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una altra vegada doni l'Ajuntamen una estadística completa i detallada 
de la situaci6, perquè només de conè' er-la s'estalviaràn afirmacions, judicis 
i propostes que vénen de la manca. d'~ rientaci6 produida pel desconeixement 
de la realitat. 

§ 2. - El Pressupost de 1915 co signa entrades per un total brut de 
34.310,789'72 ptes., dc les que s'ha d I deduir 3.500,000 ptes. (cap. VIl, art. IV, 

PaI·t 7.") consignil.des per pura forma saci6 en quantitat igual en les entra
d s i en les sortides a l'objecte de p rmetre el funcionament de la TreBore
ría contractada amb el Banco H isJXI: to Golonial. Queden així cntrades pcr 
30.810,789'72 ptes. (cap. Vll, al·t. IV, al·t 7."). 

L'ingrés rcal és molt més reduit. i rebaixem de lo recaptat cn 1914 lo 
figurat por ingrés de Tresorcría i lo q o va donar la venda de títols d'amplia
ció de la Serie B, qucda un ingrés real e 25.535,878'62 ptes. Segons el compte 
liquidat de l'any 1913 llevades les esultcs i els emprèstits es recaptaren 
entrades per 25.636,281'32 ptes. Enca a que les resultes propies de l'any 1913 
per quantitats liquidades i no cobr o.es s'evaluaren en 1.436,311'05 ptes., 
segons l'estat de recaptació de la pla a 282 (Llibl'e de PI'es8upò8its de 1915) no
més se'n recaptaren per 877,915'91 tes. 

Aixi és que les entrades reals de l'Ajuntament de Barcelona passen de 
25 milions i mig de pessetes en l'any orrent i no arriben a. un milió de pes
s3tes després del període de liquidaci , lo que fa un ingrés total per un any 
de vintissís milions i mig de pessete . 

En el Pressupost d'Ingrés hi ha, do es, un dèficit inicial, per ser menors les 
entrades reals que les supoSt1dcs, que o baL-a de quatre milions tresc en tes 
mil pess tes. Tenint en comptc que només per venda de solars es consignen 
3.571,244' 33 ptes. (C:J1J. VII, al·t. VI, pal' 7.") sabent que això no ha de donar ni 
un cèntim, no seda difícil comprovar ) ol Pressupost d'Ingrés aquest dèficit 
inicial. Mes no cal tirar endavant a in,cstigació que no pertoca a l'ob
jectiu d'aquesta Memoria. 

§ 3. - Coneguts l'ingrés nominal' l'ingrés real, anem a veure quin és el 
de l'Ajuntament de Barcelona en el pòsit do deixar tal com està el Pres
supost de Despesa que no's tracta de discutir en la present informació. Per 
a pagar totes les despeses consignade en el Pressupost de 1915, llevada la 
xifra figurada per a permetre el runQionament del contracte de Tresorería, 
s'hauria de menester 30.810,789'72 pes. 

Ens dol haver de fer constar que questa xifra no és resultat d'una pre
visió prudent. L'Ajuntament de Bar lona ha tornat a caure en l'error de 
consignar quantitats que està segur uc no li abastaràn. Havent gastat en 
llum més de 1.510,000 ptes. en 1914 va pressuposar pel 1915 una despesa 
de 1.002,000 ptes. Aquestes deficienci s es reproduehen sistemàticament en 
el servei de carruatges, en el d'incen ,en el d'aigües, en el de Bons per als 
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pobres i en el de litigis, venint a produir tot plegat una manca de 778,207'71 
pessetes. Es evident que això no redol res i que en lloc de prevenir el 'porill 
el fa més greu. (Llib,'e de P,'essupòsits de 1915, planes de 264 a 275.) 

Es veritat que en altres partides s'hi consignen quantitats de més, lo 
que algunes vegades queda justificat per una prudent previsió, com ara 
en la partida d'interessos pel serveis d'emprèstits. Mes encara que aquest 
excés sembla superior a l'altre (es de 1.100,821'10 ptos. en l'any 19]4), si es 
té present que en bona part això es deu a no haver-se utilisat consignacions 
per a l'adquisició de material és de témer que no hi hagi tal rebaixa i que tot 
se limiti a un retard en la presentació dels comptes, els quals després vindràn 
a engrossir aqueixes llistes de crèdits reconeguts que apareixen per milions 
de pessetes en alguns Pressupòsits extraordinaris. 

No podem, doncs, fixar quins són els ingressos que s'ha de menester per 
a pagar les despeses actuals i, per tant, basarem el present estudi en la xifra 
dels ingressos nominals i cercarem com podría portar-se a la susdita suma 
l'ingrés real d'avui. 
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§ 4. Independencia i separaci6 de les hisendes municipal i provincial de l'hisenda de l'Estat. -
§ 5. L'impost més propi de les ciutats és el que paguen els propielari8 de les cases. - § 6. La 
contribuci6 de pC!tents com a impost municipal. - § 7. L'im¡Jost de drets reals i el de milIo
res. El timbre municipal. Les cèdules personals convertide8 en impost de familia. - § 8. Al
tres entrades en el municipi. - § 9. Resum. 

§ 4. - Per ser qui: és l'Institut d'Estudis Catalans no pot estar-se d'infor
mar primer que tot sobre l'ordenació teòrica de les entrades de l'Ajuntament 
de Barcelona. La ciutat està prou desorientada en aquesta qüestió perquè 
sigui de gran profit el consell científic, despullat de tot compromís d'opinió: 
molt sería si per aquest camí contribuía l'Institut a fixar l'objectiu final 
que tota reforma de l'economía municipal feta de cara a Barcelona s'haurà 
de proposar assolir. 

El primer replà d'aqueixa ordenació futura hauría de ser la separació 
i l'independencia de les hisendes municipal i provincial que alhora haurÍen 
de quedar separades i ser independents de l'hisenda de l'Estat. -
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Pressupòsit actual ........................ . 
Cupu de consums ... " . . . . . . . .. 3.273,381'85 
Contingent provincial. . .. . . .. .. 3.978,193'0<l 
Despeses de presons ........... 404, O 21' 17 

Pressupòsit municipal ..................... . 

Pessetes 

30.810,789' 72 

7.655,595'92 

23.155,193' 80 

• 

La separació de les hisendes es traduiría en el Pressupòsit d'Ingrés en la 
forma que veurem en els paragrafs que van a seguir. 

§ 5. - L'impost més propi de l'Hisenda municipal d'una ciutat com 
Barcelona és el que paguen els propietaris de les cases. En cap altra recurs 
municipal es produeix una reciprocitat d'efectes tan íntima entre l'impost 
i la riquesa d'on se sustrau. Cada casa és una part de la ciutat i amb ella es 
fa rica o pobre, prospera o cau en decadencia. La durada propia de la casa 
i els canvis de distribució de vida, de tràfec i de riquesa entre' ls districtes 
de la ciutat encara poden ser causa d'injusticia, mes en general la ciutat 
amb el tràngul de la seva existencia crea una pressió nivelladora irresistible 
sobre la riquesa de les cases en ella construides. 

Es difícil trobar una estadística moderna de lo que produeix per ciutats 
la contribució urbana. L'Estat que publica tantes estadístiques tributaries 
no sabem perquè no publica aquesta. Però sabem, i per ara ja'n tindrem prou, 
que la Delegació d'Hisenda de Barcelona va liquidar el recàrreg municipal 
del 16 per 100 sobre la contribució urbana en l'any 1913 atribuint-li un 
valor de 927,969' 68 ptes. Això' ens permet calcular així el producte total 
de l'impost, deixant de banda les cases dels barris nous la construcció de les 
quals no entra en aquest compte. 

. 
Contribució sobre la riquesa urbana .......... . 
Recàrreg de 16 dècimes ..................... . 

Total ............... . 

Pessetes 

5.799,810'50 
927,969'68 

6.727,780'18 

El Pressupòsit de Barris nous consigna per a l'any 1916 un ingrés de 
6.986,721'30 ptes: com a producte de la contribució urbana, recàrrec del 
4 per 100 sobre la riquesa imposable i 16 dècimes de recàrrec municipal. 
De més a més en el Pressupòsit d'Interior es consignen entrades per 18,727 
pessetes com a producte de l'arbitri per reconeixement d'edificis (cap. III, art. 9, 
part 1), per 330,000 pessetes com a arbitri de conservació de clavagueres (capí

tol III, al't. 9, part 2), per 62,000 ptes. com a arbitri de tribunes i lluernes 
(cap. IX, art. 5), per 45,000 ptes. com a arbitri que paguen els propietaris per 
construcció de clavagueres (cap. III, at't. 9, part 5), per 25,000 ptes. com a ar
bitri per certificats de sanitat (cap. III, al't. 9, part 10) i per 462,476 ptes. com 
a producte de les llicencies de construccions i obres (cap. III, art. 8, rat't 1.a

), 
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lo que fa un total de 943,203 ptes. Cal tenir presenb que aqueixa suma és in
ferior a lo que's rec:1pta pels arbitris anomenats que tenen una capacitat 
molt més gran que'l seu rendiment actual. 

Si afegim els Pressupòsits d'Interior i de Barris nous arribarem a un total de 
Pessetes 

Interior ................................... 23.155,193' 80 
Barris nous ............................... 7.271,721'30 

30.426,915'10 

en el quo l'impost sobre les casos en les seves diverses formes hi adquiriría 
l'importancia següent: 

Urbana Interior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Urbana Barris nous ....................... . 
Altres arbibris sobro les cases .............. . 

o sigui un poc més del 48 per 100. 

Pessetes 

6.727,780'18 
6.986,721'30 

943,203'00 

14.657,704'48 

Encara que l'Estat establís un impost del 5 per 100 sobre la renda per
sonal i limités al 12 per 100 l'impost sobre les cases que tindríen dret a fer 
pagar els Municipis, és tan gran l'elasticitat d'aquesta contribució i és tan 
grossa la superioritat del Municipi per aprofitar-la, que no dubtaríem on 
afirmar que no passaríen dos anys sense que'l producte total al 12 per 100 
no passés de 15 milions de pessetes. 

§ 6. - La contribució quc's paga a Espanya amb el nom de subsidi 
industrial i mercantil és en la seva totalitat, excepció feta de la tarifa 3.a, 

un impost de caràcter local. Per fer-se una separació científica potser alguns 
dels establiments compresos en les altres tarifes hauríen de pass~r a la tercera 
i, en canvi, en aquesta s'hi comprenen fàbriques que sols produeixen pel 
consum que's veu en el propi establiment i són de naturalesa. local. Una bona 
distribució d'aquest impost portaría la tarifa -3.a a l'actual contribució sobre 
les utilitats, deixaría les altres tarifes als Ajuntaments perquè en fessin un ar
bitri de patents que pagarien les arts, els oficis, les botigues i les professions. 

L'estadística oficial només dóna el producte de les tarifes per provincies. 
La de Barcelona dóna el següent rendiment: 

Pessetes 

Tarifa I.a. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 3.818,223 
Tarifa 2.8, ... ... ~ .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.022,824 
Tarifa 4.a . . . ... . . . . .. .. .. . .. . . .. ... .. ... . . . .. .. . . . . 1.333,671 
Tarifa 5.a ...... , ... . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . . . 87,639 

6.262,357 
Tarifa 3.a . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 3.987,976 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.250,333 
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El 80 per 100 aproximadament del producte de les quatre tarifes de ca
ràcter local pot considerar-se que's recapta a Barcelona. Moltes de les patents 
només se paguen en la capital, altres només s'apliquen en ks ciutats i totes 
suposen quotes més altes a Barcelona. Aqueixes tarifes a l'Ajuntament de 
Barcelona li donarÍen l'ingrés següent: 

Pessetes 

80 per 100 de 6.262,357 ptes ................ . 
4 dècimes de recàrrec municipal ............ . 

5.009,885' 60 
2.003,954' 24 

Total ................. . 7.013,839' 84 

Si s'observa que en l'any 1913 va recaptar l'Ajuntament per les 4 dècimes 
1.988,312 ptes. i en l'any 1914 a què es refereix l'estadística, 1.925,319 ptes. 
(Llibl'e de Pressupòsits de 1915, plana 277), sense comptar-se lo que's va liquidar 
de més i no's va cobrar passant a resultes, es compendrà que el nostre càlcul 
surt molt aproximat. 

Els arts i oficis, les botigues i les petites industries paguen avui a l'Ajun-
• 

tament de Barcelona alguns arbitris que podríen afegir-se a la contribució 
general de patents. Sense comptar lo que's recapta per alguna forma d'ocu
pació de la via pública o com a retribució d'algún servei municipal o monopoli, 
hi ha les següents consignacions en el Pressupòsit de 1915: 

Carruatges de luxe (cap. III, aJ·t. 4, part 1 a 3) ............... . 
Arbitris de circulació de carruatges (cap. III, al't. 4, pal't 4 a 13). 

Tauletes de carruatges nous (cap. III, apt. 4. pal't 17) ........ . 

Patents per a vendre vi (cap. III, al't. 9, pal't 1 t i ant. Xl, pa!'t 4). 

Obertura d'establiments (cap. III, ant. H,pal·t 1) ............. . 
Centres dc recreació (cap. fIl, ant. 11, pal·t 3) ................ . 

Total .................... .. . 

Pessetes 

559,000 
219,472 
10,000 

250,000 
15,000 
35,000 

1.088,472 

Es veritat que alguns d'aquests arbitris no's cobren i que entre tots els 
altres només produeixen 560,976'27 ptes. Mes, donada la seva naturalesa, 
tots, llevat el de patents per a vendre vi que hauría de refondre's amb lo que 
avui es paga per subsidi, es podríen cobrar. Aleshores quedaría una consig
nació de 833,472 ptes. que no trobem gens excessiva. 

Així les patents produiríen en total: 

a) Contribució general de patents .......... . 
b) Arbitris municipals que s'hi afegiríen .... . 

Pessetes 

7.013,839'84 
833,472'00 

Total ................ 7.847,311 '84 

Lo que per un pressupòsit total de 30.426,915' 10 ptes. rep~esenta a prop 
del 26 per 100. 
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§ 7. - Una 'part de l'impost sobre les transmissions de béns hauría de 
pertànyer de dret als Municipis. Fa 50 anys que les terres edificables de la 
Plaça de Catalunya es venien a una pesseta ol pam. D'aleshores ençà aquelles 
terres han produit una renda proporcionada al capital que en cada temps han 
valgut, però de més a més lo que va costar a una pesseta el pam avui es pot 
vendre a 100 ptes. el pam. Pot haver-hi en aquest augment una participació 
de l'Estat que li hauría pervingut sempre de l'alça dels preus i de les rendes, 
sense comptar que ell també ha, contribuit a la formació d'un nucli social com 
Barcelona. Però és indubtable que la ciutat mateixa és la que més ha contri- , 
buit a l'augment de les terres en un 100 per 1. 

A cada nova transmissió la ciutat hauría de pendre al propietari una 
part de l'augment que la finca urbana o el solar per edificar hagués obtingut 
d'ençà de la darrera transmissi6, sense justificar-se per les millores o per 
l'inactivitat del capital. Lo que l'impost de transmissió de béns d6na a l'Estat 
per aquest concepte hauría de transformar-se sobre aqueixa base i res'Jrvar-se 
quasi en la seva totalitat per al Municipi. 

Mentre no pugui arribar-se a una semblant transformaci6 de l'impost, bo 
sería generalisar l'impost de millores que paguen els propietaris per obres 
d'urbanisaci6 que afecten principalment a les seves finques. La llei que 
s'anomena d'Ensanche i que àqui en diem de Barris nous, és injusta per
què no és prou general. Tota obra que només aprofita a un cerole limitat 
de territori, hauría de ser pagada pels propietaris d'aquell cercle a raó de 
la part que els beneficiés. Per això només caldría generalisar la llei de 
Barris nous i permetre als municipis imposar fins quatre dècimes sobre la 
riquesa imposa.ble de les finques afectades, per a la realisació i amortisaci6 
de l'obra. 

En el nostre país l'impost de cèdules personals és una barreja de contribu
ció sobre els lloguers, sobre les rendes, i sobre les entrades individuals. Una 
reforma ben compresa podria fàcilment convertir-lo ~n impost de famili¡¡, que 
pagaría el cap de casa, essent complementaries i proporcionals a la seva les 
cèdules de tots els altres membres majors de 14 anys De fet, avui en la major 
part de families paga la cèdula grossa el cap de casa i els altres treuen la més 
reduida. A l'any 1913 van vendre's amb recàrrec municipal 224,328 cèdules 
(Llib"e de P"essupòsits de 1.D15, p/alia 295): 1,358 d'elles foren de mullers de veïns 
adinerats, principi que es podria generalisar; 79,595 foren de les 10 primeres 
classes, amb lo qual es veu que ni tan sols els caps de casa entren en el 
compte, ja que a Barcelona hi ha molt més de 80,000 families; i tot el reste, 
o sigui 143,375 cèdules foren de les més ordinaries, de lLa classe. 

Avui produeix l'impost de cèdules a Barcelona ben aprop de un milió i mig 
de pessetes, essent de notar que les que cobrava l'Estat posades als preus 
actuals no haurien arribat a valdre un milió de pessetes, lo que representa cI 
marge de creiximent que tenen els impostos quan els cobra el que els ha de 
cobrar. Sense arribar a moure la protesta que aixecarà sempre l'impost 
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sobre'ls lloguers, les cèdules convertides en impost de familia podríen produir 
a Barcelona de 3 a 4 milions de pessetes. 

L'impost del timbre municipal va donar a l'any 1914 la xifra de 138,487'85 
pessetes i no ,és convenient fer-li produir més, perquè en gran part la seva 
repercussió no passa de la Caixa municipal i en realitat el paga el propi Mu-

. . . 
mClpl. 

Tenint, doncs, present la dificultat que hi ha per a sostraure de l'Estab 
una part de l'impost sobre les transmissions de béns i que l'impost de millores 
no més s'aplicaría per a cobrir les despeses d'obres extraordinaries, només 
podem comptar com a ingrés en l'estudiada reforma lo que podría produir 
l'impost de familia i el timbre municipal i tot plegat no hauría de sumar més 
de 4 milions de pessetes. 

§ 8. Totes les altres entrades del Municipi aprofitables en una reforma 
que anomenarem científica, teòricame;nt tècnica, poden agrupar-se així: 
a) Productes de propietats municipals; b) Productes de la vía pública; e) Pro
ductes de serveis municipals; d) Producbes de monopolis municipals. 

No cal detallar els productes de les propietats del Municipi de Barcelona. 
Les propietats, els censos, els títols, la poda dels arbres i les aigües de les mines 
de Montanya i de Moncada tenen un Pressupòsit d'ingrés de 43,068 ptes. 
(diferents articles i partides dels capítols I, II i III). Mentre no s'adopti una política 
encaminada a fer creixer el patrimoni de la ciutat de Barcelona serà difícil 
obtenir rendiments molt més grans que el pressuposat. 

La vía pública produeix a Barcelona entrades que caldda fer aug
mentar extraordinariament. Sería debades explicar-les per que porten la 
significació en el seu nom. Ejn el Pressupòsit de 1915 figuren les consigna
cions següent.s: . 

Par~des de carruatges (cap. III, aI't. 4, part 14). 

TramvÍes (cap. III, art. 4,part 15 i 16) ........ . 
Kiosks, taules, cadires, parades i altres ocupa-

cions temporals. (cap. III, a¡'t. 7, part 1) ..... . 
Anuncis (cap, III, art. 7,part 8) .............. . 
Canalisacions, obertura de vall&, instal'bcions 

de gas, aigua i electricitat en que s'hi com-
prèn una part que figuraría millor com a 
impost sobre les cases. (cap. III, art. 7, pat·t 7, 

PeAsetes 

35,000'00 
171,000'00 

221,720'00 
51,800'00 

i art. 8, pa¡'t 2 i 3) ........................ 343,500'00 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823,020'00 
• 

Els serveis municipals no és precís exposar-los a la menuda. En el Pressu
pòsit de 1915 els laboratoris (cap. III, at't. 9, pat't 3), els establiments d'ense
nyança (cap. V, aI't. 2) i de beneficencia (cap. IV, al·t, 1), les inspcccions de mo-
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tors (cap. III, a/·t, 9, pcwt 1), el dipòsit municipal (cap. VI, at't . .2), la garantía 
de l'escut de la ciutat (cap. III, at't. 9, pal't 8), confrontació de projèctes de 
tramvíes (cap. Ill, art. 9, part 7), registre i allotjament de gossos (cap. III, art. 9, 
part 9) i les multes dels mosteçans i de tota mena (cap. III, at·t.1.2), tenen una 
consignació total do 193,167 ptes" do les quals Q l'any 1914 no més oo'n va 
cobrar 77,870 ptes (Llib,'e de P"esattpòsits de 1915,planes 275 i .276). 

Els monopolis municipals donen ja un bonic rendiment al Municipi de Bar
celona. A l'any 1915 vénen pressuposats mxí i és probable que produeixin més: 

Pessete! 

l.er Escorxador (cap. III, art. 8) ................. . 1,526,121 
l.383,100 

543,137 
142,500 

2.n Mercats (cap.lII, al't . .2) .•.................... 
3.er Cementiris (cap. IlI, a,'t. 5) •.................. 
4.t Pompes fúnebres (cap. IlI, al·t. 14) ..... , ..... . 

TOTAL ............... ' •.................... 3.594,858 

Les altres entrades municipals o no caben en el sistema que pretenem 
exposar o no tenen aquella solidesa i constancia que són necessaries per a 
fer-ne base d'una previsi6 oientífica. 

§ 9. Vet-aquí ara en resum les linies generals de l'hisenda del Municpii 
tal com quedaria amb els recursos estudiats. En primer lloc les entrades abas
ten a cobrir la despesa actual pel' Interior i per Barris nous de 30.426,916'10 
pessetes. l si no vegi's el seu total: 

a) Contribuci6 sobre les cases ............. . 
b) Contribució de patents ................. . 
e) Impost de familia i timbre ............. . 
d) Monopolis municipals .................. . 
e) Propietats, via pública i serveis ......... . 

TOTAL ........................................... . 

Pessetes 

14.657,704'48 
7.847,311' 84 
4.000,000'00 
3.594,858'00 

943,958'00 

3l.043,832' 32 

Una altra caracteristica d'aquest sistema és la simplicitat de l'organisme 
recaptatori. L'impost de familia, el timbre, els monopolis i les propietats, 
via pública i serveis es cobrarien amb les mateixes despeses d'ara. En canvi 
les contribucions de patents i sobre les cases no portaríen una despesa supe
rior al 5 per 100 com no li portell a l'Estat i això comparat amb la que es 
gasta per cobrar els consums deixa una economía de més d'un milió de pesse
tes. El superàvit inicial passa a ser així de més d'un mili6 i mig de pessetes. 

El sistema rauneix a l'aventatge del lliure control la d'una gran elasticitat. 
En el Pressupòsit de Despesa no hi queden despeses ni en el d'ingrés entrades 
que l'Ajuntament no pugui controlar. l no més cal llegir els conceptes de 
l'ingrés per a compendre .que el seu augmant seguirà d'aprop el progrés urbà 
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havent-hi entrades que poden portar-se encara be l amunt. No sols el Pressu
pòsit adquiriría una potencialitat extraordinaria amb l'import de millores 
per a realisar grans treballs d'urbanisació i enllaç, sinó que aviat els seus re
cursos ordinaris arribarien a la xifra de 40 milio de pessetes sense l'entre
banc de les ingerencies de l'Estat i de la Diputac·ó. 

Està comprovat que el sistema de l'imposició 'recta afavoreix cxtraordi
nariamcnt la formació de grans metròpolis indust iaIs i mercantils. Les expe
rieneies realis3.des a Prussia amb les reformes de Dr. Miquel s)n dccisives. 
Amb aquest Pressupòsit deixaría de pesal' damu t de la classe treballadora 
una càrrega brutal que no baixa de 14 milions d pessetes. l aqucÍ...'{a pressió 
absurda que oprimeix el món del treball no per et al comerç i a l'industria 
dc Barcelona obtenir l'usdefruit d'una afluencia ¡l'obrers que li és indispen
sable per a sostenir les seves lluites de gran metnòpoli mediterrania. 

Ens volten encara avui pobles que no han complert aquesta evolució cap 
a les ciutats lliberatrius, on les grans congestion , de l'energía humana creen 
potencialitats de progrés espiritual i material fir. s avui desconegudes. Sería 
de doldre que deixéssim escolar el temps que ens queda per anticipar-nos als 
grans nuclis de població concurrents. 

PERE COROMINAS. 

(Seguirà) 
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