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Els esfudíants católícs
Heus aquí

estol de joves que enarboren
coratge i ardidesa la bandera flamejant del
catolicisme, en mig d'una joventut indiferent i
corrompuda. Aquesta bandera els menará a la
-

un

amb

victória.

En aquests temps de materialisme, quan s'es
tén arreu de la terra una onada de llot, cal que

aquells que porten a dintre una vibrado espiri
tual es posin al costat deis que lluiten per a de
fensar la causa de Crist. Es que no sentiu galo

par els cavalls deis barbres? No
vejen els sectaris
com pretenen ferir l'Església amb
l'arma inno
ble de la calúmnia i del greuge? En aquests tno
ments hem de saber quins són els que volen aco
blar-se sota els plecs de la bandera de l'esPiritua
litat cristiana, i quins són els que segueixen les
petjades deis enemic.,s. de Crist.
L'home s'ha de decantar a favor deis uns o

'deis altres.
Els estudiants católics s'han decantat a favor
de l'espiritualitat. Aquesta joventut
noble i ar
dida és l'esperança de la patria.
Deis joves materialitzats, d'aquests cadávers

vivents

que porten la mort a les entranyes, els
ulls deis quals mai no ha fet brillejar
un ideal
noble, no en podem esperar absolutament res. La
renovació i la vida ens han de venir d'aquest estol
de joves que han
,declarat públicarnent que era el
seu guiatge la llum que
irradia el catolicisme.
Dissortadament han estat moltes les agrupa
cions i els individus que han cregut que podien
actuar

deixant al rnarge la religió. No havem de

parlar de les coses que ens' puguin dividir,
han
exclamat. Heus aquí una grossa equivocació. La
neutralitat en matéria de religió és funestíssima.
Es comprén que en t.in moment deterrninat
s'uneixen els hotnes de diversos sectors i mati
sos, per a defensar una causa que interessa la
collectivitat; peró després cada. agrupació ens ha
de dir quina és la seva
actitud respecte el proble
ma religiós,
que és el més transcendental que es

planteja

en

L'home
nomenen

tots els

pobles.

neutre no ha
neutres és que

declarar-se enemics
L'home neutre no el

existit mai. Els que s'a
no tenen la sinceritat de

de la

nostra

trobem ni

en

espiritualitat.
les tribus sal

el ion del
la terra ni un sol
borne que no slagi preguntat Inés d'una vegada
quin és l'origen i el fi de la vida humana.
Cal, dones, que tots els que representen un sec
tor d'opinió, ens diguin clarament quina és la
seva concepció de la vida.
Els estudiants católics poden també fer un bé
immens en l'ordre cultural.
Desgraciadament pocs són els bornes que tenen
una' forrnació sólidament religiosa. Aquest és el
motiu de les desviacions que observem en molts
homes de capacitat i de talent.
Quants homes trobaríem que excelleixen en la
ciéncia, en la literatura i en les arts, que no saben
ni un borrall de religiá!
Si, per exemple, diguéssim a un matemátic
que es pot parlar de matemátiques sense conéi
xer ni tan sois les quatre regles fonamentals de
l'aritmética, es posaría a riure! I com poden ells
parlar de religió, si desconeixen les veritats que
són la seva base fonamental?
El mal deis nostres temps és que existeix un
gros desequilibri entre la religió i la ciéncia. La
fe, quan té per única base el sentiment, trontolla
fácilment, com un edifici construit sense fona

vatges, que viuen

paganisrne.

encara sotmeses sota

No trobarícm

a

ments.

La fe, quan és sólida,

no

trontolla mai. Heus

aquí, doncs, la tasca primordial deis estudiants
católics; enfortir la fe de la joventut i agermanar
la ciéncia i la religió.
Els estudiants católics seran combatuts, peró
no

han d'oblidar que els homes s'enforteixen llui

tant i que el nostre esperit és invencible quan ha
estat forjat damunt l'enclusa del sacrifici i del

dolor.

La bandera que avui fan voleiar al grat del
vent, heu de mantenir-la ben alta i ben dreta. No
defalliu mal. Les sirenes cantaran submergides
dins del mar de la temptació. No les escolteu.
Sigueu forts com Ulisses.
Haveu escollit el camí dreturer perqué sou no
bles.

Seguiu-lo amb el cap ben alt, perqué

vostres

cel.

ulls hi ha sempre

una

en els
mica de blavor del
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Dos exemples í dos camíns
El Govern francés de M. Herriot podrá, dins de
poc, atribuir-se dues glóries i dos éxits, que no
voldríem per a nosaltres; una, l'establiment a Pa
rís de l'Ambaixada deis Soviets; altra, la supres
sió de l'Ambaixada al Vaticá. El Govern ante
rior havia anat resistint als russos, i havia aguan
tat la comunicació diplomática atnb el Sant Pare;
el Govern d'ara, lligades les mans per la maçone
ria, ha hagut de transigir amb el primer, i ha ha
gut d'anar a la terminació amb el segon.
Qui sap qué deuen pensar d'un i altre fet els
bons burgesos francesos, aquells qui feren possi
ble el Govern present perqué els va semblar que
M. Poincaré i M. 1\fillerand els havien d'arribar
a comprometre les seves rendes amb els seus im
postos. Potser creuen que és tot aixó un honest
passatemps de la política; potser pensen retrobar
se en aquells temps d'En Combes, tan tristarnent

pintorescs,

tan segle dinou; potser no veuen en
tot aixó més que un joc de clericals i anticlericals.

Si a alló segon ens ateníem, no diríem que no.
Peró, i alló primer? ; i l'Ambaixada soviética a Pa
rís?; i l'empenta que aixó significa per al comu
a Europa? Es que no recordem que tota
delegació diplomática russa és un centre de pro
paganda comunista, ja que la mateixa es val deis
privilegis de la diplomácia universalment recone
guts, per a emmetzinar les aigües de la política so

nisme

cial nacional?
Hi hagué un día en qué tot quedava en els Es
tats redult a un torn de partits, a una mecánica
en la qual uns actuessin en un (S altre sentit se
gons fos l'actuació deis d'enfront. Alió era inno
cent ; era fins infantívol i entretingut, si voleu.
Peró avui les coses han canviat bon tros ; i tot
partit no pot rebre el nom de tal ni pot comptar
amb eficacia de cap mena si no representa un
contingut social ben fort i ben intens, si no signi
ca una posició .davant els problemes que avui pre
ocupen el alón; i per aixó aquells partits de vella
estructura han de cedir el lloc als partits nous,
plasrnats en aspiracions socials de propietat, de so

mitjans
producció.
Que la transformació social s'opera, está a la

cialització d'industries, d'estatificació deis
de

vista del món sencer. Que en aquest moviment
cal pendre plaça, ja que els problemes que el
mateix afecta a tots ens interessen, és evident.
Doncs, bé; com hi pott,haver a hores d'ara un
Govern d'un país de tan fort sentit polític com
rrança que s'entretingui a provocar guerres reli
gioses tenint al davant un laboratori comunista
que a la llarga ha d'infectar tot el món Batí?
No suposem curtedat de vista en M. Herriot,
ja que prou proves ha donat d'ésser un nolític
de sagacitat i energia. Suposem, al contrari, que
M. Herriot, tot i adonant-se del perill que corre
el seu noble en jugar amb foc com juga, ho fa a
plena consciencia i atnb disgust, peró amarrat per

Aquest

la

força negra de la maçoneria (avui forta i po

tent), que amb l'odí a l'1,:sglésia
tar Europa a la desfeta.

no

repara

a

por

En canvi, a Barcelona, fa pocs dies, s'ha inau
gurat una exposició del Llibre alernany. Es cosa
notabilíssima i ha deixat parats els qui creien se
riosament en la decadencia del país germánic. En
tota ella domina una tecnica formidable f un da
vassall de refinament. I quan aixó és possible en
un

país

que

es

troha

tota esperança en

un

corn

avui

es

troba

renaixament,

no

Alemanya,

futt4;

actual, pot seriosament ésser alitnentada.

šlhó

No és l'obra de l'exposició en si mateixa el que
interessa. Es l'index de técnica, de bon guW de
refinament artístic i industrial que la mateikI.Ve
presenta el que crida poderosarnent l'atenció i fa
esperar un esclat de grandesa pel demá.
*

* *

La lliçó la tenirn al davant deis nostres ulls.
D'una banda, el treball obscur, quotidiá, persis
tent. D'altra, el trontoll de la guerra religiosa per
ningú necessari i per ningú, aparentment, cercat,
Amb quin ensenyament ens quedem aquí ? La
política de cridória, buida, de preocupacions, que
no preocupen a cap ciutada seriós, és avui, potser,
la política francesa del tnoment actual. La política
d'organització industrinl, de reforma i tecnifica
ció de l'ensenyament, de problemes económics, és
la política alemanya present (amb totes les dificul
tats d'organització de la mateixa). Els qui soste
nen la primera sois una cosa cerquen : el tnanteni
ment de l'ordre material que els permeti les bones
digestions. Els qui practiquen la segona miren el

demá, s'organitzen económicament, donen impon
táncia als problemes reals que afecten tan fonda
ment al

món.

Qué hem de fer nosaltres? En quin sector hern
de quedar? Éns decidim per la política de crits
de rnovitnent, buida, que tan Ilarga trádició cotnp
ta en

aquesta

terna

nostra;

o

ens

afiliem

a

,l'ex1Y

l'Europa que es preocupa fondament dels
problemes vius i reals, entre els quals figura avui
com a fonamental el de l'imperi de la justicia en
cit de

les relacions de les classes socials?
Bona cosa és cercar sempre l'ordre material ;
peró recordem que aquest no pot ésser més qtteun
reflexe de l'ordre interior, de la satisfacció espiri
tual deis nobles; com aquest ordre interior és a
la vegada un reflexe de la justicia.
Él primer camí és fácil, d'éxits rutilants, de re.
sultats llampants. El segon el camí de sacrificis,
de treball quotidiá. Per a l'éxit momentani, anern
pel primer ; per?, a l'éxit definitiu, sols el segon
camí hi porta dreturerament.

número ha passat per la

censura

militar
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La poiestai sindical
"Nosotros, los trabajadores de Cata
luna, hemos creído que todos los obre
ros que están dentro de un mismo taller,
que todos los obreros a quienes Paga un
mismo patrono, han de pertenecer a un
mismo Sindicato".
ANGa PZSTARA (x919)

Tornem a empendre el

ca-s

i la

causa

del senyor

Batlle i Miró, ferit d'un colp de porra per no vo
ler-se inscriure al Sindicat Lliure. Tornem-hi, per
que el seu cas i la seva causa són els dels cents i mi

lels

de, senyors Batlle i Miró que no han volgut ni
volen inscriure's a cap sindicat, la deis centenars
d'obrers i dependents que, menys afortunats que el
senyor Batlle i Miró, no han sobreviscut al colp de
Porrg, ni al raig de bales de Browning o Star, i jeuen
als cementiris barcelonins havent pagat amb la morí
la seva
resistencia a la potestat sindical.
Tornem-hi, amb més delit en quant no ens acom
panyen en l'obra vindicativa els socialistes de Jus
ticia Social, tnalgrat la indignació que rctumbava en
l'article del 6 de desembre, dirigit als hornes de bona
voluntat, al qual ha seguit el silenci en les seves pró
pies pagines. Nosaltres ja esmercem
la nostra de
bona voluntat ; mostrin ells la seva,
consagrant a la
Violencia terrorista quelcom més que un plany, epi
sódic. O és que temen que en fer el procés
idebló
gie del terrorisme sindical en sortiran compromeses
les doctrines
amigues i els homes i organismes amics
de la
fulla marxista catalana?
*

Imaginern

per

*

*

que donem la raó al
21 de no
vembre fou comesa. Incorporem-nos
per
una
estona
la raó i els
principis que el Sindicat Lliure inspiren
regeixen, i considerem que, en efecte, la unió de
tots els obrers o
dependents d'una empresa, de tots
sense cap excepció,
f ormant un bloc compacte en
front del burgés, és l'única
tenen per a contraposar a força que els assalariats
l'egoisme o avaricia d'un
amo, o d'una companyia, el
de la voluntat
obrera, integrada per la de contrapes
tots,
unificats
corn nn
sol borne. I
que l'obrer o dependent que en aquesta
unió no vol
entrar o se'n retira, comet envers els
seus companys,
envers els altres obrers i dependents
sos
carnarades un greuge tan inic, una traició tan
negra, un crim tan monstruós,
i abomina
ble, que justifica plenament la irainhuma
i la indignació de
sos
companys, i més encara : justifica i demana la
punició amb una
pena terrible i severíssima, pena
que els seus
camarades traicionats tenen plenament
autoritat i poder per a aplicar
amb llurs rnans pró
Pies : pena de
mort. Acceptem, dones,
amb totes les
seves
atnb totes les seves conseqüen
cíes, laprerrogatives,
potestat sindical, i en lloc
d'anar les nostres
simpaties al senyor
Baffle
i
Miró,
que és la víctima,
S_iguin per al seu
Toleu, executor agressor, per a En Joan Gascón
digníssim
la justicia obrera con
tra un
Judes enetnic de la de
seva elasse.
Admetem aquesta hipótesi, amb la
qual darem la

Sindicat

en

,

un

moment

profit del qual l'agressió del

raó d'una vegada, a tots els sociólegs d'esquerra
de dreta preconitzadors del sindicalisme forçat ; atnb
la qual prestarem satisfacció plena a tots els meus
senyors contradictors partidaris de la sindicació obli
gatoria, i serem grats a aquells que es malmeten les
orelles volen escoltar en la Rerum Novarum un
ressó del "Proletaris, unhs-vos", de Caries Marx.
Qué passará quan haurem donat la raó al Sindi
cat Lliure, quan haurem acatat sos postulats i con
cedit sos arguments, quan ens haurem resignat, per
filies de la lógica, de la necessitat i de la justicia, al
rigor de les seves dures conclusions practiques? Pas
sará que ens recordarem que aquests postulats i ar
guments, aquesta lógica, aquesta necessitat i justi
cia, inspiradores del rigor d'aqueixes dures conclu
sions practiques... no són del Sindicat Lliure. En
quant hágim reconegut al Sindicat Lliure les facul
tats de la plena i auténtica potestat sindical, imme
diatament haurem de condemnar a aquest Sindicat
Lliure, per significar el Lliure una traició, un greu
ge, una deserció, un terrible pecat contra el Sindicat
Unic, qui va ésser primer que el Lliure a encarnar
la potestat sindical auténtica i plena.
Si la potestat sindical és tan necessária i justa
legítima com molts sociólegs proclamen, que per les
disculpes benévolament atorgades als actes de vio
léncia contra els refractaris, arribarien a fer enten
dre que atorguen al poder sindical dret de vida i
mort damunt deis membres de la professió,
llavors,
tan aviat com hágim concedit al Sindicat Lliure
dret
d'execució contra els refractaris, hem d'executar-lo
a eh, per ésser refractad
al poder sindical consti
tuit abans. Si H donem permís per usar la porra de
metall contra En Batlle i Miró, immediatament hem
d'exigir que sigui usada la porra de metan contra
els qui no volgueren sindicar-se a l'Unic, contra els
fundadors del Lliure, contra els qui cometeren con
tra una potestat sindical única i plenament consti
tuida el mateix delicte de refús que el senyor Batlle
i Miró ha comés suara.
A dalt he posat, com a lema, les paraules matei
xes
d'En Pestana, en explicar a la Casa del Poble
de Madrid, el dia 4 d'octubre de 1919, els principis,
mitjans i finalitats del sindicalisme a Catalunya, Tant
com Inés
s'incorporin la rígida lógica que les ins
pira, certs sociólegs i sindicalistes que ens parlen de
sindicació obligatória i que ens pretenen justificar
certes atribucions... contundents de la potestat sin
dical, tant més s'acostaran no pas als sindicats més
o menys de dreta que es pensen
defensar, sinó a la
pura doctrina original del Sindicat Unic, del sindi
calisme creat i concebut per anarquistes. I com més
preconitzin el deure de sindicar-se per solidaritat
professional, més ref orçaran la tesi d'En Pestana i
més condemnaran, sense donar-se'n ells compte, les
defeccions, refusos i desercions que contra aquella
solidaritat professional per motius que no són pro
fessionals s'han comes.
Fern ara una altra hipótesi, i acceptem la posició
d'En Pestana. Retornem mentalment a 1919, quan
el Sindicat Lliure no havia nascut, i l'Unic brillava
arnb tota la seva enlluernadora hegemonia. Incor
•
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porem-nos també per una estona els principis que
el Sindicat Unic inspiren i regeixen, i considerem
que, en efecte, la unió de tots els obrers o depen
dents d'una empresa, de tots sense cap excepció, for
mant un bloc compacte enf ront del burgés, és l'única
f orga que els assalariats tenen per a contraposar a
l'egoisme o avaricia d'un amo o d'una companyia,
el contrapés de la voluntat obrera, integrada per la
de tots, unificats com un sol home. I que l'obrer que
en aquesta unió no vol entrar comet un greuge tan
inic, una traició tan negra, etc., etc. Es a dir, repe
tim, aplicant-lo a l'Unic, el mateix raonament de
dalt aplicat al T,liure, deduint-ne també l'última con
seqüéncia : la f acultat de la potestat sindical per a
aplicar un cástig tan terrible, tan severíssiml als
obrers culpables de lesa solidaritat.
Aquesta hipótesi, que és la tesi mateixa d'En Pes
tana, que és, malgrat la seva aparenga lógica, la tesi
mortal i terrorífica, productora deis atemptats so
cials, tan aviat com l'haguéssim admesa, l'haurlem
d'abandonar per absurda. Tan aviat com hágim re
conegut en el Sindicat Unic la plena potestat sindi
cal, immediatament l'haurem de reconéixer en el
Sindicat Lliure, així com l'haurem de reconéixer
en qualsevol altre sindicat que es formi i que, par
tint del mateix principi i proposant-se el mateix fi,
empri uns mateixos procediments i práctiques.
Quan En Pestana diu : tots els obrers que estan
dintre un mateix taller i treballen sota un mateix
patró han de pertányer a un mateix Sindicat, deixa
sobreentcls que aquest Sindicat l'ha d'iniciar i di
rigir en o els seus.
Peró com que la teoria que tots els obrers d'un
mateix patró han de pertányer a un mateix Sindi
cat, continua tenint un valor lógic, cadascun deis
obrers d'aquest patró es creu amb pesfecte dret a
iniciar-lo i dirigir-lo ell, el sindicat.
Si l'obrer Pestana té dret a iniciar i dirigir el sin
dicat deis obrers d'un mateix patró, és indiscutible
que l'obrer Sales Amenós té també dret a iniciar i

A

S

OCI

A

dirigir el sindicat deis obrers d'un mateix patró. I
qualsevol altre obrer, digui's Joan o Pere o Jaume,
té exactament igual dret que l'obrer Sales i que
l'obrer Pestana.
I si la potestat sindical concebuda per l'obrer Sa
les Amenos té dret de porra contra l'obrer ref rae
tan, contra l'obrer Batlle i Miró, té exactament el
mateix dret de porra l'obrer Pestana contra els qui
refusin d'obeir la potestat sindical concebuda per ell.
I tindrá exactament el mateix dret de porra (o dret
de Browning i de Star) cada un d'aquells obrers
d'un mateix patró contra cada un deis seus cama
rades.
I el triomf de la teoria Pestana, adoptada irrefle
xivament per tants sociólegs, és el triomf de l'ab
surd, de la inhumanitat i del Terrorisme.
R. RUCABADO

ZXUEZI=MIllarZW571~anZW=WIZ5W5111

Si voleu,

o

marits,

que les vostres mullers

vos
vos siguin fidels, doneu-los-en lliló amb el
front,
diu
Sant
Grc
tre exemple. Amb quin
gori Naziancl, voleu exigir l'honestedat de les

vostres

mUllers, si vosaltres mateixos viviu des

honestament? Cont els dernanareu lo que vos
altres no els doneuf Voleu que elles siguin
castes? Comporteu-vos arnb elles castament
coni diu Sant Pau, cadascú sapiga guardar el

santificació. Que si, al contrari,
vosaltres mateixos els ensenyeu les briboneries,
no és meravella que aplegueu deshonor en la
peldició llur.
seu

vas

en
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de les pellícules

censura

ti

Del
Terminávern l'anterior article parlant d'un

trol

con

la censura, i déiem que sense aquest no pas
saria la censura d'ésser un bon desig, una illusió.
Cal tenir molt en compte la complicadíssima or
ganització que representa la controlació d'una pellí
cula que tan llarga trajectória segueix des del mo
ment en qué queda censurada fins que és desfeta a
trossos per a ésser venuda com a pellícula familiar.
La pellícula viatja, constantrnent, amb tota classe
de vehicles. Des del seu transport a
l'esquena dels
ciclistes que la traslladen per tots els cinemes de la
ciutat ; el tren, el vapor, l'automóbil i la cavalleria,
son utilitzats per a la seva
conducció. Una pellícula
es projecta
centenars de vegades i en els llocs més
apartats. Comença generalment per ésser reproduida
en els cinemes
dits aristocrátics, els quals tenen el
privilegi de l'estrena, i després descendeix de cate
goria fins arribar, mantes vegades, ja recremada, als
llogarets més apartats. Allí on hi ha bornes, hi ha
cinema. Més encara ; he vist jo una població que a
Penes té església i no obstant posseeix un local de
cinematógraf espléndid. Com controlar les pellícu
les censurades?
en

Jo proposo dos sistemes : el primer, el més cien
tific; és que cada pellícula no pugui circular sense
una guia de
censura. Pellícula que no porti aquesta
gula, pellícula Clandestina, destinada forçosament per

l'autoritat

a

les fiatneS.

El segon sistema, imperf ecte, embrionari, transi
ci°nal, consisteix a nomenar en cada població una
comissió censora, integrada pel mestre d'estudi (deli

beradament

no parlo del senyor Rector de la pobla
do, per estalviar-li
moltes campanyes adverses) i dos
Pares de familia, elegits entre els majors contri
buents per industrial i territorial amb facultats de
censurar tot alió que estimin pertorbador per a la
moral o senzillament immoral.
El primer sistema té l'aventatge .que garanteix
mes les empreses
cinematográfiques i sobretot els
dona un criteri, el qual, el dia de demá, elles ja tin
dran en compte en realitzar la compra o arrenda
ment deis films a les
cases productores.
El segon té el desavantatge que mai un empresari
no podrá
tenir la seguretat que una pellícula seguei
xi un camí
triomfal, sense destorbs, en les diverses
poblacions
s'hagi de projectar.
Naturalment que entre un i altre cap un sistema
ecléctic, conjuminador ; limitatiu de facultats per a
/es juntes locals.
Consisteix que la missió de la junta
sigui la de comprovació de la guia i solament en ca
sos
extraordinaris pugui, per determinades conve
niéncies socials, prohibir determinades pellícules.
A part
d'aquest organisme diem-ne oficial, les jun
tes locals
haurien d'atendre f orçosament guantes re
clamacions formulessin els ciutadans, i tramitar-les
a la
Junta o Comissió censora, única que hauria d'e
xistir.

Mentre no existeixi aquest control, la
pre será
ficticia.

censura

con 'rol
A Barcelona ens hem trobat, i no fa pas gaire,
amb els gest de dues empreses que han tingut l'a
treviment de projectar un film i a l'endemcl portar
lo a la censura. Si aixó passa aquí, qué no passari
uns quants quilómetres enf ora?
De manera que el públic no pot judicar la tasca
de la Cornissió Censor-1 que actualment funciona
mentre aquesta no estigui dotada d'unes atribucions
que li permetin d'obtenir l'eficácia de la seva tutela.
Es tan fácil retallar una pellícula i enganxar els
retalls l'endemá ! Es tan fácil per a un empresari
projectar una mateixa pellícula amb i sense censura
a Sevilla i Tarragona, per exemple. Avui solament
cal canviar el títol, convertir, per exemple, "El fan
tasma de la muerte" en "Los terrores de un mori
bundo", i ja está.
No hem d'insistir en l'aspecte técnic de la qües
tió i en la reglamentació casuística de la forma en
qué deu realizar-se el control. Ben al revés del que
afecta al criteri que ha de regir, impossible de do
nar-lo als censors en cánons que no siguin altres
que la moral cristiana, l'aspecte del control deu con
cretar-se i especificar-se per peces menudes. Anar al
pes de les pellícules, al metratge exacte, a la deter
minació detallada dels trpssos suprimits en forma
que no siguin possibles intercalacions rd canvis.
En materia de control, per altra banda, tot escrú
pol és poc. Tota l'enginyosa activitat de molta gent
s'esmerçará segurament a burlar-lo. Les empreses
serioses, les grans cases industrials, no és fácil que
exposin llur clientela a un disgust seriós. Peró totes
aquelles petites empreses o negocis que pullulen en
la classe, precisament buscaran el máxim rendiment
en l'ús de tota mena d'estratagetnes.
Molts pensen que la censura cinematográfica és
entreteniment de desvagats. Es un error. El censor
cinematográfic, veritable moralista en acció, no deu
ésser mai cap desvagat. Al contrari, el seu arree
deu quedar revestit de tota honor i consideració.
Tanta almenys com aquella de qué és revestida la
magistratura judicial. En la medicina social, el cen
sor usa la profilaxi i el jutge la terapéutica.

FRANCESC MANICH YLLA
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El detractor amb un sol fiblar de llengua fa,
ordináriantent, tres ntorts: mata la seva dninks
i la del qui l'escolta amb un homei espiritual,
i lleva la vida civil

a la persóna de qui ell »ta
parla; perqub, com deia Sant Bernat, tant
aquell que murmura com el qui s'escolta el
murmurador, tots dos tenen el dimoni a so
bre: l'un, a la !lengua; l'altre, a l'orella.

sem
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República Argentina
aquí un deis pobles que ha progressat més
rápidament. La seva capital pot competir amb les
ciutats més modernes d'Europa. Actualment l'Ar
gentina té uns sis milions d'habitants. La seva crei
xenga es deu (n gran part a la immigració. Segons
el darrer cens hi ha a la república Inés d'un milió i
mig d'estrangers. La colonia més nombrosa és la
Heus

italiana.

Malgrat, peró, els

avengos que han convertit l'Ar
gran nació, existeixen encara uns
trenta mil indis internats en les selves, molts dels
quals viuen encara sota el jou del paganisme i de
la barbarie. Aquests indis formen una gran varietat
de tribus que conserven encara les llengües primi

gentina

tives.
La

en

una

Algunes, peró, van desapareixent.
població de l'Argentina és formada

per indí
genes, europeus i af ricans, que avui constittieixen

poble.

sol

un

Quan

era permesa l'esclavitud hi havia un nom
bre considerable de negres, peró d'enga, de l'any

1832,

que

f ou

abolida,

han

desaparegut. Aquests

molts f orts. Trobant el clima massa
africans
arribant fins
suau es varen estendre cap al Brasil
l'illa de Cuba. Avui en tota l'Argentina es veuen
molt pocs negres.
La introducció deis negres africans comengá l'any
1595, o sigui a les darreries del segte xvi. Felip II
Gómez, autoritzant in
va contractar-la amb Pere
troduir 600 negres l'any. Aquesta autorització no
f ou respectada, i en f oren introduits moltíssirns més.
La població blanca és formada pels descendents'
deis conquistadors espanyols i deis imrnigrants ita
lians i francesos. El Govern moltes vegades ha afa
vorit la immigració alemanya, per evitar el precio
mini de la raga llatina.
Els indígenes són molt bona gent. El campero]
és anomenat gaucho i la seva dona china. Els ita
lians són anomenats gringos i els espanyols gallegos.
Els colonitzadors espanyols varen trobar els indí
genes en un estat quasi completament salvatge. Els
missioners católics evangelitzaren aquelles terres,
plantant ben fonda la Creu redemptora. Els católics
han estat, doncs, els primers que impulsaren el pro
grés d'aquella gran nadó.,.
Els objectes que s'han trobat fent excavacions,
demostren que antigament hi vivien tribus molt en
darrerides.
La Religió oficial és la católica, apostólica i ro
mana, a la qual deu pertányer el President, car ell
exerceix el patronat de l'Església. Hi ha, peró, lli
bertat de cultes. El catolicisme s'ha estés no pel
favoritisme del Govern, sinó perqué els seus direc
tors han sabut servar el seu prestigi i la seva f orga.
El govern eclesiástic está compost d'una arxidió
cesi i set diócesis.
L'arquebisbe ha d'éser argentí de naixenga i el
nomena el Papa. El President de la República for
mula una terna. Els Bisbes també són elegits d'a
eren

questa

manera.

El sosteniment del cultc és a cárrec de la nació.
El pressupost puja a un milió i rnig de pesos nacio
nals. La República té a Roma un encarregat de ne

gocis.
Segons el darrer

cens

hi havia„ a

l'Argentina

uns

<pudre ntilions de catblics, vint-i-sis mil protestants,

sis mil israelites i nou cents afiliats a altres religions.
Els católics, doncs, constitueixen una gran f orga.
A la capital hi ha uns 824.000 católics, 24.000 pro
testants (la majoria estrangers) ,i sis mil' israelites.
I-Ii ha un nombre considerable de ciutadans clue no

practiquen cap religió.
A l'Argentina existeixen esglésies molt remarca
bles. La Catedral de Buenos Aires és magnífica. Fou
construida l'any 1791. Abans depenia de les auto
ritats del Paraguái. Felip III erigí la de la diócesi

del Rio de la Plata. Es de grans climensions i té una
semblanga amb la Magdalena de París.
Les esglésies més interessants són : la de la Mercé
(1598); la de San Francisco (1731) i la de Santo
Domingo (1751). En la de San Francisco existeix
set mil
una biblioteca eclesiástica, que consta d'uns
volums:
Algúnes de les esglésies antigues tenen gran im
portancia arquitectónica. Fem constar amb gust
que hi ha una església dedicada al culte de la Mare
de Déu de Montserrat i una altra on es vellera la
Verge de la Mercé.
San Felicitas és un notable edifici gótic. Existei
de
xen santuaris importants i imatges de la Mare
Déu moi miraculoses. La Verge del Valle i la de
Luján foren coronades pel gran Papa Lleó XIII.
Per iniciativa de les dones católiques de l'Argen
tina, al dm deis Andes s'alga una colossal estatua de
Jesucrist beneint el món. L'estatua és de bronze i
és obra de l'escultor Mateu Alonso.
L'obra magna que han realitzat els catedics és la
de les missions. Aquesta sí que és una glória ben
nostra. La civilització deis indis era confiada als Pa
res Jesuites, els quals s'installaren per primera ve
gada a Salta, l'any 1586, sota el Govern de Her
mandaria. A Córdoba s'Otablí un collegi central
molt important. Al cap de set anys més de cent mil
indis reberen la influéncia de la civilització cristia
na. Alguns d'ells excelliren en la pintura, en l'es
cultura i en la música. Se'ls féu conéixer la im
premta i ells mateixos es fabricaven les lletres. L'any
1631 hi havia més de trenta centres dirigits per je
suites. Aquests, en alguns indrets, eren governadors
i jutges. Heus aquí l'esf org d'un homes admirables !
Heus aquí el que poden fer els homes que s'acoblen
sota la bandera de Crist. La ingratitud, pero, és molt
gran i l'any 1767 f oren, expulsats. En els territoris
de missions encara avui es veuen els temples, fets
runes, deis Pares Jesuites.
Els PP. Salesians han continuat amb éxit aquells
treballs evangélics.
De totes maneres, avui a l'Argentina tenen els
Pares Jesuites una gran preponderancia. El P. Pa

A
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A

Jan, del qual servem
gran prestigi.
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bons records, gaudeix d'un

tan

Els argentins han donat una gran
importancia a
la cultura. A
l'Argentina funcionen escoles admira
bles. Hi ha escoles d'agricultura
i ramaderia molt

irnportants. L'Escola

Sarmiento va costar i .roo.coo
pessetes.
La Universitat de Córdoba
és la mes antiga
fou fundada l'any
1614. Es la segona de l'America
del Sud. La va fundar el
bisbe Fra. Ferran de Tre
lo. Es va crear servint
per base el collegi de Sant

S

O

C

I

Xavier, que els jestütes crearen l'any 1613.
III obtingué del Papa Gregori XV grans
avantatges per a aquella Universitat. Quan es va re
organitzar va pendre el nom de Reial Universitat
de, Sant Caries de Nostra Senyora de Montserrat.
A Buenos Aires els Pares Jestütes dirigeixen el
Col•egi del Salvador, un deis més notables.
Al catolicisme deuen els argentins la seva crei
xenga espiritual i material.
Francesc

Felip

.1. e.

Lis astáfics contra els pobles dEuropél
Ja fa molts

anys que s observa en els pobles asiá
aversió contra les grans potencies eu
ropees. Aquest odi és rnotivat, en primer lloc,
pel

tics

una gran

sett

fánatisme religiós,

rnirlaeió

que

i

en

exerceixén

en

lloc, per la do
aquelles terres alguns

segon

pobles d'Europa.
FAS Pobles dominats no estimen ni
estimaran mai
els pobles
dominadors. Perque hi hagi amor, cal

que es
trenquin els 'ligan-1s de la dominació i de la
tirania. Es una civilització contra
una altra civilit
zaeló. Cal tenir en
compte
que els pobles de l'Asia
estan f ortáment
arrapats a la
deixen fácilment'' dominar. El tradició i que no es
japonés creu que la
seva llengua és
d'origen diví. Els xinesos tenen

costums que consideren
sagrats.
Es cert que les
muralles de Xina no són actual
ment tan altes,
peró cal únicament gratar una mica
per a trabar
l'enemic
Els pobles asiátics irreductible de la raga blanca.
zació, peró val a dir desconeixen la nostra civilit
que nosaltres també desconei
xent la d'ells.
Unicament ha arribat fins a nosaltres

l'aspecte pintoresc d'aquells pobles.
Ningú no pot negar que al Japó
gran

hi ha homes de
molt rica.
les narracions populars i al

válua. La literatura japonesa és
Són molt
guns deis

interessants

escriptors classsics que figuren en totes
antologies de literatura japonesa. Són molt re
marcables els estudis filosófics i
les produccions de
la literatura
contemporánia.
Entre altres
podem
les

l'eseriptor Kitubana,
sos
del

Japó.

el poeta Mashi i
dels cantors més enginyo

esmentar

un

Lel',falses

dia qtte el religions fan dissortats els homes. El
cristianisrne exerceixi la seva influencia
benefactora en aquells pobles
llunyans, s'esf ondra
ran les
rnuralles que ens

separen.
Actualment els agitadors
xinesos atien el poble
contra Europa.
Són els eterns falla-tics que odien
tot
alió que

no

és

seu.
Es curiosa la
rebuda
feta pel Japó durant les dar
reres setmanes de
1924 al celebre agitador xines Sun
Yat S.n.

liorn hi troba la prova
tangible que augmenta i
es
solidifica cada dia el bloc asiátic.
Una gernació
enorme, "sense precedent en els
nostres anals", diu

l'"Osaka Mainitxi",

havia

envait el gran hall

de

Kobe,

on

Sun Yat Sen havia de donar la

seva

con

ferencia, sota els auspicis de la Cambra de Comerg.
L'agitador parla en xines, essent traduida cada
frase

a mesura que les anava dient,
go que no im
que cada frase f os aclamada.
En resum digué el següent :
"Turquia, que ha estat crueltnent tractada per
l'Europa, després de la guerra ha recuperat tot el
terreny perdut i avui, ami) el Japó, guarda les dues

pedí

portes de l'Asia.

Malgrat aixó, resta un país contra el qual es di
rigeix tot l'esforg dels blancs : és la desgraciada Rús
sia, senzillament perque Rússia reconeix la gran
tiesa moral de la civilització asiática, i la respecta.
Així, la qüestió que es planteja és la següent : el

benestar de mil tnilions d'asiátics ha d'ésser sacrifi
a 400 milions d'individus de
raga blanca?"
L'orador, en mig de les aclamacions frenetiques
de l'auditori, preconitzá la f ormació d'una sólida
unió de les races asiátiques per a resistir l'opressió
de les races blanques i impedir la propagació de
llurs idees pervertides. "Quan els 1.200.000 asiátics
hauran dominat la civilització occidental, la incorpo
raran a llur própia civilització (sic)".
Encara més sensacionals f oren potser les declara
cions f etes per Sun Yat Sen a un redactor de 1"O
saka Mainitxi". L'home d'Estat .,xinés s'expressá
amb la rnés gran violencia contra Anglaterra :
Odio els anglesos
digné textualment tant com
ells m'odien. Ells no em perdonaran pas l'haver des
cobert llurs intrigues. Jo no els perdono pas l'opri
mir el meu país... Peró el meu país no es deixará
cat

—

trepitjar.

A l'hora actual, Xina prepara un boicotatge uni
versal de totes les coses angleses, no sois a una re
gió limitada, com Hong-Cong o Xang-Hai, sinó per

país.
Quan els interessos comercials, bancaris i marí

tot el

tims d'Anglaterra comengaran a ésser lesionats
Xina, potser comprendrá on porta la seva política.

a

Hom veu, per aquestes senzilles mostres, que l'at
mosfera no sembla pas propicia a la pau a l'Extrem
Orient.
Aquests fets són simptomátics, i demostren que
en aquelles terres es va
preparant un arnbient favo
rable contra els pobles (l'Europa.
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14. Navarra (Caixa navarra de
afiliats ; 15. Andalusia oriental (Caixa

pensions), 27.443
Regional de Pre

Madrid (Institut Nacional de Previsió), 188.254
afiliats; 2. Lleó (Caixa Provincial de Previsió), 27.834

afiliats;

afiliats;

socia», 87.775 afiliats; 16. Extremadura (Caixa
de Previsió Social), 18.110 afiliats; 17, Múrcia-Albacete
(Caixa Regional), 18.110 afiliats; 18. Canáries (Caixa
de Previsió Social), 39.727 afiliats ; 19. Castella la Vella
(Caixa de Previsió Social), 19.116 afiliats; 20. Valla
dolid (Caixa de Previsió Social) i 21. Castella la Nova
(Caixa en constitució).
Fins a novembre de l'any passat les quotes que han
pagat els patrons per al régim de pensions obreres pu
gen: 68.147.753; i com que a l'Estat li correspon pagar
22.715.917, la quantitat recaptada será de 90.863.670 pes

/.

Catalunya-Baleare, (Caixa de Pensions per
la Vellesa i d'Estalvis),, 505.116 afiliats; 4. Guipúscoa
(Caixa d'Estalvis Provincial), 27.224 afiliats; 5. Biscaia
(Caixa d'Estalvis de Biscaia), 121.355 afiliats; 6. Ara
gó (Caixa de Previsió Social), 90.400 afiliats; 7. Astú
ries (Caixa Asturiana de Previsió Social), 75.018 afi
liats; 8. Galicia (Caixa Regional Gallega i Previsió So
cial), 44.860 afiliats; 9. Santander (Caixa coilaboradora
provincial autónoma), 26.104 afiliats; to. Anclalusia oc
cidental (Caixa de Segurs Socials), 123.390 afiliats;
Salamanca (Previsió Social), 15.854 afiliats; 12. Va
léncia (Caixa Previsió Social del Regne de Valéncia),
109.664 afiliats; 13. Alava (Caixa d'Estalvis), 13.820
3.

a

visió

setes.

Els patrons de Catalunya han pagat 24.115.647 ptes.
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Prímem Assemblea de les Assocíacíons
d'Esiudíanís Cafólícs de Cafalunya
Els actes de l'ilssemblea
BELLA PREPARACIO
El dia 14

A LES

la tarda començaren les tasques prepara
Recés espiritual a la Parroquial Basílica
de Nostra Dona de la Mercé, essent dirigit pel catedrá
tic d'Historia Universal de la Facultat de Lletres, el
Rnd. doctor M. Martínez, Pvre.
Posá de relleu la tasca profitosa que han de portar
a cap els
estudiants católics, per al millorament de l'es
tudiant i de l'ensenyament, lluitant amb ardidesa per a
obtenir la desitjada llibertat d'ensenyament i combatent
amb tots els mitjans la llibertat de cátedra quan serveix
per atacar la religió.
Féu veure que encara que pugui semblar de bell antu
vi l'actuado deis Estudiants Colones
fracassada i poc
útil, no per aixó havien de deixar de treballar per un

tories

amb

a

un

ideal

tan sublim.
Acte seguit es cantá

una solemne Salve a la Verge
acabant-se amb besamans.
Al vespre hi hagué gran animació i
concurréncia
d'estudiants a l'estatge social, cornentant-se amb gran
entusiasme la tasca de i'Assemblea.

de la

Companys:

TASQUES

Mercé,

Gran és la meya satisfacció d'ésser jo, indigne Se
cretari de la P. C. d'E. C., qui hagi d'assabentar-vos
de la génesi i les gestes de la nostra novella i preada
entitat.
Era el dia 13 de juliol de 1923 que el President actual
del Comité Organitzador d'aquesta I Assemblea Federal,
En Romá Perpifiá i Grau, president que era aleshores
de la Federació Basca d'E. C., sentint en el seu cor
el triple sentiment de catalá, d'estudiant i de católic,
convocá en el seu domicili diversos estudiants i alguns
antics estudiants. Els explicá la finalitat de les Asso
ciacions d'E. C. i en aquell moment romangué acordat
el nom de l'Entitat que calia fer reeixir : Federació
C. d'E C.
Fins aleshores no cornençaren a la nostra estimada
terra a tenir vida social les Associacions d'E. C.? —No.
Ja de temps existien a Lleyda les Associacions de
Normalistes. Endemés, encara que no formen part de
la nostra Federació, existien també arreu de Catalunya
les shnpátiques i ardides Associacions Escolars Feme
nines, el lema de les quals és també el nostre, i és el
lema internacional deis estudiants catolics : Fides, Scien

tia, Libertas.
PRIMERA SESSIO
El dia 15 al matí
a

l'aula

es

va

celebrar la sessió d'obertura

Química General, de la Universitat, amb
gran entusiasme i força assisténcia d'estudiants.
Va
presidir En Romá Perpifiá, qui va exposar la finalit t
de l'assemblea i
la seva alta importáncia cultural.
En nom de la Federació Catalana d'E. C., va parlar
de

N'Antoni Cardona, posant

de relleu la finalitat de les
notar llur caire

Associacions d'Estudiants Católies, fent
professional, confessional i apolític.
En

Josep

l'Associació

M. Pou i Sabater va
de l'Esquerra Catalana

veure la seva satisfacció

parlar en nom de
d'Estudiants, fent

assistir i collaborar en les
de l'ample es
democrátic que la caracteritza. S'adherí a la tasca
professional de l'Assemblea davant del tercer deis lemes
deis Estudiants
Catolics, "Libertas"; puix eh l creu que
la cultura és el
fonament de la justicia, de la política i
de la
llibertat.
en

tasques d'aquesta assemblea, felicitant-se
perit

Tots els oradors

MEMORIA
A

fortament

aplaudits.

DE LES GESTES DE LA F. C. d'E. C.

continuació

Cardona, llegí
continuació

van ser

el Secretani de la Federad() N'Antoni
la Memoria federal que publiquem a

Continuaren amb interés les reunions, i es nomena
President del Comité Organitzador En Lluís de Reca
sens, al qual substituí després En Joaquim de Dalmases.

D'aquestes gestions preparatóries cal constatar-ne
d'importáncia, Ila visita que féu En Perpifiá amb
altres estudiants a Viladrau, on estava ja malaltís el
qui fou malaguanyat Rector d'aquesta Universitat, el
Marqués de Carulla. Oir eh l la finalitat de l'obra i do
nar tot el seu ajut, fou cosa
instantánia.
Déu el tingui al cel i Ii hagi remerciat.
El dia II de gener es celebrá un gran míting l'Ins
titut Químic de Sarriá, parlant En Dalmases i En Re
casens, en mig de gran entusiasme i constituint-se im
mediatament l'Associació d'E. C. que presidí Pentusias
ta company N'Enric Llopis.
El día
sigui'm perdonada la frase
el dia del
una

a

—

—

d'Estat fou el 26 de gener de 1924. Milers i
milers de manifestos expliquen als estudiants de la nos
tra Universitat, amb el nostre idioma, la constitució pro
pera de la Federad& Poques hores després es transme
tia per telegrafía sens fils la nova a tot el món. Tota
la premsa de Barcelona en parlas.
Promte rebérem felicitacions, essent la primera la
de l'Associació Escolar Femenina de la nostra Ciutat.
El 19 de febrer, en l'estatge provisional del carrer
Baix de Sant Pere, tingué lloc la constitució de l'Asso
ciació de Dret, que presidí En Jaume Marxuach, el qual
amb un curt pero sentit parlament glossá la valor al
tíssiina de les Associacions d'E, C,
nostre cop
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L'enderna passat

Ciéncies, elegint-se

es

T

constituí

per

a
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forma semblant la de
Bartomeu Llon

president En

gueres.
Al cap de pocs dies resta constituida la de Medicina,
presidint-la En Grau Pascual, i després viágué l'As
sociació de Filosofia i Lletres sota la presidéncia d'En
Juli Díaz.
Arriba el dia 7 de marg, resta de l'Estudiant. Davant
la impossibilitat de fer un acte de la importancia que es
inereixia
per manca de temps
s'atora deixar
d'assistir a classe i adherir-se a la festa que el diumenge
següent organitzava la Comissió de Catedrátics. Cal fer
constar que la Universitat aquell dia veié desertes gai
rebé totes les sev es aules, podent-se comptar amb els
dits els professors que gosaren invitar els estudiants
a assistir
a classe,
malgrat ésser voluntaria aquesta
assisténcia. Cal també dir ben alt que l'església deis do
minics, aquest curs passat, fou la primera vegada que
s'omplí de gom a gorn, degut a la nombrosa assisténcia
d'estudiants católics.
—

A Lleyda i a Terrassa fou celebrada la resta de l'Es
tudiant amb gran solemnitat, especialment a la veina i
industriosa ciutat, que aprofitá l'avinentesa del dia per
a constituir l'Associació d'E. C. de l'F,scola Industrial.
1 el patró deis Estudiants certament ha beneit aquella
Associació, que amb santa puixanga treballa pel nostre
ideal. Fou elegit president En Vicens Galceran després
d'un gran míting en el qual parlaren En Joaquim de
Dalmases i el que us dirigeix la paraula. Acte seguit
els terrassencs telegrafiaren al Directori, demanant que
la Festa de Sant Tomás sigui declarada Festa de l'Es
tudiant, sense la interinitat amb qué está ara atorgada.
El 25 de marg es dona un gran míting en el Collegi
de Ntra. Sra. de les Escoles Pies, davant els alumnes
de Batxillerat, parlant en mig de gran 'entusiasme els
companys Pascual, Ferrer, Clavel!, Duran i Mundó i
el que us parla. Els estudiants del collegi feren president
En Vicens Luanco.
El 26 de març l'Associació d'E. C. de l'Estola In
dustrial de Terrassa es reuneix, i davant de la infor
mació pública sobre reforma de l'Ensenyament Técnic,
demana els estudis de Religió i Sociologia en les escoles
industrials i l'especialització en els estudis d'Enginyer

Industrial.
I l'endemá,

dia 27 de marg, resta legalment i defini
tivament constituida la Junta de la Federació, en la
forma següent: President, Joaquim de Dalmases ; Vicc
President, Jaume Boixeda; Secretan i general, Antoni
Cardona; Secretari d'assumptes professionals, Juli de
Ferrer; Caixer, Joan Clavel!, i Vocals els senyors Díaz,
Marxuach, Pascual, Llopis, Galceran, Surroca i Llon
gneras. Cal afegir a aquest nems el del nostre digne i
savi consiliari, P. Ignasi Casanovas, S. J., nomenat pel
Cardenal-Arquebisbe de Tarragona.
No estávem encara el s organitzadors satisfets de
tants éxits : el dia 30 de marg féiem un míting en el
local social i s'elegia la Junta de l'Associació d'E. C.
de Batxillerat, presidint-la N'Enric Surroca, el qual era
elegit pels estudiants del CoHegi de Catalunya.
El 3 d'abril comengá a funcionar el nostre Cercle
d'Estudis, i no passava dia que una Associació o altra
no fes algun acte important.
En comengar aquest curs, l'entusiasme s'elevá al qua
drat s'ha repartit un altre manifest; hem pres part en
la III Assemblea d'Estudiants Católics d'Espanya, ce
lebrada a Valéncia per Tots Sants, i en ella defensárem
el nostre propi criteri i allí anárem a donar a conlixer
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go que és l'esperit cultural de Catalunya amb la brillant
dissertació del doctor Caries Cardó, Pvre., sobre "La
importancia deis Estudis Classics i la Fundació Bernat
Metge"; hem cornengat amb gran éxit uns cursets de
llengües vives; els Cercles d'Estudis que funcionen ac
tualment són tres; hern continuat estenent la nostra
obra per la nostra Catalunya, i encara ressonen en les
nieves orelles els aplaudiments deis estudiants gironins
en un solemnial míting que es celebra en aquella ciutat
immortal el passat diurnenge dia u.
En una paraula, hem treballat i hem palpat ja els
primers resultats d'una activa labor professional, no
desitjant altra cosa que el bé de l'estudiant, el minora
ment de l'enseyanga i enlairar l'esperit cultural del dis
tricte universitari de Barcelona, és a dir d'aquest bocí
de terra que ami) l'amor al con pronuncien els nostres
llavis amb el nom de Catalunya.
Companys: La nostra entitat és professional, i per
aixó volem afavorir l'estudiant; és confessional perqué
la Religió Católica és el secret deis nostres éxits i el
nostre esperó en la lluita contra els enemics, que no ens
en manquen; i és, per últim, una entitat allunyada de
tota mena de,partidisme polític que sois desitja enlairar
la Cultura dintre Catalunya.
He dit.
Awrom CARDONA i CARRERAS

LES ADHESIONS
A continuació el Secretani comença la lectura de les
adhesions rebudes, que són les següents :
Del Nunci Apostólic de Sa Santedat a Espanya, Mon
3enyor Tedeschini; del Cardenal-Arquebisbe de Tarra
gona, doctor Vida! i Barraquer ; deis iHustríssims senyors
Bisbes de Barcelona, Lleyda, Solsona, Urgell, Tortosa i
Mallorca; de l'Arquebisbe de Montevideo, escrita en
alta mar, en, nom deis Estudians Católics de l'Uruguai ;
del Canonge Vilaseca, prefecte d'estudis del Seminari
Conciliar de Barcelona; de "Pax Romana", secretariat
internacional deis estudiants católics i de la "F. U. C, I."

("Federazione Universitaria Cattolica Italiana"); 'del
Vice Rector de la. Universitat de Barcelona, doctor
dels catedrátics de la Universitat, doc
tors Tomás Carreras i Artau, Pene Bosch i Gimpera,
Angel Apraiz, Manuel de Montoliu; deis catedrátics
de l'Institut de Segona Enseny-anga de Barcelona, Lluís
Brugada, Sebastiá Pueyo i Xavier Garriga; deis de
l'Institut de Girona, Eugeni Aulet i Frederic Dalmau;
del de Lleyda, Ramon Reig; del sub-provincial deis
Germans Maristes; del Director del collegi de la Bo
nanova; del doctor Antoni Griera, de l'Institut d'Es
tudis Catalans; del doctor Pene Gual i deis senyors
Zugeni Nadal, J. Bofill i Matas, etc., etc. També es
llegiren adhesions del President de la Confederació
-

Magí Fabrega;

l'Estudiants Católics d'Espanya, En Ferran Martín
Sánchez i Julia, que es trobava a Torí; del Vice-Pre
sident de la mateixa Confederació En Joan Bosch i
Marín, el qual en una expressiva carta es dol de no
poder assistir a l'Assemblea, on tant u hauria agradat
parlar en sa !lengua valenciana; del President dimis
sionari de la Federació Catalana d'Estudiants Católico,
senyor Joaquim de Dalmases, que es trobava estudiant
el doctorat a Madrid; del vocal de la Junta Suprema
de la Confederació, senyor Hueso; de les Federacions
d'Estudiants Católics Madrilenya, salmantina, gaditana
(la oual en aquests dies acaba de telebrar la seva pri
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Assemblea regional andalusa), basca, valenciana,
sevillana i aragonesa; de les Associacions d'Estudiants
Católics de Miranda d'Ebre; de l'Estudiantina de Tar
ragona, de l'Associació d'Estudiants de Farmácia; de
l'A ssociació d'Estudiants de Batxillerat de l'Institut de
mera

Barcelona,

i de les Associacions Marianes de Norma

listes de Lleyda, les quals entren demés a engruixir
els rengles ja molt nodrits de la Federació Catalana,
federant-s'hi. També s'adheriren a l'Assemblea els se
nyors Manuel Thió i Rodés, Manuel Rodés i Arefias i
Octavi Saltor, ex-presidents de l'Associació Catalana

d'Estudiants,

i el

doctor Pou i

de l'"Associació de

Sabater, ex-president

l'Esquerra Catalana d'Estudiants".

COMENCEN LES DELIBERACIONS
Acte seguit el President senyor Romá Perpifiá fa sa
ber que s'obre debat sobre la constitució de la taula i
la forma en qué procedirá l'Assemblea en ses delibe

racions.
N'Antoni Cardona

demana la paraula per proposar
que continui en la Presidencia el senyor Perpifiá, el qual
tant
desvetllat per a organitzar aquesta. Assemblea
en

la presidancia del Comité. Així s'aprova amb gratis

aplaudiments.
El senyor Ribelles pregunta per qué no han assis
tit les associades de l'Associació Escolar Femenina.

(Rialles).

Li contesta la presidéncia que han protnés llur va
luosa assistencia, peró que és lógic que vinguin el día
en qué
llegiran la ponencia seva.
El senyor Melo demana algunes aclaracions sobre el
títol

d'assembleista,

quals són

les

donades per la pre

sidIncia.
El senyor Duran demana que no es restringeixi a
Cap estudiant l'entrada a l'Assemblea.
El Rnd. senyor Gallimó prega que amb motiu de
l'Assemblea siguin repartits altra volta els manifestos
publicats per la Federació aquests curs.
Li contesta el senyor Cardona per la Junta Federal
indicant-li que se n'han repartit més de cinc mil per
tot Catalunya, i que s'han esgotat.
Resta constituida la taula pels senyors Perpifiá, Pou,
Cardona, Boixeda, López, Homs i altres.
Acte seguit s'aixeca la sessió amb la lectura d'al
guns versets de

l'Evangeli.

SEGONA SESSIó
El día 15 a les quatre de la tarda s'obrí la segona
sessió sota la mateixa presidéncia. Llegides les noves

adhesions,
es

que

ja

estan

dona compte d'una

dicionalista,

en

semblea, degut

la
a

qual
no

incloses

carta de

en

la llista

anterior,

l'Agrupació Escolar Tra

manifesta

no

adherir-se

a

l'As

permetre's exterioritzar-s'hi ten
pendre-hi part totes les Associa

déncies polítiques i a
cions Escolars sense distinció de confessionalitat.
El senyor Perpifiá dóna a entendre a l'Assemblea que
el Comité
Organitzador ha invitat a l'Assemblea to
tes les
Associacions Escolars, creient que com a cató
tics devíem tenir caritat per
a tots, fins per als enemics,
deixant en ciar, peró, que el fet d'assistir una Associa

S
ció

o un

activa,

no

O

estudiant

significa
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l'Assemblea,
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pendre-hi part

de bon tros la claudicació de llurs

doctrines.
El senyor Ribelles fa ús de la paraula per a pregar
a l'Assemblea que convidi a seure a la taula presidencial
al Rnd. Joaquim Gallimó, car com a sacerdot és digne
de figurar-hl.
El Rnd. Gallimó contesta que eh l assisteix a l'Assern
blea com a estudiant de Dret i que de cap manera vol
pujar a la presidéncia.
El senyor Duran contesta al senyor Ribelles dient
que és inoportú discutir aixó tota vegada que la taula
ja está constituida com cal.
Acaba el debat la presidéncia recordant el fet de la
III Assemblea Confederal d'Estudiants Católics de Va
lencia, en la qual seien catedrátics com assernbleistes
en el lloc deis estudiants, mentre aquests ocupaven mo
mentániament la cátedra per a presidir l'Assemblea.
A questes paraules són rebudes amb una llarga ovació.
El doctor Pou i Sabater pren la paraula per a pro
testar de l'esperit manifestat pels tradicionalistes en
llur carta, prenent-li la presidéncia l'ús de la paraula i
reco•anant-li que no parli d'aquests temes en l'As
semblea.
Acte seguit es passa a la lectura de la I Ponencía,
elaborada pel Cercle d'Estudis de la Federació, sobre
QuI ha d'ésser una Associació i una Federació d'Estu
diants: part moral, part intellectual, part pro fessional,
part econdmica, essent llegida pel senyor Perpifiá. La
ponéncia és de gran abast per a la vida d'una associació
escolar ; es defensa la confessionalitat en les Associa

cions perqué aquestes tinguin Una garantia d'encert
solució al problema fonamental de la cultura que
és la naturalesa i fi de l'honae; fa veure la necessitat
que la confessionalitat católica, única vertadera, sigui
expressa i no tácita, avui que elements mies ataquen
la religió prenent per escut la cultura; fa veure la int
portáncia de l'actuació professional de les associacions
escolars, principalment amb els Cercles d'Estudis i amb
els estudis complementaris i d'ampliació; i com a nexe
económic planteja la qüestió de l'Estalvi escolar que
prompte la Federació implantará (a. D.) d'acord amb
la "Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis".
Opinant el ponent que no es poden pendre acords pe
temptoris sobre les conclusions que Ilegeix al final de
la ponencia, proposa que s'ajorni l'aprovació definiti
va de les esmentades conclusions.
Es passa a continuació a la lectura i discussió de la
Segona Ponencia Orientacions en Vensenyament tdcnic,
elaborada pel Cercle d'Estudis de la Federació, llegint
la en nom seu el senyor Cardona. Comença fent veure
la importancia d'aquesta qüestió en els nostres temps,
degut a la lluita económica formidable de la post-guer
ra, que demana a tota urgéncia un armament i un
utillatge per a Iluitar, essent la base de l'exit d'aquesta
Iluita la cultura técnica. En semblant sentit ho han
entés estats tan avançats com els d'Alemanya, Suis
sa, Italia i Estats Units. Dóna a coneixer la ponéncia
que amb tant d'éxit presentá la Federació Catalana
d'Estudiants Católics a la Tercera Assemblea Confe
deral de Valencia, i a la necessitat d'insistir en la Pri
mera Assemblea Federal nostra sobre la mateixa qües
tió. Fa referencia al Decret fa poc aparegut en l'Eu
senyament Industrial, no perfecte tal volta, peró sem
pre un pas més endavant per a solucionar el complicat
problema de la cultura a Espanya. Acaba pregant que
siguin aprovades per aquesta Assemblea les mateixes
una

12

C

A

T

A

L

U

N

Y

a Valencia, excep
primera, que demanava la reforma urgent de
l'Ensenyament Tecnic.
La presidencia atorga la paraula, amb anuencia de
l'Assemblea, al Vice-President de l'Associació d'Alum
nes
d'Enginyers Industrials senyor Josep R. Roda, el
qual explica amb certa amplitud el descontent que el
nou
Estatut ha produit entre els Enginyers i els que
estan en cami de posseir aquest títol professional. Fa
referencia a l'especialització de l'ensenyament tecnic i
a la llibertat d'ensenyament, que eh l no creu convenients.
Dóna compte també del disgust amb que l'Associació
per dl representada en aquesta Assemblea vejé l'apa
rició d'un solt en el qual semblava declarar-se, sense
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conclusions aprovades unánimement
tuant la

més ni més, contormes
panya, a proposició dels
deis punts del Decret.

els Estudiants católics d'Es
amb tots i cadascun
•

Catalans,

Pren la paraula el senyor Cardona per a defensar la
Ilibertat d'ensenyament, única garantia i únic mitjá
que l'ensenyament, sigui del ram que es vulgui, pugui
progressar i donar fruits profitosos. Aquesta llibertat
és necessária en el batxillerat perque els Collegis par
ticulars puguin ensenyar amb la forma que creguin més
oportuna la segona ensenyança ; és necessária a la Uni
versitat i per aix5 tractará l'Assemblea de l'Autonomia
Universitária, i és necesaria en la técnica si volem te
nir nosaltres centres docents de la importancia i cate
goria deis de Masachussets i Zurich.
El senyor Perpifía proposa un íntim contacte entre
l'Associació d'Estudiants d'Enginyers i la Federació
Catalana d'E. C. Defensa també la llibertat d'ensenya
'ment com a base d'una nova era en la cultura pátria.
El senyor Portabella interpella combatent la llibertat
d'ensenyament des del seu punt de vista. Contesta la
presidéncia que l'Estat cap dret nno té a exercir un
monopoli funest en l'ensenyança, peró qué eh l té el deu
re de vigilar el progrés de la
higiene i el bon ordre
en els centres de cultura.

El senyor Cardona defensa la separació de les fun
cions docent i eXaminadora com a maja que els centres
docents oficials i privats ensenyin amb perfecció.
El combat el senyor Gumá creient que aital mesura
seria funesta en la branca ticnica.
La presidencia acaba el debat constatant el Criteri
diferents voltes maní festat per la Confederació d'Es
tudiants Católics d'Espanya sobre la necessitat de fer
distinció entre el títol academic i el professional, eí
qual és molt convenient en l'ensenyament técnic.
Pan ús novament de la paraula els senyors Rodríguez
Roda, Portabella i Gumá, acordant-se aprovar les con
clusions i afegir-s'hi aquesta de la distinció entre el títol
academic donat pchs centres docents i el títol profes
sional que habiliti per a exercIr la carrera d'enginyer.
Fa ús de la paraula per a demanar algunes aclara
cions el senyor Duran.
A continuació s'aixeca el senyor Pou i Sabater peT
a posar en ciar el seu criteri que cal una llibertat
de
cultura i d'ensenyament, car la cultura és base de jus
ticia, de llibertat i de política, que si collabora en aques
ta Assemblea és degut a l'ample esperit de Ilibertat
que la caracteritza.
El President posa en ciar que el senyor Pou i Saba
ter no collabora en l'Assemblea, la labor de la qual
será solament portada a cap per les Associacions d'Es
tudiants Católics federades.
Es llegeix un altre capítol de
la sessió,

l'Evangeli

i s'aixeca

TERCERA SESSIó
El divendres die 16 a les onze en punt del matí co
menga la tercera sessió. La concurrencia és ja molt
més nombrosa-, fins a poder-se dir sense por d'equivo
car-nos que l'espaiosa aula de Química de la Univer
sitat estava plena d'estudiants.
Comença la discussió de la tercera ponencia : La in
flukncia i necessitat deis Estudis Classics. El senyor
Pla, vocal de l'Associació Universitária d'Estudiants Ca
tólics de Filosofía i Lletres, abans de llegir la ponen
cia elaborada per aquesta associació, llegeix dues po
nencies de collaboració rebudes, la primera del Vice
Rector de la Universitat, doctor Magí Vábrega, pon
derant la utilitat de saber el llatí i el grec, especialment
la primera de les esmentades llengües, per als advocats
que deuen recórrer a les fonts del dret vigent escrit
en la parla d'Horaci, i citant el cas que li cita un ca
tedrátic de la nostra Universitat, que una vegada a
Alemanya trobá el cotxer, en sortir d'una visita, Ilegint
en
grec la Piada d'Homer, quan a Espanya el que
solen fer és dormir-se. (Grans aplaudiments). L'altra
ponencia que llegeix és la del senyor Eugeni Vila i
Nadal encoratjant els estudiants católics a procurar que
s'estengui més i més l'ensenyament del llatí, útil no so
lament per als investigadors i els classicistes, sinó ad
huc per als homes de técnica, i citant el cas per ell
presenciat a Suissa d'una senyoreta anglesa parlant i
comprenent-se en llatí amb una altra de grega.
Tot seguit comença a llegir el senyor Pla la ponen
cia oficial de l'Associació. Pa notar la necessitat im
prescindible de retornar a l'estudi del grec i del Ilati,
base abans que tot del coneixernent de la llengua própia,
tan rica i tan excelsa. Cal proporcionar a l'estudiant
del Batxillerat la millor gimnásia inteHectual que és la
d'apendre les dues llengües sávies per antonomásia,
peró mai amb metodes antipedagógics i massa teórics,
car el mateix Seneca ens din: Longum iter per prae
.?epta, breve per exentpla. El classicisme és i ha d'ésser
el fonament cultural, no solament del llicenciat o doc
tor en lletres i de l'advocat, sinó ádhuc de l'enginyer,
de l'arquitecte, del químic, del perit o professor mer
cantil. Són citats a continuació arguments de Sant Joan
Crisóstom i Sant Basili favorables a l'estudi del clas
sicisme i cita una serie d'argumentacions per a fer
veure com és vergonyós que en el nostre país no s'es
tudiin les Ilengües clássiques, com són: ignorar la Ilen
gua oficial de l'Església, ignorar la llengua en la qual
s'escriví quasi tot el Nou Testament, inventar parau
les sávies o técniques mal construides i ignorar el sig
nificat de la moderna nomenclatura científica, i, en una
)araula, ésser una excepció deshonrosa davant del món.
Pren la paraula el senyor Clavell per a demanar que
la Federació adquireixi les obres de la Fundació Ber
nat

Metge.

Li

contesta el Rnd. Mn.

Llauró dient que millor se
edició clássica alemanya, com la de Leipzig.
El senyor Clavell diu que no volia significar que
solament s'ha d'adquirir una publicació, quan és poden
adquirir les dues o més.
El senyor Gallimó proposa que en aquesta Assemblea
s'acordi felicitar els editors d'"Els Nostres Classics"
Li contesta el senyor Cardona que aital proposició
es surt del marge de la ponencia, peró que li plan, i
que per tant faci la corresponent petició per escrit.
El senyor Llauró prega a la Federado que organitzi
ria

una
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millor els acords pressos sobre la utilitat del classicisme.
Li contesta el President dient que aixó pertany mi
flor a l'Associació de Filosofia i Lletres, peró que la

Federació té
S'aproven

pensat organitzar-ho.
les conclusions generals, i a proposta del
senyor Cardona, unes de particulars felicitant els se
nyors Fábrega, Nadal i Montoliu, per la llur colgaba
ració en aquest sentit de la ponencia.
Es passa a llegir i discutir la quarta ponencia
tonomia Universitaria i la Universitat de Barcelona,
elaborada per l'Associació Universitária d'Estudiants
Católics de Dret.

En aixecar-se el President de l'esmentada Associa

ció,

senyor Marxuach, esclata una forta °vació en mig
de grans aplaudiments. Comença a llegir la ponencia
fent elogi del régim universitari, tan útil per al desen
rotHament de les Universitats capacitades, i que tal
volta seria el mitjá que desapareguessin les que no te
nen prou
vida per mantenir-se. (Molt bé). Constata que
la Universitat deu regir-se
ella mateixa, tant en la part
d'ensenyament com en l'económica, car sois la Univer
sitat pot esmerçar adequadament els cabals. (Aplaudi
ments). La manca del régim autónom és la causa que
les Universitats oficials de l'Estat siguin la majoria
de
les vegades instaHades en veritables casernes (Ben dit)
i que els arxius i les biblioteques es tanquin a l'afany
deis estudiosos, existint amb aital motiu un divorci es
piritual lamentable entre el catedrátic i l'alumne, el
primer content de donar una horeta de classe diária
l'altre esperant ansiosament l'arribada de les vacan
ces. Cita el
cas de la
Sorbona de París, Universitat
en la
qual es dona una vegada una classe a un so!
alumne, cabalment un catalá, i que el professorat digné
que es donaria per satisfet si cada any pogués
sortir-ne
de la Universitat un sol alumne amb una assignatura
ben apresa. Cita els Congressos Universitaris catalans,
especialment el segon, celebrat l'any 1918, esforç el més
gegantí darrerament fet per a reanimar la vida univer
sitaria, i les conclusions del qual passaren a formar
part del
decret poc feliç de l'ex-ministre Silió. (Aplau
Passa a la segona part de la ponencia refe
rent al
régim d'autonomia a la Universitat de Barce
lona. Pregunta si hi ha una Universitat que es pugui
dir en veritat
Universitat de Barcelona (Veus : no).
La Universitat té
d'ésser la flor i nata de la inteHigen
cia collectiva
d'un país. (Molt bé). Passa a esbrinar la
qüestió de la llengua a emprar, elogiant en gran mane
ra la
llengua castellana, una de les més esteses, després
de l'anglés i el
francés, si exceptuem les asiátiques, i
de la
conveniencia que continui en un lloc d'honor en
la nostra
la nostra Universitat. (Aplaudiments). Peró afirma que
Universitat no té de tenir barrades les portes
a la
llengua catalana, car és vergonyós que s'hi ensenyin
llengües espanyola, llatina, grega, hebrea i arábiga, i
en
altres temps francesa, anglesa i alemanya,
i que ni
tina sola
cátedra de gramática catalana s'hi doni, com
sI la
nostra llengua f os obra del dimoni (Grans aplau
Fa notar la necessitat que un advocat no ig
nori la llengua en la
qual estan escrites moltes de les
vigents en el poble on exerceix. Acaba
demanant que s'empri la llengua natural del país en la
nostra Universitat perqué
pugui dir-se'n en veritat el
nostre primer centre
docent. (Bis aplaudiments duraren
llarga

diments).

dinlents).

institucions

estona).
Pren la paraula el senyor
Melo lamentant que no s'ha
gi parlat de
l'autonornia económica universitária.
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El senyor Clavell felicita l'Associació de Dret per
la brillantíssima ponencia que ha presentat.
El senyor Pou i Sabater creu que caldria afegir la
conclusió de capacitar-nos per a fruir d'aquesta auto
nomia, car el passar sobtadament de l'esclavitud a la
llibertat, és cosa de mal resultat, com ho comprova la
mateixa história.
El senyor Llauró pren la paraula per a afirmar que
está molt conforme amb aquest esperit.
El senyor Perpinyá intervé per a donar a conéixer
el criteri de la Confederació d'Estudiants Católics d'Es
panya, favorable a la creació de la Uni versitat Basca
autónoma, acord presentat per la Federació biscaina
(avui basca) d'Estudiants Católics i pres unánime
ment per la I Assemblea Confecleral de
Saragossa.

(Aplaudiments).

El senyor 1,1auró torna a pendre la paraula per a
exposar la solució al problema lingüístic donada per les
universitats snisses i belgues, totes elles tenint sempre
un gran respecte a la lleng,ua natural.
El senyor Gallimó prega al ponent que digui com
serien les matricules i impostos en el nou régim uni
versitari.
Li contesta el president dient que no cal evaluar les
coses pel preu que se'n demana, sinó pel que costen.
El senyor Galvany diu que no hem d'entretenir-nos
discutint el menys interessant al cas, que és alló de les
pessetes que costana a l'estudiant la matrícula, sinó
procurar la implantació de l'autonomia universitária.
Li contesta el senyor Gallimó rectificant.
El senyor Llauró afirma que l'Estat den protegir i
sostenir en el possible les despeses de l'Ensenyament.
La Presidencia prega als que intervenen en el debat
que vagin de pressa, car resta poc temps.
El senyor Ferran afirma que no és cert que l'ús d'una
determinada llengua hagi d'ésser considerat com un
gros inconvenient utilitari, especialrnent als estudiants.
El senyor Cardona fa notar la importancia de la con
clusió presentada demanant que es permeti a la nostra
Universitat l'ensenyament de llengües vives, car és
vergonyós que ara no pugui fer-ho.
El senyor Clavell afirma que els estudiants, per llur
própia part, deuen procurar apendre llengües vives, cal
és una vergonya que surtin de la Universitat un metge
i un advocat sense conéixer cap més llengua que la
parlada i l'ensenyada. (Molt bé).
El President resumeix el debat dient que la interna
cional "Pax Romana" estará unida amb nosaltres per
qué la nostra Universitat sigui com mereix una Uni
versitat netament catalana.
S'ajorna l'aprovació de les conclusions per a les ses
sions següents.

QUARTA SESSIO
El divendres a la tarda continuaren les tasques de
l'Assemblea amb força concurrencia d'estudiants, veient
s'hi moltes senyoretes.
Continua el debat sobre l'autonomia universitária i
la Universitat de Barcelona.
El senyor Clavell creu que la ponencia sobre aquest
tema plan a tots i per tant no cal discutir-la més.
El senyor rerran diu que cal obrir altra volta debat.
El senyor Duran creu que s'ha donat massa extensió
a
la qüestió de la llengua a emprar per la Universitat
de Barcelona i que ha estat poc discutida la primera

14

C

A

T

A

L

U

Y

A

S

OCI

com seria la inter
les eleccions, per exemple, de Rector.
El senyor Duran prega novament la lectura i discus
sió singular de cada una de les conclusions.

El senyof de Villanueva pregunta

part de la ponencia sobre l'aspecte técnico-professional.
El senyor Ferran creu que s'ha fet go que la premura
i mancanga de temps ha permés, i que la ponencia és
completa i respon al seu títol.
Torna a intervenir el senyor Duran, el qual creu que
bandejat la llengua oficial en la ponencia.
Ho riega el senyor Clavel!, fent veure que s'ha parlat

venció

en

La presidencia nega l'ús de la paraula als assembleis
tes que

abans del régim d'autonomia i després de la seva apli
cació a la Universitat nostrada.
Intervé la presidencia i proposa nornenar una comis
sió que dictamini i després posi en coneixement de
l'Assemblea el seu dictamen.
A proposta dTai Clavell i amb la intervenció d'En
Melo i D'erran resta nomenada la comissió, constituida
pcls senyors Duran, Marxuach, Clavell i Ferran sota la
presidencia del senyor Cardona.
Acte seguit s'aixeca el senyor Ribelles, secretani del
Cercle d'Estudis de la Federació, per a llegir "Drets
i deures de l'Estudiant a la Universitat". Esbrína en
forma molt planera la forma amb que sovint l'estudiant
ven trepitjats els seus drets a la Universitat, i la neces
sitat que l'estudiant s'associi, amb la qttal cosa aconse
guirá de conéixer millor els seus drets i complir mi
llor els seus deures, i així, amb la forga de la collecti
vitat, intervenir amplament en l'administració i vida de
la Universitat, com en altre temps havia fet sempré l'es
colar. 1_1Iegeix al final les corresponents conclusions so
bre les quals queda obert debat.
Pren la paraula el senyor Cardona i pregunta en qui
en inter
na forma té d'usar l'estudiant els seus drets
venir en l'organisme universitari, si individualment o
corporativament o d'ambdues maneres.
El senyor Duran prega que es debatin una per una les
conclusions.
El president, senyor Perpinyá, creu que deu interve
nir l'estudiant a través de les respectives associacions
escolars.
El senyor Cardona intervé perque es posi la conclu
sió que l'estudiant que obtingui un cert nombre de
brillants qualificacions intervingui directament per dret
propi. (Algunes veus : No, no, de cap manera).
El senyor Pou i Sábater afirma que l'estudiant deu
abans conrear-se personalment, i que l'estudiant que
sois pensa en el millorament material no és digne del
nom d'estudiant. (Áplaudiments).
El senyor Ribelles diu que l'estudiant, pel sol fet d'en_
trar a la Universitat, ja ha d'estar convengut del res
pecte que deu a la Universitat, per a així poder-s'hi
formar intenectualment.
Pren la paraula el President per indicar que les
Associacions d'Estudiants Catedics ja es ,proposen fer
educació integral, des de la formació religiosa en el
seu sentit més ample fins a l'aspecte físic, com és el
fútbol. (Veus: Molt bé). Felicita al senyor Pon per
•

haver-ho aixl compres i indicat.
El senyor Melo proposa donar un vot de grácies al
senyor Pou.
Li contesta el senyor Cardona que cal que ho deruani
per escrit.
El senyor Duran torna a insistir que es llegeixin una
per una les conclusions de la ponencia, interpellant el
senyor Ferran en contra.
El senyor Corbella exposa el seu parer que l'estudiant
no té encara capacitat.
El senyor Ferran fa veure la seva estranyesa per les
paraules del senyor Corbella, el qual torna a insitir.

l'havien demanada i

s'ajorna l'aprovació

per

a

la sessió vinent.
Tot seguit puja a la presidencia (on seien la Pre
sidenta i Secretária de l'Associació Escolar Femenina
senyoretes Bulart i Cunill) la senyoreta Surier per a
llegir la sisena ponencia, oferta a l'esmentada Associa
ció. Després de llargs aplaudiment, comenga la senyo
reta Surier dient que si s'havia atrevit a elaborar aques
ta ponencia era solament pel desig d'exposar la seva
opinió entre els que estan en contacte amb els proble
mes pedagógics, perqué en surti una orientació profi
tosa. Parlant del problema del feminisme, entes en
forma netament cristiana, diu que la dona ha d'ésser
compresa en la finalitat que li pertany, en els mitjans
de qué es valdrá i en la necessitat que té dels mateixos.
Posa en consideració l'estat de la dona després de la
guerra, que 'dóna un déficit d'homes en proporció a la
dóna, go que ha fet pendre al problema caires encara
nés interessants. El treball és una llei de la qual ningú
no está exempt, i la moderna societat sent la necessitat
de bons obrers per a treballar millor en terreny pie de
eugula. I la dona, cas que posseeixi béns de fortuna i
es trobi deslligada de tots o d'alguns deis llagos de les
obligacions familiars, acudirá sollícita a aconhoztar i
compartir les malures que patim en els nostres temps.
Peró no es fan grans coses amb inútils instruments,
és per go que en les nacions més cultes veiem apareixer
la dona decidida a realitzar tot alló que no sigui per
a ella un rebaixament, i a tot arreu es sol ponderar la
i completa formació
seva valor mitjangant una sólida
moral i intellectual, de la qual, referint-me a la nostra
Pátria, hom pot esperar grans coses molt profitoses
per a la rIigió i per a la Nació. (Grans aplaudiments
coronaren la lectura de
la ponencia de la senyoreta

Surier).
Fa ús de la paraula el senyor Pou i Sabater, mani
festant que cal fer distinció entre el mestre que den
penetrar en el cor, i el professor que solament ensenya;
din que la dona és el primer mestre de la vida, i per go
ell creu que li cal també una cultura intellectual; feli
cita a l'Associació Escolar Femenina per -l'alta obra
de cultura que porta a cap.
La senyoreta Viader pren la paraula per a contestar
al senyor Pon i combatre la distinció que ha fet entre
el mestre i el professor, que per a ella és al revés, es
sent el professor el que té de penetrar en el fons de
les coses, i per aixó a la dona no han de barrar-se-li
les portes de les carreres intellectuals.
Parla a continuació el Director-Consiliari de l'Asso
ciació Escolar Femenina Rnd. Dr. Balcells i afirma la
necessitat deis estudis superiors per a la dona, perqué
pugui ésser culta tant com ho pugui ésser son marit, i
perqué amb la cultura adquirida tingui més mitjans de
vida que li obrin pas i sigui més lliure i més conscient
deis perills que la volten. Creu que les antes deuen és
considerin ami)
ser obertes a totes les dones que es
aptitud per a entrar-hi.
Rattfiquen ses opinions els senyors Pou i Rnd. Bal
cells i intervé la Presidncia felicitant a la ponent i a
l'entitat que tan dignament honora aquesta Assemblea
amb el seu concurs.
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Pren la paraula el senyor Melo i manifesta que la
d'advocat no li sembla oportuna per a la dona.
La senyoreta Sufier creu que la carrera de Dret pot
ésser convenient a la dona per a orientar-se en sos
drets civils. Hi intervenen el Rnd. Dr. Balcells i la se
nyoreta Viader defensant els mateixos punts de vista.
El senyor Duran creu que no és prudent que la dona
segueixi la carrera de les Lleis, car la justicia és crua
carrera

el mateix per a l'home que per a la dona.
El senyor Ferran opina al revés, i diu que la dona
es la més indicada
per a posar l'equitat en l'administra
ció de la justicia i del dret. (Aplaudiments).
El senyor Abella per escrit lamenta que no se li hagi
concedit l'ús de la paraula.
La Presidencia Ii manifesta que el debat es desviava
podia haver-se alterat l'ordre donant a tothom l'ús
de la paraula, peró que lamenta que s'hagi ofés el se
nyor Abella. El senyor Abella i la Presidencia tenen un
diáleg sobre aquest punt de vista, i acaba amb l'acord
que consti en acta la protesta del senyor Abella.
El senyor Gallimó demana que desterrem tot intent
d'apatia entre els assembleistes, i que fem propaganda
tots individualment amb tota la germanor possible per
que d'aquesta assemblea relxi ben nodrida la Federació.
El Rnd. Balcells es plany de l'actitud del senyor Abe
lla i demana que consti en acta un ample yot de grácies
als organitzadors de l'Assemblea que amb tant d'éxit es

celebra. (Grans

aplaudiments).

Continuen

per la seva part els senyors Abella i Bal
cells defensant els criteris exposats, intervenint-hi la
senyoreta Viader per a recordar que estem en una As
seniblea d'Estudiants que professa la confessionalitat
católica i que el Cristianisme ha d'ésser font d'amor i
de benevolença. (Aplaudiments).

Amb

prec del senyor Clavell adherint-se a la pro
del Dr. Balcells, i amb la lectura d'uns versets
de l'Evangeli, acaba aquesta sessió que fou interessan
un

posició

tíssima.

CINQUENA SESSIO
El dia 17 a les onze del matí es celebrá la darrera
sessió de l'Assemblea. Després de donar algunes acla
racions sobre els actes que resten a fer en l'Assemblea,
s'aixeca el representant deis Estudiants Católics de Gi
rona, En Josep M.a Ciará, el qual saluda abans que tot
eloqüentment l'Assemblea. Dóna a tots després la ben

vinguda

seus companys gironins, els quals,
amb molt d'entusiasme la idea sembrada
pels companys de la Federado de fundar en aquella
immortal ciutat una Associació. Es felicita de poder
pendre part en aquesta brillantíssima Assemblea i fa
vots pel seu
feliç acabament. (Gratis aplaudiments co
ronen la peroració del jove estudiant senyor Ciará).
Acte seguit el Tresorer de la Federació senyor Cla
vell llegeix els comptes i pressupostos de la Federa
Ció que són aprovats per unanimitat.
S'aixeca, en mig de forta ovació, l'associat de Dret
En Manuel Thió i Rodés, en nom de la "Associació
en

nom deis

diu, han rebut

Catalana d'Estudiants",

entitat,

com

a

ex-president d'aquella

que avui dia es troba impossibilitada de pen
dre part en aquesta magna Assemblea per causes a tot
hom ben paleses. Elogia l'esperit de confessionalitat
cristiana de la novella Federació d'Estudiants Católics,
creu que está encertadament adoptat,
car el nostre
poble catalá sempre ha estat i será profundament cris
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conéixer les adhesions dels al

ex-presidents senyors M. Rodés i O. Saltor, acaba
fent vots pel feliç acabament d'aquesta Assemblea. (Una
llarga °vació ofega les seves darreres paraules).
El President senyor Perpinyá recull les paraules del
tres

senyor Thió i manifesta que la Federado d'Estudiants
Católics ha entes que avui dia és necessária la confes
sionalitat expressa i no tácita de les entitats escolars
per a millor actuar en sos fins primordialment profes
sionals, i que referent a la llibertat, ben clar está de
mostrant la Federado que no té pas debades el mot
Libertas en el lema. (Aplaudiments).
Demana la parula el senyor Chinchilla, en mig de
l'expectació de molts deis assembleistes. Diu que va a
parlar amb molta cruesa combatent l'ideari de les As
sociacions d'Estudiants Católics, car ell se'n presenta
com a enemic acérrim. No creu pas convencer a llurs
assóciats, car uns estas en.cegats per la bena beatífica
de la Fe, i els altres s'han associat sois per interés ma
terial. (Veus Proves. Altres
Molt bé). Diu que no
vol per a l'ideari que ell defensa ni els uns ni els altres,
car els primers ni ell ni ningú del món no és capaç de
convencer-los, i els altres no són bons per seguir el camí
del sacrifici. (Aquestes darreres paraules provoquen se
rioses protestes en la majoria deis assembleistes, mentre
d'altres aplaudeixen). El President, en vista de l'excita
ció produida per les paraules del senyor Chinchilla, din
que será expulsat qualsevol que provoqui •desordre en
l'Assemblea. Continua explanant les seves argumenta
cions i en un moment en qué el senyor Casasses i Chin
chilla dialoguen, el President expulsa ambdós; i prega
als que no posseeixin tarja d'assembleista que sen va
gin. El senyor Chinchilla i els seus partidaris (vinguts
expressament a aquesta sessió) marxen protestant, reti
rant-se també el senyor Pou.

S'aixeca després el senyor Clavell, per a llegir la
elaborada pel Cercle d'Estudis de l'Associa
d'E.
C.
de Batxillerat de Barcelona, en coliabora
ció
ció amb el Comité Executiu de Batxillerat. El tema
d'aquegta ponencia és Esperit i organització de les
Associacions d'Estudiants Catblics de Batzillerat. L'es
perit d'aquestes agrupacions escolars, diu, ha d'ésser for
mar l'estudiant de Segon Ensenyament a fer vida so
cial, tan necessária en els nostres dies, i preparar-lo
perqué en arribar a la Universitat o a l'Escola Su

ponencia

es trobi degudament capacitat per a intervenir
hi amb plena consciencia deis seus drets i obligacions.
En l'ordre professional no li manca labor a realitzar a
una Associació d'E. C. de Batxillerat, car malaurada
ment els edificis destinats per l'Estat per a servir d'Ins
tituts són la majoria de les vegades antipedagógics i
antilligiénics, posant per exemple el cas del de Barce
lona, en el qual es dona la classe de dibuix amb llum
artificial, i la de Gimnásia en l'Arxiu on s'estan des
component els documents escrits. Quant a la organit
zació aquestes Associacions han d'actuar amb plena
autonomia ; han d'ésser associacions pures regides per
estudiants; no pas per sacerdots, catedrátics o persones
alienes a llurs fins professionals, bé que poden tenir llurs
consiliaris en l'ordre estrictament moral, i un Comité
Executiu nomenat per la Federado i compost d'alg-uns
estvdiants que ja tinguin més experiencia en l'afer de
dirigir les entitats escolars. Acaba posant de relleu l'al
tíssima importancia de les conclusions que en tots els

perior,

ordres presenta a l'aprovació. (Aplaudiments).
El senyor Ribelles obre el debat, creient que no són
solatnent els estudiants de Batxillerat els únics que
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deuen preocupar-se deis problemes de l'Ensenyament Se•
cundan.
La Presidencia fa resaltar la importancia de les con.
clusions que fan referencia a l'esperit i a la manera
d'organizar-se aquestes associacions.
El senyor Clavell dona a coneixer la conveniencia
que tinguin el Comité Executiu.
Amb la venia de la Presidencia, el senyor Cardona
s'aixeca per a notificar a l'Assemblea que el Concurs
de fotografia, caricatura i humorisme, no s'ha pas sus
pés; i el senyor Clavell dóna a conéixer que será la
Cobla Barcelona la que donará la bailada el diumenge
al matí. (Rialles).
El senyor Ciará creu que no és necessari cap tutela
aliena en les Associacions d'E. C. de Batxillerat.
El senyor Gallimó proposa suprimir les conclusions
en qué es demanen dos nous Instituts a la "provincia"
de Barcelona.

El senyor Clavell demostra la necessitat que es crein
els dits Instituts, donat el nombre desproporcionat d'a
lumnes en l'Institut de Barcelona, de la qual cosa esdevé
greument perjudicat l'estudiant que hi acut. Posa com
a exemple de comarques necessitades d'Instituts la pla
na de Vich i la part occidental del Valles.
El senyor Cardona llegeix una ponencia de collabora
ció tramesa per un associat del Collegi de Nostra Se
nyora de la Bonanova, en la qual manifesta que són
necessáries aquestes organitzacions en el Batxillerat per
a canviar els mals costums deis nostres estudiants que
sols pensen en les vacances i en les millores materials,
oblidant injustament els deures religiosos i l'esperit col
lectiu que deuen tenir els escolars. (Es rebuda amb forts

aplaudiments).
El senyor Ribelles diu

la creació de dos
de Barcelona es creará
una
amb la resta d'Espanya
El senyor Cardona li fa veure que no té raó, car a
Catalunya hi han "províncies" amb dos Instituts, com
són Girona i Tarragona, mentre que a Barcelona i sa
"provincia", amb molt més nombre d'habitants que a les
altres tres, sois n'hi ba un, i amb aquesta mesura més
aviat establirem la proporcionalitat que no pas una desproporcio.
El senyor Clavell agraeix les indicacions que li són
donades.
El senyor de Villanueva creu que no hem d'atendre
a
la "provincia", sinó a la densitat de població.
El senyor Clavell diu que també podria demanar-se
un altre Institut a la ciutat de Barcelona, com
és a
Madrid, penó creu ell que aixó seria tal volta causa que
entre el professorat privat i l'oficial augmentés
costum de negociejar amb les qualificacions deis
alumnes, degut al monopoli
que l'Estat realitza
en el Segon Ensenyament.
Intervé la presidencia per a indicar que en referir
se a la "provincia" no prescindeix pas de la densitat
de població.
nous

que amb

"provincia"
desproporció en comparació
Instituts

'

a

la

'

injtist

El senyor Perpinya

que no es pot negar als alum
el dret d'organitzar-se autóno
si ells ho creuen avinent.
senyors Galvany i Duran, puja
a la taula el senyor
Recasens, advocat i Llicen
ciat de Filosofia, i el President el presenta a l'Assem
blea com un deis primers organitzadors de la Federació
Catalana d'E. C. (Grans aplaudiments).
Després d'aprovades definitivament les conclusions de
la ponencia, el senyor Duran dóna compte de la reunió
creu

collegis privats
mament o separadament
Mentre interpeHen els
nes

deis
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haguda

entre els que composen la Comissió creada per
deliberar sobre les conclusions referents a l'Autono
rnia Universitaria; exposa el senyor Duran com és cert
que en la ponencia s'ha tractat degudament del 1-égira
d'autonornia per a les Universitats en general, i que
les conclusions, per llur justesa, mereixen l'aprovació
unánime de l'Assemblea, car són expressió adequada
del sentir de la nostra intellectualitat. (Aplaudiments).
Són aprovades i tot seguit es passa a la lectura i
discussió de les conclusions sobre Drets i deures de
l'estudiant a la Universitat.
Els senyors Duran i Villanueva fan senzilles inter
pellacions sobre llur abast.
El senyor Gallimó diu que és molt dificultós conéixer
quan será injustificada una vaga, per a poder adoptar
la conclusió que l'estudiant s'hi oposi.
La Presidencia diu que una vaga és justa quan es
justa la finalitat, quan són justos els mitjans emprats
i si hi ha garanties d'exit.
Exposen a continuació nous criteris sobre la vaga
escolar els senyors Bigas, Abella i Thió, i resta apro
vada la conclusió corresponent.
Acte seguit el senyor Cardona interpella per a de.
manar que es tregui la conclusió que diu que els estu
diants deuen evitar el contacte i la intervenció en la
Universitat deis elements subversius, car si l'escola del
Dret sels tanca, on acudiran a fer-se bornes?
Per unanimitat resta suspesa aquesta conclusió i apro
vades les altres.
A continuació demana la paraula el Rnd. Fra. Olano,
per a pregar a l'Assemblea que prengui un acord en
caminat a defensar les aspiracions del País Basc en
posseir una Universitat autónoma. (Grans aplaudi
a

rnents).
La Presidencia manifesta que l'Assemblea es consi
dera molt honrada amb la presencia del catedratic i dis
tingit membre de la Societat d'Estudis Bascos Dr. An
gel Apraiz, de la mateixa forma que el dia abans
agraí al catearatic Dr. Carreras i Artau que s'assentés
en els bancs deis estudiants. (Grans aplaudiments). Con
tinua dient que el Dr. Apraiz sap prou bé com la Fe
deració Basca d'Estudiants Católics ha estat defensora
acerrima de la creació de la Universitat Basca. (Més
aplaudiments). Llegeix a continuació la conclusió presa
per la Confederació d'E. C. d'Espanya en la Primera
Assemblea Confederal de Saragossa, presentada per la
Federació Biscaina (avui Basca) d'E'studiants 'Católics,
en la cual es demana al Poder Públic la urgent creació
de la Universitat Basca autónoma, car era necessaria,
mentre altres universitats espanyoles, sense altre argu
ment d'existencia que el de la "provincia" o "provín
cies" de la Península, estaven portant una vida esmor
tuida que prova llur inutilitat. (Aplaudiments).
S'aixeca en mig d'extraordinaria ovació el doctor
Apraiz; després de durar llarga estona els aplaudi
ments, el senyor Perpifía Ii prega que pugi a la Pre
sidencia, i de totes parts rep invitacions a pujar-hi. Arri
bat que hi és, torna a esclatar una nova ovació, acabada
la qual el savi catedrátic manifesta el sen sentiment de
poder-se expresar en catalá, car eh l és basc; agraeix
la collaboració de la Confederació, i especialment de la

no

Pederació Catalana d'E. C., encaminades a obte
nir que siguin prompte una realitat les aspiracions legi
times de la intellectualitat de les Províncies Basques;
dóna compte de l'acord de la Societat d'Estudis Bascos
pres a Vitória, demanant la urgent implantació de la
Universitat Basca, i la contestació donada pel sots-se
nova
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cretariat d'Instrucció Pública denegant-la, peró desit
jant que es constituís un Institut Superior d'Estudis
Bascas. Pero, continua dient, és impossible la forma
ció d'aquest Centre Superior de Cultura Basca mentre
no hi hagi la Universitat que sigui el Centre primer
de
la Cultura d'aquell país. Remercia altra volta l'interés
de l'Assemblea en adherir-se a aquestes aspiracions.
(Xardorosos aplaudiments ofeguen les darreres parau
les de l'illustre catedrátic, que se'n torna a seure en els
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Altra conclusió que es va discutir fortament fou una
encaminada a pregar a l'Ajuntament i a la Mancomunt
tat que subvencionessin les Escoles Villajoana, de cecs,
sords-muts i anormals. El Rnd. Mn. lila creu que po
dria interpretar-se com un vot de censura a l'Ajunta
ment i l'Assemblea acorda deixar-la a estudi de la Junta

-

Federal.
Una altra proposta passada a estudi de la Junta Fe
deral és la proposta de l'Associació d'Estudiants de
Farmácia, encaminada a ingressar a la Federació.
No havent-hi més as-sumptes a tractar es passa a l'e
lecció de la nova Junta Federal, essent proposats, i no
menats per unanimitat els senyors següents:

escons).
El senyor Ribelles proposa que s'envil immediata
un telegrama al Poder Públic, demanant la crea

ment

ció urgent de la Universitat Basca.
Li clontesta la PresidIncia que seria exterioritzar
massa una de les conclusions de l'Assemblea en perju
dici de les altres, com les referents a la nostra Uni
versitat. Proposa que s'enviin telegrames notificant
aquest acord a la Societat d'Estudis Bascos i a la Fe
deració Basca d'Estudiants Católics. (Aplaudiments).
Acte seguit es passa a elegir una comissió nomina
dora perqué presenti una candidatura per a la nova
Junta Federal, essent designats els senyors Boixeda,
Ribelles, Marxuach, Bigas i Roset, els quals passen
immediatament a reunir-se en una altra aula.
Es passa a la lectura i discussió deis precs i pre
guntes presentats per escrit a l'Assemblea, essent apro
vats per unanimitat en l'ordre que hom podrá, veure en
les conclusions especials, exceptuant els següents :
El senyor Thió combat una proposició encaminada a
demanar el text únic en el Batxillerat, car la ciéncia
mal no s'ha d'estancar dintre les reduides quatre parets
d'un llibre de text.
El Rnd. Mn. lila combat la conclusió en la qual es
feia una aclaració sobre el nou Estatut Industrial i les
conclusions presentades per la Federació Catalana a la
darrera Assemblea de Valencia; després de forta dis
cussió es passa a votació, aprovant-se amb el consenti
ment unánime de tots els delegats de les Associacions

President

:

Manuel Thió i Rodés.

Vice-president : Jaime

Boixeda i PátnieS

(reelegit).

Secretaris: General: Antoni Cardona i Carreras (re.

elegit).
Assumptes professionals: Juli
(reelegit).

de Ferrer de

Miglia

ressi

Acció i

propaganda:

Caixer :

Josep

Comité

M.

Rnd.

Joaquim

Gallimó i

Quirgo.

Corbella i Esteller.

(antics estudiants): Joaquim de Dal
Perpinyá, Joan Clavell, '<luís Recasens i
Negre i Balet.
assessor

mases, Rorná

Raimund

Els noms del elegtis foren rebuts amb forts aplaudi
ments, acabats els quals el senyor Perpifiá indicá que
quedava acabada la Primera Assemblea Federal de les
Associacions d'Estudiants Católics de Catalunya.
Després de llegir-se un capítol de l'Evangeli, el se
nyor Melo doná un entusiasta visca a l'Assemblea, que
f ou contestat amb jovial satisfacció.

federades.

Federació

SO

Catalana d'Estudíants Cathlics
EL NOSTRE LEMA

ÉS :

FIDES, SCIENTIA, LIBERTAS

FE,

en

el senfit de

proclamar la

CIÉNCIA,

per quant volem afavorir
l'estudiant en tots els ordres, moral,
intel.lectual i económic.

con

fessionalitat católica que és el millor
guiatge perala nostra finaula! professional.

ILLIBERTAT,

el sentit més cristih
de la paraula, per a obrar el bé i res
pectar el criteri alié en matéria opinable.

ESTUDIANT: afanyal
te'n

a

en

alistar-te

penedirás.

a

la Federació i

no
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Conferéncíes culturals
a

estudiar el

lana. Diu que

L'U-lustre professor, publicista i filóleg, En Manuel
de Montoliu, dissertá sobre el terna : "Utilitat deis es
tudis classics".

Comença explicant l'herencia de
de Catalunya, respecte de Roma.

problema en la Universitat cata
Catalunya, degut a no haver-hi l'auto
nomia universitaria, fa que persones d'un mérit inteHec
tual indiscutible visquin del tot allunyades de la cáte
dra universitaria, constituint un grett perjudici per a la
Passa

Els estudis clássics

a

cultura nacional.
raga

DesenrotIlá el concepte de classicisme

i de cultura

com

a

resultant

de perfecció, continuitat i
tant, no pot tenir literatura

ponderació. Un poble,
classica, sinó quan posseeix
un instrument, una Ilengua, que tingui ja aquelles con
dicions de perfecció que no es puguin tenir immedia
tament després d'un període de decadencia.
D'aquí ve que a Catalunya no podem tenir encara
una literatura clássica própia.
Per a fer-la germinar, precisa cultivar la literatura
greco-llatina, mestressa de bon gust.
L'humanisme, el cultiu de la bella personalitat hurna•
na integral, és un ideal sempre renaixent : després que
el racionalisme de l'Enciclopedia semblava haver perdut
aquest ideal del Renaixement, els Schlegel i altres ro
mántics alemanys tornaren a aspirar com ideal d'edu
cadí) a la unió de l'home de la naturalesa i de l'home
de la cultura.

Aquest

ideal és el que hem d'oposar
al cultiu de l'exclusivament tecnic: és

a

L'aspiració

regim autonómic per a la Universitat
ja molt de temps que és sentida a Ca
talunya. Proves en són els Congressos Universitaris
Catalans, l'últim darrerament celebrat l'any 1919, amb
al
de Barcelona fa

conclusions que el senyor Silió utilitzá per al seu
decret.
Acaba exhortant els Estudiants Católics que siguin
unes

praetics i decidits, i que no deixin per aixó
problemes terrenals, com el que en aquells
moments movia l'atenció, sense pessimisme, car el pes
católics

d'oblidar els

simisme mal

fer bornes

ha estat

una

virtut cristiana.

El pensarnent cristiá
la filosofia

no

en

cristiana

El catedrátic de la Facultat de Filosofia i Lletres,
Puig, dissertá sobre aquest tema.
Saluda els estudiants, dient que la qualitat de catedra

doctor Pene Font i

l'americanisme,

precís

no

tic

no

substitueix la

d'estudiant,

sinó que

es

superposa

•

abans de fer técnics.

constituida per personalitats ben

La concurrencia,

conegudes

en

gliants,

aplaudir

va

aquesta havent sempre de subsistir la qualitat d'estu

a

la nostra

inteklectualitat, junt

amb estu

calorosament el conferenciant.

L'autonomia universitária

diant i bon estudiant
be

pel

docte cate

dratic i illustrat históriador Dr. Forran Valls i Taber

Després de breus i senzilles paraules de presentació
pel Secretani de la Federació Gatalana d'E. C. senyor
Cardona, comença esbrinant el Dr. Valls la forma amb
qué fou acollit el decret de 1-ex-ministre senyor Silió
implantant a Espanya l'Autonomia Universitaria, fent
veure com
fou molt irreflexivá la opinió general uni
ner.

versitária

en

aquest sentit.

Constata el fet que
unes

ria

Universitats

empitjorar

on

regions d'Espanya tenen
implantació de l'autonomia se

llur desenrotHament per la mancanga de

preparació.
Demostra que la concessió de l'autonomia és solament
un

instrument fecund per

ra

própia.

a un

catedrátic,

com

per ésser Bis

deixa d'ésser preven, sinó que

per

a

Denles el tracte amb la joventut interessa al catedra
tic conrear-lo sempre, per a servar la joventut de l'anima.

és, per altra banda, majá pode
joventut permanent, ja que el pensament cristia
és, encara en la seva part natural, un motiu per a no
nostre cristianisme

rós de

envellir mal. Demostra el conferenciant com en la filo
sofia no cristiana es troben també pensaments cristians.
A l'efecte, divideix la filosofía no cristiana en tres ci
cles: cicle indi, cicle grec i dele crític modem. Abans
féu l'exclusió de tendéncies com la materialista vulgar.
1

seguint cada

un

d'aquells cicles, assenyala molt en
competencia la seva afinitat

certadament i amb gran

certes

la

el

un Bisbe está
ésser bon Bisbe de continuar essent prevere
i bon prevere.
no es

obligat

El

La conferencia del dia 16 fou donada

en

medi que

posseeixi cultu

amb el pensament cristia.
Acaba la

seva

magnífica

conferencia

impossible

d'ex

tractar, exhortant els catblics per tal que en comptes de
refusar en bloc l'obra del pensament heterodoxe, acullin
,aernpre anal) soHicitud tot ço que en ell hi
sible i aprofitable per a la sistematització

veritat.

hagi d'admis
integral de la
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Els sacies del díumenge
LES SARDANES

Diumeitge al migdia era extraordinária l'animad!) a
la Plaça de la Universitat, davant de la porta de la Fa
cultat de Farmácia, a,mb motín de la 'bailada orgnitzada
pels Estudiants Católics, que estava encomanada a la
Cobla Barcelona. Hi predominava l'element jove, espe
cialment estudiants, no mancant-hi distingides senyore
tes a fer més alegroia la testa. Es feren molts cercles
que puntejaven la nostra bella dansa.

EL

BANQUET ESCOLAR

Uns disset estudiants

es reuniren a l'Hotel Victória
celebrar l'éxit de l'Assemblea. En el moment d'a
nar a començar els brindis entrá en el saló el catedrá
tic de la Facultat de Lletres doctor Antoni de la Torre,
en mig d'una ovació. Parlaren en eloqüents
frases els
estudiants Gaya, per l'Associació d'E. C. de l'Escola
Industrial de Terrassa; Homs per l'Associació
tudiants de Farmácia; Marxuach, per l'Associació Uni
versitaria d'E. C. de Dret, i Sentís, per la de Medicina;
Perpifiá, president de l'Assemblea, i per últim En Thió
Rodés, president electe de la Federació Catalana
d'E. C. Tots feren vots per la prosperitat de les As
sociacions d'E. C. A precs dels estudiants parlá el doc
tor de la Torre, el qual expressá la seva satisfacció
que els estudiants es preocupin de llur professió i deis
nroblemes universitaris, i fent vots perqué hi hagi d'ara
endavant rnés comprensió *entre el catedrátic i l'estu
diant. Obtingué molts aplaudiments.

per

a

guit dernaná vénia per a expressar-se en catalá per a
aclarir alguns deis punts sobre les Associacions d'E. C.
i la labor portada a cap per aquesta Assemblea.
Fet aquest exordi, es dirigí el senyor Perpifiá als es
tudiants i al públic per a constatar que es complaia
que

estudiants, amb

quant

Amb la Presidéncia del senyor Rector de la Uni
Andreu Martínez Vargas, i amb assis
téncia del secretani senyor Daniel Marín i de repre
sentacions del governador civil i de la Mancomunitat
i Diputació, es celebra a la tarda la sessió de clausura,
amb regular concurréncia.
Obrí l'acte el Rector, complaent-se de poder assistir

versitat, doctor

el que es celebrava per a poder escoltar les
que amb tant d'interés havien pres els ES"
tudiants Católics en aquesta Assemblea, per a celebrar
la qual eh l havia cedit molt de bon grat la Universitat,
havia també fet tot el possible per a concedir vacances.
El senyor Romá Perpifiá, com a presiclent de l'As
semblea, parlá primerament en castellá dirigint-se al se
nyor Rector, en nom del President de la Confederació
d'E. C. d'Espanya, la representació de la qual Ii havia
estat atorgada en aquest acte. Agraí les paraules de
gratitud i estimació que acaba de dir per als estudiants
la primera autoritat
académica de Catalunya, i tot se
actes

com

conclusions

una

manera

diferent de pensar

.confessionalitat, haguessin intervingut

en

ideani de la Federació
llibertat
d'Associació,
com
ho
diu ben ciar una de
la
les conclusions aprovades i la santa paraula Libertas
que porta en el lema.
Féu veure també la importáncia de les conclusions
en el tema de l'autonomia universitaria i la Universitat
de Barcelona, encaminades a fer reeixir la personalitat
mater en la nos
d'aquesta, la qual ha d'ésser
tra terra, la Universitat de Barcelona, que pot vana
gloriar-se d'haver estat creada pel municipi, extensió
de la familia i ceFlula de la nació.
Constata també els fins eminentment professionals de
les Associacions d'E. C., car la confessionalitát no és
sino el criteri, el camí escollit per a dur millor a ter
Manifestá que tota en
me aquests fins professionals.
titat cultural forçosament és confessional, en un sentit
o
en un altre, tácitament o expressament, car en la
cultura hi ha el problema de l'origen i fi de l'home,
que sois resol la religió. Féu veure també com la Fe.
deració és una entitat pura d'estudiants, no mixta, car
els catedrátics sois poden intervenir-hi per a millor
orientar problemes pedagógics universitaris, i que el
seu
Consiliari está, completarnent deslligat de la tasca
professional, limitant-se a posar el "nihil obstat" en ço
que fa referéncia a la moral.

l'Assemblea,

car

és i ha

estat

El President electe senyor Thió i Rodés prengué la

paraula
EN EL PARANIMF

la

a

i

digné:

Amics i companys: Després del que estlevingvé ahir
l'Assemblea cree que ara, en el solemne acte de clau
surar-la, les nieves primeres paraules han d'ésser, inter
pretant els sentiments de tots vosaltres, per fer una
clara, terma i categórica professió de fe. La Fecleració
Catalana d'Estudiants Católics, ho clic pels de fora, no
per vosaltres que ha saben bé prou, és netatnent, pro
fundament católica; actua i vol seguir actuant sempre
sota les normes dictades per l'Església Romana; obeirá
les ordres i els desitjos del Sant Pare, i les que pro
cedeixin de qualsevulla altra autoritat de la jerarquia
eclesiástica de la qual depenguem.
Proclamen' la nostra fe i no creiem, no tolerem que
se'ns digni que ella és una bena, més o menys sacro
santa, que en,s tapa els ulls; al contrart, la fe cristiana
és per a nosaltres com un farell potentissim, que iliu
mina el nostre enteniment i ens fa avançar sense obs
taeles en el camí de la vida.
I que no ens parlin tampoc, volent-nos molestar, que
estem sotmesos a tutelatges. Si, amics, tenim una guia,
una tutela,
pero no ens n'avergonyim, sinó que ho
tenim a gran honor; el tutelatge d'una falsa idea, d'un
autor sofista, d'un vici, és denigrant per a qui hi está
en
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tutelatge deis Mestres, deis homes illus
ciéncia, el guiatge, sobretot, de
és dipositária de la Veritat, de la Religió ca
deis seus principis, lluny d'avilir-nos ens honora
el

tres per la virtut i la

la que
tólica i
i ens fa grans.
I que consti ben alt que el fet que siguem i ens di
guem católics no vol dir, creiem, que la nostra entitat
no sigui estrictament professional;
la catolicitat, com el
patriotisme, són comuns denominadors que afecten la
immensa majoria, per no dir la totalitat dels estudiants
i dels catalans ; de manera que pel fet de proclamar el
nostre patriotisme i el nostre catolicisme no pot
pas
negar-se el carácter de professionals a les nostres as
sociacions. Adhuc o crec que potser no fóra essencial
que en el rétol ens diguéssim católics; ho ha estat i ho
és Catalunya, i jo entenc que totes les entitats catala
nes, si no diuen el contrari, han d'ésser
considerades
a priori com a cristianes. Peró perqué aquesta
teoría,
seguida en general fins avui, ha pogut fer que es di
gués que Catalunya és poc cristiana, hem cregut opor
tú de proclamar ben alt el nostre catolicisme, perqué
tothom sápiga que a Catalunya, els joves com els vells,
guarden com el més preat tresor la seva fe cristiana.
I ara, amics, abans de glossar breument els lemes
que formen l'ideari de la Federació, crec oportú d'ex
posar quina relació tenim amb, per qué formem part
de la Confederació Espanyola d'Estudiants Católics.
En di ferents llocs de la Península hi ha constituides
Federacions semblants a la nostra; amb elles ens uneix,
com amb totes les del món, la qualitat
de católics i la
d'estudiants ; peró, demés, tenim un altre punt d'unió,
i és que depenem d'un mateix Ministeri d'Instrucció
pública; i per aixó ens hem confederat. Cada Federació
manté una completa independéncia; no ens pot molestar
una actuació determinada de la Federació
aragonesa,
per exemple, com tampoc ella pot tenir res a dir pei
que fem nosaltres ; peró com que en un moment donat
totes les Federacions poden coincidir en una mateixa
aspiració, en sentir una mateixa necessitat, la Confe
deració, amb la força del nombre procurará que as
solim alió que interessa a tots. Aix podeu recordar
com ahir, acceptant amb gust la proposta de Fra Ola
no, ens adherírem al projecte de la Universitat basca
autónoma, perqué creiem que és de justícia i perqué
sabem que la nostra adhesió i la de totes les Federa
cions poden influir que siguin escoltades les propostes
de la Societat d'Estudis bascos i de la Federació Basca
d'Estudiants Católics. Ja sabeu, dones, per qué existeix
la Confederació, qué ens uneix a les altres Federa
cions : la caritat cristiana, la companyonia entre es
tudiants i la necessitat d'aparéixer units davant un sol

Ministeri d'Instrucció pública.
I qué es proposen les associadions católiques d'estu

diants ? quines normes segueixen ? quina tasca desen
rotllaran ?
Els lemes de la Federació contesten ben clarament
aquestes preguntes. El primer lema és fides; no cal
dir que és la fe católica, la que proclamem guiadora
de les nostres actuacions ; per6 el católic, com el pa
triota, ha d'ésser sempre un apóstol; per aixe) no ens
acontentarem ostentant aqueix títol, sinó que demostra
rem tothom que el portem
com una cosa viva i no com
un rétol sense ánima.
Procurarem que la nostra Re
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ligió sigui respectada

arreu; defensarem tots els drets
cristians ens pertoquen; oi més procurarem
atreure a la nostra fe aquells companys que, per des
grácia llur, la desconeixen o n'estan allunyats.
Scientia és el nostre segon lema, que és el que cor
respon a la nostra qualitat d'estudiants. Em sembla que
no és pas necessari que m'entretengui a
glossar-lo; és
ben fácil d'entendre. Tot el que sigui en profit de la
veritable cultura, no de la falsificada de fulletó, tindrá
el nostre ajut i collaboració, puix que sabem quan ne
cessari és a la joventut entrar a les lluites de la vida
amb una sólida educació i instrucció, que la facin apta
per reeixir en les proves que ha de suportar,
ja molt breument, perqué és tard, us diré que l'últim
lema libertas indica que som partidaris de totes les
Ilibertats licites, dins de l'ortodóxia, tant les deis indi
vidus, com les de les associacions, deis municipis, de
les regions de les nacions, puig que el principi de
llibertat ens el portá el Crist, i com a cristians que som,
informa els nostres actes; i concretant-nos al nostre
ésser d'estudiants, desitgem i volem i defensarem arreu
la Ilibertat d'ensenyament, l'autonomia universitaria.
I ja res més no us tinc de dir ; jo agraeixo cordial
ment a tots, catedrátics i estudiants, la
collaboració que
haveu portat a les tasques de l'Assemblea que ara clau
surem; jo, per haver acceptat la cárrega de la presi
déncia de la Federació, m'he compromés a aportar-hi
tot el meu esforç i el meu entusiasme; treballeu-hi
tam
bé amb fe i delit i vulgui Déu que quan sigui hora de
celebrar una altra assemblea puguem fer-ho en aquest
mateix local, peró que no sigui ja el d'una Universitat
de l'Estat, sinó el palau de l'Universitat autónoma de
que

com

a

Catalunya.

Després s'aixecá el Rector per a manifestar la seva
intensa satisfacció que l'Assemblea s'hagués desenrot
llat en mig de tant d'entusiasme, i que s'hi haguessin
deliberat problemes tan convenients a la Universitat
que ell representa.
Recull les paraules del senyor Perpifla, i diu que els
estudiants de cap manera han de considerar com a es
clavitzador el tutelatge més sant i més noble, com ho
és el d'una Bsglésia i una Moral d'origen diví. Enco
ratja els estudiants católics a tirar endavant llurs en
tusiasmes, dient que com més obressin d'acord amb la
pura moral cristiana més encert tindrien en Ilurs tre
balls. Aquí recorda aquell savi insigne, honra de Fran
ca, el gran Pasteur, que humil veterinari com era, tants
de beneficis ha portat a la humanitat, el qual no es do
nava vergonya de confessar
i practicar les doctrines
salvadores del Catolicisme.
Li plau que sigui a la Universitat on s'hagi celebrat
la primera Assemblea de les Associacions d'E. C. de
Catalunya, i es referma en les seves primeres mani
festacions que ell estará sempre disposat a rebre pa
ternalment els estudiants, i molt més especialment
aquells que, com els que nodreixen les files de la Fe
deració, tan enlaire aixequen el prestigi de la cultura

universitaria.
Diverses vegades fou interrornput pels aplaudiments
el doctor Martínez Vargas, acabant al final amb una
ovació.
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L'es conclusíons
A)
TEMA

Generals :

QUE HA D'ESSER UNA ASSOCIACIO
UNA FEDERACIO D'ESTUDIANTS. PART
MORAL. PART INTELLECTUAL. PART PRO
FESSIONAL. PART ECONOMICA.
I.

—

I

La Federació Catalana d'Estudiants Católics és
organització professional d'Associacions d'Estu
diants ; proclama la seva confessionalitat católica i es
mostra partidária de la llibertat de l'Associació.

2.
Una de les formes d'obtenir aquest nexe econó
mic será l'Estalvi de l'estudiant que la Federació está
preparant d'acord amb la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis.

3. Es procurará, la creació de cooperatives de llibres
i la Junta Federal estudiará aquest assumpte amb gran
interés.

I.

una

Part moral: L'Assemblea

formació religiosa,
i

en

creu necessária una major
cívica i cultural deis seus associats,

particular deis

seus

elements directors.

2.
Considera útil, segons aixó dit, que els
sociats pertanyin a entitats que persegueixin

principals
3.

o

com

as
a

exclusius tals fins.

en

cretariat

d'assumptes professionals

les diverses

oficials i privats,
dicional cristiá.

Associacions, ajudats pel

se.

de la Federació.

actes reli
les capelles deis centres docents
perqué reneixi en ells l'esperit tra..
en

Part intellectual : 1. Es necessari per a la vida de
les
Associacions d'E. C. que posin especial cura a
complir llurs fins estrictament professionals, no sola.
ment aportant llurs treballs
per al desenrotllament dei
planejats, sinó ádhuc iniciatives perqué es portin a la

práctica.

2.
L'Asssemblea declara importantíssima i urgent la
creació de secretariats d'Informació Escolar en totes
les
Associacions, auxiliats per secretariat d'Assumptes
Professionals de la Federació.

Es procurará que totes les Associacions d'E. C.
a la Federació Catalana estiguin oficialment
domiciliades al Centre Docent, on pertanyin llurs as
sociats.
3.

adherides

En els Cercles d'Estudis

es

dedicará

5.

TZMAIII.

atenció
i als altres

La Federació dedicará especial atenció

Professional Escolar perqué els
tingujn un major rendiment

seus

a l'Orien
associats ob

intellectual.

Part económica. 1. Es necessari un major nexe eco
nómic del que ara existeix entre els associats de les

diverses associacions,

LA

-

INFLUENCIA I NECESSITAT

DE,LS ESTUDIS CLASSICS
s.

L'Assemblea

creu

urgent el

retorn

als estudis

clássics, especialment en el Batxillerat, amb métodes
més práctics i més pedagógics que els vigents en l'en
senyament del llatí, per a formar l'estudiant en la cul
tura

humanista.

2.
Felicitar la "Fundació Bernat Metge" per l'alta
obra cultural que está realitzant en traduir al catala
les obres mestres de Grécia i de Roma.

TEMA IV.

—

L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA I

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Necessitat urgent d'implantar el régim autónom
aquelles universitats d'Espanya que verament es
tiguin capacitades, i molt especialment a la Universitai
de Barcelona; per aconseguir que reaparegui la per
sonalitat de la Universitat, avui día gairebé anullada,
i perqué frueixi d'ampla llibertat d'acció pedagógica i
jurídica.
s.

per

una

preferent als drets i deures de l'estudiant,
assumptes referents a l'ensenyament.
tació

L'Assemblea acorda ratificar les conclusions presen
tades per la Federació Catalana d'E. C. a la III As
semblea Confederal de Valéncia, fent excepció a la
primera, en la qual es demanava la urgent reforma de
l'ensenyament tIcnic, i afegeix la següent distinció en
l'ensenyament técnic entre el títol professional que ha
biliti per a l'exercici de les carreres i el títol académic
que atorguin els centres docents oficials o privats.

Les Associacions d'E,. C. celebraran

giosos, principalment

4.

TECNIC

Es també molt important la formació de cercles

d'estudis

4.

seus

TEMA II.—ORIENTACIONS EN L'ENSENYAMENT

no sigui un fet, com es desitja, la
régim d'autonomia en la Universitat
de Barcelona, siguin implantats els estudis del Doctorat
en totes les Facultats, i que es permeti a totes les Fa•
cultats organitzar les disciplines i cursets que considerin
2.

Que

mentre

implantació

del

oportuns

matéria didáctica i cultural.

en

3. Que s'estableixin a la Universitat de Barcelona
cátedres supletbries de Llengua, Literatura, História,
Arqueologia i Geografia de Catalunya, i Dret Catalá.
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perrneti a la Universitat de Barcelona l'or
de cursets i ensenyarnent de Ilengües vives.

es

5. Que es puguin celebrar a la nostra Universitat
conferéncies culturals en qualsevol de les llengiies
del món.

TEMA V.

—

DRETS I DEURES DE L'ESTUDIANT
A LA UNIVERSITAT

r.
L'estudiant ha d'intervenir en la vida universi
tária a través de les associacions escolars per a usar
els següents drets: Elecció de Rector, intervenció en
els Consells de disciplina, nomenament de degans, in
tervenció en les Juntes econótniques i de beques, i en
les reunions importants del professorat i en les elec
cions universitáries i concursos.

Y

A

TA VI.

—

NECESSITAT DELS

ESTUDIS

SUPERIORS PER A LA DONA I CARRERES
MES APROPIADES PER A ELLA
Necessitat de fomentar els estudis superiors per
la dona, com a complement a l'edificado que la so
cietat moderna Ji exigeix.
i.

a

2.

Considerar com a própies de la missió i tempe
dona les carreres del Magisteri, Biblio.

rament de la

tecária i Comerg, en sos gratis elementals; les relacio
nades amb les Belles Arts, i les carreres universitáries
de Farmácia i Odontologia.
3. Com a útils s'assenyalen les de Lletres i Cien
cies per a Arxius, Laboratoris i Professorat; Medicina
per a exercir-la en el seu sexe; Lleis, per a saber orien
tar degudament la dona en els seus drets civils, i, en
especial, per aquelles que es senten amb vocació per a
la representado per elecció popular.

TEMA VII.

—

ESPERIT 1 ORGiANITZACIO DE LES

ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS CATOLICS
DE BATXILLERAT
t.
Les Associacions d'E. C. de Batxillerat han de
tenir com a primordial la finalitat de formar l'esperit
de llurs associats, preparant-los per a llur posterior ac
tuado social a la Universitat i escoles superiors.

2.
A l'actual organització en seccions de les Asso
ciacions d'E. C. de Batxillerat substituirá una am
pla llibertat d'Associació, fins al punt de poder-se for
mar Associacions independents si els associats deis cen
tres docents privats ho creuen oportú.

O
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A

L

3. Creació de dos nous Instituts a la "provincia"
de Barcelona, atenent-se a la densitat de poblado de
les comarques i a la manca de tals establiments docents,
per a així descongestionar l'enorme pes que sobre l'Ins
titut de Barcelona gravita, amb el perill d'obtenir me
nors resultats culturals, donat el seu
gran i despropor
cionat nombre de rnatriculats.
Totes les Associacions d'E. C. de Batxillerat de
amb tota urgéncia la millora i
el trasllat deis edilicis destinats a l'ensenyament se
cundan, alguns deis quals són insuficients, antipedago
gics i antihigienics, resultant-ne perjudicada la salut i
ensenyament deis alumnes. Per aconseguir tan impor
tant reforma, les esmentades associacions es posaran
d'acord, si cal, amb les de tot Espanya i de l'estranger.
4.

Catalunya gestionaran

B)
L'Assemblea creu que són deures de l'estudiant:
2.
A la Universitat: Respectar els organismes universitá
ris; oposar-se a tot acte de força injustificada, i pro
curar mantenir ben enlairat el bon nom de l'estudiant
i de la Universitat.

S

Conclusions particulars :

r.
La Federació Catalana d'Estudiants Catblics acor
da felicitar el doctor Magí Faregas, vice-Rector de la
Universitat, i el senyor Eugeni Nadal, per llurs ponén
cíes de coVlaboraci6 sobre la utilitat dels estudis clássics.

2.
Felicita també els cloctors Manuel de Montoliu,
Ferran Valls i Taberner i Pere Pont i Puig per llurs
conferIncies donades al local social amb motiu de l'As
semblea, i els temes de les quals avaloren més enéara
les aspiracions de la Federació.

3. Es considera necessária la bifurcado del Bat
xillerat en Ciéncies i en Lletres, després d'un període
de cultura general.
4. Es creu necessária la rebaixa del preu de les
matricules i #drets d'examen en el batxillerat, perqué
gaudeixin deis beneficis del segon ensenyament Inés
alumnes.

5. Es concedeix un vot de grácies al doctor Pon i
Sabater per la seva preséncia a l'Assemblea.
6. Inutilitat deis exámens per assignatures en els
estudis superiors, especialment en els de Dret, creient

preferibles

se

les

cia, i si aixd no
d'assignatures.
7.

Ques

es

oposicions
és

possible,

compleixin

o les proves de suficién
l'examen per agrupaments

amb tota

justicia

les

dispo

sicions legals vigents que emparen l'estudiant, quan se'l

suspén injustament,
l'abast deis que

es

i que es sitnplifiquin posant-les
creguin perjudicats.

a

8. La publicado en la premsa, amb data 25 de de
sernbre de 1924, d'un solt en el qual s'inclouen les con
clusions que la Tercera Assemblea Confederal de Va
léncia havia pres, a proposta de la Federado Catalana
d'Estudiants Católics, no volia significar la completa
conformitat d'aquesta Federado ni de la Confederació
d'Estudiants Católics d'Espanya a l'Estatut Industrial
fa poc aparegut, i sí solarnent la satisfacció amb qué
aquesta Confederació havia vist la inclusió de diverses
de les peticions en l'esmentat Estatut.
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Sollicitar l'ajut i la gestió de la Confederació
d'Estudiants. Católics d'Espanya, i que amb tal objecte
realitzin les oportunes peticions totes les Associacions
d'Estudiants Católics d'Espanya, perqué en el Regla
ment de la nova Ilei de Reclutament es concedeixín les
máximes facilitats als estudiants.
9.

Es considera convenient que es facilitin als as
sociats, per les Associacions d'Estudiants Católics, els
documents i dades referents a la Llei de Reclutament.
Io.

Ir. SoHicitar que estiguin escoltades les associacions
escolars peI Poder Públic, per a elaborar aquest Re

glament.
12.

Gestionar que

catáleg

el

es

posi

a

disposició deis escolars

de la Biblioteca Provincial Universitária de

Paraules

S
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Barcelona, i que
lefacció.

el

en

seu
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sigui installada

recinte

ca

13. Ha de permetre's la lliure entrada deis estudiants
de la Universitat als jardins de l'edifici.
14. La rederació Catalana d'Estudiants Catélics
acorcla felicitar a la publicació "Els Nostres Clássics",
veuria ami) goig la traducció al catalá deis textos
clássics de Dret Catalá.

15. La Federació Catalana d'Estudiants Católics s'ad
hereix amb entusiasme a la campanya en pro de la Uni
versitat Basca autónoma. Aquest acord és comunicará
a la Societat d'Estudis Bascos i a la Federació Basca
d'Estudiants Católics.

encoralfadores

Extracte d'algunes adhe.9ions

PRESIDENTE ASAMBLZA ESTUDIANTES.
Asamblea

Recibo programa

—

BARCELONA.

Estudiantes Católicos

en

poder encoratjar-los personalrnent,
junt amb la seva la meya entusiasta

no

bar

nedicció.

Cataluna al mandarles mi bendición y afectuosa adhe
sión hago votos para que acuerdos Asamblea influyan
eficazmente formación moral y espiritual juventud es
tudiosa.
NUNCIO APOSTOLICO

i faci'ls arri
i cordial be

CARDENAL, PIDAL

I BARRA QUE!?

M'és molt plaent felicitar-los calorosament per les
tasques i én especial per haver remogut la nostra

seves

opinió universitária i la discussió pels estudiants dels
problemes referentes a l'ensenyament i la vida de la
Universitat. Si en quelcom val comptin amb la rneva
a

AL PRESIDENTE DZ LA FEDERAZIONE CATALANA DEGLI STU
DENTI CATTOLICI.
della Federazione Universitaria Cat
tolica Italiana, al Congresso organizzato dai fratelli di
Catalogna, de nella loro terra, cosí rica di tradizioni
gloriosa di civiltá e di pensiero intendono di mantenere
vivo e genuino lo spirito avvivatore di coscienze e di
opere dei principi del Cristianesimo.

Aderisso,

DOTT. PIETRO LIZIER
Presidente Gen. della F. U. C. I. (Fede
razione Universitaria Cattolica Italiana).

Roma,

12

DR. P.URL. BOSCH I GIMPERA

a norne

gennaio 1925.

Aplaudimos efusivamente la hermosa iniciativa de la
Federación Catalana de Estudiantes Católicos, y al ben
decir con toda el alma a los miembros de tan presti
giosa y meritoria entidad, auguramos a sus trabajos un
felicísimo éxito, en bien de la clase estudiantil, honor
de la querida tierra espanola y gloria de nuestra madre
la Iglesia.

(Professor

JUAN FRANCISCO ARAGONE
Arzobispo de Montevideo
Alta mar, 4

enero

1925.

SENYOR

Li prego expressi

(Catedrdtic
MIZI

CARI

esperança

de la

BARCELONA.

l'Assemblea d'Estudiaras Católics,
religió i de la pátria, el meu sentiment
a

AMICI

de l'Institut de

Girona)

CATALANI

Con tutto ji cuore aderisco alle vostre adunanze e
formulo gli auguri piú fervidi per la vostra "Assem
blea" Federale Catalana, vorrei venire de persona a
portarvi fi saluto e piú che il saluto ji cuore de "Pax
Romana", ma se questo non mi é conceso dalla brevitá
del tempo

BISBE.

Lletres)

BUGENI AULET SOLER, Prev.

avermi

BXCEL'LENTISSIM

la Facultat de

Si la Vederació Catalana d'Estudiants Católics no
para fins aconseguir convertir el batxillerat en un har
mbnic cos de doctrina, regular degudament l'ensenya
ment públic, vigoritzar la vida académica, encabir en
el cervell deis governants que els centres docents se
cundaris i universitaris han de tenir vida exuberant i
próspera, i que cal treure els que defalleixen per ané
mies i caciquils... la societat assenyalará amb lletres d'or
el naixement de la Federació.

•

,•

a

e

dalla

tra voi

grandezza

della

distanza, vi prego
e de preghiere.

de

in unione de spirito

VELLO PALMIERI
President Gen. de "Paz Romana". (Secretariat
Internacional de les Confederacions d).E. C.)

r
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El problema de l'esfaige

L'aval de !'Es/al
En l'article darrer començarem de comentar el
decret-llei del 23 de desembre proppassat inserit a
la Gaceta; continuarem avui més extensament co
mentant-lo, posant de relleu els defectes i omissions
que conté segons el nostre criteri. D'aquesta manera
potser es podrá modificar i ampliar, i els bons pro
pósits del legislador tindran eficacia i no resultará
com les Lleis de Cases Barates
promulgades ante
riorment, que malgrat tantes disposicions, articulats
i tants entrebancs, estan avui en algun punt con
cret en contradicció amb la novissima llei, fa poc
publicada. S'han donat casos prou seriosos de con
tratemps sof erts per algun benefician i de cases ba
rates, de tan difícil solució que posaven en un com
promís molt gran al benefician, fins al punt de rein
tegrar el capital manllevat o altres coses pitjors.
No parlem tampoc de l'assumpte de les subven
cions que, si no estem equivocats, no s'han fet efec
tives per l'Estat a les Entitats, Cooperatives i als
particulars corresponents a l'any 1923. Com f eia
constar en un article fa temps publicat, abans de
cobrar les dites subvencions, els beneficiaris havien
d'hipotecar la casa o les cases a favor de l'Estat per
l'import de la subvenció atorgada, deixant al meu
entendre d'ésser tal subvenció.
Amb el trasbalsament i supressió de l'Institut de
Reformes Socials, i portada tota la documentació al
Ministeri del Treball, s'ha ajornat la resolució d'a
quest assumpte, en el qual tant confiava tothom, i
pel que es veu deuen haver-hi tantes dificultats per
a fer els lliuraments a favor
d'aquells als quals cor
responien les dites subvencions, que potser s'han
transferit les pessetes a un altre capítol de les des
peses de l'Estat.
He cregut convenient posar aquests antecedents
abans d'entrar a comentar el decret-llei, per veure
si per qui pot fer-ho es posa terme a aquesta anó
mala situació i s'acaba aixó d'una vegada.
Anem a analitzar el decret-Ilei del 23 del desern
bre darrer.
Veritablement, són els Ajuntaments les corpora
cions rnés indicades per a procurar el major benes
tar a llurs veins, i en aixó no hi tenim
res a dir,
que aquells siguin els intermediaris entre l'Estat i
els veins o les entitats que radiquin en el terme llur.
Més avall del preambul creu el legislador que aixo
tarnbé ho poden fer les Diputacions. Res no parla
de les Mancomunitats, com sr ignores la tasca so
cial de la Mancomunitat de Catalunya, posant l'aval
als Ajuntarnents i bestraient-los els diners necessa
ris per a obres d'utilitat pública, que d'altra
manera
no es podrien portar a
cap. Sense anar més lluny
tenim l'exemple de Sant Feliu de Llobregat i Mo
lins de Rei. Mercés a la Mancomunitat el primer
construeix un escorxador i el segon unes escoles. De la
mateixa manera podria la Mancomunitat, així com

ja

sou

contribueix al foment deis Sindicats Agrícols i al
tres obres públiques i socials afectes a molts pobles,
també podria fer el mateix per a contribuir a l'edi
ficació de cases.
En l'article primer, s'autoritza als Ajuntaments de
les capitals de provincia i als pobles de més de tren
ta mil habitants, per a dedicar-se a la
construcció
d'estatges, urbanització de terrenys i suposo que tam
bé deurá voler din canalització d'aigües, higienitza
ció, Ilum i altres serveis indispensables a la vida.
Pel que correspon a Catalunya i Vascónia, que
són les dues regions (no parlem de capitals) on s'ha
agreujat aquest problema de l'estatge, el fet de li
mitar els beneficis del decret-Ilei a les capitals de
provincia o poblacions de més de trenta mil animes,
no comprenc a quin fi va encaminat,
com no sigui
a un major agombolament de
persones a les ciutats
i nuclis urbans populosos, essent així que tant a
Catalunya com a Vascónia, deixant de banda Bar
celona i Bilbao, hi ha molts pobles i poblets que te
nen manca d'estatge, i on es paguen
Iloguers tan
alts com a les abans dites ciutats, i si no aquí tenim
pobles i viles com el Prat de Llobregat, Hospita
let, Sant Feliu, Molins de Rei, en el pla de Barce
lona; Sant Cugat del Vallés, Rubí, en el Valles;
Mongat, Masnou, Premia., Vilassar, Calella, en la
costa de Llevant ; de Manresa, Sallent, Súria, i
al
tres poblacions de Catalunya, que es van poblant
d'indústries ; i anant a Vascónia, podríem esmentar
Sestao, Baracaldo i tantes altres industrioses viles,
totes les quals avui tenen Cooperatives d'edificació,
d'estatges i que ni de bon tros tenen les trenta mil
animes que marca el decret-llei.
Estan bé Lotes les altres disposicions que insereix
el decret-llei, encar que sembla que el legislador
no
vulgui arreconar per inútil el preámbul informant
minuciosament en el paper alió que la majoria de
vegades no passa d'ésser literatura sense finalitat

práctica.

Res més se'ns acut respecte el decret-llei que pu
guem comentar-ho. Per a nosaltres és
incomplet,
sempre hi ha por des deis Ministeris d'allargar mas

la má o les lleis beneficioses a l'interés collectiu
i quan alguna vegada en surt alguna que en
certs
punts rnereix l'aplaudiment, ve aleshores l'informe
deis técnics en forma de Reglarnents que si no
des
fan almenys dificulten les bones intencions,
que el
legislador hagi pogut transplantar a la Gaceta.
Aquesta és fins avui la trista realitat.
sa

J. GUILERA VILLARREAL
NOTA.
Escrit l'anterior articic llegeixo que la Delega
ció d'Hisendt ha assenyalat el pagament a l'entitat Coope
rativa "La Constructora Obrera" de la quantitat de 9.682'5o
pessetes en concepte de subvenció. Suposo que és
la de
-
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s'equivoquen. La felicitat

les

humanes,

coses

sense

gaires esforços

aconse

guirem separar-nos deis camins que de
posarien

a

rabast de la

nostra ma

pera que més tard

gem,

ens

alió

ntoment
que desit

enfonsarien

a

l'a

bisme.

Que cada la, quan el sol s'hagi colgat i par
les estrelles, puguem dir: M'he allunyat
deis perlas i he esmerçat les hores treballant per
la glaria de Déu.
No creieu, pera, ;que si son bons el món u.s aju

pellegin

triomfar. Al contrari. Com más perfectes si
espiritualment, más enernics tindreu. Adhuc
Us perseguiran aq,uells que haurien d'ajudar-vos.
Ii'enveja és un. réptil que rosega el cor de rhome.
di

a

gueu

Estimem els homes, pera no esperem gran. cosa
d'ells. Com voleu que hi hagi germanor, si no hi
ha caritat? Si sou pobres, tusteu la porta deis
amics i veureu. a.mb quina poca cordialitat sereu
rebuts. No heu sentit com parlen deis seus ger
mans, adhue aquells que haurien de portar a l'es
perit

una

als

mica de claror? Ens mosseguem els

uns

altres, i destruim els pocs valors que tenim.
Rs possible que tingui prestigis un poble que no

respecta ni les grans mentalitats?
Digueu-me: on és rhome de capacitat intellec
tual que

no

hagi

estat blasmat i ádhuc ratenys

Preat? Si vosaltres el coneixen,

digueu-me

el

seu

nom.

té enemics? No te
gran bé al nostre po
ble i no obstant les combaten amb gran violéncia?
No seria preferible que contribulssim al seu ex
pandiment, en lloc de combatre-les? Quin pro fit
treurem de les nostres campanyes? Oh quina poca
generositat! Sovint esqrimim l'arma del .greuge
contra una institució o contra un home, perqué
no havem estat consultats o bé perqué no ens ha
estat demanada la nostra coliaboració! Quina pe
titesa.! Per qué havem de creure que sense nos
altres no es pot fer res de profitf
En comptes d'un cos organic, veiem dos o tres
Untes que fan esforcos per a sobresortir de la

Quina és rentitat

nim institucions que

que

fan

25

quíneses del nos/re peill món

que l'honte és feliç antuntegant
estén les ales da
'mitra els homes quan aquests saben bandejar tot
allá que pot matar la vida de resperit.
Amb una engruna de pa i amb el cor pie de
pau, podent ésser feliços.
L'orgull és una niciesa, pera havem de sentir
l'orgull d'ésser hortrats.
A la vida hi ha homes que triomfen seguint ca
mins tortuosos i tenen la gosadia de construir-se
un pedestal am,b les sevcs prapies mara. Per qué
ens han d'enlluernar aquests Oxits passatgers? No
sabett que aquests pobres vanitosos cauran da
munt la pols de la terra?
Ningú no s'adona de rhome humil, pera aquest
va cantinant a poe a poc i quan arriba al cim, com
que hi ha arribat amb cis seus propis mérits, tot
hom el respecta.
Certament que cal haver un. esperit m,olt fort,
per no deixar-se enlluernar per les manyagaries
del món, pera si tenim en compte la fragilitat de

Els que

or,

AL

no

un

multitud, i al sen entorn un petit escamot de pro
sélits. Quan algú d'aquest grupet aetua, els altres
alcen els brezos i rincrepen.
I si no voleu pertányer a cap d'aquests gru
pets, us fan, el buit. Ells són els únies que donen

certificats de competIncia.
Els independents, els que

treballen de bona fe
i estimen a tothom i no creuen en l'eficacia deis
grupets, són unes ntediocritats. Per ésser intelli
gen.t cal acotar el cap davant la lluentor d'un Mol
que té els peus de fang. I mentrestant no es fan
aquelles obres que s'haurien de fer. Es veuen
molts fonaments comen çats, pera ningú no té pit
per a estructurar redifici salid que ens hauria

d'aixoplugar

a tots.

Com que tots portem a dintre un senyor Es
teve, defensem les nostres coses amb resperit

qul d'aqueas que *tensen la botigueta.
Esguardem ami) rezel les entitats que actuen.

mes

al costat nostre. Cada u de nosaltres vol obtenir
el monopoli del catolicisnie, de la sociologict, del
patriotisme, etc. No volem que ningú ens faci la
competIncia. Pera no veieu que com más screm
treballar, más pro fitosa será la nostra actuació?
Que publiquen una revista, i se'n publica una
altraf Millo?. Que se'n publiquen dues? Encara
millor. Amb quin dret podem nosaltres monopo
litzar la premsar
Que davant de la nqstra entitat, se'n crea una
altra que persegueix un. fi noble i enlairat? Thi
comptes d'enutjar-nos, donguem grácies a Déu
que hi hagin nous elements disposats a lluitar per
la causa que nosaltres defensem.
No farent obra pro fitosa finS que capim
grandesa del catolicisrne. Hem d'ésser generosos,
sobretot hem de tenir caritat.
Malgrat els defectes que he posat de relleu, els
que treballen amb fe no s'han de desenc'oratjar.
Si jo hagués esperat alguna cosa .deis homes, ja
fa molt de tentps que hauria arreconat la ploma
de combat. El propagandista catalic troba, en el
seu caml, inés espines que flors. Pera, quin goig
más gran, haver posat sempre la ploma al servei
de la causa de Cristi La ploma en les mans del
propagandista és coin l'esposa en. les mans del sol
dat. Vergonya eterna per a aqueas que no hauran
sabut mantenir-la sempre pura!
Siguern optimistas i estimem la vida. Els des
enganys del mórt ens han de servir d'esperó per
a seguir treballant am b coratge i ardid esa. No
defallim mai. Treballem per Déu i no perqué els
homes recompensin i admirin el-nostre treball. Si
esperen l'afable deis homes, Perdeu el temps.
A la torra no hi ha justicia, pera quan aquests
nostres ulls es clouran i l'anima abandonara la
presó tenebrosa del pit,, ens trobarem davant d'A
quell que ens donara el premi que haurem meres
cut.

Estimem antb tendresa aqueas que més ens
avorreixen i abans de blasmar els defectes del
nostre germa, mirent cap endintre i esguardent les
imperfeccians del .nostra esperit.
J.

CIVERA I SORMANI

Varía
Una altra

es veu que aquell dia, els
redactors d'aquest periódic que aviat será més an
ticatólic que socialista, s'havien aixecat de mala lluna
en la secció "Ecos i comentaris", se'ns feia sa
ber que La Paraula Cristiana venia a matar la mica
de sentit liberal que encara quedava en la nostra jol
ventut (textualment), i després afegia que aquesta
revista demostra que hi ha gent que sap agrair les
buf etades. Per més que ens hem trencat el cap no
ho hem entes. Jo els aconsello que encapçalin la sec
ció amb el tito! Jeroglífics" i pel mateix preu que
hi surtin molts ases.
i

En el mateix número

posició

En aquest temps en qué el materialisme ho envaeix
tot, dominant, ai las, ádhuc en algunes fortaleses que
s'han aixecat per a combatre'l
i diem en aquest
temps perqué encara que no n'hágim conegut perso
nalment d'altre, bé hem de donar crédit a les pa
raules d'aquells que ja fa molt temps que corren per
i en qué l'egoisme i la conveniencia
aquest món
semblen els amos del món ; encara no s'ha perdut
tot
malament aliiríem
I si reflexionem una
mica veurem que en el fons, si rasquem una mica,
hi trobarem valors sólides per res contaminades, i
bé que és veritat que moltes vegades no és or tot el
que lluu, també ho és que encoberts per lleugeres
capes de pols hi ha més trossos d'or del que sem
bla. Davant l'eterna batalla entre el bé i el mal, en
tre l'esperit i la materia, em sembla que malgrat totes
les aparences hem d'ésser optimistes i tenim el deure
d'ésser-ho, perqué tots sabem que tard o d'hora la
victória ha d'ésser deis primers. Aquests pensa
ments, i d'altres que jo no sé plasmar en el paper,
em suggeria la lectura de les págines totalment i en
tots sentits reeixides de la nova revista, el nom de
la qual ja conquista el cor : La Paraula Cristiana.
Amb ella hem assolit una nova i f erma posició que
ens encoratja a seguir lluitant.
—

—

—

—

Ingenuitat lamentable
Dies enrera es projectava en un deis nostres més
céntrics teatres una pellícula: "Inri", on figuraven
com a personatges
la Verge, Jesús, San Josep i
altres persones sagrades. CATALUNYA SOCIAL ja se
n'ocupá amb el seu habitual encert. Jo sois vull fer
constar, per si algú no se n'havia adonat, que diaris
católics, amb molta bona fe, és veritat, peró també
amb una lamentable ingenuitat en aquest cas, no te
nien prou paraules per alabar-la. Estava jo parat
examinant els cartells i fotografies anunciadores,
amb aquella vermellor que ens puja a la cara quan
ens
indigna alguna cosa que mai no hem pogut
tolerar cap mena de pellícula bíblica
quan em vin
gueren a l'oida les següents paraules pronunciades
per uns xicots, tipus venedors de diaris
Són co
ses de missa...
els capellans estaran contents...
Potser per primera vegada havien coincidit amb una
crítica escampada amb lletres de motlle. Les parau
les eren diferents, la idea la mateixa.

—

—

"

Resurrecció
La vida universitária ha tingut una revif alla. Quan
ja semblava que no s'hi podia parlar de res més
que de fútbol, i que en ella regnava l'esperit super
ficial i poca-solta ; quan pesava damunt d'ella el més
hom ja cercava el
atuidor i avorrit ensopiment
Xenius que ens parlés del tedi universitari—, la
Federació d'Estudiants Catellics de Catalunya con
voca una assemblea ; i aixó basta perqué tothom es
tregui la son deis ulls i els esperits s'espolsin aque
lla pols que de mica en mica els anava corcant i
tothom vulgui fer i vulgui dir i els ulls tornin a
ésser el mirall de l'esperit.

El miracle s'havia fet. La Universitat tornavas a
la vida. En va uns quants que porten l'esperit mort
i que es veu que estaven com el peix a l'aigua en
la Universitat cementiri, es van pensar que dient
quatre grolleries, aprofitant-se de l'esperit de lliber
tat i toleráncia amb qué s'honora la Federació
tudiants Católics de Catalunya, f arien avortar el
moviment. Pobrets, no mereixen més que compas
i no uso la paraula en un sentit de menyspreu.
sió
La principal tasca ja está f eta ; ara que no siguem
nosaltres mateixos els que hi posem entrebancs
—

E. FERRAN I ROGER

—

—
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Anglés, Francés Alemany
Organitzats per la Federacló d'Estudlants Católics
de Catalunya, d'acord amb Acoló Popular
«

Atzagaides
Sempre havia entes, i aquest any havia sabut amb
tota certesa
per alguna cosa som alumnes de Dret
Canónic
que sois l'Església podia canonitzar els
fidels ; es veu, peró, que estávem equivocats ; eh que
és estrany? Ho vaig descobrir en una Justicia So
—

Cameros, 3, pral.

pessetes

Preu de la matrícula: 35
(tot

—

cial de dies enrera. Hi havia uns comentaris sobre
el savi professor Bergonié, on es deja que aquell pro
fessor en la seva mort el lector ja sap que deixá
el seu cos perqué servís de camp d'experimentació
deis efectes del radi
haviá estat superior al Crist
i altres idioteses per l'estil, que ádhuc prescindint de
tota classe de sentiments religiosos, repugnen per hi
giene mental. Aquests comentaris portaven per títol
"Sant Bergonié".

»

el

curs)

Professors:

Mr. Dixon.--Angleq,
Mr.

Augustin.

—

Alemany
Francés.

Classe alterna:

—

De 7

a

8 del vespre, An
a 9 la

gles I francés i de 8

d'Alemany.

—

En

organització:

Classe

'flumnfil

de
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Els que obren els ulls
a

la realifai

Amb moltíssima raó ha dit un escriptor protestant
que al protestantisme hi vá l'escória del catolicisme,
i en canvi es converteixen
la Religió católica els
protestants més bons i més inte•ligents.
Mai no s'ha donat el cas que un católic bo i aus
ter s'hagi passat al protestantisme. I qui pot negar
que són innombrables els protestants bons i austers,
que han reconegut que la Religió católica és la veri

table?

Aquest f et no diu

res als nostres sectaris ? No de
l'evidencia que el protestantisme és
una davallada i el catolicisme és una perfecció ? Si
els católics dolents es fan protestants, i el protestants
bons es fan católics, és una veritat axiomática que
la nostra religió és la millor i la veritable.
Heu trobat mai un católic que a l'hora de la mort
s'hagi penedit d'ésser católic? En canvi, quants sec
taris trobarem que en aquells moments ‘suprems han
reconegut que el camí que seguien no era el dretu
rer !
Si alguna vegada un religiós ha esquingat les se
ves vestidures i s'ha passat a l'enemic, és que por
tava la mort i la corrupció a les entranyes. Aquell
renegat no significa cap pérdua per al catolicisme, car

mostra fins

a

Lis comunistes han claudica/
En comengar a implantar-se a Rússia les doctri
absurdes del comunisme, semblava qué anava a
arreconar-se definitivament el capital privat ; pero
coni que la realitat és més forta que les teoritza
cions, s'ha imposat altra vegada. Encara que d'una
manera disfressada, es van fent concessions a favor
del capital privat.
nes

Les mesures polítiques que pren actualment el Go
sovietista van acompanyades de mesures econó
migues, de les quals val la pena de f er notar la ten
dencia.
ven

»

L'Agencia
la creixenga

A

A

Rosta constata que, a conseqüencia de
del capital particular, es formen per
primera vegada a la Unió de les repúbliques socia
listes soviétiques unes societats anónimes amb ac
cionistes particulars i algunes companyies mixtes
en les quals té
participació l'Estat. El Govern ha ra
tificat els estatuts de dues societats anónimes par
ticulars amb 15.000 rubles de capital cada una.
Per altra part el "Butlletí de l'oficina francesa
per a la Rússia" fa les constatacions següents :
"La puja deis preus deis cereals i la baixa d'un
25 a un 30 per loo deis preus deis productes indus
trials de gran consum, han determinat una gran de
manda deis darrers als camps.
Aquest f enomen, que ve després d'un període f or
ga llarg de ,crisi de
comandes de productes fabricats,
ha trobat el mercat en
les condicions següents : la
industria mancada de f ons líquids per al pagament

L
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al capdavall el seu gest no és altra cosa que l'elimina
ció voluntária d'un home corromput.
Grácies a Déu, en aquests darrers temps hi ha
hagut conversions molt remarcables.
La célebre escriptora Sigrid Nundert, de Norue
ga, s'ha convertit al catolicisme. Aquesta conversió
ha cansat una gran impressió en el món intellectual.
L'eminent socióleg anglés Artur Penty i el Pastor
protestant H. Rouse s'han fet católics. Aquest so
cióleg ha compres que el desgavell que regna dins
del protestantisme no pot de cap manera donar una
solució als problemes socials.
El Pastor Rouse s'havia distingit per les seves
campanyes espiritistes, i els seus fills, que fa poc es
convertiren, han aconseguit d'obrir-li els ulls a la
llum de la veritat.
A Irlanda s'ha convertit el capitá Donelan, que
gaudia d'una gran popularitat.
L'Església católica alemanya té la joia de rebre
dins del seu dos Gustan Kurlant, pare del príncep
de Wattemberg, que fa poc va convertir-se també al
catolicisme. Aquest ha estat un cop mortal que ha
rebut el protestantisme, car el senyor Kurlant té un
gran ascendent en l'aristocrácia alemanya.
El catolicisme és una f orga invencible. Per aixó
ádhuc els sectaris f rancesos reconeixen que és un
perill per Franga trencar les relacions diplomItiques
amb el Vaticá.
El Sant Pare és i será la llum i el guiatge .de la
humanitat !

deis salaris. i tornar

a proveir les fabriques de prime
matéries, perque la seva producció ha estat re
mesa a crédit al comerg d'Estat i a les cooperatives
res

de

consum.

S'aniria a l'augment de l'emissió per a permetre
el treballar la indústria de l'Estat. Amb aixó es
correria el risc de depreciar el txervonetz, ja re
duit a una capacitat de compra de 66 copecs d'a
bans guerra, i de veure la carestia de la vida en les
ciutats i els centres obrers, provocant la puja deis
salaris.
En desembre, a proposta de Dzerjinski, f ou de
cidit recórrer novament a la participació del comerg
particular al comerg interior.
Al Congrés de les Borses de Comerg, el repre
sentant de Wniechtorg fins va proposar, per atreure
aquesta participació, que f ossin consentits grossos
crédits del 25 al 30 per Ioo de les compres al co
merg

particular.

Hom abandonaria la política de mesures admi
nistratives contra els comergos lliures i la política
deis impostos i les taxes arbitráries ; parallelament
hom s'esf orgaria, tot lligant els interessos del co
merg particular i el comerg d'Estat, a impedir l'es
peculació, reglamentant i repartint d'una manera me
tódica i racional, l'activitat del comerg particular en
totes les seves branques de la producció.
Hom creu que els capitals particulars suscepti
bles de participar en el comerg, pugen de 250 a 300
milions de rubles (2'5 a 3 milions de francs), deis
quals una part notable resta lligada a l'estocatge
deis cereals i altres productes agrícoles."
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D'ací í d'allá
Alguns diaris s'han ocupat de la vinguda deis
jueus a Espanya.
Diuen que és probable que un nucli considerable
de jueus fixi la seva residencia en les ciutats més
importants de les terres ibériques.
Alguns comenten amb horror aquesta nova que
no sabem qui ha fet circular.
Ja veureu com aviat s'allunyaran d'aquí.
Tindrien masEa competidors.

La Societat Protectora d'animals i piantes, que
está integrada per uns senyors que estimen i respec
ten els animals, ha visitat el Governador per a de
nunciar-li un individu que amb una escopeta de saló
mata els pardals que s'aturen damunt les branques
dels arbres.
Heus aquí un hotne que ja té resolt el problema
de la vida! Qualsevol passi hores i hores vora el mar
amb una canya a la má, esperant que piquin els

peixos !

Y

A

S
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Arribá el día de la funció. S'acaba la representa
ció del primer, del segon i del tercer acte i el noi
no sortia.
En veure'l la mare li va dir :
—Quin paper feies que no t'he conegut?
I el fill va respondre:
—Sóc aquell soldat que al segon acte des de din
tre ha cridat : !Centinela, alerta! !Alertal...
Els que ho varen sentir, encara riuen...

*

*

*

Diuen que el Cónsol general d'Itália, parlant de
l'escriptor Papini, va dir a la Casa deis Italiáns : "El
llibre de Papini és una paráfrasi moderna 'deis Sants
Evangelis, deis quals l'escriptor ha tret els motius
consagrats, i els despulla de les expressions fossi
litzades per la tradició, per vestir-los arnb la seva
prosa eminentment moderna i dinámica".
Es veu que els sants Evangelistes ja han caducat !
El seus Evangelis s'han fet vells.
Es curi6s que per fer l'elogi d'un escriptor, al qual
nosaltres també admirem, es diguin aquestes irreve
rencies.
Es que mai s'ha escrit un llibre on hi bategui més
fortatnent la vida que en els Sants Evangelis ?

Amb una petita escopeta mata en un obrir d'ulls
mitja dotzena de pardals, i ja en té prou per fer un
bou arrós.
Han fet molt ben fet els senyors de la Protectora
en denunciar-lo a les autoritats.
Els animals són dignes de respecte, especialment
aquells que presten grans serveis a l'home. Ni ha
cavalls tan intelligents i tan oportuns, que si hom
gosés els faria algar un monurnent !
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Aquestes campanyes,

causa en
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és"natural,
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No és batibre i inhutná que s'esmercin diners fent

propaganda d'unes idees absurdes, i deixin morir
*

Sempre

que

*

s'organitzen

de fam milers d'infants?

*

actes

públics veieu

tota

propietat.

jove que arribá a casa i digué a la
M'heu de fer un vestit de soldat ale
many. Diumenge treballo al Centre.
La bona mare fi féu el vestit amb tota mena de
detalls perqué fes forga goig.
mare :

*

*

no

Coneixem

seva

*

se

saben qui són, peró que es colloquen
modestament en els primers llocs. No saben com
fer-ho perqué tothom els vegi. A Barcelona hi havia
un senyor que intervenia cada any en l'organització
de la processó de Corpus, i ningú no sabia qui era
ni qui representava. Peró ell es posava el frac i acom
panyava les autoritats.
En la inaugttració d'una exposició de pintures el
várem veure al costat de l'alcalde; i la curiositat em
féu preguntar al meu company :
—Peró, qui és aquest senyor que se'l ven a la
presidencia de tots els actes irnportants ?
—No ho sé, va dir-me, no el coneix ningú.
En canvi portava un frac impecable.
Per qué aquest senyor desconegut no podría anar
d'americana ?
Ni ha gent que té una monornania a vestir amb
nyors que

un

—

En Pestana ha escrit una obra en la qual ens fa
conéixer les seves impressions sobre el comunisme.
El líder sindicalista féu un viatge a Rússia i en
comptes de veure un paradís, segons ehl inateix con
fessa, ha vist un infern horrible com una visió dan
tesca.

Nosaltres,

moure'ns de casa, ja ho sabiern
infern governat per homes satá
nics, peró En Pestana ho ha volgut veure amb els
seus propis ulls.
En l'esmentada obra es Ilegeixen coses molt edi
ficants.
Diu que els delegats soviétics porten un rei ab
solut dins del cos i que tracten els obrers despótica
ment. Afirma que fa pena veure la miseria gue hi
ha a Rússia. Tots els serveis estan desorganitzats.
Els pocs comunistes que encara tenen una bena
als ulls, haurien d'arribar-se tot passejant fins a Rús
sia, i es convencerien que es viu millor, segons fra
se gráfica d'un ex-comunista espanyol, en un presiri
que a la pátria d'En Lenín.
que Rússia

sense

era un
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ESPAN YA ENDINS
Per causes estranyes a la nostra voluntat, els nos
tres llegidors es quedaren in albis d'aquesta secció
en el número darrer. No f ou pas per culpa nostra,
certament ; ni perque diguéssim res que no hagin
publicat altres diaris.
Els
ormaciá han tIngut bona setmana. Els
actes que s'han celebrat, segons s'ha dit contra els
atacs de qué ha estat objecte el Rei des de París
per un novellista espanyol, han omplert les columnes
deis alludits diaris ; segons els quals la manifesta
do del dia 23 deixará records especials en les cró
niques de la coronada vila. No tothorn está d'acord
amb el nombre de manif estants, peró sí d'acord en
qué fou extraordinária i pintoresca, pel carácter re
gional que prengué. Des del Rei al darrer ciutadá
saludaren afectuosament, quan no amb f ervent entu
siasme, les senyeres regionals que capitanejaven els
grups, ben destriats, de la manifestació.
Els llegidors ja estaran segurament assabentats
deis altres actes de la "protesta", que per uns no
ha passat d'aixó, per altres ha estat un acte de fe
monárquica i un desagreujament al Rei, i no manca
qui l'interpretá com un públic homenatge al prin

cipi d'autoritat.

En Primo de Rivera, fatigat de la

Marroc,

ha

actes i f er

campanya del

tingut energies per a presidir tots els
llargs i cornprometedors discursos que li

han valgut fortes ovacions. Entre altres

coses ha
la noblesa de declarar que encara no havia
pogut resoldre bé cap deis quatre grans problernes
que es proposá liquidar en pendre el poder : Marroc,
Hisenda, Separatisme i Sindicalisme ; peró que els
liquidará, ocupant el poder tot el temps que cQgui.
Encara segueix la desfilada de polítics que fan de
claracions. Les de Sánchez de Toca tenen cert aire
romanonesc i les d'En Bergarnín certa pruija d'ori
ginalitat. Aquest preveu una llarga evolució abans
d'asholir-se la normalitat constitucional i la recons
trucció o fundació deis partits polítics.
Aqueixes declaracions i els consegüents comen
taris serveixen per anar passant el temps.
També es parla encara de l'estatut de la premsa,
def ensant l'esquerrana, no la raonable llibertat que
els católics defensen, sinó una llibertat absoluta, és a
dir la Ilicencia, incompatible amb tot régim polític
ben ordenat. F,ls cristians no podem oblidar mai que
aquesta llibertat absoluta de la premsa está inclosa
en aquella
serie de "llibertats" (com la d'ensenyan
ça, de pensament, de cultes, etc.), tantes voltes con

tingut

dernnades

per

ERFANYA

l'Església.

De tantes coses corn hi ha pet a dir, hom no sap
posar-s'hi. Comencem per qualsevol.
El Govern (diguem-ne Govern !) de les Repúbli

riem

sovietiques
com un

ha enganyat al Govern francés di
xinés si els xinesos es deixessin en
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ganyar. No solament no vol f er honor als deutes
del temps del Tsar (i qualsevol que conegui el seu
origen haurá de donar, en aquest punt concret, raó
als Soviets, perqué aquells deutes f oren, en la seva
major part, creats a profit de França i amb mires
a la Guerra Gran), sinó que apostrofa al Govern
francés perqué no ajuda als Soviets en la prepara
ció, a França, de la revolució bolxevista mundial.
Anem a dir que Herriot no s'ha mossegat la llen
gua, com sol dir-se, i ha fet entendre als tiraos de
Rússia que per aquest camí no aconseguiran res. El
que obtindran és la realització d'aquell cercle d'iso
lament internacional de qué parlávem pocs dies
abans. A l'acord d'acordonarnent deis Estats danu
bians per a Iliurar-se de la pesta bolxevista, hem
d'afegir-hi avui un pacte consemblant deis Estats
del Báltic. Ja tenim el cercle mig tancat.
Se sap també que en la Conferencia de París, que
amb carácter exclusivament económic acaba de ce
lebrar-se, es traca amb molt d'interés del perill rus
i de les ramificacions que té, cada dia més grans
més perilloses.
Les profétiques previsions de Donoso Cortés, que
tants homes del segle titilaren, a mitjans del xix,
de fantástiques i visionáries, van plasmant-se sobre
el mapa polític i social d'Europa...
Altrament els aliats„ que en veure a la Conferen
cia de París a l'Observador ianqui harmónicament
discutir i votar amb ells els acords de carácter ge
neral, s'esponjaren tots creient que els Estats Units
tornaven a fer bondat de la bona en l'empresa d'en
degar el món segons les normes de Versalles, els ha
sortit altra volta esquerp el president Coolidge.
Aquest els ha dit amb bones paraules que no en
prenguin calendari de la Conferencia de París. La
Ianquilándia vol anar lliure, per les seves, atenta
solament al seu interés i anant i venint de les Con
ferencies amb plena independencia i sense cap com
promís. Respecte al seu criteri sobre el pagament
deis crédits de guerra contra els seus ex-aliats no
ha canviat sensiblement. Qui va canviant és Angla
terra i favorablement a França, per cert. Ha de con
fessar-se que el gest del Govern angles és noble i que

França

sap

agrair-li.

De nous núvols en l'horitzó d'Europa no en man
quen. En les relacions franco-italianes, per la part
d'Africa, s'hi dibuixen fondes discrepáncies, i el Mi
nisteri germánic que presideix un home d'un nom
fortament antipátic, Luther, s'ha estrenat parlant de
les responsabilitats de la Guerra Gran (que vol elu
dir), tema relliscós i pie de trenca-colls.
Que cap dia puguem acabar aquestes petites cró
niques amb una nova netament optimista!

J.

L'amor és relement

fonamental

entre

els

afectes i és com el motor del moviment
de la nostra vida; peró el blasfem té el seis
cor alterat, ja no és capaç de la vida d'amor
i viu d'odi, de maledicció i d'ira com els di..
monis condemnats de l'infern.
nostres
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En pocs dies el nostre estimat company Josep
Jené ha perdut dues germanes, que eren un model
de virtut i que gaudien de grans simpaties entre les
amistats.
Trametem al nostre volgut company el nostre con
dol, com així també al seu fill Josep Jené, el digne i
zelós administrador d'Acció Popular".
Déu segurament els haura donat la glória que me
reixien per les seves virtuts.
—Les notes de preus a l'engrós calculats última
ment per la "Jefatura" Superior d'Estadística, ofe
reixen les següents variacions amb relació al prome
di de l'any 1923.
Index anual de 1923. Substancies alimentícies.
Aliments animals, 191; ídem vegetals, 158. Begudes
i altres, 155. Index parcial, 168.
Matéries industrials. Combustibles, gas i electri
citat, 166. Téxtils i cuiros, 184. Metalls, 156. Ma
terials de construcció, 226. Productes químics i di
versos, 148. Index parcial, 176. Index general, 172.
S'accentua l'increment deis preus, sobretot en les
substancies alimentícies, únics que pugen 9 punts i
38 arnb relació al promedi de 1923.
Els aliments vegetals pugen 2 i l'index parcial
d'aquesta secció 3 punts en total. En matéries in
dustrials s'ha de ressenyar la baixa de metalls i ma
terials de construcció i l'alga en combustibles i téx
tils i cuiros.
—Durant. el passat mes de desembre la Caixa dc
Pensions per a la -Vellesa i d'Estalvis, .ha rebut per
imposicions la quantitat de 15.461,164 pessetes i ha
pagat per reintegres, terminis mensuals de pensió i
capitals diferits reservats, 14.751,212 pessetes, resul
tant, per tant, a l'esmentat mes, un saldo a favor de
les imposicions de pessetes 709,952.
—Segons comunica el secretani general del Banc
d'Espanya, s'ha presentat a una sucursal un bitllet,
fals de 500 pessetes, de l'emissió de 28 de gener
de 1907.
En l'anvers, el gravat deis bitllets falsos és d'una
tonalitat gris sense contrastos clars obscurs. El pa
per és més gros, rubós, de color agrisat i no fi i
blanc, com en els legítims.
Midada la part gravada, resulta ésser de 142 mil
límetres de llarg, mentre en els legítims només és
de 138.
En el revers, s'observa que les parts obscures de
guilloche estan unides per mil& sola línia i en els le
gítims s'han creuat línies i estan més juntes.
—La Societat Económica d'Amics del País ha pu
blicat el Programa del Concurs de Premis per a
l'any 1925, entre els quals n'hi ha de benéfics, so
seves

'

-

-

cials, culturals,

etc.

—Els pagesos

creuen

assaonats

d'aquest

que si els camps

no

surten

l'any se
ran migrades.
Hl ha comarques a Catalunya, i no
lluny d'aquí, on fa anys que no ha plogut quasi gens.
ben

mes, les collites de

—En la darrera sessió general celebrada per la
Societat Económica Barcelonina d'Amics del País,
va quedar constituida la nova Junta de Govern en
aqueixa forma:
President, En Vicens de Moragas i Rodés ; vice
president, En Joan Alandi ; tresorer, En Lluís Pons
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i Tusquets ; comptador, En Francesc de P. Molins ;
bibliotecar1 En Josep A. Masip; secretan, En Josep
M. Blanc; vice-secretari, En Damas Servia,; vocals
N'Alfred Gaza, En Frederic Badell, En Rafel Va
llet i Sabater, En Lluís Massot i Balaguer, En Víc
tor Blajot i En Francesc Taxonera.
—Celebra atnb gran solemnitat l'Associació "Es
coles Católiques per a Fills d'Obrers", la f esta que
tots els anys dedica a la Sagrada Familia amb missa
de Comunió general, a la capella del convent de Ma
ria Reparadora. Celebra la missa i féu una fervoro
el director doctor Faura, canonge lec
sa plática,
toral, enaltint la gran obra de moraliáar i donar als
nens, fills del poble, el pa de l'ensenyança cristiana,
perqué siguin aptes per complir amb els deures, i
així es f ormi una digna i útil Societat.
A la tarda, al domicili de la Consellera primera i
sota la presidéncia del ja nomenat senyor Director,
tingué lloc la Junta general reglamentaria, á la qual
assistiren ultra totes les senyores que formen el Con
sell Directin, moltíssimes celadores i subscriptores
de l'Associació.
Donat compte de la marxa econlnica de l'enfila:t
per la senyora Tresorera, Na Josepa Barnadas, ví
dua de Marimon, es llegiren les memóries presen
tades per les senyores presidentes de les escoles de
Sans i Horta, de les quals dades es desprén la gran
diosa utilitat en aquelles populoses barriades. A les
classes diürnes de les dues escoles assisteixen 540
deixebles i 150 a les nocturnes.
Tingué lloc, després, la renovació de carnes del
Consell Directiu, resultant reelegides les mateixes
senyores que els exercien, a les quals es dona un vot
de grades per llurs encertades gestions al front de
l'Obra.

ESTRANOER
A Franca i Alemanya s'ha establert la setmana
de vuit hotes per als obrers i empleats de ferro
carrils.
—Els rtcents acords del Consell de l'Oficina del
Treball de Ginebra confirmen que l'Assegurança
obrera d'Igualada s'explica a to amb 'la política in
ternacional.
En novembre s'exposa pel senyor Maluquer aquest
punt de l'obra de Previsió, quan existia diversitat
d'opinions sobre l'abast de la próxima reunió de
maig, donats els antecedents de preparació. En ex
pressar confiança en l'encert del programa, en bé
de l'autoritat dels acords de la Societat de Nacionl
i atenent al poc temps d'estudi per a problema tan
ampli i cornplex com el de l'Assegurança obligatória
i que no pot adaptar-se al mateix un uniformisme
internacional, es vejé a Igualada el mateix que s'ha
vist en gran a Ginebra, en adoptar un acord recent.
Així és que pel maig es f ara únicament una infor
mació de l'estat de l'assumpte als diferents Estats.
A la ciutat catalana prosseguirá la tasca que s'es
campa pels centres culturals de totes les regions, me
reixent atenció a Coimbra i Buenos Aires, per a fi
xar una
impressió popular de conjunt del Retir
obrer i de la virtualitat de les bases f onamentals del
„

régim.
publicat fins ara: Significació del Curs;
Programa raonat d'aquest; Política social de Previs
si6; Política internacional de Previsió; Normes téc
niques de l'assegurança i la seva aplicació al Retir
obrer ; Cartograma regional de Previsió.
nostre
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SEIVITIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unta de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 i de Coruriya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Unja de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el día 2 1 de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxic. —Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombia.• Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Cornpanyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

viatge.
Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables 1 passatgers, als quals
a Companyia dóna allotjament moit cómode i tracte esmerat, cm té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors

porten telegrafia

sense

fils.
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CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ
Reforma de lletra.--Ortografia.—Correspondéncia comercial.—llocumentació—Practiques
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retes.— Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per
métodes moderna purament práctics.—Taquigrafia.—Geogralia comercial.—Llenguáfons
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Tratado elemental de Sociología cristiana, pel Re
verend Dr. D. Josep M. Llovera. Quarta edi
ció reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, pel R. P. Lluís Chal
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