sort •i ca
cera magra, sempre en surt ara algun retall o ten
drum sota els bigotis. I podem també citar el cas de.
l'Estrella una vegada que havia cadellat al seu bar
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racó i entrava a la cuina famolenca, que cap dia Ii
va faltar prop del jaç una bona cassola d'ossos i pa
de fita mentre els dos cadellets tingueren de viure de
les inamelles maternals.
Per la quitxalla de vegades tenia una bona paraula,
de vegades un regany, segons el temps que feia, i
primerament, abans d'entrar als seus dominis, treien
el caparró al costat del muntant de la porta i no s'atre
vien pas a entrar que no rebessin una invitació.
Per totes aquestes raons la mestressa n'estava de
la Quirna I I encara que la tractava amb una mica
de por, hi prenia paciéncia perque era fidel, estalvia
dora i poc amiga de bromes i sempre tenia la cuina
neta de gent, de blsties i de brutícia.
"No es casará Mai amb aquest geniot", dejen
molts. Doncs es va casar quan ja f eia deu anys que
servia a can Feliu i en tenia trenta cinc, i es va casar
amb un pagés que tenia una vinya ben seva i una
bona bossa ; emperó, quan f estejava, mai no va per
metre que ehl entrés a la cuina, sinó que festejaven
t ,Tdt

S

O

C

I

L

A

459

abans de sortir el sol i de començar la feina asseguts
en un pedrís part de f ora del portal del pati de dar
rera. I els dos mesos
que va durar el f esteig cada
dia se la veia més riallera i amorosida amb tothom,
petonejava les criatures, cantava a mitja veu cançons
eririolades, se l'atrapava qualque vegada amoixant
i no f eia tanta saragata quan rentava els
plats i els posava a l'escudeller. I la que fou cosa
grossa i admirable, que se la va veure parlar amb el
Pauet com si haguessin f et les paus. I aquesta mi
llora va anar en creixent fins que un dia es va ves
tir amb un vestit negre tot nou i una mantellina de
blonda que mai no l'hi haviem vist i, acompanyada de
la meya mare com si també fos la seva, se'n va anar
al poble de bon matí el dia del casament. Prou u va
doldre a la mare el perdre la Quima i m'atreveixo
afirmar, encara que sembli mentida, que tots la várern
enyorar.

Es ceTia,
JORDI ARNAU

f

rzZI

rz.f

L'A!`27C DE LA JOVENTUT

Dom Bosco
un socióieg, peró
f ou molt més
socióleg, i un gran pedagog. Acaba
d'ésser beatificat, i la causa de la seva beatificació és
la seva personal virtut, portada a grau heroic, en el

No f ou talment

que

un

servei de Déu i en la regencració del poble. Dorn
Bosco dedicá tota sa vida a recollir nois abandonats
(captaires, rodamons, lladregots) per atraure'ls, cris
tianitzar-los, educar-los, instruir-los i tornar-los a la
societat
que sols rebia d'ells f ruits de maledicció
convertits en homes honrats, en obrers hábils i tre
balladors, i en ciutadans exemplars i f orts.
Ámb la institució deis seus Oratoris festius (dues
paraules que constitueixen tot un programa de re
generació ideal) va f er Dom Bosco el gran miracle
de portar a costat seu, i f er-se seva, tota la colla de
jovenets sense religió, sense familia i sense pátria,
víctimes prematures de tots els vicis i de totes les
miseries humanes.
—

—

*

* *

que per la seva virtut hi ha florit i va creixent
aquesta rneravella arquitectónica consagrada al Sa
grat Cor de Jesús, que fins ara no té parió enlloc
del món.
La materialitzada i distreta societat del segle XIX,
esgarriada i corrompuda com estava, no pogué sos
traure's a l'esperit crista invasor proselític, delicia
sament evangélic, de Dom Bosco, i u obrí pas ama
blement, donant-se el cas paradoxal d'afavorir la ins
titució deis Oratoris festius i la difusió de les Cases
Salessianes, mentre ella mateixa estava f ent i flan
gant als baixos fons socials les desf erres humanes
prirnerenques que la má taumatúrgica de Dom Bos
co havia de convertir en saborosos fruits de regene
ració social.
se

* *

Un dia
ren,

es

trobaren, i al

*

moment

es

comprengue

aquests dos

grans homes que la história ha de
glorificar eternament : Pius XI aleshores bibliote
cari sapientíssim
i Dom Bosco, ja en la plenitud
—

Dom Bosco comença per f er amable la virtut, fer
ia alegre, comunicativa ; .i, al mateix temps, procurá
als "seus amiguets" tota classe•d'auxilis, espirituals
i corporals. Corregia rient, ensenyava cantant. Es
f eia petit com ells per a refer-los grans com ell. Vet
aquí el secret del seu exit i també un deis secrets de
la sociologia cristiana.
El poble s'adoná prompte de l'obra .d'aquest home
tan humil com extraordinari, i les ánimes escollides
també.
*

*

*

Áls pocs anys de ccmengada la seva obra, la gran
ciutat de Torí era plena deis seus meravellosos fruits.
Els Oratoris festius anaren envaint les altres ciutats
italianes i no trigaren a passar les fronteres i tra
vessar els mars.
Barcelona en rebé així mateix la visita, i des dels
cims del Tibidabo Dom Bosco l'ha beneit i pot dir

—

del seu apostolat infantil. Els dos, segurament, pro
fetitzaren un de l'altre esdeveniments grandiosos que
avui són realitats...
Ara, el bibliotecari Monsenyor Ratti, convertit en
Sa Santedat Pius XI, acaba de beatificar Dom Bos
co, convertit en gula exemplar de l'Apostolat infan
til i en glória definitiva de la nostra santa Religió.
Les Cases Salessianes van envaint tot el món, el
civilitzat i el per civilitzar.
Els Oratoris festius alegren, regeneren i ennoblei
xen una infinitat de jovenets que sense tals
redosos
socials foren l'esca del pecat i la ruina deis pobles
que abans infestaven.
Dem-ne fervents grácies a Déu I
I sigui per a Dom Bosco, beatificat, i pel seu ex
cels beatificador, l'honor, la veneració i la glória.

J. J. C.
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ocupacions urgents

em

privaran

durant algunes setmanes d'escriure l'acostuntat arti
cle. Per airó he pensat, tata vegada que els debats
sobre la propietat segueixen oberts, i que distingits
escriptors en les planes de CATALUNYA SOCIAL es
pro posen estudiar aquesta important qüestió, que po
día tenir interev reproduir una conferbncia que antb
el mateix títol aquí dalt estampat vaig donar al Ca
sal Catalet d'Olot el dia 31 d'octubre de 1920, en la
qual es pot considerar fixada la posició de l'autor
d'aquestes ratlles, i explicada la forma en qul jo penso
que es pot parlar de la funció social de la propietctt,
entenent que aquesta funció o utilitat social de la pro
pietat privada és acomplerta amb el recte ús del do
mini dels seus béns per part del propietari, i al con
trari la violació antisocial, l'antagonisme, el robatori
comenca quan dilapida aquest propietari els béns que
ha rebut a utilitat a la vegada seva i general.
UN EXPERIMENT
Tinc l'honor de dirigir-me, em penso, a persones
partidáries del dret de propietat privada, i em per
metré fer amb vosaltres un petit experiment psicoló
gic. Vet aquí el meu rellotge. Tots vosaltres com
que jo us ho dic, i teniu confiança en mi
el reco
neixeu corn a meu. Que jo el prengui per donar-hi
corda, que me'l fiqui a la butxaca, que l'obri per mi
rar-lo de dins, trobareu que estic en el meu perf ec
te dret. Igualment, si el desmunto, si el desfaig, per
—

examinar,

per

estudiar, el mecanisme.

Trobareu

igualment molt natural que me'l vengui, que el deixi,
que el regali, que en faci llegat en testament. Troba
ríeu ádhuc natural que jo el desfés completament per
a fer-li perdre la seva forma de rellotge, sempre que
vegéssiu que intento emprar la maquinária en altre
aparell que desitjo construir, o que porto algun altre
fi igualment determinat i raonable. En preseneiant tot
aixó diríeu : és seu. Pot fer el que vulgui. Está en el
dret.
Peró vet aquí que si em vegéssiu destruir-lo de
mala manera, picar-lo o trencar-lo sense cap objecte,
? ho és veritat que tots vosaltres, partidaris que sóu
del dret de propietat privada, que acabeu de dir que
jo puc fer el que vulgui del meu rellotge, tots i ca
dascú de vosaltres sentirieu l'impuls, ben natural tam
bé i ben espontani, d'intervenir ? I diríeu : "ep, se
nyor, que fa ami) aquést rellotge? per qué l'espatlla?
per qué el destrueix ? ? No veu que pot aprofitar a al
gú altre ? ? No veu que els de la seva familia hi tin
dran que dir ?..." I us pensaríeu que m'he tornat boig,
i tan irracional us semblaria la nueva acció, i tan in
justa, que trobaríeu just pendre'm el rellotge de les
mans, i retenir-lo fins a entregar-lo a la persona dels
meus parents o amics, que acredités tenir-hi millor
seu

dret.
a

Es que mentre jo tinc el rellotge i en faig ús com
propietari ordenat, aquesta joia que és ben meya,

i per tal me la reconeixeu, és en certa manera també
vostra. El tinc, dones existeix, i el sol itt d"existir
vol dir que existeix per a mi i per a vosaltres. Si
ningú la tingués, fóra perduda, i de fet no existiria
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robaforí

ni per mi ni per ningú. Peró bé existeix, i el seu
propietari la pot acreditar com a seva, amb la cara
ben alta. Pot, dones, fer-ne ús públic. Altres persones
que no són jo, poden veure-la, mirar-la, admirar-la,
i per tant ja en treuen profit altres persones fora del
propietari. Poden demanar-la, emprestar-la, comprar
la, copiar-la, imitar-la; hi cap que l'esperin quan jo
em mori. En quant jo formo part d'una collectivitat,
el meu rellotge en forma part també. Si es tractés
d'una joia rara i peregrina, diríeu, si jo fos olotí, a
Olot tenim un rellotge així i així, i el té En Fulano.
Si es destruís, fóra destruit per mi, fóra destruit
per tothom. Per aixó és que amb l'espontaneitat amb
qué anáveu a impedir-me una destrucció, un abús de
propietat, un acte injust de mal propietari, defensant
el respecte a la cosa proclameu instintivament un
dret collectiu, un dret públic : una propietat social.
Més ciar ho veurem si en lloc de pendre un objecte
petit o un moble, fos un immoble, i poso per exem
ple un palau. El propietari l'ha bastit al seu gust,
no n'ha de donar compte ni explicacions. Peró de fet,
resulta una obra bella, omple bé l'espai de ciutat que
ocupa. Jo, que ni tan sois conec el propietari, en fruei
xo; m'afalaga. Enriqueix la ciutat, ajuda a fer-la
bella i gran. Aquella casa, ja no és sois de l'amo,
és de la ciutat. Un cop feta, un cop registrada pels
ciutadans com a una de les beutats i encisos de la
població, la ciutat hi té dret. El seu amo, ja no
podria tirar-la a terra, sense que l'opinió i en nom
d'ella l'autoritat pública intervingués per den-ianar-li
explicacions, per tractar d'impedir la destrucció d'una
casa
que si el propietari ja no l'estima, la ciutat
cleclára que l'estima ella.
Es encara més plástica la coexistencia d'una pro
pietat pública no per sobre ni per sota, sinó per
darrera de l'interés privat, si prenem per exemple,
una finca
productiva : una hisenda ben conreada.
Una finca que doni el seu máxim rediment, ja com
pleix el seu fi, ja fa, ja dóna tot el que la hu
manitat té dret a esperar d'aquella porció de terra.
La frase mateixa he diu : ja dóna el seu rendiment,
és a dir ja satisfá el dret social. Ja respon a tot
alió que qualsevol ciutadá, qualsevol home es sentirá
amb facultat de preguntar a l'arno : aquest camp de
blat, produeix tot el blat que humanament se li pot
exigir per a l'aliment del palie, deis homes, de la
societat? aquesta vinya, ?produeix tot el vi? La veieu
clara en aquests exemples la propietat social, com
una servitud social imposada al propietari jurídic, per
la societat senyora; com una servitud de fruits, que
obliga moralment d'una manera en certa faisó com
parable a l'obligació positiva deis enfiteutes envers
del senyor del predi, senyoriu que coexisteix atnb el
del propietari actual ? Es que hi ha un interés
en qué
a propietat rendeixi, doni, fructifiqui. Es Inés
encara interés social que del propietari, perque aquest
pot viure tal vegada amb una renda petita i no té
major arnbició, o bé viu en potentat amb una acumu
lació enorme de renda patita com és el cas deis la
tifundis ; perque la societat té necessitat de fruits, i
moralment reclama en tothom i en tot, la fructifica
ció máxima.

J

C

A

T

A

L

UN

Y

A

I de retop aquesta fructificació máxima, fa lícit el
guany del propietari, perqué bé se li ha de pagar, i
pagar bé, el servei social de fer extreure d'aquella
terra la quantitat més abundosa de fruits. Ouan cm
diuen que és injust que un propietari es passi el

temps adrninistrant
tre els

parcers

o

vigilant les

seves

finques,

men

treballen,

contesto que
si efectivament l'administració ocupa totes les hores
de l'amo, i aquesta supervisió és recta i inte•ligent,
i d'ella en resulta creixença i millora en la produc
ció, aquell propietari ocupa quasi exactament el lloc
que en una economía socialista ompliria l'inspector
d'aquelles mateixes terres, i que si l'inspector socia
seus

o mossos

lista no tingués una' remuneració molt forta, equi
valent sens dubte a la renda de l'amo honrat d'avui,
no se li podria pas exigir que administrés o inspec
cionés les finques aquelles, devingudes parcelles de
propietat collectiva, amb el zel i amor necessaris per
tal que fructifiquessin amb igual rendiment que avui.
Bé podern dir, i no seré el primer de dir-ho, que el
propietari recte i honrat, així com segons la moral
teológica és un administrador dels béns de la Provi
dencia, socialment és un funcionani social, que es
cobra ehl mateix amb el benefici honrat del negoci, el
guany que en justicia Ii pertoca.

FILOSOPIA DE LA PROPIETAT
Sí. Defenso el dret de la propietat. No el dret
de cada propietari a la seva própietat de fet : defenso
el dret meu, la meya propietat d'esperit. No áóc pro
piétari, álmenys de capitals d'explotació. Per aixó la
meva defensa de la propietat és més desinteressada.
Defensant la propietat deis altres, cm defenso la meva.
No la propietat de fet, sinó la de dret. Defenso el
meu dret a ésser propietari, i no poso cap límit quan
titatiu a aquesta propietat possible, com no poso, ni
ningú posará, mai, cap límit quantitatiu a les altres
potencies de l'home, per exemple, a la intelligIncia,
a la saviesa.
I defenso el palau i la hisenda deis altres amb el
tnateix fonament, i per les mateixes raons que la
propietat del meu modest rellotge de butxaca. Jo,
senyors, segurarnent no tindré mai palaus, ni tindré
mai hisencles, peró sento que tinc dret a tenir-ne, i
aquest dret és la meya propietat moral, més impor
tant, força més important, espiritualment, que el fet
mateix.
Sovint es diu que la justificació de la propietat
és l'estímul del treball. Sense l'apropiació individual
deis fruits, l'home no tindrá ánim de treballar. Aixó
és cert, peró no és pas la justfficació principal. La
propietat individual es justifica perqué és tan essen
cial cona la vida i com la llibertat, o més encara. Es
una entitat metafísica, i la seva idea és anterior a
la mateixa idea de justicia, tota vegada que justicia
és donar a cadascú ço que sigui seu.
La propietat és un vincle espiritual que uneix amb
l'home certes coses internes o externes a ell. Es un
vincle ontológic i afectiu. Tot el que l'home estima,
tendeix a lligar-ho amb sí mateix. I ádhuc sense en
dinsar-se a les regions deis béns interns, aeris, imma
terials, de lo raó própia, de la consciencia prbpia, de
la innocencia prapia (que certament és un bé, una
propietat que es perd i no es retroba, com diuen els
moralistes) de la virginitat própia, i prescinalint deis
béns interns rnaterials : del cos propi amb sos metn
bres, de la salut própia, que és nieva, i ningú té dret
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qualificar d'injúria i mal
propietat, quan l'expres
personalitat, és el vincle

de l'esperit amb un univers de coses internes o ex
ternes, de les quals l'home ha de disposar, per pres
tar-les cona a deures, o per a exigir-les com a drets.
Si neguem la propietat, declarem a l'home insolvent,
i indefens per naturalesa. Insolvent, que no pot deu
re,

no

pot

pagar,

no

pot prestar,

ni

es

pot

compro

perqué no té res ni pot tenir res. Indefens, per_
quéno pot exigir res, no pot demanar res, perqué de
manar o exigir significa que quelcom que és propietat
aliena es vol que passi a ésser propietat del que demana
o exigeix. Negant la propietat, doncs, es neguen drets
i deures : es nega tota moral : conjunt de drets i deu
res que són facultats i obligacions vinculades en mi,
i coses própies nieves, actives o passives. (El deure
és una propietat passiva). Diem que el deure és nieu,
l'obligació és nieva, o inversament, el meu dret, el
metre,

crédit. Alló que hom estima, alló és seu, o ten
deix a fer-ho seu. I l'abolició del ten i el meu, que
els cornunistes, hipócrites o cecs, invoquen, no passa
de figura retórica. Proudhon invocava corn a seva,
com a cosa prbpia, la definició famosa de la prOpie
tat corn a robatori, i atnb aquella invocació realitza
va el dret essencial i característic de la propietat ; la
vindicació. La vindicació, és a dir, el clam, el crit
del propietari, de l'home ofés, vulnerat, mutilat, en
la seva propietat, en aquesta propietat que el mateix
pot ésser l'honor, la salut, una idea, que un objecte
treballat, un fruit del camp, una terra, qualsevol cosa
que hom senti que forma part integrant de la seva
meit

persona.

La idea de creació és inseparable de la idea de
crear és donar vida a coses noves,
començat per les idees mateixes, i propietat és el
vincle que higa la cosa creada amb el seu creador.
Negar la propietat fóra negar la facultat creadora,
negar el pensament, negar la paraula, negar l'art, ne
gar tota possibilitat de fruit. A mida que el pensa
ment de l'home funciona, crea idees, conceptes, imat
ges, i tot aixó són coses seves, coses própies, que
molt sovint tenen valor immens, i amb freqüéncia
valor econórnic. Negar la propietat, go que implica
la negació che la propietat intellectual, les conseqüen
cies jurídiques de la qual foren el corollari de les con_
seqüéncies espirituals i socials, és negar l'home. Oui
riega la idea de meu, i de teu, nega la idea del Jo, per
qué negant la idea genitiva, nega la substantiva, per
qué no es pot concebre substancia sense propietats.
A tal estat hem arribat, senyors, en el temps pre
sent, que la defensa de la propietat s'ha de portar
a les més altes esf eres filosófiques, i aixó per causa
que els uns l'ataquen també amb audácia filosó
fica, i els altres no la saben defensar. Jo sóc el que
en sé rnenys, peró hauré assolit alguna cosa si us
convengo de qué la defensa més important no és la de
fensa armada, sinó la que es duu al terreny de les
idees. I daré per ben esmerçada la tasca, si us con
vengo, o si us dieixo veure el cami del convenciment
de qué la propietat material, és la part menys inte
ressant de la propietat, i la tnenys important. Es.
ben cert que sols es gosa negar la propietat visible,
la propietat niaterial, pian zo es pot percebre l'essé.h
cia espiritual de la propietat, i sos dominis en l'esfe

propietat. Perque

ra

suprasensible.
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El concepte cristiá de la propteiat
Quina és, dones, la doctrina cristiana de la pro
pietat ?
Bo será, per respondre a tal pregunta, reproduir
arsta página insigne d'una de les glóries més al
tes de l'Església Católica, en els nostres dies, figura
egrégia del catolicisrne social, l'alemany Guillem Ma
nuel de Ketteler, Bisbe de Maguncia, del qual f éu
Lleó XIII la máxima lloanga anomenant-lo "el seu
gran predecessor". Aquesta página, que extraiem
d'un interessantíssim estudi publicat per l'illustre so
cióleg espanyol Maximiliá Arboleya, a la Revista
General de Legislación y Jurisprudencia (i), de Ma
drid, diu molt millor que la nostra humil ploma no
pogués f er-ho, i exposa amb una precisió i nitidesa
meravelloses, i ádhuc diríem providencials, la doc
trina cristiana de la propietat, els seus més íntims
f onarnents, la

ritable.
"Sant

seva

Tomás

aquest principi :

finalitat moral i el

—

diu

Ketteler

—

seu

sentit

ve

fixa

d'antuvi

i,

per tant,

que totes les creatures

els béns de la terra, no poden pertányer naturalment
sinó a Déu. Aquesta proposició sorgeix necessária
ment del dogma de qué Déu ha creat totes les coses
del no-res, exceptuant Ell mateix. Déu és, per tant,
el veritable i exclusiu propietari de totes les creatu
res, i aquest dret de Déu, que está unit a l'esséncia
mateixa de les creatures, és inalienable; i cap divi
sió, cap possessió, cap costum, cap llei no poden res
tringir aquest dret essencial de Déu. Conseqüentment
Déu té aquí tots els drets, l'home no en té cap.
"Al costat d'aquest dret essencial i complet de pro
que no pot correspondre més que a Déu, Sant
Tomás reconeix un dret d'usdefruit, i únicament en
relació a aquest usdefruit concedeix que els homes
tinguin drets sobre els béns materials. Si, dones, al
guna volta és plantejada qüestió sobre un dret na
tural de propietat per als homes, mai no pot trac
tar-se d'un dret veritable i complet de propietat, que
sols a Déu pertany, ans únicarnent i exclusiva d'un
dret d'usdefruit. Peró d'aquí es dedueix, encara, una
altra conseqüencia necessária, aixó és, que aquest
dret d'usdefruit mai no pot ésser considerat com un
dret illirnitat, com el dret de f er dels béns de la terra
alló que a hom abelleix, sinó sempre i únicament com
un dret d'usar de les coses de la terra tal com Déu
vol i ho té establert.
"L'home ha de reconeixer l'ordre establert per
Déu per a l'ús d'aquests béns i en cap ocasió no té
dret a sostraure'ls a l'objecte a qué Déu els ha de
signat. Ara bé, el fi primer de tots els béns material.
está assenyalat, tan bé com per la mateixa natura
lesa, per les paraules que Déu va dirigir als homes
després de la creació : "Veus ací que us he donat to
tes les herbes que produeixen sement sobre la terra,
i tots els arbres, els quals tenen en ells mateixos se

pietat,

ment de la

Es, dones,

a

própia especie, a fi que us alimenteu."
Déu a qui pertany la propietat suprema

de totes les coses, conclou textualment Sant Tomás.
Peró ha destinat en la seva presciencia algunes d'a
questes coses materials al sosteniment corporal dels
homes, i aquesta és la raó perque l'home posseeix
també un dret natural de propietat, aixó és, el dret

d'usar d'aquests béns. D'aquestes premisses es des
prenen dues conseqüencies importants.
"En primer lloc, l'Església, en aquesta doctrina
sobre el dret de propietat, res no té de comú amb
aquesta concepció que corre generalment pel món
segons la
era l'epoca del
liberalisme triomfant
qual l'home es considera, sense restriccions, amo i
senyor deis seus béns. L'Església mai no pot reco
neixer en l'home el dret d'usar capriciosament deis
béns d'aquest món i, si parla de la propietat deis ho
mes i la protegeix, mai no perdrá. de vista aquests
tres moments essencials i constitutius del seu con
cepte de propietat, aixó és : que el dret de propietat
veritable i perfecta només pertany a Déu, que el
dret de l'home es redueix a un usdefruit i que l'home
está obligat, en usar d'aquest dret a respectar l'ordre
establert per Déu (alludeix Ketteler l'ordre segons el
qual els béns materials estan destinats al sosteniment
decorós de tots els homes). En segon lloc, es dedueix
que aquesta doctrina del dret de propietat no és pos
sible més que allí on existeixi fe viva en Déu, per
tractar-se d'una doctrina que té en Déu el seu f ona
—

ment i

origen."
llarga,

Per bé que

ens ha semblat convenient re
la cita de Ketteler, per tal com ella ens
dóna clarament exposada i sintetitzada la meravellosa
doctrina a qué hem alludit repetidament en aquests
articles.
Corn es veu, el Bisbe alemany en aquestes parau
les comenta Sant Tomás i de la doctrina del gran
Doctor
esmentada també per Lleó XIII en la Re
rum novarum—treu les següents conclusions, ben

treure

sencera

—

intpressants
a) El veritable propietari de

qui les ha creades.
b) Aquest dret de Déu, lligat

totes les

coses

és

Déu

a la mateixa natu
ralesa de les coses, és inalienable i cap llei ni costum
no pot prevaldre contra d'ell.
c) Peró Déu, amb la seva Providencia infinita,
ha destinat algunes d'aquestes coses al sosteniment
dels bornes, tant en la llei natural com en la reve
lada (les paraules del Genesi). En aixó es f onamenta
el dret de l'home.
d) Ben entes, peró, que el dret de l'home no pot
ésser de propietat (aquesta pertoca a Déu, inaliena
blement), sinó únicament la f acultat d'usar de les
coses tal com Déu vol i la seva llei estableix.
e) Per tant l'home qui posseeix ha de captenir-se
del bé deis altres, com ministre de la divina Provi
dencia, i essent manat per Déu, que és el veritable
propietari, de socórrer el necessitat, d'usar de les
sostreu els seus béns
coses rectarnent, etc., el qui
al fi que Déu els ha donat, manca a la justicia natu
ral i carnet- un veritable robatori.
Quina doctrina més humana i redemptora! Amb
ella resten satisf etes les exigencies de la nostra na
turalesa, la justícia resta dignificada i ennoblida per
l'alé sublim de la caritat, és exalgada la personalitat
humana en posar com de justicia estricta i ineludible
el dret a una vida decorosa digna de l'ésser racio
els béns són destinats, abans que tot, al soste
nal
i la caritat recobra el seu sen
niment deis homes
—
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tit veritable. No és un acte humiliant de vanitat es
tulta, no és una donació que degrada el qui la rep,
és l'acomplirnent del diví precepte de l'Amor, segons
el qual, Qui és únic i veritable propietari deis béns
espirituals i materials que gratuitament fruim,
ens mana de socórrer l'indigent, de corregir el qui
va errat, de captenir-nos del bé de tots, d'estimar
Déu sobre totes les coses i el próxim com nosaltres
mateixosl
Heu-vos ací, ara, les paraules textuals de Lleó XIII
en l'Encíclica Rerum novarum: "Sobre l'ús que hom
ha de f er de les riqueses hi ha una doctrina excel
lent i importantíssima que la filosofia albirá, peró
que l'Església va perfeccionar i ensenya i malda per
qué no solament sigui coneguda, ans observada o
aplicada als costums. El principi f onamental d'aques
ta doctrina és el següent : que cal distingir entre la
justa possessió de tal diner i l'ús just del mateix
diner."
Posseir alguns béns en particular, és, com suara
havem vist, un dret natural de l'home... Peró si hom
pregunta l'ús que ha de fer d'aquests béns, l'Esglé
sia, sense vacillar, respón : "No ha de tenir l'home
les coses externes com a prdpies, sinó com a co
muns"; és a dir, de tal manera, que fácilment les
comuniqui a altres quan aquests les necessitin. Te
nint aixel en compte, diu l'Apóstol : "Mana als rics
d'aquest segle que donin i que reparteixin f ranca
ment..."
Després d'aixó, hem de remarcar l'oposició que
existeix entre aquesta concepció de la propietat i la
—

—

concepció

romana,

pagana? (2). Aquesta,

segons ha

vist, proclama

que l'home és senyor i amo deis
béns i per consegüent pot disposar-ne de la ma
nera
més absoluta. Contráriament, en la concepció
cristiana, l'home no és més que un administrador
d'aquests bens i per aixe, ha d'usar de les coses no
com a prapies, sínó com a comuns i si les sostrau
al. fi a qué Déu les ha destinat i en disposa arbitrá
riament i injusta comet una veritable usurpació. Per
aixó diu Ketteler que el ric que malversa els seus
cabals mentre deixa consumir els seus germans en
la privació de les coses necessáries, els roba alió que
Déu ha destinat al sosteniment deis homes.
En la concepció pagana, doncs, l'home pot fer de
les riqueses l'ús que li plagui ; en la concepció cris
tiana ha de fer-ne l'ús que Déu vol, d'acord amb
l'amor de caritat que és el precepte básic de la nova
Era de grácia, i per aixo, mentre la llei pagana pro
tegeix l'egoista possessió del qui viu oblidat del pró
xim i de les normes supremes de la idealitat, la lleí
cristiana diu per boca de L,leó XIII: "Cal fer es
ment als qui tenen béns que ells no deslliuren de la
dolor... i que vindrá un dia en qué donaran en el
tribunal de Déu severíssim compte de com han usat
de llurs riqueses" (Rerum novarum, IV).

vem

seus

J. BLANCH

S

OCI

AL

463

Notes votan deres
més notables de- l'Exposició de
n'hi ha tantes, és el devessall de
llum que la fa huir com si un f eix de llamps s'ha
gués estacionat al damunt. Hom no sap com donar
ne
idea. La imaginació no hi arriba. Cal veure de
nit l'Exposició quan estan funcionant les potencia
litats eléctriques que li donen llum. Es tracta de la
f orça de milions de bugies. Al món, fins avui dia, no
s'ha vist cosa semblant, com tampoc els jocs de llums i
d'aigua combinats amb meravellós enginy i bellesa
Una de les

Montjuic, allí

coses

on

insuperable.
objecte de generals elogis el format ti
nou collega local El Matí.
Un deis encerts més agradosos són les seves di
mensions, tan ben ensopegades i manejables que no
embarassen les mans, ni cansen els braços. Els ta
rnanys exagerats i el paperam consegüent amoinen
Ha estat

pográfic del

i maregen.
Els estrangers que

visiten amb motiu de l'Ex
esverats de la lli
bertat que f rueixen a les vies públiques les dones de
vida irregular. "En cap ciutat, diuen, no es veu cosa
semblant."
Encara que exagerin un xic, cal escoltar-los i
atendre'ls.

posició,

es

Alguns

censuren

ens

estranyats i

mostren

el nombre i la

magnificéncia deis

tingut lloc amb motiu de l'Expo
sició Universal, peró és que, sens dubte, no s'han
fixat en el nombre i importáncia deis actes científics
i culturals que, per igual motiu, s'han celebrat. Han
estat molts i molt importants.
banquets

que han

IEL
LLIBRE DE LA PA RA ULA DE

DÉU

LA SAGRADA BIBLIA
EL NOU

TESTAMENT
VOLUM I

Els

Evangelis

.Apóstols

i Fets deis

CONDICIONS DE VENDA
Edició de doble text: !latí 1 catalá
8'50 Ptes.
6°—
EdIció de text llatt sol
5°— »
Edicló de text catalá sol
aquestes
edicions
van
Totes
enquaderna
des amb finissim pegamoid, imitació de xagrí.
Enquadernacions Inés luxoses de distints preus.
.

(1) Tomo 148,

Dirigeix actualment
pp. 19 i següents.
aquesta revista l'i•lustre jurisconsult Ossorio i Gallardo.
(2) Cal tenir en compte que parlem del sentit transcen
dent i étic de la propietat que está per damunt de la sevá
concreci6 jurídica, segons ja advertírem.
Errada.— Creiem interessant corregir la següent
que aparegué en el passat article : Pág. 448, al final
de la segona columna, diu : "la llum superior de la
Revolució". Ha de dir : "de la Revelació".

»

Ha sortit ja el primer volum de la SAGRADA
BIBLIA que publica l'‹Obra del Sant Evangell»
de FOMENT DE PIETAT
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Vangwtrdia: "El éxito de la Exposición".

—

nífico

certamen.
que compaginarlo todo, a nuestro entender, para
que la Exposición vaya siendo cada vez más asequible.

Hay

El método de sacar el mayor partido posible de todas
las taquillas, que en un negocio particular y corriente
no sólo es lícito, sino que hasta puede ser certero, sería

limar
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equivocado aplicarlo

exposición

como la nuestra,
el sentido vulgar, ni es
cierto que económicamente dé más resultado a base de
restricción y selección, pues son las grandes masas y la
enorme suma de las pequenas contribuciones lo que ase
gura en definitiva su rendimiento, mucho mejor que el
descarte mediante precios en acumulación poco abor
dable.
Tenemos la convicción de que las autoridades todas de
Barcelona y cuantos influyen en la marcha de nuestro
admirable certamen se han hecho ya cargo de estas rea
lidades. Las gestiones del alcalde, antes indicadas, con
firman en parte nuestra presunción. La Exposición In
ternacional de Barcelona, que como decíamos es un mo
delo novísimo en su clase, exige métodos nuevos, basa
dos en una gran elasticidad y combinación en sus sis
temas recaudatorios, de suerte que faciliten la visita del
certamen al mayor número posible y las más veces po
sibles. En la dirección de esta incomparable muestra de
vitalidad ciudadana, figura una personalidjad que ha
acreditado de manera insigne sus dotes de gerente, ri
giendo la explotación de uno de los servicios públicos
más importantes de Barcelona. Pero nadie ha pensado,
ni en suenos, que nuestra Exposición Internacional deba
regularse por un espíritu de empresa. En el fondo,
aunque en proporciones mucho mayores, este certamen
es lo mismo, casi el mismo, que aquel otro, de gloriosa
memoria, presidido en 1888 por el alcalde de Barcelona,
don Francisco Rius y Taulet : una espléndida manifes
tación de la ciudad, hecha por y para los ciudadanos.

que

Ahora que la Exposición Internacional es ya un gran
éxita en Barcelona, y está reconocida por todos como el
más espléndido de los certámenes celebrados después
de la guerra mundial y uno de los más deslumbradores
y vastos de nuestros tiempos, es mejor que deseable, es
conveniente, apuntar cuanto pueda contribuir a su per
feccionamiento durante los largos meses que le quedan
de vida.
Una muy importante mejora sería, a nuestro juicio,
hacerla más asequible. El alcalde de Barcelona abunda,
seguramente, en el mismo parecer, puesto que acaba de
iniciar gestiones para que se abarate la entrada al cer
tamen. No es que en la organización administrativa de
éste hayan dejado de ponerse en práctica las normas y cos
tumbres corrientes en todas las exposiciones. Pero la
nuestra es, precisamente, no una exposición más, del
tipo general de Europa y América, sino más bien un
caso excepcional, un modelo nuevo que por su magnitud
y las especiales condiciones topográficas que presenta,
constituye un tipo aparte. En primer lugar, tiene unas
proporciones descomunales ; en segundo término, está
emplazada en una verdadera montana. Y estas circuns
tancias, que le prestan un incomparable esplendor, exi
gen de sus visitantes un esfuerzo que, de no estar bien
regulado, puede acarrear también sus inconvenientes.
Pongamos un ejemplo : una familia de tipo corriente,
compuesta de cuatro personas, el padre, la madre y dos
hijos, para dirigirse a la Exposición, necesita, ante todo,
tornar un metropolitano, un tranvía o un taxímetro. Al
llegar al certamen debe satisfacer el importe de cuatro
entradas. Hasta aquí nada nuevo : en todas las exposi
ciones del mundo ocurre lo mismo. Pero al penetrar en
la nuestra, esa familia se da en seguida cuenta de que es
1-naterialmente imposible, por su extensión y su confi
guraciln, recorrerla a pie, cosa fácil y hasta agradable
en
los certámenes corrientes, que suelen ser no muy
grandes y estar emplazados en un sitio llano. De ahí
que se vea obligada a proseguir la visita en taxímetro
O a tomar alguno de los diversos vehículos que circulan
por el interior de la Exposición. Si hace lo primero,
además del gasto natural que le va marcando el cuenta
kilómetros, tiene que abonar dos, cuatro o seis pesetas,
según los días y las horas, por el derecho de entrada del
taxímetro; y si se decide por lo segundo, como los ve
hículos interiores de la Exposición no van todos a todas
partes, no tiene más remedio que ir tomándolos unos
tras otros, y entre autobuses, vagonetas eléctricas, fe
rrocarriles en miniatura, escaleras móviles y ascensores,
a razón de cuatro pasajes cada vez, resulta que la fa
milia no para de gastar dinero. Si a ello se anaden los
billetes de entrada a los distintos palacios, el recreo de
las atracciones y alguna bebida o merienda, tenemos
que a nuestra modesta familia, sin haber hecho nada de
extraordinario ni haber penetrado en ninguno de los res
tauranes abiertos al público, una tarde en la Exposición
le cuesta de cuarenta 'a cincuenta pesetas.
Todas se las gastarán muy a gusto, porque vale la
pena. Pero se las gastarán una vez o irán con mucho
tiento antes de decidirse a repetir la visita, no por falta
de ganas, sino por falta de medios. Y lo interesante se
ría, para todos, e incluso para la Exposición, que la gen
pues ni una ni cinco
te pudiese ir a ella cien veces
bastan para verla bien —, y que la ciudad en masa, con
todos sus forasteros, se pasase como quien dice el ve
rano, o por lo menos las horas libres de él, en el mag
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Del Diario de Barcelona: "El triunfo del laborismo
británico" (fragment), per Gervasio 'del Cerro.
Los que por acá siguen creyendo en el conflicto doc
trinal británico no pueden explicarse este fenómeno ex
trano: cómo habiendo avanzado tanto hacia la izquier
da (hablemos su lenguaje) el cuerpo electoral inglés, no
ha podido salir de las urnas un solo diputado comunista ?
La respuesta es fácil. El comunismo es un sistema,
una fórmula, un programa completo de reconstrucción
social y al inglés le repugnan los sistemas, las fórmulas,
y los programas completos. La "Magna Carta", que los
magnates obligaron a firmar a Juan Sin Tierra en el
campo de Runimede justamente por estos días hace arios
(15-19 de junio de 1215) no contenía definición alguna
de derechos. Concretó sobre 63 puntos en que el Rey
había vulnerado la tradición, 63 quejas con sus 63 en
miendas, o remedios imponiéndolos al Monarca. El más
importante de los dichos remedios fué el de obligar al
Rey a convocar el Consejo General de senores para de
cidir con ellos sobre los asuntos de Estado. De ahí, por
una evolución constante, hemos venido a parar a los 28
millones de electores que hoy gobiernan a Inglaterra.
Y mientras la evolución seguía su curso, dos grandes
revoluciones se consumaban silenciosamente en el seno
de la sociedad inglesa, sin que mediara declaración al
guna de derechos : la amalgama de vencedores y venci
dos (normandos, anglo-sajones, bretones, etc.) de donde
ha salido la nación actual y la extinción de la servi
dumbre, que vino a completar la transformación.
Los franceses, sistematizadores incorregibles, aborda
ron
mucho después parecidos problemas, ,con apara
tosas declaraciones de los derechos del hombre, himnos,
músicas y juramentos de banderas, para acabar lamen
tablemente entregándoselo todo a Napoleón, quien fué
el único que en adelante tuvo derechos y ellos ninguno.
Miserable fin a que suelen llegar todas las revoluciones
cuando no pasan de aplicaciones doctrinnales que se
convierten en negocios explotados por caciques o por
grupos de caciques.

En Inglaterra habría tenido probablemente Napoleón
desgraciado fin que Carlos primero.

el mismo
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Comenfaris
Debate, de Madrid, ha escrit unes pdgines ple
de consideracions sobre la necessitat que la jo
ventut s'aficioni sis estudis filosbfics, i sobre la ne
cessitat de comptar dins Espanya amb una revista
d'aquesta classe.
El collega madrileny no s'ha recordat de Criterion,
revista filosafica precisament que excebleix fa molts
anys en el camp de les lletres i de la nostra ciéncia.
Qué cal fer perqué la cultura sigui accessible a
tots? I, sobretot, qué cal fer perqué els mateixos dia
ris catalics no ignorin la vida ja llarga i ben plena
d'una revista catalica de filosofia?
El pecat és més greu per quant es tracta d'un diari
dirigit per un mestre que dóna conferbncies a la jo
ventut (no fa gaire temps en dond una a Barcelona)
preconitzant la necessitat de la formació individual i
de la vida interna de dita joventut i aconsellant-los
El

nes

l'allunyament de tota política, aquesta política
com podem veure, tan poc cultiva El Debate!
*

*

que,

*

Amb motiu de les eleccions per a la Cambra dels
Comuns hl ha qui ha retret la qüestió del feminisme,
dient: Franca, la mestressa de totes les democrdcies,
no ha donat vot a la dona; en canvi, Anglaterra, no
solament ha donat ja vot a ha dona, sinó que ha fet
votar la dona en circum,stancies de perfecta norma
litat.
Pera ningú no s'ha recordat que l'Estat espanyol
ha concedit també vot a les dones en eleccions muni
cipals. I en aquest cas ens trobem aquí més avengats
que

Frano.

%.1~1^`*•,..f 3ztt%.t
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I qui ho dubti, perqul no ha vist mai votar aquí
les dones, que obri l'Estatut Municipal i ho trobard.
*

*

*

La Societat de les Nacions segueix les seves deli
beracions a Madrid. Es per a tots una satisfacció el
qué la Societat hagi vingut a Espanya a celebrar di
tes reunians. I seria encara més de desitjar que el
públic nostre no deixés ja mal més de vista aquesta
entitat internacional que, si no avui encara, en el dia
de dema pot portar tants beneficis al món sencer, i
a nosaltres entre el món.
Ilem patit aquí una mica de migradesa en judicar
la política del món. Pera avui ja es mira a tot arreu.
Avui ja la nostra gent ha viatjat, ha corregut món,
s'ha fixat en qué tots els grans pro blemes comporten
solucions que afecten tata la humanitat; i, en come
esguarda ja amb interés la tasca de la So
cietat que té el centre a Ginebra.
No fa pas molt de temps que un llibre aparegut a
Barcelona, fruit ben sucós de la ploma del nostre
Maspons Anglasell, ha mostrat com el fet nou del
món s'acosta mitjancant aquesta tasca de la Sacietat
de les Nacions i dels pro blemes espirituals i jurídics
que ella pot generar.
I ha estat el nostre Patxot el qui, precisament, ha
obert un concurs amb un premi de moltes lliures es

terlines per al qui comenci a copsar els nous camins
del dret que deriven de la tasca de la Societat inter
nacional esmentada.
Qui no esguardara 'el dernd amb joia davant de tot
airó?
j@A

r=z;:uf Mtj rz.t

Del món dei treball
Enric Brauns

Aquest humil sacerdot, socióleg de rellevants me
estat Ministre del Treball d'Alemanya
en dotze Ministeris, acaba d'ésser elegit, a Ginebra,
president de la XII Conferencia Internacional del
rits, que ha

Treball.
Els socialistes es mostren despitats de la brillan
tíssima carrera, i més que brillant profitosa per als
obrers germánics, que ha fet Enric Brauns. I la que
fará pels obrers de tot el món

Vacances d'istiu
La Comissió mixta del Treball en el Comerç al
detall de Barcelona, fa present la part dispositiva de
l'acord relatiu a les vacances de la dependencia mer
cantil. Es com segueix :
a) Els dependents i mossos d'una casa de comerç
o entitat mercantil, f ruiran d'un régim de vacacions,
la duració del qual no podrá ésser inferior a quinze

dies consecutius. El patró proposará la manera de
substituir-se per no perjudicar la bona marxa de la
casa.

b) En el cas que la forma proposada per la de
pendencia no convingués al patró, aquest proposará
la que consideri compatibles amb els interessos del
negoci.
c) De no estar establert un rlgim de vacances,
haurá d'acudir-se a una ponencia especial, la qual.
en

emetre el

seu

tuar-les, tenint

informe, concretará la manera d'efec
compte les característiques del ne

en

goci i la possibilitat del treball.
d) El patró que conceptui que no pot aplicar a
la seva casa comercial aquest regim de vacances,
haurá d'acudir a la ponencia especial de vacances,
la qual determinará la possibilitat de la seva conces
sió, com també la durada i manera de realitzar-les.
e) La ponencia especial de vacances será inte
grada per un representant patró i un altre dependent
de cada un deis Comités paritaris i nomenats per
aquests.

466

C

A

T

A

L

U

N

Y

A

S

O

C

Una confessió que molesta
No voldria pas que el comentan i que em propaso
f er d'unes paraules amicals adreçades al modest es
criptor que sotasigna per En Rovira i Virgili en
l'editorial de La Nau del 3 del mes present, f os in
terpretat pels lectors com un pretext per parlar de
la meya insignificant persona. En Rovira i Virgili,
a qui agraeixo personalment els mots cálids d'afec
tuosa amistat que allí em dedica, toca en la seva edi
torial alguns punts que, malgrat es refereixin a f ets
i actituds de la nieva persona i de la meva vida, te
nen un interés general i una valor innegable d'actua
litat. I tinc necessitat de fer algunes observacions a
alguna de les afirmacions que formula En Rovira i
Virgili respecte a la meya evolució espiritual per tal
de defensar-me d'acusacions concretes que sobre la
meya manera d'obrar m'ha adregat dit publicista sens
dubte amb la més bona intenció. Abans, peró, de
tractar d'aquests aspectes que interessen principal
ment a tots els qui es preocupen de la qüestió reli
giosa, permeti'm En Rovira i Virgili que li declari
la meya sorpresa de veure com la seva afectuosa
amistat roman limitada exclusivament a l'expressió
del seu sincer respecte a la meya evolució moral i
religiosa, perqué tan bon punt passa a l'aspecte in
tellectual de la nieva activitat, s'inhibeix de jutjar
amb el seu propi i personal criteri i s'acontenta amb
la reproducció de l'opinió que de la meya modesta
obra crítica tenen els representants de les "noves ge
neracions literáries", les quals, segons En Rovira
Virgili, "traben en l'autor del Breviari crític més
vocació'(11egeixi's "bona voluntat") que no pas con
dicions per a la seva especialitat". Aixó expressat
amb una imatge, és com si En Rovira i Virgili en
el moment de donar-me la seva generosa abraçada,
no hagués advertit que a la seva má portava l'estilet
amb el qual tan sovint m'han punyit els joves de La
Nau que hi exerceixen la crítica literária ; i, és ciar,
l'estilet m'ha tornat a ferir en el moment rnateix de
sentir-me cenyit pels bragos de l'amic.
Si serveixo o no serveixo com a crític és cosa,
pero, que no interessa en aquests moments a mi ni
als meus lectors. El que sí interessa tant a l'un com
als altres és la desaprovació que a En Rovira i Vir
gili mereix la confessió de la meya fe católica que
vaig escriure a La Veu de Catalunya en una de les
d'haver-se iniciat
meves notes critiques amb ocasió
la publicació de la revista •a paraula cristiana. El
que li desplau una mica, observa el director de La
Nau, és el carácter rnassa públic que vaig donar a
aquella confessió, que, segons ell, "era més própia
per ésser f eta davant l'Ordinari de la diócesi que
des d'una secció periodística de crítica literária".
Quan vaig llegir aquesta observació del meu antic
company d'idees i de treball, confesso que vaig que
dar esmaperdut. I encara no he recobrat l'esma a
hores d'ara. Encara segueixo formulant-me interior
ment, sense encertar-ne la resposta, aquesta pregun
ta: ? Per qué ha de molestar a En Rovira i Virgili,
ni a ningú amic de la veritat, una palesa i sincera
declaració d'idees i creences religioses en la ploma
d'un escriptor ? ?Des de quan la confessió de la fe
religiosa és imprópia en una nota de crítka literá
ria ? Jo no puc atribuir aquesta estranyesa, aquesta
desplaenga d'En Rovira i Virgili sinó a una de dues

bé al fals concepte que ell té del sentiment
religiosa, o bé al mal dissimulat malhumor
que produeix en tots els increduls la conversió al ca
tolicisme d'un antic company d'incredulitat. Si és sin
cera l'estranyesa i la moléstia causada en ell per la
nieva confessió de fe, és que En Rovira i Virgili és
d'aquells intellectuals, malauradament tan nombrosos
entre nosaltres, que creuen la religió un camp espi
ritual a part, deslligat i independent de tota la resta
de l'activitat espiritual de l'home ; per aquests la re
ligió és un afer purament privat, un fenomen de la
vida interior que cadascú ha de guardar i reservar
per al seu ús particular. Així es comprén que els qui
així pensen, ineapaços de formular concretament el
contingut de llur vaga fe religiosa, es sentin vexats
o molestats per la confessió rotunda
categórica d'un
Credo que, com el católic, no dóna lloc a vacillacions.
Es una lligó de fortitud espiritual que naturalment
ha d'irritar o desplaure als febles, als vacil•ants i als
desorientats en aquesta esfera profunda de la vida
causes : o

i de la fe

espiritual.
Jo no cree, peró,
trany
en

que sigui aquesta la causa de l'es
malhumor d'En Rovira i Virgili. Jo crec que

aquesta ocasió tenim

un

altre

eas

típic de la insin

ceritat, que en aquesta ocasió jo vull creure incons
cient, a la qual sempre estan abocats els incréduls quan
volen interpretar el retorn a la fe religiosa d'un deis
seus antics companys d'idees. Si En Rovira i Virgili
atorga a la fe religiosa almenys la mateixa categoría
espiritual que la de qualsevol de les activitats intel
lectuals de l'home, no podrá negar que el principi
més elemental d'ética exigeix al publicista que ha
f et un canvi radical en la seva manera de veure les
qües,tions més transcendentals de la vida, una de
claració categórica del seu canvi. Ja sé que no és
costum entre nosaltres aquesta norma de conducta.
Per aixó mateix vaig valer donar sense cap petulán
cia i amb iota simplicitat, l'exemple als meus con
ciutadans. Vaig entendre en aquella ocasió que un
escriptor com jo, que durant anys i anys havia ser
vit des de les columnes de la premsa el tóxic del
meu escepticisme o indiferentisme religiós, tenia el
deure ineludible de parlar ciar i categóricament so
bre aquesta qüestió ; un deure corresponent al dret
que té el públic de saber concretament tot el pensar
del qui li adrega periódicament la paraula per guiar
lo, illustrar-lo i instruir-lo.
No us en fieu de l'escriptor que en els seus'llibres o
en els seus articles no hagi declarat als seus lectors
amb més o menys concreció els canvis o solucions
que interiorment hagi fet en materia religiosa. Com
més ciar parli en aquest punt, més Ii ho agrairá el
públic lector. Després d'alguns anys d'acomplert el
meu
retorn a la fe i a les práctiques de la religió
católica, vaig sentir fretura imperiosa de parlar dar
i de clesfer davant del meu poble tots els equívocs
que poguessin malmenar-lo en el concepte que de la
nieva modesta personalitat pogués tenir. ? Qué hi pot
trabar de blasmable i per consegüent de molest el
meu amic en la meya conducta? Oh, no en dubti el
meu amic; si aquest acte de sinceritat—un deis pocs
de la meya vida que m'omplen d'un sant orgull da
vant de Déu—es repetís en altres escriptors i publi
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traben en el mateix o semblant cas en
trobava en escriure aquella confessió ; si
tots els escriptors que realment han sofert, com jo
vaig sofrir, una profunda crisi interior que els ha
portat o els inclina als braços amorosos de Crist i de
la nostra mare l'Església católica, declaressin públi
cament la Ilum nova que s'ha fet dintre d'ells, cre
gui'm el director de La Nau que ell sortiria cridant
alarmat, més f ort del que ho ha fet ara, que aquesta
mena de declaracions "són més própies d'ésser fe
tes davant l'Ordinari de la diócesi que des d'un pe
riódic". Esguardant el cas des del punt de mira
proselitista, el comprenem perfectament. En Rovi
ra i Virgili s'ha deixat arrossegar per la por que el
meu modest exemple pogués estendre's, perque en
tal cas veuria eh un sorprenent espectacle ; veuria
com el catolicisme posseeix una f orga de gravitació
espiritual, potser no sospitada per ell; veuria el Cato
cistes que

qué jo

es

em
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licisme com una immensa flama d'ardéncia i llumi
nositat incomparables en la qual cauen contínuament
estols d'ánimes, dolçament atretes per la claror d'a
quell foc d'amor diví. Per6 encara veuria un espec
tacle més interessant ; veuria com entorn de la gran
flama giravolten, enlluernades, estols grans i espessos
d'ánimes indecises, que proven de resistir a la for
midable atracció d'aquella claror que Ilumina cels i
terres..., i qui sap, qui sap si el meu car amic veu
ria entre aquests estols d'ánimes la seva mateixa. Jo
amb aquella confessió fi vaig portar una alenada en
cesa d'aquesta sagrada flama. ?Vol dir el meu amic
que el malhumor que li va produir la meya confes
sió de fe no és un violent batec d'ales que ha fet
la seva ánima per resistir aquesta insistent atracció
que exerceix la claror ardent de la fe en tota ánima
humana?
MANUEL, DE MONTOLIU

L'amor noble
Sovint

llegim

en

la

premsa que

un

jove,

en

un

moment d'obcecació, ha occit la seva promesa.
?És que veritablement estima l'hunde que occeir
la dona estimada? Mai no hem cre,qut en t'amor
deis homes apctssionats. ?Per qué esgridneixen l'ar
ma homicida els homes que arrabassen la vida de
la dona que pretenen estimar? Perqué diuen que
són estimats. L'home pot abandonar quan ehl
vol la dona a la qual ha donat paraula de casa
ment; en canvi la dona no té el dret de trencur les
relacions quan considera que no pot unir-se amb
l'home que la pretén.
Si preguntéssim als homes que en un rnoment
d'exattació occeixen la dona, l'amor de la qual
pretenden aconseguir, si anterdorment havien tin
gut relacions amb altres dones, quasi tots ens con
testarien afirmativament. Ells no varen tenir cap
mirament per abandonar les donzelles a les quals
havien fingit un amor que no sentien, i en canvi
no volen que ningú s'atreveixi a contrariar la uva
voluntat i els seus capricis. iVoleu negar a la
dona el dret de refusar rhome que no u plau? Pre
cisarnent si en mates llars no hi ha pau és perqué
la dona no ha exercit aquest dret. La majoria de
les donzelles es casen amb el primer que les pretén.
No he comprés mai perqué a les donzelles els fa
tant horror el celibat. Sembla que sigui un oprobi
no poder portar al damunt el vel nupcial. L'única
déria de les mares és aconseguir casar les filies.
En compte de donar a les donzelles els mitjans
necessaris per a satisfer les necessituts de la vida,
no es preocupen d'altra cosa que de fer un bon
cGsament. Un bon casament no vol ddr casar-se
amb un home bo i espiritual, sinó amb un home
ric. El ndatrimoni soluciona tots els problendes de

la vida.
Més d'una vegada haureu sentit dir: "M'he
casat, pera estic igual que abans. El meu marit
guanya tan poc, que no valia la pena que m'ha
gués mogut del costat deis meus pares.' El marit
no té una companya que compctrteix amb eh l les
penes i els dolors de la vida, sinó una senyora
que desitja que ti converteixi la terra en un para

Existeixen, naturalment, moltíssimes esposes
cristianes que no tenen un concepte mundá del
matrimoni i que saben sacrificar-se quan cal ca
minar damdtnt les pedres cantelludes del dolor.
Hi ha joves tan infelieos que creuen que han
óbtingut una gran victaria quan somriu la don
zella a la qual han esguardat. Es cremen que han
conquistat un castell inexpugnable. ?Com és pos
sible que es puguin estimar sobtadament si no es

coneixen?
Si els casaments

no es

espirituaiment. As

un

teixa teulada quan
l'am,or.

no

fessin

tan

rápidament

no

hi hauria tants matrimonis que viuen divorciats

suplid viure sota una ma
brilla en el pit la flama de

?Qub fan els joves i qué fan les donzelles per
tenir un coneixement exacte de llurs qualitats
i de liurs imperfeccions? Absolutament res. Quan
a

doncella té relacione no té altra preocupació
que evitar que estengui les ales el promOs que li
ha caigut del cel. Procura que ningú no el vegi
perqué no l'hi prenguin les amigues. No vol conéi
xer els antecedents del seu prornés, perqué ella és
prou generosa per a perdonar tots els seuS man
caments i els seus pecats de joventut. Si no és
prou bo, un cop casats ella procurará ablanir el
una

seu

Si la promesa té un carácter intemperant, pro
dominar els seus nervis. Potser ha pctssat 'el
dia passejant, pera en arribar el promés sempre
té una agulla a punt per enfilar.
cura

promés de vegades és obsequiat arnb un
que és dolcissim perqué la don
cella estimada ?'ha pastat amb les seves prapies
El

pastís exquisit,

vegades ha estat adquirit a la
pastisseria de la cantonada.
Quina finalitat tenen aquestes ficcions? ?Per
mans; i moltes de

qué l'home i la dona, abans d'unir-se amb el llag
del matrimoni, no han d'ésser sincers? ?Qué té
d'estrany que trontolli la institució de la familia,
si té una base tan poc salida? iCom viven ami
moltissimes famílies? La senyora passa el dia al
cinema o fent visites i el marit amb els amics i de
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vegacles

amb les amigues. En la classe mitja en
vida de familia, pera en la classe alta
que quasi no existeix. El marit el tro
bareu aclofat en un silló d'un casino aristocratic.
Els infants no coneixen sinó les manyagueries de
les serventes, i quan són una mica grans són tan
cats en un pensionat. iCom voleu que s'estimin
els pares i els fills si han viscut constantment se
parats els uns deis altres.? rs el tracte familiar el
que encén la flama de l'amor en el nostre pit.
Quan es troben dues animes grans, és quan
naixen els grans amors. Els que veritablement
s'estimen, bandegen els egaisMes i si cal seguei
xen el ami del sacrifici.
Un home corrompa no estimara mai noble
ment. La passió entenebreix l'esperit i allá on hi
ha tenebres no hi ha amor.
cara es fa:
es pot dir

rzte.1

1'1z:sí

mor

ei petx

Tot el pánic que l'aparició del nostre diari El Malí
ha posat en el cor... i en l'armilla dels nostres esquer
rans, el resumeix una nota de la setmana del petit
Robespierre que en diuen L'Opinió.
Convé divulgar els conceptes d'aquest periodiquet
perqué, en aquest cas, resulta el seu dir la veritable

opinió esquerrista.
més, convé retenir els

seus consells per
l'ordre contrari al seu.
Diu : "Hem vist El Matí. Els católics catalans
comptaran amb un excellent quotidiá."
Es veu que, malgrat la brometa sense solta ni lloc
que entorn d'El Matí fcien, han hagut de confessar,
davant del fet, l'exceWncia del nostre diari.
Es que hi ha coses que rellisquen de la ploma mal
grat la mala voluntat que es té en callar-les i silenciar
les. Grácies, nois !
Va dient : "tot ell respira abundáncia económica,
grups compactes, inte•ligencia confessional, empen_
ta...".

De més

a

girar-los nosaltres

en

I dones, qué us pensáveu, minyons?
Ja f aig posta que cap de nosaltres hauria
pródig en els elogis com ho és L'OpinióI

estat tan

I va dient : "Enemics com som de la nova manifes
tació de les dretes, no volem amagar la seva impor
táncia."
No voleu amagar la importancia del nostre diari,
després que, no nat encara, el preníeu a broma i en
f eieu tabola de nois mal educats ?
Aixó sol incapacita els nostres esquerristes per a
cap més comentan. Els incapacita per lleugers, per in
documentats, per frevols i per mancats d'aquell sen
tit elemental de prudencia que fa suspendre el judici
de les coses fins que aquestes tenen una realitat ob
jectiva que cau directament sota l'análisi o el comen
tan.

Es aquesta una confessió tan eloqüent que amb ló
gica, hauria de decidir els opinionistes a tenir un con
cepte ciar i concís del que és opinió, del que significa i
de la manera com ha de produir-se.
Aquest bocí d'article és la confessió de la própia
insuficiencia, de la própia ignoráncia. Qui se'ls escol
tará

un

altre dia?
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Exisieixen homes que s'humilien davant la dona
que creu:en estimar i un cop l'han obtinguda la
menyspreen. ?Podem creure en l'amor d'aquest!
homes? iVoleu dir que no confonen la passió amb
l'amor? L'home noble, estima serenament. No té
necessitat d'oferir encens a cap ido!.
?Us podeu imaginar un home d'esperit equili
brad en actitud d'adoració davant la dona estima
da.? L'amor transporta l'anima: d'aquells que esti
men noblement vers les regions pures de la idea
litat. L'amor que no ens allunya de les irnpureses
de la vida no és amor, sinó pcmió mes quina i ab

jecta

Els que estimen han de saber allunyar-se de la
pols deis camins i cavalcctr dalt deis núvols.

J. CIVERA I SORMANT
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Per la boca
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Que és trist ensenyar el llautó d'aquesta manera tan
pintoresca! Pobra canalleta!
Si en tenia jo de raó quan aconsellava a aquests
vailets de L'Opinió que aprofitessin el ternps estu
diant i deixant-se d'escriure nicieses
Encara hi són a temps, pobricsi
I anem seguint, que la cosa s'ho val : "El Malí és
el portaveu del sector pairal més perillós per a la
causa que def ensem."
Eh? Tanmateix us hi veieu?
I, a propósit d'aquest extrem, farícu el favor de
dir-nos quina causa dcfenseu vosaltres?
I responen : "la de la Llibertat".
Ho responen amb serietat, amb ap/on.
La de la llibertat ? I ca!
Per defensar bonament una causa cal estar impo
sat degudament del seu significat i abast. Contrária
ment

fa el pagls que esparvera
minyons de L'Opinió defensar la Llibertat !

es

.Els

Quina broma!

Es com si cm diguessin que En Met de Ribes (re
dactor amagat del periodiquet), defensa la llei seca o
l'abstencionisme.
Mainadeta de L'Opinió: la llibertat és un barret
massa gran pel crani d'uns mainatges sortits del bat
xillerat elemental ! Us heu de concretar a coses més
petites per l'aprenentatge. Penseu que mai la f ormiga
no podrá engolir-se un elefant.
No defenseu la Llibertat, perqué la desconeixeu.
El que feu és comprometre els seus prestigis i la se
va dignitat, puix que la f eu anar vestida amb robes

esquifides que li lleven aquella regia dignitat
qué la presenta i la fa estimable la Santa Esglé

curtes i

amb

sia, vetlladora única i estrenua deis

seus

veritables

prestigis.
Aprofiteu-vos degudament d'aquest consell desin
teressat i així posareu més els peus plans per no
Caure en postures ridícules. Creieu a qui us mira el
be i el profit.
Una cosa volem recollir de la nata de L'opinió
que se la poden aplicar sense escrúpol els minyons
d'aquella redacció.
Es aquest bocí, escrit per una ploma que es ven
que els coneix bé

: "el f et d'escriure
en catalá no
dóna executória de bondat".
D'absolut acord. Ni més ni menys.
I ara vénen els capítols d'amenaces "El primer pas

C

A

T

A

L.UN

Y

que s'ha de donar contra aquesta llei de premsa és
el boicot económic. Ningú que es digui liberal no ha
d'adquirir, pagant, cap diari així."
I aixó altre : "Llegim-los per a saber el que diuen,
peró no els ajudem amb els nostres cabals."
Molt bé 1 Ni falta que ens fan els vostres dinerets !
Molt bé... i molt digne d'ésser imitat. Es aixó,
cabalment, el que hauria d'ésser norma nostra. I si
així fos, tingui per segur L'Opinió (i totes les res-
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opinions de la vorera d'enfront) que haurien de
posar rétol de se liquida por cesar en el negocio.
I a aix6 és al que pensem s'arribará tot seguit que
tants

governi una mica més• el sentit de conservació i
el bon zel per la causa que tenim el goig i el consol
de sentir i estimar tots els católics.
Grácies a L'Opinió pel seu favor i obsequi.
No ens podrá dir que no siguem ben educats i
complimentosos 1

ens
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tenen

una
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deu ésser, no pot ésser. Els pares
responsabilitat en les accions dolen

no

greu

infants; totes elles han d'ésser sempre bones.
La paraula, la suprema expressió de la intelligencia
humana ; la paraula, que és obra de Déu; el llen
guatge, que significa idees, árt, ciéncia ; que distin
geix els homes deis irracionals; que fa possible la
seva obra intellectual, és moltes vegades empetitida
en l'angelical boca d'un infant amb mots indecorosos
que provenen de la cangó de moda. Aquesta grolle
ria és la traducció externa del vituperable parlar deis
pares i de la grácia que fa als parents i amics aques
ta manera de parlar de l'angelet de la casa sempre
que pronuncia turpiloquis o blasfémies; als nens, de
la mateixa manera que hom els ensenya a pronunciar
bé, hom els ha d'acostumar a parlar bellament. Tam
bé és ridícula la pronunciació afectada; hem de pro
curar crear carácters i go que s'aprén a la joventut,
ja sigui vici o virtut, roman fins a la mort.
En els jocs i entreteniment dels infants, al costat
de joguines més o menys enginyoses, perque obser
vin la seva mecánica, els hem de procurar objectes
que crein i estimulin idees d'art i d'enlairament es
piritual, posant al seu abast reproduccions deis més
sublirns quadros de la pintura religiosa de Botticelli,
Murillo, Rafael, Tiziano, Greco, Rembrandt, etc.;
llegint-los faules, recitant-los poesies, fent-los gau
dir els encants de la vida de les catacumbes, i des
crivint-los els heroismes epics deis sants. Siguem
humanistes amb els nens, no ens faci mai por que
coneguin la universalitat de tota ciéncia del món,
peró donem-li una universalitat conscient, posant al
seu abast tot el que ha produit la sana ciencia i la
pura raó, que fa triomf ar el món. No esfulleu la
flor pura dels vostres fills, posant a les seves mans
un Anatole France, un Blasco Ibánez, un Galdós o
tota la literatura fulletinesca que trobareu en un ca
sino sectari ; feu-los humanistes i universals llegint
los fragments de totes les obres que no prohibeixi
l'Església i la humanitat deis vostres fills es conver
tirá en ascetisme com un Sant Tomás, un Sant Joan
de la Creu, una Santa Teresa de Jesús.
Als vostres fills els heu de fonamentar en religió,
puix amb ella tindreu l'ajuda més segura per una
conducta recta com afirmen homes liberals i gens sos
tes dels

Una revista médica adrega un qüestionari de pre
guntes a la joventut médica escolar ; contesten a ella
vuit o deu joves dels últims cursos de medicina ; con
testen a la pregunta del joc, com esport, donen pa
rers semblants als perills d'aquesta bogeria que está
de moda, i fent elogis i recomanant els nostres jocs
pairals. A la pregunta de si estan, satisfets dels seus
mestres coincideixen tots en qué els han fet perdre
el temps miserablement ; i en contestar per les seves
aficions literáries, quasi tots coincideixen en haver
llegit els llibres pitjors i sois algun d'ells no ha per
dut el temps.
A la demanda del concepte que els mereix la reli
gió, per uns no és contestada; a un altre grup, no els
interessa ; i per altres és un modus vivendi; peró
n'hi ha un que fa una confessió pública de la seva
fe i fa esment d'haver llegit els genis, i go més in
teressant és l'agraiment que mostra als seus pares
per haver-li fet l'honor des de la seva infantesa de
les ensenyances de la fe; els altres no fan esment
deis seus pares, essent aquest silenci esgarrifós per
un esperit subtil.
Pares, des del bressol teniu l'obligació d'educar els
vostres infants ; en la infantesa no hi ha conflictes
entre els deures i les passions i hem de crear les per
sonalitats que són decisives per l'esdevenidor del nen
i impedeixen camins tortuosos en la f ormació de la
seva ánima. El seguit d'impressions i estímuls es
pirituals que proporcionen els nens als pares i
les persones que els rodegen és cosa que no deu
menysprear qui vulgui exercir una sana acció peda
gógica. Hem d'influir d'una- manera positiva, impe
dint tota acció estranya que pertorbi la voluntat del
nen cap al bé. Els cants que l'amor maternal i l'afec
te de les persones de la familia prodiguen als infants,
Mare
deuen ésser cants d'elogi a la Mare de Déu
de tots els infants
i de motius de la infámela del
Senyor ; hem d'impedir a les mainaderes i persones
poc escrupoloses entronitzar en nostres llars aques
tes expansions inharmóniques i descarades del "cou
plet" de moda que produeixen en el nen un efecte
funest en l'aspecte artístic i en el sentimental. No
cal dir que el conte dolent i les escenes macabres que
esgarrif en, han d'ésser prohibides, i són perilloses
per la salut i esdevenidor dels nens. Quants adultes
són histerics o boigs per una relació o per un ensurt
de la infáncia o ja de petits han produit vertaderes
catástrofes morals ; els cinemes han d'ésser també
prohibits, i no té els honors de pare, és un padras
tre aquell que permet que els seus fills assisteixin a
aquestes exhibicions. Per a constituir la voluntat
sana, hem de seguir els consells del Cardenal Moni
—

—

pitosos com Claparéde, Czerni, Oppenheim.
"Sigueu obedients per virtut", aconsella el mestre
de les esquerres médiques Dr. Maranón, i aquesta
virtut sois la podreu adquirir amb la lectura deis ho
mes virtuosos, i amb aquesta virtut pdreu ésser ho
mes revolucionaris i independents, com ho foren Sant
Pau, Sant Francesc; Sant Tomás, Sant Ignasi i el
model de tots, Crist Nostre

Senyor.

jOSEP ARAGONÉS
Metge de Lleicla
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Oficina
CONSUI,TES
Parlen sovint les nostres publicacions
provincia eclesiástica tarraconense. És
ben fet aquest denominatiu ?— P. G.
Resp.— Per poc que un hom hagi regirat els es
crits catalans antics, haurá pogut veure que la forma
corrent no és tarraconense sinó tarragonesa. Boades
en Feyts crarmes de
Catalunya, p. 75, diu : "E en
temps daquest rey Sisebut sen juntaren los bisbes de
la prouincia Terragonesa en la ciutat de Egara, hon
tengueren concell." Parla també deis "bisbes Terra
gonesos", p. 59; de les "sgleyes Terragoneses", p. 59
i de "Spanya Terragonesa", pp. 29, 38, 59, 65, etc.,
tant de la pagana com de la cristiana. Igualment parla
de la "Gallia Narbonesa", pp. 56, 8o, i de la "França
Narbonea" o "Narbonesa", p. 79.
1.
Es que la manera normal de catalanitzar la ter
rninació -ensis llatina, és prenent el cas ablatiu -ense i
deixar caure la n, com és llei general davant s, i Ila
vors deixar la e final, que no és necessária a sostenir
la pronúncia. D'on resulta de -ensis, -1s: tarraconen
sis>tarragonbs. Exemples de la caiguda normal de n
davant s són : mesa de MENSA, mes de mtzssr,:, mas de
MANSO, pesar de PENSARE, etc. La nova terminació
fa -esa en femení i -esos, -eses en plural, a diferencia
de la forma -ense que és igual pel femení i només té
Cons.

21.

religioses

-enses en

de la

plural.

2.
De l'ús molt general de l'acabament -bs per sig
nificar la comarca d'origen, en són mostra en el ma
teix llibre de Boades navarrhos, suprarbiesos, lleo
nesos, francesos, aragonesas, carcac esos (de Carcas
sona) (p. 199), genovesos, etc. Els noms de les comar

ques

sis, Urgellensis,
res

i.
-a, -ana: Manresa, manresa; Lleida, lleideta;
Vich, vigatá, etc.
2.
-í, -ina: Olot, oloti; Vilafranca, vilafranquí;
Cervera, cerverí, etc.
3. -enc, -enca: Sabadell, sabadellenc; Grácia, gra
cienc ; Terrassa, terrassenc; Penades, penadessenc,
4. -er, -era: Arta., artaner ; Macastre, macastrer ;
Manisses, manisser ; Tibi, tibier; Ribesalbes, ribes
alber, etc.

-at, -ada:

románica
Ateneu Barceloní, Concili Tarraglonh, que no Conci
Tarragoní, Provincia eclesiástica Tarragonesa, que
no Provincia Tarragonina.
4. La forma tarraconense, és, dones, un llatinis
me modern sense adaptar i innecessari, que ens ha
vingut per influéncia de la llengua literária castellana
moderna, que ha admés com a corrents, els denomi
natius llatins acabats en -ensis. El francés els ha sub
jectat a una adaptació en la forma -ien, -ienne de
PHturn-Nstis n'ha fet Philippiens, de COLOSSENSES,
Colossiens, de THEssAt,oNicENsEs, Thessaloniciens; i
encara aplica aquest acabament a altres denominatius
de CORINTIIII fa Corinthiens, de EPHEsit, Ephe
siens.
Bis títols de les cartes de Sant Pau, acostant-se de
tot en tot al llatí, podrien ésser en bon catalá.
Carta als Romans (ad Romanos).
Carta als Corintis (ad Corinthios).
Carta als Gálates (ad Galatas).
Carta als Efesis (ad Ephesios).
Carta als Filipesos (ad Philippenses).
Carta als Colossesos (ad Colossenses).
Carta als Tessalonicesos (ad Thessalonicenses).

Tessalonicesos,
bon
com

que resulta

massa

llarg

i

no

de tan

pronunciar, podria fer-se també T'essatonesos,
tenim l'exemple de Boades, Carcacesos de Car

comptes de Carcassonesos.
Cal advertir, per?), que tractant-se de sparaules llati
nes
esdrúixoles el catalá té tirada a fer-les agudes
emprant un altre acabament. GAI,ATA llatí pot ésser
en catalá Galata, peró millor Galaciá. EPHF:stus pot
ésser efesi, per6 millor efesí, com cau millor honga
cassona, per

rbs, polonh, xinh,

que

húngar, polac, xino,

no

etc.

El secretani de Redacció de l'O. R.

Publicacions de l'Oficina Romanica

BREVIARI
CRITIC

Torregiva, torregivat.

-arda: Bella, sellardo (val.).
-eny, -enya: Piles, pileny; Muro, mureny; Ru

DE

-lardo,

gafa, ruçafeny, etc.
8. -eta: Segarra, segarreta.
El patró 4 -er, -era, está molt estés a Valencia i
Balears per compte del patró 3 -enc, que és propi de
Catalunya.
D'algunes poblacions és possible fer dos adjectius
Així de Barcelona tenim
derivats, usant el patró
barceloní i barcelonh, "de Vilafranca, vilafranquí i
vilafranquh, de Sabadell, sabadellenc i sabadellbs, de
Tarragona, tarragoní i tarragonh, etc. Els adjectius
caient més literari i no tan determi
nat a significar l'habitant o procedent d'un poble o
comarca. Escau millor dir Ateneu Barcelonbs, que no
en

L

A

anomenar

modern té altres acabaments

5.
6.
7.

OCI

etc.

les persones o objectes habitado
procedents d'una població determinada el parlar
Per

o

S

A

catalanes, Gironh, Ripolles, Penadh, Urgellh,

són altres tants exemples de l'adaptació normal cata
lana de l'acabament llatí -ensis : Rivipullensis, Vallen
3.

Y

-bs tenen

MANUEL DE MONTOLIU

II VOI,UM

SELECCIÓ
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L'últim parágraf deis dedicats a Espanya en aques 4 saions del Vadea., degudament preparat. Dos grans
homes d'Estat, el Cardenal Gasparri i el President
ta secció la setmana última sortí un xic embolicat.
Mussolini, han firmat i canviat els instruments di
de
l'Associació
Es tractava de la reunió, a Madrid,

Pro Societat de les Nacions, no de la reunió d'aques
ta, la qual comengá el dia 5, i que té molta més im
portáncia que l'altra.
Com era de preveure, hi ha faltat Chatnberlain, i
no s'ha resolt, ni porta camí de resoldre's, per ara,
la capital qüestió dé les minories, sobre la qual s'ha
publicat una Nota oficial picant els dits a La Voz,
de Madrid, per donar inf ormacions falses.
Per a solucionar-se aquesta qüestió abans cal que
es modifiqui no res menys que el mapa capriciós d'Eu
ropa dibuixat pels diplomátics de l'Entesa al Palau
de Versalles abans de firmar-se la pau. Ja faran
prou els diplomátics reunits a Madrid si poden ini
ciar un modus vivendi, de les minories oprimides,
amb els poders (no diem pobles) opressors.
La ponencia sobre el projecte del patró-or, firmat
al cap de
per tots els plrits que hi han pres part
causá general
tots l'honorable Flores de Lemus
sensació en f er-se solament les primeres impressions,
sense dades fixes i autoritzades. Es ciar que aquest
projecte ha f et necessari l'estudi conscienciós de la
malaltia de la pesseta, que té malalta com és natural
tota la nostra economia. El Govern ha rebut l'in
forme deis perits amb les consideracions que es me
reix un document tan autoritzat. De moment bé po
dem dir que no hi haurá ni patró-or ni estabilitza
ció de la pesseta. La cotització ha millorat en es
criure aquestes ratlles, per?) no cal fiar-se'n.
L'arribada deis triotnfants i piadosos aviadors del
Jesús del Gran Poder, Jiménez i Iglesias, ha supe
rat en entusiasme a tot quant hom pot imaginar-se.
Tal volta un xic massa. I no perque no s'ho merei
xin, peró les demostracions d'af ecte han arribat a
límits perillosos, poc prudents.
El president de l'Assemblea Nacional ha lliurat al
cap del Govern el projecte de la Constitució i de les
cinc Lleis complementáries redactat per la Secció pri
mera. Si el Govern aprova tan ímproba tasca, el pro
jecte será llegit en les próximes sessions plenáries
de l'Assemblea. Cal consignar que malgrat la seva
extraordinária importáncia, la Constitució projecta
da no ha preocupat la gran premsa i molt menys la
petita. Veurem més endavant si es posa a discussió,
que en dubtem.
Les campanyes alarmistes de certa premsa estran
gera han f et minvar la corrua de turistes que esta
ven disposats a visitar les dues Exposicions.
—

—
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plomátics corresponents, i s'han donat les mans en
senyal de lleialtat i com auguri de llarga i pacífica

durada.
El Papa cregué del seu deure apostólic no deixar
sense rectificació i sense protesta els errors i les au
dácies que es vertiren i es notaren amb sorpresa i
indignació molt naturals, en algunes de les manifes
tacions oratóries del Duce en la sessió de la Cam
bra consagrada a l'aprovació deis dits Tractats ; i
Pius XI complí aquest deure en una Carta al Car
denal Gasparri que quedará en la história eclesiás
tica com un monument model de saviesa, de zel, de
claredat i d'enteresa. Es un documentás, insupera
ble; gosaríem a dir que únic per les circumstáncies
extremadament dif ícils i delicades que l'envoltaven.
Tot perillava, no solament els tan altíssims Tractats,
sinó fins la pau de l'Església.
Peró el Papa, plenament posseit de l'extrema gra
vetat del cas, peró també de la necessitat absoluta de
no deixar en peu tals errors ni sense correcció tals
audácies, posá má a la ploma... i l'Esperit Sant f éu
la resta.
Val a dir

en honor de Mussolini qui, posseit sens
dubte també de la suprema transcendencia de l'hora,
rebé humilment la paternal admonició del Papa i...
firmá i canviá, poques hores després, en el palau pa
pal, amb visibles mostres de respecte i complaença,
els instruments deis susdits Tractats.
Davant d'aquests memorables esdeveniments, tot
quant ha passat aquests dies, per molt que pesi so
bre la pau del món i el benestar deis pobles, queda
en lloc tan secundani que no crida per res l'atenció.
Sembla que es confirmen els bons propósits del
nou president de Méxic per a restablir la pau reli
giosa. Diuen que ja han començat les negociacions.
Déu les faci bones !
El ministeri treballista angles, confeccionat per
Mac Donald, ha jutat i pres possessió de la gran
máquina política anglesa. Hom diu que, després de
tanta f anfárria, no passará res de nou a la Gran Bre
tanya. Els que deien que té quelcom de paradoxal
la formació d'un partit obrer per a regir tan im
mens i complicat imperi sense els grans homes que
sempre l'han governat, veuran ara que dins de la
massa obrera hi ha també homes educats per a tals
afers, i que si per cas en falta algun per a determi
nats alts cárrecs, no falta qui es presta, degudament
preparat en altre camp, a emplenar el buit.
I ara veurem com se les arregla Mac Donald per
a respondre
sense trair la seva ideologia socialit
zant ni les seves promeses electorals, ni els seus deu
de la Gran Bretanya
als
res de primer ministre
problemes de l'atur, del desarmament, de les mino
ries, deis Soviets, de les mines, de la miseria, etc., etc.
—

El magne succés exterior de la setmana universal
i de suprem interés históric, ha estat la solemnial
ratificació i consolidació deis Tractats Laterans en
tre l'Església católica i l'Estat italiá ; acte celebrat
amb totes les de la llei i amb una majestat protoco
laria poques vegades vista, en un deis més superbs

—
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N'oficiad
Espanya
Algunes entitats bladeres, castellanes, demanen al
Govern que no permeti la importació de blats.
—La Gaceta publica un decret dictant regles per a
la constitució de la Societat encarregada de l'establi
ment d'assegurances contra les pérdues a l'exportació.
Constará de representa.nts del Banc Exterior d'Ex
portació i del Consell Superior de Cambres de Co
merç i de sis vocals en representació de les entitats
d'assegurances que integren la Societat.
S'haurá de constituir abans del primer de juliol per
les Companyies d'assegurances, les quals oportuna
ment oferiran la seva aportació i el Banc Exterior
d'Espanya, distribuint-se el capital corresponent a les
Companyies en la forma que varen acordar a la re
unió que celebraren el dia primer de maig passat al
Ministeri d'Hisertda.
L'Ajuntament de Madrid ha acordat la construc
ció d'unes 200 cases barates amb un pressupost de
sis milions de pessetes.
—El Sindicat Agrícola Católic de Almazora (Cas
telló de la Plana) ha estrenat un magnífic edifici que
s'ha construit per atendré totes les seves necessitats.
—La Caixa d'estalvis de Tarragona ha concedit
un préstec de i5o.000 pessetes a la cooperativa de
cases
barates La Conectiva, per començar la cons
trucció de 30 xalets, número igual al de socis.
—L'Escola Social de Barcelona anuncia els exá
mens de Dret Corporatiu.
—S'ha publicat el Veredicte del Concurs d'Apre
nents de Joieria. Els nombrosos treballs premiats es
taran exposats a la Sala Maragall fins el dia 25 d'a
quest

mes.

—El ministre de Justicia ha dictat una Reial ordre
disposant que quan es tracti d'empresonaments dispo
sats pels Tribunals tutelars, de menors, i persones
majors de 16 anys, n'hi ha prou per a l'ingrés deis
corregits a les presons provincials o de partit amb
un ofici de la secretaria del respectiu tribunal tute
lar en el qual es comuniqui l'acord al director o cap
de les respectives presons.
—L'Ajuntament de Bilbao projecta la construcció
de 1.120 cases barates perque aquella ciutat creix rá
pidament. Hi ha més de 7.000 famílies que viuen re

llogades.

—En el Ministeri del Treball la Junta de Qües
tions socials ha aprovat la nova llei de Cooperatives.
Consta de 40 articles.
Comprenen les Cooperatives de producció, consum,
cases barates, assegurances i crédits.
S'estableix un registre obligatori de totes les Co
operatives al Iblinisteri del Treball.
S'eximeixen les Cooperatives del pagament de con
ibució industrial i de la contribució per utilitats,
sempre que no persegneixin idea de hiere i no ser
veixin a persones estranyes.
—Una de les manifestacions més notables fins ara
de la cultura social d'Espanya, demostrada amb mo
tiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, ha es
tat la Secció de Ciencies Socials actuant en el Con
grés del Progrés de les Ciéncies.
Ha estat objecte de moltes lloances dita Secció, es
pecialrnent pels temes tractats, la cornpeténcia deis

Y

A

S

O

C

congressistes que ni prengueren part i el carácter tec
nic i práctic de llurs ensenyaments.
—Ha estat inaugurada pel Rei la barriada de cases
barates destinades a empleats. L'acte revestí la de
guda solemnitat.
--Per R. O. s'ha constituit la Junta Consultiva de
Segurs, composta de vint-i-cinc altes personalitats.
Suposem que no treballaran gratis.
—Espanya está oficialment representada en el Con
grés de la Vida pagesa que acaba d'inaugurar-se a
Budapest. Que hi aprengui força!
—Els treballs de repoblació forestal s'han empres
amb molta activitat per la part d'Almería.
—La societat cooperativa "El Hogar", de Palen
cia, ha inaugurat la seva barriada de cases barates.
Presidiren l'acte el senyor Bisbe i totes les autoritats
de la capital.

Estranger
S'ha inaugurat un Congrés internacional d'Agri
cultura a Bucarest, amb força concurs de represen
tacions de tot arreu.
—S'anuncia la troballa de noves catacumbes a
Roma, prop del seu antic cementiri. Sembla que són
del segle xtr.
—Als concursos de belleses fetnenines, de tan ri
dículs com tristos resultats, cal afegir els concursos
de bellesa masculina.
Els ha inaugurat la Universitat de Chicago. Cosa
deis ianquis tenia d'ésser.
Per aquest camí ja pot suposar-se on arribarem.
El guanyador del premi és un estudiant de 21
anys, la f otogra-fia del qual publica la pretnsa ianqui.
—S'ha inaugurat a París la Confetincia Interna
cional del Cine amb l'assistencia de 1.200 delegats de
24 nacions.
—L'ex-president deis Estats Units, Coolidgé, es
dellica ara al ram d'assegurances. Es d'esperar que
ptompte Ii faci companyia el seu amic Calles, que
també ha deixat el arree presidencial de Méxic.
—Diuen de Florencia que a l'Exposició Nacional
Italiana de la História de la Ciéncia allí inaugurada,
val la pena de fer-hi un viatge. Ara per ara ja en
tenim prou aquí d'Exposicions.
—S'ha celebrat a Viena un Congrés de perru
quers molt animat, naturalment. L'acord més impor
tant ha estat el de la supressió deis clatells pelats a
les dones.., si volen creme.
—Les dones de Geórgia, segons noves de Batum,
es sublevaren contra la prohibició oficial de portar
vel a la cara, cosa que les dones musulmanes consi
deren indispensable per a salvaguardar la seva pudí
cia. També les dones de per aquí estimaven per aques
ta raó necessari l'ús de les faldilles, peró eu van
prescindint sense barallar-se ámb ningú.
El govern turc malda de valent per tal que el po
ble estudii i s'apropii bé l'alfalaet llatí.
L'europeització el té massa preocupat.
A Itália és un f et l'expropiació de terres incul
tes. Recenttnent slan donat dos casos, sense adnae
tre

excuses.

joc a Tánger.
Congrés internacional d'Estudiants Católics,
de París, promogut pel Comité _directiu de la Pax
Romana, ha fet donar un gran pas a aquesta ja po
derosa entitat. El próxim mes de setembre es reunirá
—

—
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casa

Fill de Guillermo Puig S. en C.
Pelai, 14. Ronda Sant Pau, 68

-

Socialisme

Espiritual

.

.

Ptes. 1'00

Contra el Joc i el Pacte amb el Joc

70

Pte.l. 3'50

BARCELONA
El Sin dicat i el Casino

.

La defensa de la familia

.

.

Ptes. 0'50
Ptes. 0'50

ANGOIXES SOCIALS
Ptes. 3'50

JA SOU SUBSCRIPTORS

ENTORN DEL SINDICALISME
Ptes. 4'00

DE

CATALUNYA SOCIAL?

Venda: Editorial Políglota. Petritxol, núm. 8
Foment de Pietat Catalana. Duran 1 Bao, II

Bloc d'anunciants
Els bons amics nostres que amb l'anunci contribueixen a la difusió de la nostra revista, han
de mereixer les simpaties deis nostres subscriptors i lectors en general que coincideixen amb el nostre
idean. Ens plau publicar a continuació el nom deis nostres anunciants, per tal que els nostres amics
els recordin quan hagin d'adquirir algun deis articles que ofereixen al públic.
Heus els ací :
ACADEMIA COTS:
Av. Portal de l'Angel, 38.

ELECTRICITAT:
Antoni Alió. Laietana, 67.

ACCESSORIS D'AUTOMOBILS :
Service Station.. Aragó, 272.

GRAMOFONS:

BICICLETES

:

R. Serra. Rbla. Catalunya, 1o6.

CAMISERIA:
Salvador Rubert. Aribau, 30
Avinguda Portal de l'Angel, 53.
CIMENT ARTIFICIAL:
Josep Fradera. Ronda Universi

dad,

35.

CORRETGES:
Manuel Blasi. Passeig

Joan,

de

Sant

13.

DROGUERIA I PERFUMERIA:
Pallejá i Bonmatí, S. L. Claris, 7.

NEUMATICS:

"Bergougnan". Rambla de Cata
lunya, 76.

César Vicente. P. de Gracia, 4.
Guillem Puig. Pelai, 14.

MODES:
M.

de

Estera

Catalunya,

Galera. Ripie. de

SABATERIA:

Calçats Minerva, S. A. Laietana,
núm. 30.
Casa Creus. Aribau, 24.

7.

SASTRERIES:
MODISTA:
R.

Puigdoménech. Diagonal,

452.

NOVETATS PER A SENYORA:
"El Centro". Rda. de Sant Pere, 5.
OLIS PER A AUTO:
"Autal". Laietana, 7.
PASTES PER A SOPA:
Antiga "Casa Figueras". Rambla
de Sant Josep,

Rambla Catalunya, 52, I.'"
(Especialitat en vestits per a mens.)
Ramon Beleta. Av. del Portal de
T'Angel, 35.

MATERIAL PER A CORERTES:
Uralita, S. A.
XARXES I FILS PER A LA
PESCA:
Fills de Gabriel Juliá, Bruch, 7.

•
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Companyia

Trasatilnica

LES GRANS INDUSTRIES

ejl

VAPORS CORREUS ESPANYOLS

z

Serveis Regalan%
RAPID

FABRICA DE XARXES
1

Espan-va-Nova York.

DIRECTE

expedicions

9

RAM: Nord d'Espanya

1

l'any

a

F1LS

RETORTS

PER A LA ?ESCA

Cuba i Mxic

a

16 expedicions

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina

expedicions

12

1

LIN1A: Mediterrani, Cuba i Nova York
expedicions

16

al' any

Mediterrani, Costa Firme i Pacía
Me?iterrani

»

a

expedicions

a

l'any

expedicions

a

l'any

3 expedicions

a

l'any

11

Fernando No
12

fliS

(5'

/,Ç
.1 r

Filipines

a

»

zz,

Seryei tipus Oran Hotel.
telefonia.
Orquestra.

T. S. F.

-

Radio

-

Capella, etc.,

Bruch,

etc.

n.° 7

-

Teléfon 11422

(Entre Trafalgar i Ronda)
Per informes, a les Agencies de la Companyia
en ,?Is principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines ie la Companyia : Placa Medinaceli, 8.

BARCELON
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SE RVICE
PRIMERA

La

casa

ES'I.'ACIÓ

STAT1ON

AME:RTCANA

A

EVPANTA

.T OSEP
MANZANARES
important en gasolina, petroli, neumátics, cambres, olis,
accessoris, cines, ferreteria i tot gurmt pertany a l'autombbii.

Inés

VENDA
GARATGE

A

L'ENGRÓS

1

DETALL

CENTRAL:
Carrer Aragó, 272

1 TALLERS:

SUCURSAL:

CASA

Sepúlveda, 148-150
Villarrocl, 35
1 Florldablanca, 121

Carrero

Passelg

de

Grhcla, 45

Encreuament

MAGATZEMS:
Consell de C.',ent, 421
laa

wwwww da

Esplugues de 1.1ubregat:
Carrer I,aureano

Teléfon 11550

Telefon 31510

grasses,

Miró,

de les

59

carre

BARCELONA

teres de Madrid 1 Cornella

ireronnriirryrrwirsrvir$

IriMiniirilt

ILAJLJUL111.1.11JULILIJLIAJJLILIJLIJI

•.,

8T

TE%

r
,

r

11,

O R. ift E NirS

Ex-professor de l'AcadCmia de Medres Sash es de Barcelona

Aquesta

sastreria és coneg,uda i apreciada per tothom a qui li agrada el
bon vestir perque en la seva confccció i en los seves robes es troba un
gust inconfusible. Grans existéncies en géneros de totes classcs.
El

Rambla de

5

O/0

de

descompte especial

Cafalunya, 12, 1,er

als
/

subscriptora

de CATALUNYA SOCIAL.

Teldon 16040
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Académia Cots
Direcció

general:

Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA

F'UNDADA
Tellfon 18953

SUCURSALS:

CLASSES

E. N

1679
782

A.-Apartat

MADRID, Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guirnerit, 32
REUS, Arrabal Robuster, 23; MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Carrne, 52 bis.
SELECTES separats es dos sexes per diferents pisos 1 escales

COMERp

IDIOMES

Procecliments erninentrnent prácties
CLASSES GENERALS, QUOTA. MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alurnne5 per ocupar bones

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cáleul.—Lletra

places..

comercial.—Correspondéncia.— Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació

comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguáfons,—Máquines

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.
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GARATGE I TALLERS "BALMES44

JUL.'
BALMF.S, 76

EL

(entre Aragó

MIL

i

ATUSTATGE I REPARACIÓ

KILUG

RENDIMENT EN

Val?ncia).

PER

O FC
11144¦41411

-

TELEFON 75941

MI A "T

1 A L.

A

LES
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PREUS

REPARACIONS

LIMITATS I MÁXIM
—

STOCK ELÉCTRIC

INSTAULACIONS, MAGNETOS, BOBINATS,

A

COB
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