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El perqué del do

or

LIkó ascética i apologéiica

És tendencia innata de

nostra

naturalesa

cercar

la

felicitat. L'home vol fruir i fruir malgrat totes les
dificultats que es presentin. Per assolir la tan som
lijada i cobejada felicitat en els 'braços de la qual
desitgem un dia reposar, hom es f adiga sens cessar
afrontant tota mena de treballs i perills. Per?) la f e
licitat, com rnés próxima i propera se'ns presenta,
Cli realitat més llunyana de nosaltres está, essent un
somni enganyador que s'esvaeix com boira de f urn
cmpesa per suau ventijol, i en lloc seu trobem el
dolor que ens segueix arreu acompanyant-nos del
breçol a la tomba. El dolor, segons frase de Piag
gia (r), és nostra herencia terrena, és el f at que pesa
damunt els destins de l'home sens que la ciencia, la
riquesa, l'amistat i la mateixa virtut ens en puguin
desiliurar. La vida humana és un sonmi rápid i do

loros;

l'home sembla haver nascut per la infelicitat ;
una continuada tristor embolcalla el seu esperit i
una eterna malenconia envaeix els seus pensaments.

Davant el
joventut i

dolor hi ha indiscutible igualtat : en la
la vellesa, en la riquesa i en la po
bresa, en la humiliació i en la glória el dolor se'ns
fa trobadís malgrat l'esforç per defugir-lo. El dolor
Penetra en els palaus sumptuosos i en les casetes
humils, afligeix el cor del savi i apena el de l'igno
rant ; si lagrimes doloroses humitegen els ulls del
Pobre, lagrimes de dolor llisquen per les galtes del
rie. La terra on sojornem no és el palau de la f eli
citat, sino trista vall de llágrimes.
Les tribulacions en aquest món són inevitables.
Com l'ombra acompanya el cos necessáriament, tan
necessáriarnent les tribulacions segueixen l'home en
tot el curs de la seva vida. Les malalties, els dolors,
la pobretat, les persecucions, les ansietats, els te
-mors, els afanys de cos i d'esperit, més o menys, cal
que a tothom atribulin. Així com és impossible cosa
que els peixos
estiguin en la mar sense que es mu
Ilin, així és impossible cosa que nosaltres siguem en
món exempts de tribulació. Per la qual cosa són
de compadir
aquells cristians qui no es preocupen
d'altra cosa que d'allunyar d'ells les tribulacions i
sempre aspiren a una vida f eliç en aquesta vall de
llágrimes ; són com els peixos que tinguessin la folia
pretensió de romandre eixuts mentre fossin empe
lagats en la mar (2). Nostra vida, diu Sant Agustí, és
en

continua malaltia; i l'autor de la Imitació de Crist
deixá escrita la sentencia que mai no haurlem d'obli
dar : "La creu está sempre preparada i a tot arreu
t'espera. -No pots desIliurar-te'n ves a on vulguis."
Davant tals consideracions, lluny de nosaltres la
reprotxable conducta de certs herétics i mals cris
tians pels qui la contemplació de realitats tan dolo
roses és ocasió
de planys, queixes i ádhuc blasfe
mies contra la Providencia.
fatsia que en l'ordre actual• de la Providencia sia
la creu la clau del Paradís, no ens f ou per Déu as
senyalada, sinó per nosaltres mateixos lliurement es
collida, primerament en la lliure voluntat de nostre
primer pare i cap de tota la humanitat, Adam, i se
gonament per cadascun de nostres propis pecats per
sonals, trist esplet de nostra personal llibertat.
Després del pecat original vingueren al món les
tribulacions en cástig de l'home per sentencia de Déu
inexorable. Així com és sentencia seva que tots mo
rim, sentencia seva és també que tots siguem atri
bulats. Per la qual cosa veiem que així com tots
moren, així tots en alguna manera sofreixen treballs.
com f óra niciesa máxima pretendre o solament es
perar el no morir, niciesa máxima també fóra pre
tendre o esperar viure sense tribulacions (3).
Oi més : entre nosaltres, diu Monsabré, ningú no
hi ha que pugui atorgar-se un certificat d'innocén
cia. El pecat personal, generalment parlant, es con
verteix en depravades consuetuds que torben l'áni
ma i minven les forces de l'organisme, suspenent o
desgavellant el seu normal funcionament : és el dolor.
Demés, és el pecat personal un desordre causat per
l'abús de nostra llibertat, de qué som responsables,
essent per tant mereixedors de cástig i deutors d'ex
piació : és el dolor. Diles grans lleis, per dir-ho així,
regeixen la Providencia en el govern de la humani
tat : el respecte a la llibertat, d'on prové el bé i el
mal; la rebellió de la naturalesa caiguda, causa del
sof riment. Llibertat !, expiació I lluminoses veritats
tranquilitzadores de nostra contorbada intelligéncia.
Déu comporta el mal, no el vol ; Déu del sof riment
n'és causa permissiva, no eficient (4).
Ultra les raons exposades, quelcom aclaridores
del misten i del dolor, raons de caire filosófic i teo
lógic que ens f orcen a reconéixer la Providencia en
una
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governament del món, hi han les raons de ca;re
ascetic que ens donen el convencirnent de la justesa
i veracitat de la sentencia "Sápigues que les ánimes
rnés estimades del meu Pare són aquelles qui són tre
ballades pels sofriments més grans" que corn a rebu
da de llavis de Jesucrist ens tramet Santa Teresa.
Déu sembra de punxants espines el camí de la
vida perqué Eh, bondat infinita i Pare nostre amo
rosíssim, ens estima. Déu Senyor nostre vol la nos
tra felicitat eterna i per go procura, aidant-nos amb
l'auxili de la grácia, que acumulern tresors de bones
obres mereixedores d'aquesta felicitat, i quan veu
que nosaltres en lloc de seguir les lleis santes de
l'Evangeli, que són el camí que porta a la glória, ens
aboquem follament en bragos del pecat que ens me
naria a l'eterna dissort d'una eternal condemna a
un foc inacabable, es serveix de la seva punidora vara
per a retornar-nos al dret camí, com un pare que,
perque els seus fills cornpleixin degudament llurs
deures, es rnostra sever i amenaçador, i si qualque
vegada infringeixen els seus manaments, els castiga
amb la verga de la disciplina amenagant-los amb
quelcom pitjor si amb la correcció no esmenen la
iiifracció comesa. Déu nostre Senyor, quan veu la
nostra ánima ensopida, dormida, atacada de la greu
malaltia del pecat i amenagada arnb l'encesa dalla
de la mort eterna ; una bancarrota que aterra una
fortuna que semblava incommovible; una tenebrosa
intriga que malmet la preada honra ; 'la mort que ens
arrabassa una persona volguda ; una pedregada que
trosseja totalment les collites, anorreant les suors
d'infeligos i abnegats pagesos, ens desperta, ens des
vetlla guarint-nos les naf res i dolences de ránima,
retornant-nos la valuosa salut espiritual i fent-nos
girar els ulls al cel en demanda de perdó i miseri
córdia. El que sernbla crueltat, egoisme i caprici, és
un amorós -pla de la Providencia en
favor nostre.
Hi ha dret a motejar de cruel i sense cor una
mare que té valor per subjectar el seu fillet que ron
dina, plora i botzineja perqué un expert i saberut
metge practiqui en en operacions de cirurgia neces
sáries per a guarir-lo de greu malaltia que arnenaga
arrabassar-li la vida? No; aquesta mare, no obstant
les llágrimes, crits i botzines del fill benamat, per
deslliurar-lo de la mort que aleteja entorn d'ell, per
met que operacions doloroses que han de tornar-li
la cobejada salut u torturin el cos fent-li caure deis
ulls Ilágrimes abundoses ; pel vertader amor que sent
envers el seu fill, en esguardar-lo malalt i perillant-li
greument la vida, amor que esberla el seu cor ma
ternal, comporta que amargoses metgies el facin plo
rar. Jatsia sembli paradoxa, nostra vida és pel dolor
apesarada, per l'amor que ens porta Déu : Nos di
ligo arguo et castigo.
En confirmació de l'esmentada sentencia de Santa
Teresa, cal únicament remarcar que les persones
de Déu més amades han estat les més atribulades.
Jesucrist, el Fill predilecte del Pare, és el Vir dolo
rum, l'Home de dolors; la Verge M,aria, la Regina
deis mártirs i els sants, amics seus benamats, com
més perfecció han tingut més han begut el calze de
les tribulacions. Déu, segons la seva promesa, vol
convertir en joioses rialles les llágrimes que entelen
nostres delicats ulls, en alegres cangons els planyívols
gemecs de nostres sedents llavis, la pena en goig, la
tristesa en alegria, l'aflicció en benaurança. Liad
versitat produeix gratis béns a l'ánima cristiana ;
l'aflicció dóna seny, treu l'orgull i supérbia del cor
de l'home, preserva del pecat i satisfá a la justicia
el
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divina pchs pecats passats. Desterra la tibiesa, exci
ta a la práctica de la virtut i ens augmenta la glória
eterna. Per aixó Sant Jaume bé pot anomenar ben
amats o sortosos aquells qui són aclaparats en aquest
món (5).
La prosperitat, pel contrari, és font ordinária
ment de tots els mals, de tota mena de vicis i pecats;
i quan hi manca un fons de temor de Déu, amb f a
cilitat es compleix la sentencia deis Proverbis : "La
prosperitat perd els insensats", i, com diu Sant Agus-.
tí, "fins als bons fa cruixir, exposánt-los a mil perills
de

perdre's" (6).

Altres raons poden exposar-se per a conciliar la
Providencia amorosa de Déu amb la existencia del
dolor que apena la nostra vida. Nosaltres en tenim
prou amb l'exposat. Quan l'aflicció tusti les portes
de nostre cor, sense oblidar-nos de la sentencia del
venerable P. Lluís de Lapuente, que hauria d'ésser
la norma de nostra vida, "Pren les coses dolces
d'aquesta vida per amargues i les amargues per dol
ces i tindrás sempre pau", recordem-nos de les pa
raules del Bon Jesús : "Benamats els qui ploren per
que ells seran consolats". Quan la dissort ens faci
plorar i gemegar, en lloc de criticar i murmurar de
la Providencia, sia per nosaltres de gran consol i
estímul la paraula i promesa de Jesús, que la nostra
tristesa es convertirá en goig immens, etern... Per
a consolar-nos de nostres penes, pensem que el terme
de nostre viatge está molt més a prop del que pen
sem. Un poc de temps... nornés, i el cel ens obrirá
les portes (y).

JOAN POBLET ROSANES,
(1)
(2)
(3)
(4)
ium 1,
(5)
(6)
(7)

prev.

Piaggio: Homilias Apologéticas, pág. 167.
Frassinetti: Explicacions de l'Evangeli, vol. II,
Frassinetti : Obra citada.
Bcaudenom: Meditations affectives et

p,

pratiques,

yo

med. 44.

Ginebra-Scrra
Ibid.
Ibid.

mi..t

:

Homilies, pág.
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Morera ! Galicia
In rnemoriam

Llegim

Catalunya:
"A la bona lnenzória del que fou entusiasta vilanoví
adoptiu, Magí Morera i Galicia.
"Unes pietoses damiselles, admiradores fervents
de l'insigne poeta lleidatá Magí Morera i Galicia,
qui tots els anys sojornava entre nosaltres, durant la
temporada estival, en el plácid niu que s'havia bas
a

La Veu de

tit ran de les ones, han determinat oferir a la seva
memória una solemnial "corona" a la Verge Dolo
rosa, de la qual era fervent devot el malaguanyat
poeta.
Tots els divendres de l'any, la reial i centenária
Congregació deis Dolors, establerta a l'arxiprestal
església de Sant Antoni, dedica a la Verge la prác
tica pietosa de la "Corona de dolors" en son propi
altar de la capella del Sagrament i, per tant, la co
rona del propvinent divendres, dia 16 a les set del
vespre, será aplicada a la bona memória del fervent
admirador de la Verge en Magí Morera i Galicia.
Al tal acte de cristiana recordanga
al qual ha es
tat invitada la familia de l'illustre traspassat
que
den convidats també els bons vilandvins."
—

—
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Mcmóries d'un czibaler
XI
LA "BABA"
En la

I

quan repasso aquells temps
profunda impressió en la meya
ánima, hi trobo com pintat un quadro en el qual la
baba seu a un canapé fent mitja i rient de l'entre

memória,

meya

que han deixat tan

maliadura de l'heren que li desfá el rnonyet que fan
encara possible unes quanta dotzenes de cabells

blancs de dos

Sigui
l'hereu,

pams de

llarg.

dit amb tota veritat que el meu germá gran,
era
alló que se'n diu una espuma. Vivor
com la deis seus ulls no l'he vista mai. Moviments
expressius i rápids com e's que sabia imprimir a la
seva fesornia,
tampoc. Els seus jocs prenien un aire
d'avalotarnent si encaro no havien passat pel seas
de la reflexió i un aire d'inflexibilitat metódica si ja
havien estat emmotllats préviment en el seu pensa
rnent. Ja de jnve, el talent, el métode i el carácter
traspuaven ádhuc rm els seus jocs i algú hauria po
gut pronosticar d'ell coses extraordináries i no manca
ra qui les contará algun dia. jo parlo de quan tenia
ell setze anvs i jo dotze. Els altres germans més pe
tits l'admirávem sempre, l'envejávem algunes vega
des i el terniern en alguna que altra ocasió. Estimá
vem

també collaborar als seus plans i no ens podia
fer més gran obsequi que sollicitar de nosaltres
aquesta collaboració als seus jocs o a la seva tasca
de torner, marqueter i fuster a qué era donat per afi
ció quan no estudiava.
Jo he sentit dir que quan era petit, petit, veient
que les llavors grillaven i daven plantes que feien
atres llavors, va consultar amb el pare la conveniln
cia de sembrar peces de dos a veure si arnb el temps
se 'n pocha fer collita. El pare no li va desaconsellar,
només li va encomanar que fes la provatura en se
cret, no f os cas que els altres se'n burlessin si la
provatura no reeixia. Va passar, doncs, que a la quin
tana de casa, ell va sembrar dues peces de dos quartos
i de tant en tant anava a inspeccionar-les. Fins Ii va
arribar a semblar que grillaven quan les va trobar
plenes de verdet, per5 no tarda a convéncer-se que
tot era illusió. Es veu que ja de molt menut era un

frafegó.

ElI i la baba

se

la tenien

als entroncaments diversos fets entre elles o
d'elles amb famílies del Vallés, del Pla del Llobre
gat, del Pla de Barcelona i del Camp de Tarrago
na, comarques aquestes que acostumen a proveir de
joves les cases pairals del Penedés quan anaven a
cercar-les en altra comarca que no fos la própia.
I així la seva narració venia a ésser gairebé com la
história del país, molt més interessant per a ella
que la de Napoleó que en venia a ésser com un pc
tit episodi. Si al meu germá no se li acudia cap
pretext per a defugir la trema d'aquells entroncaments
nes,

jurada.

Ell cada dia

ru

Iniava una picardia nova o li desfeia el mouyo, cosa
ben freqüent, o li escorria dues passades de la mitja,

Ii cosia les faldilles al coixl del canapé o li posava
al revés el mocador del cap o li amagava la bossa
de la mitja o li omplia de paper mastegat el penillo
i ella, que
des que va complir els setanta cinc anys
havia perdut la facultat d'enutjar-se, reja i més
reia i no li regatejava els qualificatius d'esbojarrat,
dolent, pillet i altres per l'estil atorgats, peró, amb
alguna mena d'orgull. Ella, l'ávia, tenia també els
seus contracops i, si
arribava a veure'l assegut vora
sen, cosa no molt
freqüent, com si volgués desper
tar en ell el sentiment de la dignitat de la própia
nissaga, fi anava retreient noms passats i históries
antigues 1, com que aixó deis noms i de les histo
ries s'emboliquen com les
cireres, tot seguit anava
a
Parar als antics parentius de les cases pairals vel

i

d'aquelles generacions, s'algava

i

s'asseia,

anava

i avall, mirava per la porta o per la finestra,
picava damunt la taula i no tardava en manifestar
que no havia entés res de res, que no sabia si els
de can Tomen eren parents de terg gran deis de can
Rovira, si l'ávia difunta de can Bosch era fila de
Vilafranca o de Granollers i a lo millor fi cava culle
rada en la conversa per a no restar en actitud rnassa
passiva i acabava per confessar la seva incapacitat
per a seguir el fil de tantes generacions. Ell també en
sabia un d'embolic d'aquells que feia de molt mal en
tendre i era el cas d'un que per medi de casaments
estranys acabava per a ésser avi d'ell mateix. Així
tal com sona. I si l'ávia no ho volia creure, l'hereu
Ji tornava a explicar tot el joc deis disbarats que com
mes vegades es sentia més poc s'entenia. I així que
chava acabada aquella qüestió enutjosa deis parentius
tantes veades explicada i mai acabada d'entendre.
Aixó cm fa pensar que el talent més comú en les
dones és el talent analític que és capag de seguir el
fil d'un parentiu a través de cinc generacions amb
totes les branques derivades, entroncaments i em
pelts sens que en el seu cap i en la seva memória i
en la seva llengua se'ls ernboliqui la troca.
Pel que fa a la baba si li preguntaven, poso per
cas, si eren parents les famílies de can Bas i de can
Serra, ella anava muntant per les generacions pas
sades com per un cami fressat i ben aviat se sabia si
aquelles eren dues branques que es resolguessin en
una soca o dues soques ben especifiques.
Més d'una vegada el pare li havia dit :
—Peró, mare, com és possible que vós tingueu al
cap tantes peces i tantes menudes históries i tants
caps de troca i que les sapigueu combinar i explicar
i descabdellar sense embolia?
amunt

I

ella, filosóficament, responia :

—jo

us diré que no sabent de Ilegir i escriure el
está tan encaparrat i es té més temps per a
fer memória deis véins i coneguts i de les coses que
s'han sentit dir als pares. Altrament ja saps, Josep,
que fa anys que dormo poc perqué la son no m'es
tima gaire i les nits d'hivern són prou llargues per
anar filant i trenant i teixint aquests fils...
Si encara resultará que el llegir i escriure fa tor
nar beneit ! Si vindrem a parar en qué el tenir els
sentits oberts a tot el que ve de f ora estronca la tra
dició! Si será veritat que l'interés que posem en sa
ber el que passa a la Xina ens fa cecs per a adonar
nos del que passa a casa nostra o que el massa me
ditar de les categories metafísiques fa perdre el sen
tit comú I
Es cbpia, JORDI ARNAU

cap

no

SOBRE UNA CALAMITAT PÚBLICA

Els amics del bosc
Sempre havem tino;ut a casa nostra bons amics
del bosc. Quan poca gent es preocupava deis boscos,
en aquestes columnes mai no mancaven plomes que
els (leí ensessin. CMALUNYA SOCIAI, maldava contra
els destralers que els aterraven i contra els incen
diaris que, inconscients o conscientment, els des

comprar-se un piano
roureda monumental

truien.

n'hem dit també quelcom mantes vegades.
que ara n'acaba de parlar amb tota l'auto
ritat de qué justament f rueix el benemérit Instituí
Catalá de Sant Isidre Llaurador, deixarem la pa
raula, no sense abans felicitar-lo i encoratjar-lo per
la seva ben documentada i assenyada Memória sobre
les causes que afavoreixen els incendis forestals i
els procediments millors per atenuar aquesta cala
mitat social, Memória que jutgem importantíssima..
En una de les seves principals conclusions s'es
tableix la necessitat d'infiltrar en la consciencia pú
blica sentiments de respecte i de máxima considera
ció als hoscos, conjunt d'éssers vivents, que es res
senten de l'acció de tot a-.ent que no vingui de la
própia naturalesa i del tractarnent racional que ha
de donar-los el seu propietari. Tot bosc, o la majo
ria, s'afegeix, vénen a ésser com uns sembrats i
planters perrnanents, i consegüentment hauria de
condicionar-s'hi el tránsit, de manera que es produís
el menor dany possible i s'allunyés el perill de pro

—

—

demés), no passaran molts anys sense que
del tot pelada la nostra estimadíssima terra,
fora deis af raus pirenencs més inasequibles.
Aquesta ja tan avançada desolació tindria d'abran
dar el cor de tots els bons catalans per tal de no
permetre que es consumes del tot, encara que f os
tensa per

quedi

un

sometent

gran crim de lesa

moral que fes

impossible aquest

patria.

Per aixó demanem la constitució d'una entitat com
la deis Andes de l'art vell, consagrada amb cos i
ánima a aquesta empresa de salvació nacional.
Els efectes de la destrucció deis hoscos són tan
generals com evidents.
Els enginyers forestals i les persones que es sen
ten amb amor i tenen mitjans de fer-ho, començant
per les autoritats populars, haurien de confeccio
nar uns senzills estats en els quals constessin (grosso

modo)

les

següents

dades:

La Superficie de boscos desapareguts de so anys
ença (faria esgarrifar la xifra).
2.a Disminució del caudal ordinari deis nostres
rius principals (del principal de tots, el Segre, sa
bem que ha perdut més d'un terç del seu antic cau
dal, d'uns 40 anys ença).

3.8

,

en

Rius convertits en torrenteres i llits de riu
seca permanent definitiu.
Fonts esgotades del tot

(que són innombra

bles).
5.9 Poblacions mancades d'aigua,
fatalment de quedar-hi a no tardar.
6.8 Propietats, o finques, abans
ruinades ara per la falta deis boscos.

7.8

millenária,

tants

que sois
Des de les nostres primeres campanyes
ens trobávem aleshores!
tal volta ha perdut Ca
talunya la meitat de la seva riquesa forestal. Al pas
que ara va aquesta pérdua (constant, intensa i ex

alçant

vengué

per sis mil rals una
que avui valdria un
tresor, fins el nom del pobre vailet que per a tenir
nous terrenys on pasturar les seves cabres cala foc
a la brossa i abranda una muntanya.
Deis remeis per a salvar els nostres hoscos res
es

Canvis sensibles

en

o

amenaçades

floreixents,

ar

les condicions climatoló

giques ocasionats per aquesta mateixa falta.
8.8 Magnífics indrets (que també són riquesa)
egvanits per l'arrasament de l'arbratge. Etcétera, etc.
Un estat total així, ben comprensiu (i encara tnolt
tités complet si es volia), faria posar els cabells de

punta.

I al peu d'aquest estat funerari, luctuosíssim, hom
faria posar els noms deis principals i més caracte
rístics autors d'aquesta devastació, des del nom d'a
quell noble i ric propietari filharmónic que per a

I

com

En altres conclusions es demana que es prohi
beixi encendre foc dios el bosc als transeünts, i, sota
determinades condicions, als qui treballen en el bosc;
que es prohibeixi també fumar i portar llumins din
tre el bosc
possessió de bestiar de llana i cabrum
als qui no gaudeixin de terres própies o arrenda
des, i el pasturatge durant uns anys, en tot bosc in
eendiat ; l'elevació de globos aerostátics a una dis
tancia mínima de tot bosc, etc.
Es demana, per altra part, que es condicioni la
caça, la tuendicitat, la installació i funcionament de
carboneres i de tota industria situada en les proxi
mitats d'un bosc que empri combustibles o matéries
inflamables.
També es reclamen concretes mesures de previsió
per part de les companyies de ferrocarrils, referént
al perill del foc, de les locomotores, i per part de
les companyies d'electricitat que tenen cables este
sos per entremig de les masses forestals.
Tenint en compte altres aspectes deis incendis fo
restals, clemana l'Institut Agrícola Catalá de Sant
Isidre que l'Estat collabori, per diversos mitjans, a
qué els propietaris de hoscos puguin tenir-los nets
de brossa, i assenyala diverses mesures preventives
que aqucsts haurien d'adoptar.
El principal mitjá de previsió és la vigilancia, peró
no a arree deis propictaris, sinó de l'Estat, puix que
és tasca primordial d'aquest, protegir la propietat
privada de tots els ciutadans.
S'ha d'establir, per tant, la guarderia rural, cosa
que CATALUNYA SOCIAL ha demanat sempre, i la
seva eficácia s'ha de completar amb la imposició de
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les corresponents sancions als qui no compleixin el
que disposen les lleis de policia rural, castigant-se,
ádhuc, la irnprudéncia i la negligéncia, encara que
per la seva causa no es produeixi dany.
L'actuació de la vigilancia s'ha de completar,
també, amb l'organització de personal que habitual
ment no presti semblant servei, peró que pugui es
ser utilitzat en
cas d'incendi, i
amb diversos mit
jans per a circular rápidament la noticia del sinistre
(teléfon, telégraf, radio, automóbils, adhuc l'avia
ció) i per a combatre les flames (dipósit d'eines a

propósit, extintors, etc.).

Entre altres conclusions es dedueixen de la Me
mória que l'Institut patrocina que tota finca devas
tada per l'incendi, produeixi baixa respecte de tot

impost,
xa

per tal que

es

tingui d'afectar els

repobli,

que mai la bai
que tin
fins que el bosc estigui en

altres

sense

contribuents, i

gui una durada llarga,
condicions de produir.
Refcrent a l'assegurança d'incendis de boscos, no
realitzada a Espanya per Companyies mercantils,
ella funcions de prevenció contra sem
blants accidents, creu l'Institut que no estaria de
mes la creació d'una o diverses 1\.lutties amb l'in
grés forçós dels hoscos públics, i voluntari per part
deis hoscos de domini privat.
Ultra la Memória en qüestió, l'Institut ha confec
que porta

en
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detallada estadística deis incendis de hos

esdevinguts en el passat estiu a Catalunya. Por
ta registrats 159 incendis que afecten 409 propie
taris i comprenen una extensió superficial de 6.000
cos

hectárees.
Les pérdues calculades passen la xifra de tres mi
lions i mig de pessetes, amb unes 167.000 pessetes
import de les pérdues independentment de la pro
ducció estrictament forestal.
Per més que a causa de la poca o nulla vigilan
cia, no es pot precisar la causa de la major part deis
incendis, no obstant, molts són atribu'ts a impru
déncies i a causes fortuites peró evitables.
Una de les ensenyances que es desprenen de l'es
tadística confeccionada per l'Institut, és, al seu ju
dici, el gran percentatge d'incendis esdevinguts els
diumenges i dies de festa, en relació de 2 a I, la
qual cosa demostra que causen més incendis les im
prudencies deis qui van al bosc per passatemps, que
les deis que hi treballen.
diu
Entre altres ensenyances, totes deplorables
l'Institut —que l'estadística proporciona, cal asse
nyalar que poques vegades, en declarar-se un incen
di, hi ha lloc a la formació de l'oportú atestat, i en
cara és més rar
que es trobi l'autor o presumptl
autor de l'incencli ; finalment, diu, encara és més rar
que es dicti senténcia condemnatória.
—
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Un jorn d'apastoim
A la parróquia de Sant Martí de Provençals (Clot)
s'ha reunit un bell estol de joves entusiastes mies

Creador, despertá fortament la cur.iositat, arrener

lititirgia, els quals en el període d'un any s'en
orgulleixen- noblement d'escampar arreu l'alenada
flairosa de llurs ideals.
El 15 d'aquest mes (f esta de l'Assumpció de la
Mare de Déu) organitzaren una sortida d'assaig

rasters.

de la

apostólic a l'ermi`a de Sant Mtn, prop de Rubí.
El programa esplendidíssim de la diada era a bas
tament curull de cultura i bonhornia, dominant en
sa part més principal una enlairada concepció d'es

piritualitat.
L'agradable companyia

Segalés, Sch. P.,

guns motets. La formosa i sentida plática del religiós
escolapi f ou escoltada devotament.
A l'esmorzar, un breu descans dona lloc al inter
canvi d'idees i orientacions i pIans referents a actes
per tal d'assolir la total participació del

htúrgics,

els rnateixos, principalment en la part rela
Fou de vera transcendéncia aquest acte.
Després de l'espléndid dinar, al qual acompanyaren
exi?ressius parlaments, s'organitzá una vetllada li
teraria en plena natura, semblant hom dina a una
predica del Pare Sant Francesc, tan amic d'aquest
formós escenari.
L'éxit fou esclatant i d'edificació corprenedora.
El discurs d'obertura
d'En Jaume Riera, evocant
les meravelles que
ens envolten en relació amb son

Uva al

en

cant.

al

seu

expectació.
del R. P.

regularitzá en força de manera tota la f esta.
De bon rnatí comença l'acte litúrgic per excellén
cm: la santa missa cantada i la Comunió, interpre
tant-se amb molta justesa la missa De Angelis i al

P.oble

entorn un nombrosíssim públic de fo
Molts fins sacrificaven de bon grat la mig
diada per a sentir la paraula cálida de l'ardit orador:
Els temes restants f oren Ilargament aplaudits, ame
nitza's amb cants populars i poesies humorístiques,
endevinalles i combles, monólegs, relacions intimes
de la liturgia i el Santíssim Sagrament, narració del
martiri de Sant Tarcisi, poesies patriótiques, etc.
A continuació s'inicia un interessant partit de
basket-ball, sota el guiatge del P. Segalés, de gran
rant

Finalitzá la festa amb el rés del

sant

Rosarisemi

tonat i amb la visita espiritual a la Mare de Dérí
de Montserrat, Salve i Virolai.
Diades com aquestes, modestes si es vol, per ó molt

fecundes, amarades d'alta religiositat, encoratgetx
fortament. En elles la joventut assedegada de ve
ritat, per la força d'una unió santificadora, clesafia
amb el front ben alt tot respecte humá, enlairani
totes ses poténcies a les més sanes i nobles aspira
cions. Bona diferéncia, diríem, a l'actuació d'aquelli.
que, vivint distrets de llur religió, es llencen a la
disbauxa, a una cridória desenfrenada, eixordad."1.,.
ra, i al trasbals del cos (particularment en els apats),
quan tot plegat sols deixa el rastre de l'enfarfec
mantes vegades de la torbació mental.
Entre católics práctics no tot se'n va en missel
i parenostres. També en saben de fer broma; em
pero donen als actes indiferents el parallelismé
adient a llurs creences.

ANTONI CENDRó$
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Del món del freball
Per les obreres més tristes

I les pobres obreres, amb els ulls humitejats, pre
les peces que els allarguen i se'n van corrents
a començar la tasca a fi que el dissabte no manquin
als pares vellets, o als germans malalts, els recursos
indispensables per anar tirant
Quin remei es veu per aquest estol de petites mar
tirs del treball a domicili, per aquestes víctimes he
roiques de les condicions del treball de la dona des
emparada ?
Alguna vegacla hem sentit exclamar a algun com
prador de generes confeccionats per aqueixes obre
res ignotes : "Sembla impossible que
aquest article
de tant de treball i tan ben acabat pugui vendre's
tan barat !"
Ara ja se sap el secrct. Es la sang, és la vida de
les obreres, esgotada, sacrificada per a poder men
jar un bocí de pa.
no hi haurá redempció per elles ?
nen

-Posats a estudiar qüestions locals del petit món
del treball nostre, creiem f er un bé cridant l'aten
ció respecte d'un sector d'obreres que treballen als
sus propis domicilis, sense cap control, durant no
vuit hores, sinó deu o ciotze, o quinze o més.
Tot barceloní un poc informat les concix. Són les
obreres esdevingudes tals per ganes de f er-se amb
cabals propis a fi de poder vestir millor del que per
meten les possibilitats de les seves famílies.
D'aquestes obreres, que són nombroses i sois ser
veixen per disputar la f eina a les pobres obreres
que la necessiten per a menjar, no cal parlar-ne si
no és per a criticar la seva conducta. Són filies de
"cases bones", ahunes, i la major part de famílies
que s'ho passen bé, per6... volen estirar més la má
irga que el

braç,

com

sol

dir-se,

i

apenen

a

aquest

Majá.
Les obreres

a

les

quals

ens

referim, les "obreres

Un gran locaut

arranjat

tristes", són aquelles
ves

mans

que amb el treball de les se
mantenen el foc de la llar ; són aquelles

obreres filies de famílies que f oren acomodades i
"vingueren a menys", que amaguen les seves ne
cessitats insatisfetes, quan no les seves miséries ir
redimibles, en el si emboirat de les grans capitals,
en els nostres vells carrers, en els pisos alts i barats
no assequibles a les rnirades tafaneres de les done
tes del barri o de les antigues amigues que no co
neixen aquestes desgrácies en la seva propia llar i
no saben avenir-se deis ensorraments de les llars

conegudes.
A Barcelona (que per tants és mare i per altres
es compten per molts de milers aquestes
Ilars enrunades, amb les corresponents obreres he
roiques per a contenir les runes.
Prou que es veuen i coneixen aquestes obreres
estlanguides, anant sempre corrents i com d'escapa
da, pels nostres carrers ; i prou que traeix la po
bresa de les seves llars la mainada escanyolida que
d'ells surt per a distreure la pena i esvair mals de

inarastra)

cap...
: Aquestes
obreres pettanyen, técnicament, a l'es
tol innúmer de les classificades com obreres de
"águila, per?, no hi ha manera de fer-se'n cárrec les
inspectores del treball ni, per tant, de protegir-les
degudarnent. La seva esgotaclora tasca la fan dins
el clos sagrat de la seva familia per res del món
permetrien cap control oficial.
Tenen un concente tan alt de la seva dignitat que
es creurien deshonrades si algun agent governatiu
els oferís el seu ajut.
Elles treballen con' d'amagat. Van a buscar, tam
hé
la feina a fer, i la contracten (és
un dir I) personalment,
vis-a-vis.., si els plau per

força!
—D'aquesta dotzena de... tantes pessetes.
—D'aquesta altra dotzena de... tants rals... El llum
i el fil corre a cárrec de vostés. Ja tenen máquina?
pis és precisa.
—Peró si treballant dotze hores al dia
respo
no podem tan
sois menjar.
nen
—No s'apurin. Encara trobarem tná d'obra més
barata.
—

—

El locaut imposat fa tres inesos a les filatures an
gleses del cotó, s'ha arranjat grácies a l'arbitratge
quasibé ordenat pel Govern als patrons i als obrers.
Els árbitres reunits a Manchester han vingut a
un acord. Les 1.500 fábriques i el mig milió d'obrers
afectats pel locaut ja treballen descansadament sen
la por d'un

se

atur

fatal. Els conflictes i dificultats

vagin sorgint s'aniran arreglant amigablement.
Es creu que la rebaixa deis jornals que imposaven

que

els patrons
12'86 per Lo°
será rnolt red&da.
Detnés les fábriques aniran modernitzant-se per tal
que puguin produir més i millor, i competir amb les
de f ora.
Les dues parts es mostren satisfetes de l'éxit de
l'arbitratge i procuraran d'ara endavant obrar per
fectament .d'acord i evitar així les pérdues i angoi
xes sofertes, que són quantioses i sensibles de debó.
Aquesta lliçó comporta moltes ensenyances, en
cara que no noves, al món del treball.
La solidaritat natural de tots els elements de la
producció en la seva comú tasca, s'ha posat altra
volta de manifest. Va fent camí aquesta idea de la
solidaritat en tots els camps de l'activitat humana.
La lluita de classes es va convertint en coopera
ció d'esforços, i s'apropa el dia en qué patrons i
obrers, obrers i patrons, seran tots uns davant de la
comú empresa de la producció. Res més absurd que
una Iluita per a inillorar les condicions de un ne
goci que interessi les dues parts. Res Inés natural
que un acord per a portar-lo a bon terme.
Ja fa temps que les vagues no es resolen a cops
de puny, sinó a cópia de comprensió.
Aquest és un deis bons camins de la pau social,
encara que no l'únic.
—

Noticies

—

curtes

Entre nacionalistes i obrers ocorregué a Viena
sagnant collisió, resultant nombroses víctirnes.
—Altre tant es produí a Wellington (N. Z.) entre
els colís vaguistes i la policia, amb semblants re
sultats.
—La qüesti6 de l'asseguranga de l'atur forçós als
una

c

A

obrers alemanys preocupa molt •allí perqué el govern
diu que no pot suportar-la més i precisa rebaixar el
seu import, cosa a la qual, naturalment, es neguen els
obrers, entre ells la Unió Cristiana obrera.
—Per qüestions de feina toparen a Méxic obrers
socialistes i comunistes, resultant quatre morts i
Vint ferits.
—Els obrers de Sevilla han renda públic home
natge d'agra7ment al difunt arquitecte, ánima de
l'Exposició d'aquella ciutat, D. Aníbal González

(cl.

e.

p.

d.).

—Entre

els propietaris de les mines de carbó
i el govern seu, hi ha discrepáncia irre
ductible sobre les hores de treball que ell vol que de
vuit es redueixin a set i mitja.

d'Anglaterra

—Diuen de Nova York 'elite el ric industrial

.Edward Filene ha donat 25.000 dólars al "B.ureau
Internacional del Treball" per a la seva investiga

ció sobre sous, amb relació al cost de la vida, en tots
els paisos.
7—Els carrilaires anclalusos demanen augment de
sou,

--La nova llei d'immigració deis. Estats Units af a
voreix molt la Gran Brétanya i redueix força el
nombre deis altres inmigrants.
-7—Ha estat inaugurat a Londres el collegi Ash
ridge, a la inemória de Bonar Law, el qual será des

1"111.1r,A

A

donar instrucció als fills :de treballadon,
al partit conservador angles.
Está situat el collegi Ashridge .en n bonic palap
regalat pel diputat del partit :conservador, recen4
mort, Urban Broughton.
resolt harmónicament la vaga de Rosaryz1
de Santa Fe (Argentina).
—En di-verses poblacions d'Austrália s'han regisT
trat desordres provocats per l'actitud dels vaguistel
contra els esquirols. La força pública ha estat agre
dida diverses vegades a cops de pedra.
--;Les Societats obreres de San. Sebastian denla
tinat per

a

que

pertanyin

nen

la

jornada

de 44 hores.

—Ha fallit a París el Banc Agrícola Obrer, frn
dació comunista, trobant-s'hi greus i nombroses ir

regularitats.
—E1 govern está disposat a castigar severament
les infraccions denunciades pels minaires de Biscain
en la jornada del treball.
—Els teixidors d'Alcoi s'organitzen per tal
posar-se a la rebaixa de jornals que •s'ha iniciat.
—La vaga de filatures de cotó de Bombay s'há,
resolt pacíficament.
—E1 governador de jae,- ha solucionat quasi çc
tot la vaga d'Arjona.
—Els ferroviaris anglesos volen revisar la recluei
ció de jornades qual teme finirá prompte.
.
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vergonyós?

Malgrat

d'haver-me trobat malalt en aquests úl
a conseqüencia de la qual cosa se m'ha
una temporada el treball intellectual
1
aquest és el inotiu pel qual fa algunes setmanes
que no segueixr. lamunt d'aquestes planes de CA
l'ALUNYA SOCIAL l'estudi crític que vaig començar
sobre Alió que no está bé, de Chesterton
no cm
puc estar en els moments presents de dir quatre pa
raules sobre un cas del qual s'ha parlat aquests dies
a casa
nostra, vista la nota que cloná un estimat con
frare católic en la seva edició del 15 del corrent.
El Correo Catalán, en la diada de l'Assumpció de
hL Mare de Déu, feia coneixer la dolor que ha d'ex
perimentar tot católic mitjanament culte, i especial
rnent aquells qui són balinesians, per tal com
mes forta, tal vegacla, la més personal, del nostre
primer filósof racial, En Balines
El criterio
ara, després d'haver estat traduida al japonés, el
seti traductor, un illustre missioner dominic, no la
pot 'nitrar a la impremta perqué no es troben els
eabals suficients per tal de dur a cap la impressió.
,Cas vergonyós, cas doble de vergonya, perqué fa
llastima que una de les obres més fortes que ha pro.
du'.t el cervell humá no pugui ésser tradnicla per
Primera vegada a la Ilengua deis japonesos, quan ells
en aquest
llibre trobarien, a més a més d'aquell seny
tan hurna, una illustració religiosa i pedagógica que
no es
troba en cap més altre llibre que, com el de
B,aIrnes, tingui per objecte orientar i formar el ca
racter.
Es vergonyós, dones, per a la nostra terra que no

Iims temps,
Prohibit per
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Pugui imprimir-se aquesta traducció. Un deis Ili
bres mes alts que ha escrit una de les nostres

meres mentalitats, quedará, si no es troba manera
de resoldre
aquesta dificultat económica, sense poder

ésser llegit per aquel! poble al qual va destinada •Ia.'
traclucció. Hauríem, doncs, de fer una crida als nos-'
tres enamorats de Balines per veme de remeiar
d'una •manera o altra aquesta mancança de dinerl'
que en terres Ilunyanes hom constata, i quan a caSá
nostra se'n malversen tants i tants, i• quan, també:'
hi ha tantes d'institucions que treballen pel bé de
la cultura, pel bé del classicisrne i de la llengua, tants'
i tants Mecenes que podrien, sense cap esforç extra
ordinari, fer una obra de caritat ajudant a l'edició
japonesa d'aquest 'libre.
Tenim una sentida obligació, tots els qui esthnern
les coses de l'esperit, de procurar que aquest caš.
no quedi damunt la taula indefiniclament; i que aque
lla traducció del docte dorninic no quedi enterrada
en algun calaix d'una casa de missions. Un cas corrí'
el present no ha de resultar indiferent als catolies
de la nostra terra, a aquells qui estimen les coses
de Déu i que comprenen la importáncia de la cultu
ra filosófica i religiosa.
Car Balines ve a representar l'encarnació viva del.
nostre pensament religiós; l'encarnació lluminosá
d'un pensament filosófic cristiá, el millor que herri
tingut a la nostra terra i que potser no será mai

igualat.
Dins el rnoviment cultural de la nostra
de les nostres lletres

Ilengua

despenem quantitats fabuloses

traduccions de ilibres.• I no troba
un xic de Fobia pel
qual ha passat Balines? No seria, en certa manera;
pagar un cleute que tenim contret amb l'egregi pen
sador catalá? Podem creuar-nos de braços ara que
es parla de la traducció d'aquest llibre i el traduc
tor es veu impossibilitat de donar a conéixer la doe,
trina halmesiana als japonesos per manca de di
en

editorials i

rein

manera

en

de rescabalar-nos
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ners? No seria per a nosaltres una vertadera gló
da si curéssim de la irnpressió d'aquest llibre de
Balines que els japonesos ens agrairien indubtable
ment ? Si no curetn de solventar aquest problema
se'ns podrá titilar de poble que ama les valors fo
rasteres per damunt les racials, que s'adelita en les
traduccions de Ilibres d'altres pobles i, en canvi,
arronça les espatlles i es submergeix en el mutisme
quan hom u diu que una obra del pensador més
equilibrat que ha vist el nostre poble, no pot ésser
cvneguda en un altre per manca de recursos.
Llavors que no es digui que estimem la cultura
í les coses de la nostra história. Seria vergonyós que
sortís algun alemany o francés que curés de la pu
blicació de l'esmentat llibre.
Fóra lamentable que aquest fos popularitzat a
l'Orient per una empresa no catalana.
Jo ara Ilenço la idea. Ja sabem, pel cap alt, el que
costa un llibre i fins i tot en japonés, i fem cálculs
més o menys aproximats. Caldria que es fes una
subscripció pública a les principals capitals de la
«ostra terra. Jo no sé si tots estaran d'acord amb la
meya modesta opinió. No vull dir, tanmateix, que
tot s'acabés amb una subscripció pública entre els
admiradors del filósof de Vich, entre aquells qui
han fruit
que som tants!— de les seves obres.
•

•
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encara, cm

dos recursos : Preguntar : qué és el que en
pensa la nostra benemérita Biblioteca Balmes d'Es
tudis Religiosos, posat que ella deu veure's afectada
de prop per la desagradable nova que ens ha arri

bat aquests dies. La Biblioteca esmentada podría
mirar com caldria solventar aquest problema. I per
si aixó no fos prou, acudiria a un eminent balrne
siá, home devotíssim del filbsof, un deis qui més l'han
estudiat i han contributit a fer-lo conéixer : l'illus
trc jesuita i respectat amic P. Ignasi Casanovas.
Estic seguríssirn, com a balmesiá que sóc, que el
mateix P. Casanovas acolliria amb simpatia aquesta
idea.
Com a balmesiá cm plan de saludar el traductor
d'El criterio al japonés i a la vegada fer-li constar
l'interés que prenc per les coses que es refereixen
al nostre gran pensador racial i l'interés vivissitn
que tinc per veure ben aviat acomplida la seva tas
ca, tan digna de lloança, de traductor d'un llibre
tan manifestament humá i en cada página del cinál
ham copsa una resplendor de veritat que mena ben
dreturerament a Déu.

JOSEP MIQUEL I MACAYA
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Pro aris...

Aquest dístic popular,

tan repetit en temps d'estiu
imites contrades de la nostra terra, resulta una
veritat com un temple en molts pobles on les festes
majors no són altra cosa que envelats i balls, tardes
nits, quan no també a la matinada.
Es va perdent el concepte pairal antic de les nos
tres festes majors, les quals eren com l'eclosió ra
diant de les tradicions, deis sentirnents i de la joia
popular en mig deis pobles veins perqué ells en par
ticipessin, convidats a l'efecte, i tots plegats rendis
sin cultes fervents i ben lluts als Sants patrons del
poble, i descansessin plaentment, i honestament es
divertissin, veins i forasters, en fraternal i dolga

Catalans, bons catalans!
Els nous costums tiren contra la nostra terra.
Els envelats enlluernen el jovent i eclipsen les

en

companyonia.
Les autoritats, amb el senyor Rector al davant,
presidien patriarcalment les festes, i les famílies,
com
si la f esta major f os el Nadal d'estiu, es re
unien, amb parents i amics, per a celebrar-la junts.
L'eslésia, la casa i el carrer (per aquest ordre
de preferencia) eren el marc insubstituible deis ac
tes principals de la f esta rnajor, plens de devoció,
d'entusiasme, de bonhomia, d'afalacs i d'esperances.
En els solemnes ápats familiars, en arribar a les
postres, interminables, el jovent feia, prudentment
decentment, de les seves, i les persones majors co
mentaven els successos familiars llargament, amb in
terés i placidesa, de cara a futurs plans de relacions
casoris, els quals quasi sempre arribaven a bon fi.
Ara, els envelats i els balls s'ho emporten tot.
Quin canvi, bon Den!
Ja sap hom que resten pobles on aquests venera
bles i dolcíssims costums i tradicions encara es con
serven,

peró...

es

glesioles.

L'esperit

modem atueix l'esperit cristiá.
Aviat no es distingiran les festes majors cristia
nes de le1 festes del mon.
"Les festes majors causen dolors", deien els nos
tres avis quan les festes encara es celebraven amb
esperit i sentit pairal ben cristiá.
Qué en dirien ara ?
A.
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Espumes
A Estats Units :ón més de ro mil escotes católi
ques sostingudes per la Jerarquia eclesiástica, amb
un personal de 82.000 persones d'ambdós sexes arnb
una concurréncia de 2.300.000 a:umnes.
En pocs anys les escoles católiques han augmentat
en

més de 1.600 católics i de

638 sacerdots als Es

tats Units.
* *

A

Filipines

n'a en

la

es

contra la

*

porta a cap una campanya f ortíssi
Inés terrible plaga de tots els temps:

francmagoneria.

Talment semb'a que els filipins comencen a donar
se compte de l'enemic tan arrelat en aquell arxipélag.
Algun dia els pobles podran lliurar-se de tan ter
rible fragell.
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<Cal cuidar el .subscriptor>
1/1,tquest seguratnent deu

ésser el lema del redactor
cap de La Publicitat, conegut literáriament per
IVIinuel Brunet i periodísticament sota les inicials
M, B. i moltes vegades solament per l'estil agressiu,
J.que s'oblida les ocasions que li convé de signar
léS' seves indiscrecions de Mirador.
Manuel Brunet és un home enciclopédic; sap de
tot, parla de tot i dóna contínuament patents d'es
criptor inte•ligent i ensorra els seus adversaris amb
un mot molt gastat, peró que no li falla: així que
el seu contraopinant es permet l'atreviment d'atacar
el periódic model de cavallerositat del qual és direc
tor (ultra honorar-se al/lb el títol de redactor en cap
de, La Publicitat) ja se sap. No cal concedir-li bel
ligerencia ; és un home que no sap escriure; és un
ignorant ; no entén el que les eminIncies esquerris
escriuen. I encara el que rep aquestes frases
amables ha d'estar content, perque si el senyor di
rector de Mirador perd els estreps, no s'hi pensa
pas gaire en aplicar al seu contraopinant el qualifi
catiu de barra.
El senyor Manuel Brunet que, com ja he dit
abans, acostuma amagar-se sota les inicials de M. B.
(les quals concorden també arnb el norn d'un íntim
amic meu, metge per Inés senyes) no s'ha poaut
estar de dedicar un comentan i a la conversa bde
Mossen Cardó i Ferran Soldevila ; segons confessió
propia és un tema que l'ha temptat moltes vegades
i es veuria en cor d'escriure una dotzena d'articles
sobre les causes de la irreligiositat d'aquest país. No
ho dubto; cotn tampoc dubtaria si digués que es
capae de publicar un Ilibre de dues centes págines
sobre la qüestió nacionalista d'Egipte, o bé sobre la
Vida i miracles de qualsevol estrella coreográfica.
Pero de l'article de referencia el que m'ha fet més
gracia és una mena de postís final del qual co
Piu les següents paraules : "Per no haver dit res,
per haver publicat el cija de Corpus en aquest ma
teix lloc, un comentan i titulat "Corpus" escrit en
estil de diari i purament per a fer bonic, de poc cm
veig excomunicat per un laic de tnés bona fe que
saber. Sota la substáncia de literatura hi havia un
acte, de fe que no cm vaig voler estalviar, peró que
no va entendre el senyor Coma Solei, amagat sota
la capa de Joan Bagueny, el pseudónim que gasta a
CAl'ALUNYA SOCIAL."
He tornat a llegir l'article motiu d'aquesta esco
mesa (val a dir-ho de les més moderades. Cal cui
dar el subscriptor !) i per més que he cercat sota
la substáncia de la literatura, no hi he sabut pas
trobar la fe ele la qual cris parla l'autor. I,'he donat
Ilegir a uns quants amics i no han estat pas Inés
afortunats que jo. Si el senyor Manuel Brunet ens
vol donar més dades u asseguro que amb tota la
bona voluntat intentaré durant tot el que resta d'es
tiu, esclarir la incógnita.
De totes tnaneres cal advertir que la fe de direc
tor de Mirador és amb lletra minúscula, i segura
ment es deu tractar d'una fe especial, feta d'en
cárrec segons últims models vinzuts de París; i és
per alxo que els pobres
aficionats, que no estem al
corrent de les ultimes novetats sectáries, sense vo
ler palesem una
ignoráncia i incomprensió que ens
etti

•

Posen en

evidencia.

Les intelligencies inferiors que militein en el camp
confessional no podem admetre que la processó de
Corpus sigui només un seguid que comença ami)
els gegants i acabi antb la carrossa. Sota de la lit6ratura per a fer bonic, en compte d'un acte de fe,
veiem una abstenció no solament irreverent, sitió
ir religiosa. Ara el que comprenem, o sabem ven
re
en
certes declaracions tardanes i f ora de Iloc
és un afany de cuidar el subscriptor.
Si en temps d'Enric IV, París volia una missa,
el títol de redactor en cap del diari de la convivén
cia, també deu valer unes declaracions de simpa.tia
religiosa, escrites amb estil de diari i purament per
a fer bonic.
*

*

*

I ara pel que fa referencia a la gran victóriá
detectivesca del senyor Manuel Brunet, assolint des
cobrir el meu nom, i mostrant-lo orgullós al set:
públic talment com si es tractés d'un cranc de mar',
cntestat en no sortir del seu cau, dec manifestar-li
que la seva descoberta no ha constitu7.t pas per mi,
la més petita incomodítat, sinó tot el contrari ; tots
porten' una mica de vanitat que ens fa somriure,
quan veiem els nostres noms en els rotatius més
populars escrits en lletres de motllo.
Després, també dec advertir-li que altres perió
dics ja s'havien avençat a la descoberta. Si no re
cord° malament Recull, de Blanes ho ha dit moltes
vegades i La Veu de l'Empordet, amb motiu de fer
la crítica d'una comedieta meya també ho va fer
constar ; i no pas precisament amb l'afany de mo
lestar-me.i com si aixó no f os prou, entestat en
amagar-me, el pseudónim amb qué signo aquestes
ratlles, el tinc registrat a la "Societat d'Autors".
Ja veu, senyor Brunet, que aquest cop, li ha f a
llat ; vosté que és un home de talent, u aconsello
que no defalleixi en el camí emprés. Tard o dejorn
donará en el blanc, puix amb tota sinceritat dec
confessar que no cm considero pas invulnerable.

JOAN BAGUENY
44.~KS1'N...f

-"'4,1...-sat

Dei nuin católic
progrés de l'Església Católica ha
S'inauguraren, almenys 40 esglé
sies i capelles, comeneant-se'n d'altres.
El nombre d'escoles noves fou major, inaugurant
A Anglaterra el
estat ben sensible.

se'n 13 en una sola diócesi tenint-ne d'altres en
construcció. constant algunes d'elles de 50 a lo° mil
dólars o llur equivalent.
Als nostres pigmeus, aquests exemples del món ci
vilitzat res no es diu. Els sembla que tota la tasca
cultural és d'haver de desenrotllar tirant pulles als
clericals. Fent burla i escarni deis católics, es c: n'en
que resolen els problemes socials, culturals i reli

giosos.

baleó petit en un carrer estret, no els deixa
els horitzons que cada dia cris ofereix el món
que vertaderament camina vers la llum, la toleráncia
i el respecte.
Els nostres esquerrans encara pensen i senten corn
els bornes gloriosos del temps de la "Camancia".
El

mirar

seu
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LLIBRES CONTRA EL POBLE

‹All

i

salobre>,• d'En Josep M. de &garra

Aquesta crisi de 'libres, de qué tant es parla, no
és més que la crisi de moralitat en els autors del
dia; no crisi d'ética professional, sinó crisi de mo
ral cristiana. Es urgent que Cataluny-a refusi de cau
re a l'avene vers el qual aquests autors glorificats
l'ernpenyen. Els interessos económics i l'anomenada
deis escriptors han de cedir davant deis interessos
moltíssim Inés sagrats, que són l'anima i l'honestedat
del nostre poble, interessos acumulats en els deu se
gles de tradició nacional i vint de religió cristiana ;
heréncia que du el segell de la sana deis mártirs de
la fe i la moral de Crist, la qual fbou vessada per a
fer brollar en aquest jardí la florida d'un poble re
dimit i dreturer. La generació novíssima, en la qual
predomina el desvergonyiment, s'está barrotant de
pressa l'honor de les nostres lletres i la dignitat del
nostre poble, els quals havien estat tan enlaire aixe
cats pels poetes i literats des de Mossén Cinto a
Maragall i Ruyra. La reacció ha de venir molt
prompte perqué l'allau és tan greu i poderós, que
si Catalunya no s'apressa a confondre els rnals es•
criptors, els fills tra;:dors nascuts en els seus horts
artístics, aquests escriptors confondran Catalunya,
fent perdre el seny i les virtuts del poble. Bé podria
la necessaria depuraci5 començar-se invocant la ce
lestial Patrona d'aquestes terres, aquella "Mare cas
tíssima, miran de puresa, que porta al rnón el bah
sam d'incorrupció, Jesús", a la qual demanem cada
día que "ens alcanci l'honestedat deis costums pú
blics" (1), perqué una penyora d'aquests costums és
l'eficacia deis escriptors, i ens escaurá certatnent im
plorar que ens abasti també Ella l'honestedat deis
escriptors públics.

Al capdamunt d'aquests escriptors que amb les
males obres plantegen el dilema radical : o es
converteixen i tornen a rotllo i cremen el que han
escrit, o bé caldrá que siguin allunyats del contacte
públic i fer que el poi>le en fugi lluny, hi ha En Jo
sep M. de Sagarra. Es el cap d'una escola, i per
dissort de tothom, el mestre d'una generació. Les
toxines de més explosiva infecció, amb tot i ésser
en ell etan corrossives i tan
prodigades, no són les
del turpiloqui i de l'obscenitat sens límits. La in
fluéncia seva s'enfonsa Inés a dins de l'esperit, i em
peny els cors amb sacsejades pitjors que les de la
luxúria, perqué són els sotracs finals, l'agonia de
l'anima, a les quals la luxúria generalment acompa
nya. Són els sotracs del pessimisme suicida, l'orba
negror de l'anima, a la qual deixen seca i exhausta,
extretes i eixugades la caritat, la fe i tota esperança.
Dues obres seves —a més d'altres que aquí li hem
combatut com l'estrafolária profanació de la Judit
bíblica (2)
han estat celebrades ami) aplaudiments
que sonaven amb aquell ress?) sinistre i esgarri fós
amb qué esclaten en la fosca huidor les mans del
diable. Són aquests dos llibres la novella AH i salo
bre i el poema El conste l'Arnau. Malgrat que no
és possible en dues planes donar idea de la dolente
ria que ha cuinat l'All i salobre i de la bafarada asfi
seves

xiant que llença, provarem d'obrir una mica, per a
saludable adverténcia deis lectors i del poble, i per
a justa sanció, la portella d'aquest forn de maledic
ció on l'autor ha tirat a cremar la moral, la pietat i
tots els bons sentiments deis seus avis i de la seva
terra.

Per

dissort d'ell i nostra, En Josep M.1 de Sa
un home de geni literari. Si el sol fet de
tenir musculatura i bíceps d'artista l'acontenta a ehl
i acontenta els seus espectadors, nosaltres, bo i reco
neixent-li aquestes excel•éncies formals, no podem
a

garra és

pas

victorejar-lo. Qui lloará, qui esperará

tan

sois,

boxador fortissitn que s'esmerci, per a provar la
poténcia, a esclafar les cares i enfonsar les costelles
del públic? Ningú no li discutirá el valor del puny...
per?) tothom sortirá de la sala. Tot el seu poder ver
bal i intellectual, que podia bastir admirables monu
ments literaris, el malversa i l'aboca a l'abisme, i
és tan odiós l'escriptor que llença al femer els seus
talents i privilegis, com el burgés ric que tira al mar
o a la claveguera les seves unces amb les quals tant
de consol poclrien dur als pobres.
Al! i salobre és, en part, una novella de pesca.:
dors. El gust de l'all i el del salobre són sabors ex
citants i saludables, i en les terres de la marina em
pordanesa hi ha la fortitud d'una gent de gran tremp,
hospiitalária i franca, que viu de cara al mar i guar
da en sorrals i costes i pinedes un brau farcell d'en
cist5s. N'han sortit d'aquelles cales poctes i prosa
dors amb saboria roquera, i un hom, ullprés per
aquella Ilum i claror, la serva ben a dins tota la vida.
Peró En Sagarra, fotógraf fidelíssim deis colloquis
de certs mariners, de certs tipus pescadors, deis par
roquians de certes tavernes, solament copsa les afi
nitats estétiques de certs recons i pósits, com si de
la marina sois s'hagués remullat en aquells bassals
immóbils i negres que fan les rieres quan desembo
quen a l'areny de la costa. Vet aquí el fil de l'argu
un

ment

:

Seminarista a desgrat seu, un fill de pescadors,
d'anima vulgarissima, es sent atret
en
vacances
d'estiu
per una mossa d'altra familia de mar. Les
relacions intentades i començades entre ambdós són
escandaloses tant :om imaginar es pugui, i una mica
més. Les vacances finides, se'n torna a Girona, els
sentits plens de la imatge carnal. Corromput ja per
dins s'escolta un mal company de dispesa, incorre
en alló que
en disciplina cristiana s'anomena greus
mancarnents de conducta, i el treuen del Seminari.
Mentrestant, la xicota, devinguda ja "la dona que
es va perdre", ha emigrat a Digueres. L'ex-setnina
rista, desorientat, se n'hi va, forjant-se mil projec
tes. La mossa, tarada moralment i física, el rebutja,
i ell, covard i desesperat, fuig al poble dels seus
res, s'embarca en bot, i En Sagarra aixeca un tem
poral que estabella el cos del desgraciat contra el
rocam, Ileneant la seva ánima a l'infern. A l'infern,
única sortida del rbol d'aquest poeta, qui concep
l'infern peró no pas el Paradís.
—

—

Á
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,•Podia, fer una história moral, .sobre aquest dia
grama, un autor. que fos moral. En Josep M.a de
Sagarra en fa la história més vil, rnés porca (a aquest
llibre d'alls .1i convé que el •comentan i també piqui)
que slagi escrit• en les nostres Iletres modernes i
antigues. I aixó que la pornografia,, segons ja hem
dit, no és pas el seu .pecat més •fosc! Xop i ubriac

moure's,
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l'autor

dianes,

per aquestes tendéncies que en diuen f reu
segons les quals totes. les sensacions i tots

tota la seva complexi
d'objectes o s'atancen a f
nalitats sexuals, un ambient podrit, de cap a cap
submergeix l'obra, en la qual oscillen, i és una frase

els sentiments de l'home amb
tat

psicológica

seva

la

"ombres

provene.n

de color de verdet .vacunades contra

vergonya" (p. 112). D'aquest aiguamoll emergei

xen els
me més

episodis escandalosos,

tractats amb el cinis

irritant i brutal. 1-.1i ha detalls de

miseria

moral, abominables, descoratjadors, els quals tal ve
gada no s'havien escrit mai; coses, almenys, que un
hom no podia sospitar que una má humana escrivís.
Van retret els autors nostres que d'aixó són rep
tats, de l'exemple d'altres literatures com la fran
cesa actual, segons diuen. El que es perdí l'honor
del veí, no veig que sigui cap conhort ni estímul per
qué es perdi tranquillament l'honor propi. Dubtem
inolt, per altra banda, que les Iletres franceses hagin
perdut la clignitat del llenguatge en proporció a la

del léxic d'En josep M.5 de Sagarra, qui
escriu i. estampa els turpiloquis amb l'espetec arribis
ta d'un renegaire vanitós. Jo no puc reflexar mes
damunt CATALONYA SOCIAL aquest aspecte de l'obra
d'En Sagarra, per bé que és decisiu, i bastaria la
seva insolent immoralitat de fons i de forma per a
tocar de pressa a sometent. Ell mateix, -en el seu re
bost consumit, mestre que és en el vocabulari de les
putrefaccions, ens ofereix prou bocins de mirall que
reflexen la desferra de la seva própia catástrofe. Es
eorn si Fautor es retorcés, conternplant i qualificant
amb les últimes restes de consciéncia humana la de
vastació que FacomPanya. "Tot plegat era una bar
reja de van itat i fisiologia, un negoci completament
canalla" (p. 27), i el Dragó, un mariner faceciós que
patrona la barca el dia d'un dinar en mar, fa una
aceió de grácies, síntesi de l'afany deis golaf res,
sírnbol d'aquesta caldera de greix i verdura que es
411 i salobre: "Hern fet un repas de porcs!" (p. 90).
Ni aixó ni el turpiloqui cru i repetit, que arriba
fins a la blasfemia freda i crua com la maledicció
literal al "cap dels apóstols" que amb totes les se
ves lletres s'estampa a la pág. 86, no són el pis mes
pregon del subterrani de malicies que té aquest Ili
bre. La depravació de sentiments, explicable també
seg->ons aquella sug,gestió infernal del freudisme, fa
que els personatges, movent-se només que per ins
tints animals, no portin a les entranyes res rnés que
odi. Despullat tot ideal, ,a f ora tota noblesa, la con
cupiscéncia que Higa els cosos és merament bestial,
els actors, ádhuc atrets l'un per l'altre, senten odi
recíproc. Quirnet, el protagonista, així parla a la
seva estimada: "Mari! Ets una mala dona, ets una
escorpra que no vals tres sous!" (p. 29). "Qui eha
ensenyat a ser tan mala bastia com ets?" (p. 31). La
Mari It respon, en altre lloc: "Si sabessis la rabia
que cm fas" (p. 103). No us penséssiu que aixó si

davallada

O
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..sent un odi viu a la Mari" (p. 103). La
Mari ti ha dit aquestes coses amb uns ulls vacillants.
i un "somriure infame com una confitura untada.

d'arsenic." (p. 222).
Els sentiments. que .els dos tendres amants

senten

pels respectius progenito.rs són horribles. Els lec
tors m'hauran de perdonar, peró és necessari acos
tar una mica aquests textos que cremen com brases
d'inferí). "La .Marí guaita el seu pare amb una im
pietat profunda. Es va guaitant el seu pare i enf °ri
del pa pintat ami) tomátec,.
sa les dents en el moll
com si mossegués el con d'aquest home pie de mi
séries... L'odi precipita les puntes de les dents" (pá
gina 91). Aquest "odi de gel—explica l'autor de se
guida no ve de cap sentiment noble, és una se
creció canalla, tan canalla com el con del Sisó de la
Marta" (el pare de la noia) (pp. 91 i 92). El Qui
met, davant la seva mare, quan aquesta ti diu Déu
te faci un sant.•.. "ha reaccionat amb ganes cresco:pir-li a la cara, peró de seguida ha baixat els ulls
ha besat la má de la Belarda com un gos" (p. 105).
al qui el va posar al món vet aquí com l'estima:
"Quin odi més viu, més translúcid sent el Quimet
pel seu pare!" (p. iii, també p. 199, etc.). "El seu
diu en altre lloc Fautor
pare i els seus germans
són tres
descrivint l'estat d'ánim del protagonista
gossos escardalencs "carregats de puces—són temi
bles, li poden mossegar el coll fins a l'asfixia" (pá
gina 186). Peró cap comparanga tan abominable com
quan, trobant-se el desgraciat en un lloc infame, es
mira a "la senyora Ramona (una celestina) i u va
descobrint una pila de sentblances amb la seva mara,
la troba tan repulsiva, tan inhospitalaria com ella"
—

—

(P. 136).

solament són ells mateixos i els seus pares
de l'animadversió. Aquest avorrir, pro
ducte de la interior desesperança, va en totes direc
cions. El Quimet "es menjaria el fetge del seu amic
Puntí amb uns tallets de ceba ben prims" (p. 165).
En Puntí, el company que el portá als caus de per
dició, no és més amable: "El favor? Aisí rebentes
sis" (p. 197). 1 aquesta Ilántia de l'odi la destapa
l'autor mirant a dins del seu personatge: "Que sa
ben els companys seus de l'odi del Quimet ! Aquest
odi fresc que se'l passeja per la boca i li fa crac
entre les dents com una cirera de cor de colom i ell.
el xucla amb totes les puntes dels nervis guarnides
d'estrelles" (p. i8o).
Es un odi de gel, i el mateix Sagarra explica com
són les graelles del fred; sondeja les vísceres coty.
gelades de les criatures literáries que ha posat al
món. "Les graelles del fred són les més tristes que
penetren
corren... els ferros de les graelles del fred
encomanar
la
tempera
dintre de la pell i arriben a
tura glacial en aquells llocs misteriosos en els quals
(p. 168). Peró
es formen els sentiments i les idees"
aquest sondeig tan profund l'autor en realitat no
l'ha pogut experimentar en criatures imaginarles, ni
sinó en si mateix; i la
en altres criatures vivents,
prova és que no hi ha contrapartida.
Tota aquesta fredor de con i d'ánima, tota aques
ta glaçada duresa de sentiment, no té en tot el llibre
contrapartida. Hi ha odi, i no hi ha amor. Hi ha
gel, i no hi ha cremar. Els personatges odien, odien
sempre i no estimen mai. Ho avorreixen tot, i no
guin
paradoxals com les que alguns ena
morats empren donant a paraules violentes dolça in
estimen res. I tots els del llibre són aixi : el xicot,
tenció. Res d'aixó, la rábia és auténtica, i el mateix la mossa, els pares, l'amic, el sátir viatjant, les ami
autor ho explica. "El Quimet no pot ni parlar ni
gues, tothom du el bloc de gel; ningú no surt que
I
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desmenti o fongui una mica aquest desert de gin
amb un flam de caritat sincera, d'amor idealista,
d'humana abnegació (3).
Es l'odi de gel de Judit ; és l'odi de gel del Comte
l'Arnau. Aquest gel central és el nucli de les obres
d'En Sagarra i constitueix el present que aquest
autor fa al seu poblé.
Ara recordeu que Quimet, el protagonista d'All
salobre és seminarista i pertany, en conseqüéncia, a
l'Església. I ja podeu suposar quins tractes de gel
troben en aquest llibre totes les coses i persones de

l'Església.
Aixó ho

veurem

en

el

próxim article.
R. RUCABADO

(1) Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat,
invocació segona.
(2) Vegi's CATALUNYA SOCIAL, núm. 414, 18 maig 1929.
Veure també núm. 422, 13 jIlli01 últit11.

(3) I quan Ii surt al pas, ni ho aprofita. Quan la Mari,
qui está contaminada, rebutja a Quimet, al final de l'obra,
per u no trametre-li el contagi, aquest bocí de lleialtat po
dria encara suscitar una reacció sentimental, ádhuc fer va
riar el desenlial. Peró l'autor no ho aprofita. Quimet ni se
n'adona, i fuig desesperat cap a l'inconegut, cap a la mort.
~ivz:b..trzzat~irt
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D'El Debate :
EN LA EXPOSICION DE BARCELONA
Tres horas

en

el Palacio Nacional

El edificio más importante de la Exposición, el que
constituye el centro y eje de la misma, es el llamado Pa
lacio Nacional, situado en lo más alto de la gran esca
linata como límite de la avenida central de luces, pa
lacios, fuentes, balaustradas senoriales y estatuas de pie
dra. El Palacio Nacional, sobre un área de 32.000 me
tros cuadrados, es el edificio más suntuoso de la Expo
sición. Teatimi ar--atoso, nvirmico, tanto por su em
cuanto por la esbeltez de sus líneas, admira
ya a cuantos al entrar en Barcelona por la I,nea de Fran
cia contemplan el primer panorama de la ciudad.
De estilo Renacimiento espanol, destaca su mole en
las estribaciones del parque de Montjuich y hace re
saltar en la oscuridad de la noche, fuertemente ilumi
nada por potentes reflectores, la pureza de líneas de su
fachada de 19 metros de altura, con esbeltas cúpulas
que alcanzan la de 6o. Parece inspirado en el estilo ar
quitectónico del Monasterio de El Escorial.
Como es natural, en su interior encierra lo más va
lioso e interesante de toda la Exposición, una muestra
completísima de lo que es y ha sido el arte en Espana,
con todas sus más variadas modalidades, que se hacen
patentes en las interesantes aportaciones del Estado,
de la Iglesia, del Ejército, de las corporaciones públicas
y de numerosos particulares. Es un archivo de riquezas
artísticas e históricas de incalculable valor, un Museo
de arte único, por el número de piezas expuestas, por
su acertada colocación, por
su belleza extraordinaria,
y por ser en su casi totalidad ejemplares sin par en el
mundo.
Y precisamente por esta misma magnificencia, por la
amplitud de las salas, por los kilómetros de vitrinas
que se han de recorrer y por el enorme valor de todos
y cada uno de los objetos expuestos, es una pretensión
absurda intentar recorrerlo todo en una sesión y perca
tarse en breves horas de lo que allí se encierra y del te
soro artístico y arqueológico que allí se amontona.
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El ingenuo visitante que con el tiempo tasado pre
tende comprender y admirar cuanto se encierra en las
44 salas del Palacio Nacional, termina maltrecho, dolo
rido, con el cuerpo fatigado y la garganta seca, como
tras una larga caminata, y con el cerebro paralizado en
un vértigo inexplicable. Comienza recorriendo las pri
meras salas con relativa calma; hasta se detiene de vez
en cuando ante un objeto que hiera más vivamente su
imaginación hojea las 300 compactas páginas del catá
logo y recorre de un extremo al otro de la sala, obe
deciendo al zig-zag de las vitrinas y las indicaciones de
los guardianes. En todas estas maniobras invierte muy
cerca de un cuarto de hora.
Pero a medida que transcurre el tiempo, la visión va
haciéndose más rápida, las detenciones más breves y
menos numerosas; se apodera del visitante la obsesión
de lo que le queda por ver y el convencimiento de que
aun invirtiendo sólo quince minutos en una visión su
perficial de cada sala contemplando los objetos a la li
gera, sin apenas detenerse al pasar, se requerirían para
recorrer todas las salas, muy cerca de once horas de
atención continuada.
Y ya las últimas salas el visitante las recorre verti
ginosamente, enloquecido, sin más preocupación al en
trar en cada una, que buscar la puerta de salida que le
vaya aproximando a la gran escalinata, desde la que
se contempla el panorama
indescriptible de la ciudad
con los grandes horizontes del mar y de las montanas

lejanas.
No. El Palacio Nacional no puede visitarse en esta
a pesar del estudiado orden con que todo está
dispuesto. El Palacio Nacional requiere una serie de
visitas breves y metódicas y una atención y carino espe
cial, de hombre convencido de la importancia y gran
diosidad de lo expuesto. No se puede pasar de corrido
por entre la serie interminable de mármoles y tapices,
vidrios, bronces, pinturas, ornamentos, pergaminos...
Cada uno de estos 12.000 objetos expuestos, merece
atención especialísima. Están seleccionados con esmero
tal, que tino no desdice del anterior ni del que le sigue
en la vitrina y en el catálogo. El más insignificante y
ajado de estos trajes, armas, marfiles, libros, cálices,
muebles, códices y tallas, tiene el valor de una fortuna.
Cada objeto tiene su mérito especial y su historia inte
resantísima, capaz de inspirar las más bellas crónicas
y suscitar 19s más profundos pensamientos.
Esos códices rniniados, esos infolios de pergamino
que represernan "cada página un día y cada libro una
vida" merecen ser contemplados con devota admiración.
Son la obra gigantesca de aquellos frailes que en el si
lencio de su celda salvaban en la Edad Media los vesti
gios de la civilización amenazada por la ferocidad des
tructora de los bárbaros.
Una pequena lápida de mármol de medio metro en
cuadro, esculpida por Boticelli, está tasada en medio
millón de pesetas; alguno de esos códices, a primera
vista insignificante y deteriorado por la acción de los
siglos, está asegurado en varios millones de pesetas.
Esas arquetas de plata y esos sillones de oro y los
trípticos flamencos y los amarios mudéjares y las cru
ces de filigrana de oro y
las armaduras que vistieron
los reyes de la época de mayor brillantez en nuestra
Historia, y el manuscrito en que consta la libei ación de
Cervantes, y las pinturas de Goya, y el Greco y Alonso
Cano..., todo ello sug,iece tal cúmulo de emociones, ha
bla de tal modo al alma, produce tan puro goce del es
píritu, que las visitas frecuentes y ordenadas al Pala
cio Nacional se convierten en una necesidad, en una
de las más íntimas predilecciones de quienes tienen bien
cultivado el gusto. Es un placer que requiere una cierta
aristocracia espiritual.
Pero como todas las cosas grandes, se han de admi
nistrar a pequenas dosis si no se quiere salir, al cabo de
tres horas en el grandioso pabellón, con el cuerpo dolo
rido de tan larga caminata.
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Vida de Sant Joan Pl.* Bta. Víanney
(Rector d'Ars)
s'imposaren la missió nobilíssima de preparar els
a la primera Comunió. Joan Maria fou

III
La

infants per

infantesa

seva

Els pares de Joan Maria desitjaven que el set:
fill freqüentés l'escota, peró a Dardilly, d'enea que
bou clausurada la que funcionava, per trabar-se
al davant

un

funcionar.

boli

cristiá,

no va tornar

Els revolucionaris havien

disposant

que els

infants

freqüéntar l'escola; perd

novament

promulgat

una

a

Ilei

de sis anys havien ja de
Con: que les congrega

religioses ni els sacerdots no podien dedicar
l'ensenyament i per altra banda no eren molt

cions
se

a

nombrosos els mestres jaco bins, les portes de mol
tes escotes rurals romanien tancades.
Els sectaris adopten sempre la mateixa actitud
quan aconsegueixen triomfar. No es proposen pas

esguinear

les tenebres de la

ignorancia

que

planen

damunt la intelligéncia deis infants, sinó inocular
en llur esperit el virus revolucionan. Els sectaris
canverteixen l'escota

en

un

instrument

Propaganda revolucionaria. No
nar

ens

els estralls que han causal entre

poderós

de

podem imagi
la joventut les

doctrines anticristianes que s'han pro pagat

en

les

instruit per aquelles religioses. Passava el dia re
collit dins el santuari de la seva ánima. Els seus
companys dejen que quan es lliurava a l'oració
conversava amb els ángels.
Els catalics en aquella época (1799), foren no
vament perseguits. Els sacerdots donaven la vida
per amor a Crist. El Papa Pius VI era víctima de
la fúria revolucionaria. El calendari republicá se
guia bandejant les testes religioses, les quals eren
substitu'ides per certmanies gro tesques.
Els catalics d'Ecully es reunien a la casa de la
senyora de Pinzon. La casa d'aquella Ilustre dama
era hospitalaria i acollidora. En aquella casa, setze
infants de Dardilly varen rebre per primera vega
da Jesús S'agramentat. Ponen closes les finestres
perqué els revolucionaris no vegessin de fora es
tant que en aquell lloc es celebrava una festa reli

giosa.

Quan Joan Maria va conlixer experimentalment
la dolor del Pa de Vida que fa fortes les animes,
tenia tretze anys. Estimava tant Jesucrist, que
quan el va rebre sagramentalment va restar llarga
estona

extasiat. La

escoles de Rússia.

clara que el

Joan Maria acudí a l'escola. El mestre, que
era el ciutada Dumas, eslava molt satisfet de la
conducta exemplar i de l'aplicació del pet:t estu
dian& Joan Maria no era pas un noi con: els altres.
Si les portes de l'escola es varen obrir després
de la mort de Robespierre, les de les esglésies ro
manien tancades. Un decret disposava que els mi
nistres de Déu no podien exercir llur missió sacerdotal si préviament no feien un acte de submissió
a les lleis de la República.
Els elements revolucionaris quan estan a l'opo
sició declaren illegals les lleis, pera quan des prés
d'una forta convulsió social arriben al cim del po
der, tenen la pretensió que toles les vexacions i
tots els crims que cometen siguin legalitzats per la
llei. No els C0141411014 la sang que regalima la ganiveta tallant de la guillotina, perqu. é les víctimes
han estat immola?les d'acord amb les lleis vi

humanitat

seu

seva

germá

germana

Margarida

de

estava tan content que no

Quan l'any 1794 va caure Robespierre, fou volia abandonar aquell lloc o>: havia combregat per
abolit el jurament que s'exigía als mestres i es va primera vegada.
Joan Maria, com tots els sants, estimava Jesús
reconéixer a tots els ciutadans el dret indiscutible
Sa,qramentat.
Si sabéssim deseixir-nos de les co
de lliurar-se al noble exercici de l'ensenyament.
011
nostre únic amor seria Jesús. La
del
món
el
l'escola
Dar
ses
any 1795 s'obrien les portes de
de
aquell

no s'ha donat compte que
redimir
ami' la seva sang, ens espera
que ens va
amb els braços oberts dins la penombra del Sa
grari. Si veritablement estiméssim Jesús. no sa
bríem moure'ns del seu costa& No envegen: els
seus deixebles perqué podien seguir les seves pet

encara

Si els nostres ulls són alliberats d'inipure
també
podem veure'l dins la blancor inmuten
ses
lada del Pa consagrat. És endebades que intenteu
seguir el camí de la perfecció cristiana, si us allu
nyeu de Jesús Sagramentat.
Quan Joan Maria, era ja Rector d'Ars, parla
primera Co
va ami' llagrimes als ulls de la seva
munió. Tota la seva vida va conservar els humils
rosaris que portava aquell dia, el más felie de la
seva vida. Jesús Sagramentat féu encara més in
tensa i més aguda la seva profunda espiritualitat.
L'any 1799 els sacerdots varen poder altra ve
Bonaparte es va
gada eixir a la llum. El generalfrancés.
gents.
Els sacer
poble
del
capdavanter
erigir
en
Els s.acerdots celebraven missa clandestinament.
s'havien
refu
on
abandonar
els
llocs
Un dia el Rd. Groboz visita la familia Vianney, i dots varen
s'obriren
novament
deis
temples
portes
adreçant-se a Joco: Maria li va preguntar quant giat i les
temps f eia que no s'havia confessat. Joan Maria al culie.
El cor de Joan Maria es va omplir de gaudi en
tenia onze anys. Temoregament va respondre que
perseguits.
no s'havia con fessat.
veure que els catalics ja no eren
En retornar a Dardilly es va lliurar als treballs
El Rd. Gro boz confessá Joan Maria, i segura
del camp. Amb quin amor i amb quina humilitat
ment va adonar-se de la grandesa de la seva ani
treballaval Dins el silenci deis camps amarais de
ma perqué va recomanar als seus pares que calia
oferia a Déu el seu treball feixitc. Quan s'a
pau
completar la seva instrucció reli,qiosa.
L'any vinent Joan Maria es trasllacla a Ecully. jupia damunt la terra pracliga i generosa aloya
La seva mare va acompanyar-lo a casa d'una seva el cap i esguardava una petita imatge de la Mare
de Déu, que collocava no gaire lluny d'on treba
germana. Unes religioses, que havien estat fora
gitades de Sant Caries, i que residien a Ecully, nava. En retornar a casa deia a la seva mare:

jades.
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"'El treball no m'exhaureix ni cm fatiga
perqué
sovint invoco la Verge Maria."
Mentre quejen les hores del campanar,
saluda
va la Mare de Déu amb
l'Avemaría i amb aques
ta profunda oració: Bene'it sigui el bou
Déul Co
ratge, ánima meya! el temps passa; reternitat
s'apropa. Vis quem tal com hem de morir.
da sigui la Immaculada Concepció de MariaBena7
Mare
de Déu.
Quan els camperas, en aquella hora en qué els
els estels comencen d'esguardar la
terra entremig
deis núvols esfilagarsats, retornen a la
masía
les cines a la ma, Joan }Varia s'allunyava un amb
poc
dels sus companys i es lliurava a roració. Cami
nant lentament dins les ombres de la nit,
deja el
sant Rosari. El silenci planava damunt els
carnps
i les muntanyes que s'adormien
sota el brill de les

estrelles.
Els camperas

descreguts giraven

el cap

Y

A

A

befaven d'en. Deis llavis de Joan Maria
paraules de blasme. Acotava humilment
el cap i perdonava els greuges. Si els seus com
panys 11 amagaven les cines de treball, les cercava
i

es

no eixiren

amb un somrís als llavis. Heus ad el camí de la
santedat: saber humillar-se. Els que s'embolcallen
sota el manten de porpra de rorgull,
no veuran el
bon Déu. La humilitat és el camí que mena
a Déu.
Pera no tothom és prou fort per a posar-se
al da
mnnt la túnica cendrosa de la humilitat. Humillar
se és més difícil del que
sembla. La .humilitat és
una rosa que floreix.en el nostre
pit quan després
de donar una llaneada al monstre de rorgull
ens
hem adonat de la nostra petitesa.
La rosa de la humilitat no es va esfullar
mal
damunt .el pit de Joan María. Per aix3 el seu cos
encara avui exhala una olor suavíssima.

j. CIVER A. I SORMANI
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EIs obrers del carnp
Cada dia acuden a la ciutat gran
nombre d'obrers
d'altres terres. Actualment es treballa, peró qué
pas
sara el dia que s'acabin les obres
començades? Es
treballa a l'Exposició, en les obres del Metro i en les
obres d'urbanització. Són rnilers i milers els
obrers
fórasters que actualment treballen a Barcelona. Quan
tninvi el treball, com podran viure tots aquests
obrers
que ara es troben entre nosaltres, la majoria
dels
quals no tenen cap ofici ?
Quan un obrer ha passat una temporada a Barce
lona, difícilrnent retorna a la seva terra. Quan les
obres d'urbanització s'acabin cris trobarem ami)
un
nucli importantíssim d'obrers, que no podrá viure
per
manca de treball.
A les ciutats hi ha braços sobrers, i en canvi man
ea gent en els pobles. Cada dia és menys estimada la

vida del camp. Espécialment els joves emigren de
la pagesia. Es compendria aquest desig d'abandonar
el poble, si a la ciutat trobessin un paralís. Les grans
ciutats tenen molts atractius, per6 aquests no estan
pas a l'abast dels que treballen, sinó
d'aquells que

L
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troba elá avenços de la ciéncia i els refinaments de
negar que els homes del
compleixen també una missió Social? Si Déu hacamp
vol
gut que obríssiu els ulls a la llum en un poble
atnarat
de pau, per. qué cerqueu el traüt de. les
ciutats tur
bulentés ? Es natural i comprensible que el jove
que
vulgui perfeccionar els seus 'estudis o lié Iliurar-se
a 'les arts, abandoni el poble
nadiu. No podetn establir
una mena de fatalisme per a la
gent del camp, obli

l'esperit; peró qui pot

gant-la

a romandre, vulgues no
vulgues, arrecerats al
empanar de l'església del Poble. Tots els homes te
nen el dret d'estendre les ales i volar
alla on el desig

els porta. Peró no creieu que seria convcnient que
fins a les ciutats petite.s existissin ouclis de gent eá
tudiosa que sabés incorporar llurs activitats a la cultu
ra

general?

Es
diuen
cal/1i

.equivocació creme que tínicament
interessants, els escriptors que s'obren

una.. grossa
coses
en

les grans ciutats. Un home pot dir

coses

in

teressants, baldament tingui constantment davant els
ulls les rnuptanyes i els camps del seu poble.
Donar
únicament importAncia a les coses que es fan en les
grans ciutats, és una equiyocació. .Una ciutat no té

importancia pel nombre ders seus habitants, sinó per
el món cobejat de l'opulencia. L'home la
intensitat de la seva vida artística i literíria.
que no té altra riquesa que !es mans endurides
pel
Les legions d'obrers que arriben a Barcelona •pro
treball, no troba a la ciutat els plahers que somniava. ceclents del
camp, han abandonat els pobles rurals,
Certatnent que la gent del camp viu en cases bu
per a lliurar-se a l'estudi ?. No; acuden a la ciutat
mis; peró no creieu que són més dignes aquelles que amb el desig de millorar
de situació. Aviat s'adonen
e1 sol ha colrat con una garba de blat, que la
majoria que la .vida és dura per aquells que han de sotme
de les cases sórdides on es veuen obligats a
viure tre's a la Ilei del treball, i que al camp vivien més
els obrers que treballen a la ciutat ? Molts deis
obrers pH,cidament.
forasters que han abandonat el camp, viuen en bar
En molts pobles us diuen que no hi ha joves per o
roques infectes. .Visiteu les barriades on hi ha barra
conrear les terres. Unicament
els homes vells roma
ques, i veureu quina miséria plana damunt aquells nen
ficlels a la terra. En canvi a la ciutat hi ha bra
cataus on l'home pobre es yeti obligat a viure d'una
ços sobrers. Les entitats de carácter benéfic han de
manera poc escaient a la seva dignitat.
fer grans esforços per a poder socórrer les famílies
L'horne del camp, per pobra que sigui la casa que
indigents que arriben del catnp i no troben feina.
l'aixopluga, té davant seu muntanyes bellament on
Descongestionant la chita aconseguiríem intensifi
dulades i camp.s arnarats de Ilum i serenitat, que li
car els treballs agricoles. Un poble no
necessita úni
fan oblidar la seva pobresa. No hi ha cap borne
que
cament grans fabriques productores, sinó tal-libé una
es consideri pobre davant
la grandesa de !es mun
agricultura floreixent. F,Is pobles que no tenen inde
tanyes i sota d'un cel ben blau. Si empresoneu un pendéncia econOmica,
no tenen tampoc
independln
rodacamins s'adonará de la seva pobresa, peró si el
cia política. Construint grans fabriques, per?) sapi
deixeu en llibertat, creura que tot el món és seu.
guem donar a l'agricultura la importancia que es
Qué troba a la ciutat la gent del camp? Certament mereix.
(me són necessáries les ciutats perqué en elles
hom
sojornen

en
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Romanones,

el qual és un home providencial per
periodistes, ha vingut al seu auxili en aquest pe
ríode de Ilangor i de marasme que és l'estiu, publi
cara un non llibre sobre la seva autohistória pública,
des de l'any 1901 a l'any 1912, la qual és l'etapa
de les seves entremaliadures com a polític d'oposició

als

com

governant efectiu.

a

El llibre está

pie

de coses frescals i d'anecdotes
de descobriments que no acredi
ten pas massa la seva prudencia d'home madur, ni
tampoc la seva perspicácia. Hom dina que a voltes
En Romanones escriu a sou de la Dictadura, la cau
sa de la qual no hi perd res amb llibres corn els del

picants, i, sobretot,

Comte.

Altrament,

En Primo de Rivera també continua
bon paper de providencia de periodistes des
valguts, o sense assumptes vivents. Des que ha sor
tit de Mondáriz, camí d'Oviedo i Bilbao, pot dir-se
que el seu viatge és un viatge triomfal. Li fan cada
banquet !... Sort que, a més d'ésser un home de fer
ro, En Primo és una persona mesurada, fins frugal
tot, que, si no, el matarien en quatre dies. El que
més sorpren i enamora en el President del Consell
de Ministres és el seu imperterrit optimisme, am
plament i fins magnificament exposat sernpre. Está
a
prova de desenganys. Sols així s'explica que
aguanti tants d'anys al front d'una situació plena de
problemes greus i de dificultats insuperables. Vegi's
el següent parágraf del llarg discurs que ha pronun
ciat en un banquet monstre que li varen donar a
el

seu

Oviedo:
<f...amb la grácia de Déu, per grans i persistents
que siguin els problemes que es presentin a l'horitzó,
mal

poclran ésser-ho

tant com la voluntat del Go
encarrilar la vida nacional per on ha de
marxar, perque a aixó ens encoratja la confiança
que haveu posat en nosaltres. Vull que de Nord a
Sud, d'Est a Oest, es senti un orgull desmesurat
pels destins de la raça ; i aixeco la meya copa per
qué Espanya tota, sota la protecció d'aquelles ado
racions que la Verge té a Espanya
en el vostre
país la Verge de Covadonga —, sota la direcció del
rei i amb el comandament d'un govern d'homes hon
rats i sans, siguin els que f oren ; perqué després
d'aquests anys no faltaran centenars de ciutadans
que governin amb aquestes normes i esperit de sa
crifici en que ens hem inspirat ; perque Espanya, re
peteixo, sota aquests gloriosos principis, sigui una
nació cada vegada més gran, més feliç, no sois en
el conjunt nacional, sinó en cada una d'aquestes proncies i els pobles i les famílies, on el sentiment de
maternitat, del parentiu, de l'amor fecund i dit
xós, f ormin un sentiment de la llar, d'on surtin
aquestes noies asturianes a les quals Déu ha volgut
premiar ami) la bellesa eterna i les més excepcio
no

vern

en

—

...

Aquest

número ha

nals condicions

d'esperit

d'enginy." (Aplaudiments

i

delirants.)
*

*

*

En l'anterior número la part dedicada als a fers
l'engolí la part de casa, un xic mas
Sa Ilarga. Avui, resumirem.
Ja várem dir l'efecte catastrófic causat a La Haia
per l'abrupta declaració (alguns diaris la qualifica
ren de brutal) del representant angles Snowden. En
cc'ra duren els seus estralls. Fins ara, en la Confe
rencia de La Haia pot dir-se que sois sha treballat
per a conjurar la fallida de la Conferencia. Impos
sible donar cotnpte de les visites f etes, de les in
fluencies en joc i deis passos prodigats a tal fi. Sinó
que és un home més dur que les pedres i insensible
com un veritable sportman (i no és més que un bon
obrer vestit de senyor, peró més llest que Ambri
cant), Snowden rebentaria de satisfacció en veure
com va des fer amb les seves paraules tot el retaule
del pla Young, tan sáviament i laboriosa estudiat
confeccionat pels més eminents financiers i diplomá
tics reunits, a tal efecte, Ilarg temps a París.
Les conseqüencies de l'exabrupte Snowden a fa
vor d'Anglaterra ja s'han deixat sentir. Ouasi tot el
que exigí el violent representant angles ho ha ob
tingut, i encara exigeix mes. Prou pot, tenint com
té darrera seu, no solarnent el govern de la Gran
Bretanya, sinó tots els polítics, tots els partits i el
poble angles en massa!
A aquestes hores tots els conferenciants de La
Raía formen com un rusc d'abelles treballant la mel
per acontentar l'esmentada gran nació, la qual mai
de f ora de casa,

com

ara es

podía

anomenar

gran.

L'evacuació de Renánia és l'altra qüestió impor
tant que s'está debatent a La Haia, a estones per
dudes. Quan sembla que s'ha arribat a un acord, tor
na a descordar-se l'orquestra, i cal altra volta afi
nar els instruments.
En aquest plet la situació d'Alemanya és semblant
a la d'Anglaterra. Tota la gran Germánia está al
darrera de Stresseman, Austria inclusiu, en aquests
moments.

Si mai és

digne d'admirar

Briand, qui lluita
de la

seva

pátria,

isolada...
L'altre afer

un polític, és ara Mr.
La Haia corn un atleta en pro
mai com ara tan compromesa i

a

important

de la setmana és la guerra

russo-xinesa, la qual fa uns quants dies que ha co
mençat naturalment com la cosa més natural del

Nin.;ú no en fa cas. Els firmants del Pacte
Kellogg sembla que no se'n donen compte. Un d'ells
solament s'ha posat en guárdia, pero no per apai
vagar la Iluita, sinó per a pendre-hi part si li convé :
el Japó. Fins ara les hostilitats semblen passos de
comedia, i potser que la guerra no passi de tal...
J.
món.

passai pa la

censura

govemativa
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l'import del
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A

compte de

capita

compresos en el repartiment de
la quantitat procedent del recárrec per al Retir
Obrer sobre les transmissions de béns per heréncies
entre parents des del quint grau collateral inclusiu,
o entre persones sens vincle de parentiu.

Espanya
Durant el passat mes de juliol la "Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis" ha cobrat per
imposicions 26.261.789 pessetes i ha pagat per rein
tegres d'estalvi, plaços mensuals de pensió i capitals
diferas reservats 20.014.575 pesestes, resultant una
diferéncia a favor de les itnposicions de 6.247.214
pessetes.
A 31 de resmentat mes el saldo d'operacions de
la "Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi"
era de 354.850.873 pessetes, de les quals correspo
nen 291.294.811 a l'Estalvi a la Vista;
12.887.645 a
Estalvis Di ferits i 50.668.417 a Segurs Socials.
En el mateix mes abona 392 subsidis de Materni
tat d'import total 19.600 pessetes, concedas a les
mares obreres que han acreditat
trobar-se inscrites
al Régim de Retirs Obrers i haver complert les al
tres cláusules que regulen la concessió del subiscli.
Per pagaments de pensions de capitalització a favor
d'obrers que compten ja 65 anys, la "Caixa" ha sa
tisfet 47.347'20 pessetes i així mateix ha abonat
65.350 pessetes en concepte de 5 bonificacions ex
traordináries de 350 pessetes cadascuna, i 159 de
400, concedides a 164 vells majors de 65 anys que,

han

estat

—En el Pavelló de Beneficéncia de l'Exposició
de Barcelona ha posat el seu stand la Federació de
Gerrnandats de Catalunya, el qual demostra a basta
ment el grau d'extensió i perfecció a qué ha arribat
aquest simpátic i popular ram de Previsió Social a la
nostra terra. Val la pena de visitar-lo.

Estranger
E. G.

Asplund,

un

joves

deis més brillants

arquitectes

de Suécia, acaba de prendre possessió deis ter
renys de l'antic pare reial de Djurgaarden, a deu
minuts d'Estocohn, per a bastir-hi una ciutat mo
derna en petit, segons les Ultimes dades de l'urba
nisme. Horn ha escollit les vores d'un llac perque el
problema pugui ésser estudiat ami) tots els seus des
cabdellaments, fins i tot amb la construcció d'un
pont i la creació d'un port. Sobre una via especial
que uneix Djurgaarden a la capital circularan trens
de model nou ami) tots els perfeccionarnents técnics.
Totes les indústries sueques estan interessades en
aquesta empresa, i hom calcula que els treballs res
taran enllestits d'ací a dos anys.

1¦111¦¦•••¦111~14

Bloc d'anunciants
Els bons amics nostres que amb l'anunci contribueixen a la difusió de la nostra revista, han
de meréixer les simpaties deis nostres subscriptors i lectors en general que coincideixen amb el nostre
idean. Ens plan publicar a continuació el nom deis nostres anunciants, per tal que els nostres amics
els recordin quan hagin d'adquirir algun deis artieles que ofereixen al públic.
Heus els ací :
ACADEMIA COTS:
DROGUERIA I PERFUMERIA:
OBIECTES D'ESCRIPTORI:
Av. Portal de l'Angel, 3&
Pallejá i Bonmati, S. L. Claris, 57.
Bazar Balmes. M. Bofarull, Bal
mes, 52.
ACCESSOR I S D'A UTOMOBILS : ELECTRICITAT:
Antnni Alió Laietana, 67.
()LIS PER A AUTO:
Service Sration. Arag6, 272.
A mol". Laietana, 7.
GANTVETERIA:
AGENCIA D'ASSUMPTES AD
PASTES
PER A SOPA:
Joscp
Roca.
Piala
del
Pi,
en
3,
MINISTRATIUS:
Antiga "Casa Figueras". Rambla
front de l'església.
Josep Cardús. Balmes, 16, pral.
de Sant Josep.
GRA MOFONS :
AUTOMOBILS:
PINTORS DECORADORS:
César Vicente. P. de Gricia, 4.
Cérsega, 293.
Vilaró i Valls. Corts, 604.
Guillem Puig. Pelai, 14.
BICICLETES:
RADIO:
MATERIAL FOTOGRAFIC:
R. Serra. Rbla. Catalunya, 106.
Cnelina i Farriol. Balmes, 126.
Vda. Enric Riba, Rda. Universi
tat, 37.
REPARACTO D'AUTOMOBILS:
BRONZES D'ART:
Tallers Balmes. Balmes, 76. Juli
MATERIAL PER A COBERTES:
Biosca i Botey. R. Catalunya, 129.
Klugg.
Uralita, S. A.
CAM I SERIA :
SA RA TEMA :
MORLES:
Salvador Rubert. Aribau, 3o i
Calcats Minerva, S. A. Laietana,
Córscga, 394.
Avinguda Portal de l'Angel, 13.
núm. 30.
MODES:
CIMENT ARTIFICIAL:
Casa Creus. Aribau, 24.
M. Estera de Galera. Rbla. de
Josep Fradera. Ronda Universi
Catallinya, 7.
SASTRERIES:
dad, 31.
MODISTA:
Rambla Catalunya, 12, I."
R. Puigdoménech. Diagonal, 452.
COMPANYIA DE SF.GURS FER
(Especialitat en vestits per a nene.)
ROVIARIS, MARITIMS I IN
NEUM A TICS :
Ramon Beleta. Av. del Portal de
CENDIS:
l'Angel, 35.
"Bergougnan". Rambla de Cata
"La Constancia", Ronda Univer
lunya, 76.
SEGURS D'AUTOMOBILS:
sitat, 4.
NEUMATICS (venda i reparaci6)
"Omnia". Rda. Universitat, 15, 2.11
CORRETGES:
Casa Vallespí. R. Catalunya, ii8.
XARXES 1 FILS PER A LA
Manuel Blasi. Passeig de Sant
NOVETATS PER A SENYORA:
PESCA:
Joan,
"El Centro". Rda. de Sant Pere, 5.
Fills de Gabriel Juliá, Bruch, y.
"
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Carrer Laureen°

Teléfon 11580

Consell
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I autombbil.
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rayó, 972
Passeiy cle Cirácia, 45

Teléfon 51510
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Companyia

Trasatbniica

VAPORS CORREUS ESPANYOLS
Ser veis Regulars
RAMO

Espanya-Nova York
DIRECTE
9 expedicions
rany
R APIO: Nord d'Espanya a Cha i Méxie

PER A LA PESCA

a

16 expedicions

l'any

a

EXPRESS: Mediterrani i

expedicions l'any
LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
16 expedicions
any
Mediterrani, Costa Firme i
11 exuedicions a l'any
12

1

a

>

Mediterrani
a

a

Fernando l'Oo
12

expedicions

a

i'any

3

experlicions

a

l'any

Filipines

,

#

Bruch,

Teléfon 11422
n.° 7
(Entre Trafalgar i Ronda)
—

Servei tipus Oran Hotel.
telefonia.
Orquestra.

BARCELONA

,rals

»,,NerattAlly«),,jzoz.eznrxittweetwjeCol,

a

principals

oficines

Capella,

Radioetc., etc.
-

Agéncies rle a Cornoanyia
d'Espanya A Barcelona
la Companyia : Haga Medinaceli, 8.

Per informes,
en

T. S. F.

-

-

les

ports

•0114441~414041~~14Alrielle•444~11141e1A111,44,411:el

LIA441t4A-1441.1__

Recautxutatge 1 reparació

de neumatics

1 cambies.
Venda de neumática 1 cambres.

RAMBLA

Stock de neutnátics d'ocasió 1 recautxutatge
al 40 o/, de nous.
DE

CA TALUNYA. 118

AUTOMATIC 73493

PROPIETAEIS

DE

COTRES

25 90 DIESTALVI TROBAREU VISITAR' LA

CASA.

BALLESPI

Acumuladors Peto

Royal

Ford.

OLPS "A T L A. Ni 'T I C"
Descomptes especials ale que manifestin
liegldors de "Catalunya Social"

ser
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COMPANYIA ANÚNiM
FUNDADA EL 1 9 0 6

ferroviarls en general.
Especial "Paquets"
Seguís maritlins.
Seguís d'incendis
—

—

UNIVERSITAT, 4

RONDA

--

Teléfon 20648

BARCELONA

--

,••¦••¦•••¦••¦¦•¦••¦•¦••

1811.11J.ILJULIULILILIJUULAJLJAWALLA.111141LLIULWILAIJULAYZJUIJUJUJULY

OMNIA, S. A.

Codina Farriol
Radio-R EN'

Companyla de segur§ del
Retal Aulombbil Club d'Espanya

APAREL1S A ccEskoms
La millor qualitat.
El millor preu
Laboratori.
Taller de n,uniatle

OFICINA PRINCIPAL:

Cornte de Penalver, núm. 24
SUBDIRECCIó
Ronda

—

MADRID

-

—

A CATALUNYA:

Universitat, 15,

2.'n-

126, BALIMES, 126

Teret 16974

-

Teléfon 74755

r-~rrirmrtrirrie-rtrirmirrinrirwirr
SILLILJULL.11~1.3.6.11.1111-41.11'

Aquesta Companyia

cobreix els riscos deis

VILA RÓ I VA LLS

cotxes automóbils.

Dany

1 pérdua del cotxe
Per topada, incendi, parat o corrent. Per
robatori consumat o intent de robatori
Per acte mal intencionat de tercera persona
Per accidents o incendi durant el transport
Respansaellitat civil
Per accidents o incendis causats pel cotxe
assegurat a terceres persones, a la propietat
o animals pertanyents a dites terceres per

P1NTORS DECORADORS

sones.

Tot aixó
val per tota
rnoment.

en

una

sola

!'Europa

Corts, g04

pólissa combinada, que
en qualsevol

i rescindible

TM... 1.283

BARCELONA

Agencia d'Assumptes

administratius de JOSEP

Despatx: Balmes. 16, pral..
Altes, baixes, traspassos o

canvis de

satisfetes. Incidencias

en

IGARATGE
JUL.!
1

la

norn en

Barcelona.– Hores de 9
contri!~ lata, 1 impostos.— Terriioria I.

Comprovació niel Registre

Fiscal. Halses

BALMES, 76 (entre Arazó i

arree

11 i de 5

a

7—

eléfon 17t16

rytiantitnts indeundatnent
4010 sobre finguts deis EiXarlipleS.

Devolurions de
ex

tr aordinari

/4444444

1 TALLERS '"BALIVIES"

#

ret

CARDÚS i Cia., Stat. Ltda.
a

AJUSTATGE I REPARACIÓ

KLUG

RENDIMENT EN

Vallnein),

PER

•

TELEFON 75941

A

LES

—

PREUS LIMITATS

Rb.PARACIONS

—

1144.1411.444 44%4%44
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Cots

Direcció general: Av. Portal de l'Angel, 38—BARCELONA
N DADA a Ni 1879
Tel?fon 18953 A.- Apartat 782
SUCURSALS:

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

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERÇ

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments erninentrnent práctics
CLASSES GENER.ALS, ()DOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones

places.

ASSIGNATURES: Teneduria.,—Cálcul,—Lletra comercial.—Correspondéncia,— Meca
nografia.—Taquigrafia.--Frances i Angles—Alevnany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.--Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.
F3011~171.1.4.1- «/V~~~10MPAII"

"40.14444.~~illIA444~4114011144,144.111,1101
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I Aceites y Materiales Motor, S. A.
Nou

tipus. Qualitat presentació

Via Laietana, 7

1

TELEFON 1166
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