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Les entremaliadures d'En Romanones

Tr

la fatua

Encara

no

és cuit el

enterboleix els

pastel? Que

nostres

no

veu

que tenim

desigs de sacrificar-nos

ulls?

--Amies rneus, el pastel se m'ha cremat.
Oh, vosté rai, que té la má trencada per aquestes
"

coses...

per la

pátria i

que
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La Representació patronal i obrera

Un tema

un

estat
Quaresma que está a punt de finir hamanta
oral
en
pródiga en treballs de propaganda
Realment, Vesfore

La

entitat católica de Catalunya.
propagandistes,
de Joventut Social i deis seus
individuals
d'es
forlos
una
munió
amb
combinat
ha pro
la
tasca,
que aporten un concurs preciós a
sem
de
conferéncies
i
porcionat un davassall de
terra. Tots
la
nostra
arreu
de
paraula
bra de bona
necessitat de
els centres católics han comprés la
membres,
i durant
la formació social deis seus
d'es
obrir
la
deu
procuren
salut
aquest temps de
aigües
de
piritualitat cristiana i fer arribar les
així,
mentre
esperits.
I
la bona paraula a tots els
seus
els joves de la nostra Joventut enfortien els

coneixements mitjancant aquest admirable curs
d'"Ac
d'apologética cristiana del savi consiliari
mateix
temps
Llovera,
al
ció Popular", doctor
del
doctrina
la
llaVor
de
allá
la
expandien ací i
Crucificat.
la tasca social
No ens podem pas queixar de
d'un temps
realitzant
ve
que per Catalunya es
pot
vegades;
altres
callada
que
ençá. Potser més
abans;
peró
també
ser un xic més modesta que
tendeix
potser bon tros més pregona ja que ella
l'actua
disposats
a
de
veritat
a formar cristians
actuals.
temps
els
d'acord
amb
societat
ció en la
I dóna bo de veure com determinats centres de
manca de
totes les contrades que es fonien per
mostra el
que
se'ls
mida
recobren
a
vida, ara es
joia
camí de la seva veritable actuació. Es amb,
propagan
nostres
escoltats
els
immensa que són
distes, els quals eixamplen horitzons d'espiritua
social.
litat fins ara potser insospitats en l'ambient
*

*

*

Per?) al mateix temps que la tasca abans dita
segueix (ja que tot l'any pot ésser Quaresma per
aquesta labor) potser escauria recordar també al
gun tema una mica més concret en aquestes pro
pagandes. I així, jo posaria un exemple en l'en
senyament deis drets que els católics organitzats
tenen dIvant determinats organismes de l'Estat,
drets aquí bon tras desConeguts i als quals sem
bla que es dóna menys importáncia de la que real
ment tenen.

Avui són rnolts els organismes de l'Estat a base
citar
de representació obrera i patronal, per no
fa
més
esfera
d'acció
a
la
nostra
més que el que
referéncia. L'Institut Nacional de Previsió, amb
els Patronats socials de Previsió de cada regió,
i amb la Comissió Paritária Nacional, ofereix
qual obrers i
un lloc de combat i de treball en el
patrons poden fer molt per a la justicia social;
obrers i patrons entren en el susdit organisme i
qué,
hi tenen una importáncia molt gran. Per
dones, els católics, obrers i patrons, no es preocu
pen que uns i altres que allí vagin no pensin i

sentin

en

católics?

xíc oblidai
El mateix podria dir-se del Consell Superior
del Treball, successor de l'Institut de Reformes
Socials. Obrers i patrons hi ha en eh, i obrers i
patrons de la

nostra

escola podrien predominar-hi.
Comissions paritáries que ara

les múltiples
naixent i implantant-se?
Pensern que les qüestions socials no han pas
sat, no. Al contrari, qualsevol dia les veurem re
néixer amb més intensitat i amb més forea que
els
mai. Les circumstáncies fan que dins Espanya
xic
trobin
bon
problemes entre patrons i obrers es
esmortuits i les lluites que ells ocasionen no si
guin verinoses i fortes com en temps passats. Peró
.altre
el fons subsisteíx; i, per tant, un dia o
problemes
mateixds
es tornaran a plantejar els
d'abans. I com a conseqüéncia aquests organismes
obrera i patronal s'aplega es
on la representació
cada
tan cridats a tenir una major importáncia
I

en

van

vegada.

tampoc
a les associacions en general,
menyspreable l'avantatge del cens corpora
les
tiu respecte les eleccions municipals. I respecte
quants
quants
i
carácter
agrari,
de
associacions
intervenir
són els problemes en qué elles poden

Respecte
és

no

amb eficácia
I no diguem

coneguts,
com

com

res

les

d'altres

Juntes

organismes ja més

de Reformes

el mateix tribunal industrial,

Socials,

En ells, pa
i complint la llei
etc.

s'apleguen, i tot
les
regula,
ja se sap que segons l'esperit que
que
les informi aquestes corporacions seran d'essén
cia cristiana o no ho seran.
Per aixó entenem que aquests drets haurien
d'ésser ben coneguts de les associations católi
ques i aquestes intervencions haurien d'estar pre
quan
parades amb un xic de coneixement de causa
posar-les
l'ocasió es presenta per a exercitar-les i

trons i obrers

en

práctica.

en
a la fi, de 'la intervenció de l'Estat
Prescin
ara,
socials
podrem,
per
assumptes
no
els
del
dir-ne ni és desitjable que mentre l'esperit

4A1 cap i

per
món no canvii se'n prescindeixi. I com que,
cop
cada
socials
són
problemes
altre costat, els
dins
més técnics ja que es plantegen cada cop més
indústria,
les condicions de cada treball i de cada
també és de creure que la representació patronal
i obrera arribará a ésser l'eix d'aquests orga
nismes.
I per a quan Vocasió arribi, no és veritat que
deixar aquesta representació en mans
no

convé

alrnenys
deis socialistes exclusivament com avui,
els
per la part obrera, es traba? No és cert que
de
principi
ja
el
ser-hi
també,
que
católies hem de
la intervenció fa molts anys que está

proclamat?

to en
Per aixó déiem que, tot i no deixant el centres
els
conferéncies
en
lairat en qué aquestes
católics es plantegen, seria molt convenient que
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altres lliçons més concretes vinguessin a juntar
se a les primeres. I
que un bon tema per a elles
podria ésser, amb molt fruit, aquest deis rdrets;
més que deis drets, de la necessitat de la inter
venció deis católics en aquestes corporacions de

l'Estat.
Pensem que les representacions avui són ja
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nombroses i cada dia ho
mes

en

A

seran

L

més els organis

qué elles figurin. 1 que,

en

conseqüén

cia, si nosaltres no procurem que aquesta repre
sentació sigui nostra, será socialista. I encara que
la llei sigui establerta, el seu esperit informatiu
pot ésser socialista

Que sigui

el que

o

cristiá.

sigui, del

nostre

es

forç depén.
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Els hordzons socialistes
de id Federació de Dependents de
parfois demandé, non sans
eroyions pouvoir gouverner
le monde. Nous avons répondu affirmati
"On

nous

ironie, si

a

nous

vement".
Del Rapport de la Federació Sindical In
ternacional d'Amsterdam, presentat al Con
grés de Roma, 1922, pág. 6o.

Pel dia t9 del

corrent mes d'abril, la Federació
de Catalunya té anunciada la celebra
do d'una assemblea extraordinaria per a tractat,
junt amb altres temes, de la creació d'una Secre
tada de Relacions Internacionals, i de l'ingrés a la
Federació Internacional d'Empleats i Técnics d'Ams
terdam, branca de la Federació Sindical Internacio
nal. "La creació del cárrec de Secretad de Rela
cions Internacionals
diu la memória publicada a
Lluita del mes de març permetrá eixamplar d'una
manera extraordinaria els nostres horitzons i les
nostres perspectives". Són paraules deis qui coman
den én l'actualitat el Centre Autonomista, iniciadors
de la proposició.
Molt hi ha que dir sobre aixó d'eixamplar els
horitzons, incorporant-se a una de les moltes In
ternacionals socialistes o més que socialistes n'hi
han vuit per a triar (t) que fan concurs a veure
quina pot inscriure a ses llistes més milions de "cons
cients" ! Molt hi ha que dir sobre aquesta manera
d'eixamplar els horitzons fent-se registrar oficial
tnent socialista! El Socialisme, que nega l'esperit i
redueix tots els problemes del món a simples qües
tions económiques, tanca i apaga els horitzons espi
rituals, barra i obtura les perspectives de l'anima.
L'expansió deis nostres dependents federats pels
cauns de l'internacionalisme marxista, és l'expansió
Pels sorrals arids d'un immens desert, on floten els
miratges vans i on s'ensopega amb les ossades se
ques : extensió més sinistra com més .vasta.
‘875.000 afiliats té la Internacional d'Empleats
Tecnics; 23.900.000 la totalitat de la Federació. Trist
panorama, si a cadascú deis afiliats ja el socialisme
11 ha buidat
; si ti ha fet él desert dins del
; si li ha extingit ja la consciencia d'home su
plantant-la amb l'engany literari de la "consciencia

de

Dependents

—

—

—

)

Són áquestes ; avui dono els

Dublicarem

noms

i altre dia

La Segonauna notIcia més detallada :
Internacional.
La
de Viena, o internacional 2
La Internacional
Tercera Internacional comunista.
La 'Unió Internacional
deis Partits socialistes.
La Internacional de
les joventuts comunistes.
La
Internacional d'Amsterdam.
roja deis Sindicats.
Internacional
La Internacional sindical
anarquista.

en

Catalunya

de classe". Es l'internacionalisme de la devastació
moral, aquest on triomf a el materialisme históric,

devingut materialisme geográfic. Ja veieu que no és
petita l'ambició d'aquella gent que comença muti
lant-se

si mateixa i mutilant els milions humans
sota Ilur influencia: aspiren a governar
el món. (Totes i cada una de les vuit Internacionals
hi aspiren). Diuen així : "Ens han demanat sovint,
i no sense ironía, si créiem poder governar el món.
Hem respost afirmativament", i a seguit es decla
ren potents per a aquesta missió, que compliran "a
condició de no limitar-nos a pendre acords i a con
dició de tenir-ne l'audacia i la voluntat ferma, si
tenim darrera nostre el proletariat de les cinc parts
del neón". Peró vet aquí que aquest pensament, al
hora cínic i pueril : "Nosaltres governarem... si tothom
ens abeelx", se'l fan també els dirigents de les al
tres set Internacionals socialistes i sindicalistes.
Per a governar el món, la Internacional Sindical
d'Amsterdam "orienta la seva política no sobre rei
vindicacions doctrinals, sinó sobre els problemes con
crets de la vida social i económica". Veritablement,
no s'ocupa de reivindicacions doctrinals, perqué ja
suposa la seva doctrina reivindicada, acceptada en
l'examen d'ingrés, perque tot aquell qui hi entra sap
que va a "combatre el sistema capitalista i els be.
neficis particulars" (article 24 dels Estatuts), és a
dir, traduit a llenguatge ciar i cristia: a combatre
la propietat privada. No es faci, doncs, ningú illu
'sions conciliadores. Es el socialisme cru i sense com
pliments. Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.
Els elements dirigents del Centre estan donant
aquests dies conferencies explicant com será de glo
riosa la seva entrada a la Internacional d'Amster
dam. Ço que no és probable que expliquin, és la his
tória de l'actuació d'aquesta Internacional en els
sis anys que porta d'existencia. I segurament no ho
explicaran perqué molts dependents no s'adonin mas
sa aviat que no es tracta d'una simple adhesió
més
o menys platónica a qualsevol centre internacional
per l'estil del Rotary Club o a qualsevol Oficina d'In
formació sense transcendencia. La Internacional
d'Amsterdam és un organisme d'acció directa en
el sentit rigorosament sindicalista del terme. Ofe
reix solidaritat, peró l'exigeix. Intervé en conflictes
i afers europeus, no sois socials, sinó polítics —.per
alguna cosa vol gavernar el món i no pas sola
rnent amb gestions i memóries i telegrames, sitió
atnb vagues i boicots, per als quals será demanada
la cooperació i la solidaritat als que volen entrar-hi.
Tinc a la vista dos fascicles publicats per la In
que

a

cauen

—
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ternacional d'Amsterdam, l'un de Léon Jouhaux, el
farnós secretad de la C. G. T. francesa, Vicepresi
dent de la Internacional, i l'altre d'Edo Fimmen,
Secretan i d'aquesta. Ambdós opuscles parlen de la
seva finalitat i objecte. I n'hi ha prou amb obrir
los perqué salti a la vista que el pretes organisme
de solidaritat professional per damunt de les f ron
teres, apte per a realitzar go que diu Lluita: "Si
tots els dependents d'Europa f orméssim un sol bloc
ens trobadem que haurien millorat les nostres con
diciona per a lluitar per al millorament del nostre
régim‘ de treball", és un vast organisme polític, amb
programa potític, amb opinió política ben determi
nada, i que obliga als milions deis seus adeptes or
ganitzats en grups nacionals, a actuar prácticament
per mitjá de vagues i boicots, cooperant als objec
tius que la Federació es proposa, objectius que són
poUtics per definició.
Comenga Jouhaux explicant el paper de la In
ternacional d'Amsterdam en la reorganització eco
nómica del món i proclamant que "els treballadors
de tots els paisos tenen les ntateixes necessitats, els
mateixos drets i les mateixes aspiracions, i que, per
tant, deuen reunir-se sota una mateixa acció", ac
ció que ha d'ésser la lluita per la pau : "el paci
fisme". Aspiració que será tan interessant i justa
com es vulgui, peró que ja no té res a veure amb
la millora de les condicions del treball. (I no pro
funditzem en aixó de les mateixes aspiracions de
tots els obrers ni en la dificultat de predicar el pa
cifisme els propagadors de la guerra de classes). Peró
Edo Fimmen detalla molt més i cris illustra amb
gran detall sobre l'activitat realitzada per la Inter
nacional d'Amsterdam, "intervenint diferents vega
des en la política europea"... per a "fer valer la
potIncia dels Sindicats en la política mundial".
Aquesta activitat desenrotllada en el terreny dels
fets, anava dirigida, mai diríeu contra qui ?: "Con
tra la reacció"! Es alió que preguntávem l'altre tija;
on som : a la lluita de classes, o a la lluita de doc
trines?
Per a lluitar contra la reacció la Internacional
Sindical d'Amsterdam a la qual pertanyeran si no
s'esbulla la troca, a partir del 19 d'abril, els depen
dents federats de Catalunya
va decretar el boicot
contra Hongria, que va durar del 20 de juny al lo
d'agost de 1920, "com a resposta a les malifetes del
terror blanc", "contra el regim sanguinari d'Hor
thy". Es a dir, contra la situació que va succeir a
l'enderroc del regim comunista, a la dictadura de
Bela Kun. Peró d'aquesta i del terror roig no en
va protestar la Internacional d'Amsterdam !
Per a libar contra la reacció, es va decretar en
agost de 1920 el refus de transport de municions
per a Polónia, en la guerra defensiva d'aquesta jove
pátria renascuda, que novament volia engolir el
rnonstre rus vestit ara amb l'uniforme deis Soviets.
La Internacional d'Amsterdam ordená als seus mi
lions d'afiliats deis diversos paisos d'Europa que es
neguessin a transportar material de guerra amb des
tí a Polónia. Polónia és reaccionaria! Els associats
de la Federació de Dependents de Catalunya hi es
taran conformes si des d'Amsterdam qualsevol dia
els baixa alguna ordre de vaga o de boicot contra
Polónia ?
Per a lluitar contra la reacció, la Internacional
d'Amsterdam va preparar en 1921 una intervenció
deis sindicats per a impedir l'ocupació de la Conca
—
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del Ruhr... Peró, arribant aquí, un hom es demana :
Que té a veure tot aixó amb els interessos obrers,
amb les qüestions del treball, amb la solidaritat pro
fessional, ni amb l'anomenada "lluita de classes"?
Els qui comanden el 'Centre Autonomista de Depen
dents i la Federació de Dependents de Catalunya
saben que volen en demanar l'ingrés a un organis
me que no amaga ni el carácter polític de la seva
actuació, ni la naturalesa política dels seus fins ("go
vernar el món" : aixó és polític per definició), que
exigeix no simpaties platóniques, sinó deures con
crets : compromisos f ormals de boicot o vaga? Sa
ben que fan en embarcar, en el vaixell de guerra
d'una Internacional socialista, els nostres dependents,
vers les mars revoltes i els nebulosos horitzons de la

política europea?

R. RUCABADO

St~STara:~24TgeteSetZSMIZSZ~ClraranZat

Les relígíons

a

!'lord-América

Temples

Baptistes (i8 sectes) 62.051
Luterans (22 sectes) 15.473
Metodistes (17 sectes) 62.274
Presbiterians (9 sectes) 15.847
Episcopalians
8.324
Católics
17.146

Sacerdote

Membres

52.316
10.264
48.520

8.189.40
2.465.841
8.433.268

14.497

2.509.413

6.075
23.159

1.128.859
18.559.787

a principis del segle lux sois te
(Baltimore i Nova Orleans) actual
ment compten amb 17 arquebisbes (d'aquests, 4 car
denals) i 98 "bisbes.
Seminaris, io amb 7.146 deixebles.
Collegis per a joves i Universitats, 218.
Academies, 716.
Escoles parroquials, 6.388 amb 1.988.376 alurn

Els católics que

nien

2

bisbats

nes.

Les dades protestants

son

tretes de l'Anuari pro

-

Churches, 1924-1925" i
els deis católics de "Catholic Directory, 1924".
testant "Year Book of the

Cada secta es divideix en diverses modalitats, de
que dins de cada una d'elles hi ha petites ca
pelletes. Segons les darreres estadístiques, les opi
nions oposades que hi ha en el protestantisme ianqui,
arriben a 193, la qual cosa vol dir que hi ha de fet
193 sectes. Aquest fet explica el nombre crescut de
capelletes que posseeixen.
El protestantisme ianqui travessa actualment una
greu crisi. Les dues tendéncies, modernista i f ona
mentalista, porten una f orta pertorbació en totes les
sectes. Sovint es celebren assemblees i "concilis"
excomunicant-se mútuament.
Les conseqüéncies d'aquestes Iluites internes han
arribat ja a les missions, car a la crisi religiosa ha
seguit la crisi económica.
El catolicisme, com que és un cos orgánic i té
una disciplina, s'estén per totes les terres del nord
d'América.
Perqué no es trobi migrat el nombre de católics,
cal tenir en compte que per bé que els Estats Units
tinguin uns cent milions d'habitants, d'aquests sola
ment hi ha un 45 per roo que professin alguna re
ligió. La resta, o sigui el 55 per Km, és indiferent o
manera

•
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El deure de freba llar
II

•

El treball és un deure`imposat per la justícia so
cial. Un dia el comte Appony deja al Parlament hon
garés : "Aquell qué pretengui treure de la societat
mes del que ha aportat és un
lladre". Jo nc subscric
aquest aforisme auclag ; si fos cert, qui no seria Ila
clre ?

Adhuc les individualitats més f ortes, els genis, els

inventors,

els herois, els sants, els gratis benefactors
de la Humanitat, sense els
estímuls i recursos de tot
ordre que degueren a la societat o cleuen,
res no
bagueren fet ni res no hagueren estat. De la socie
tat ho treietn gairebé
tot : els instints, costums, go
que pensem, go que sentim, go que fem,
la nostra
educació, la nostra subsisténcia ; com aportar una
quantitat equivalent, si fins la nostra personal apor
tació seria moneda més de la societat que no pas
nostra ?

Unaaportació equivalent,

no, perqué és imposaportació, sí, prequé sense ella s'es
tafa la societat. Aquesta és con-1 una
immensa as
sociació de socorsos mutus. No és una estafa apro
dels seus serveis i escamotejar-li la quota ?
I no hi ha altra
quota que el treball personal, ma

sible; peró

una

nual i intellectua
La llei del treball és una llei de solidaritat. "Cal
treballar r- diu Sant Jeroni
no solament per a
guanyar-se la vida, sinó també per a socórrer els
necessitats". Amb el treball s'ha de sostenir no so
lament els que no treballen, sinó també els que per
motius. fisiológics, patológics o de deficient organit
zaeló social, no poden treballar. Del f ons social han
de viure els
infants, els inválids, els vellets, els
lalts, els d'atur f orgós, els pobres, tota vegada ma
que
la societat no té dret de
matar-los ni de deixar-los
morir desemparats. Tots els que participen deis be
neficis de la societat tenen el deure d'alleugerir agries
ta cárrega
feixuga. Es un deure que han de com
Plir amb la societat, car és un cas de justicia
social.
„.I no es pot complir sinó amb el treball personal.
'31 el
pobre no treballa, amb qué contribueix a l'as
sisténcia deis necessitats,
si no es capté ni de les
despeses de la seva própia subsisténcia ? El ric vi
eiós dirá: "No treballo,
peró altres treballen per mi.
eontribueixo a nodrir aquest fons social amb les
linoines que dono i amb els impostos que pago".
amb qué fa almoina i.paga els impostos, sino
arnb els
cabals que formaven ja part del patrimoni
social? Ell, qué afegeix ? Amb quines noves partides
l'enriqtteix, si no fa més que esmergar go que
es
troba ja produit i acumulat?
El benestar
general, la prosperitat de tots, el desenrotllament de la humanitat, la producció del que
necessita
per a conservar-se i perfeccionar-se, l'obra
de la
civilització, ha d'ésser obra comú també, tasca
9,1 la qual han d'intervenir tots els que s'aprofiten
"
aquest benestar, d'aquests serveis socials i d'aques
.

—

............................

Aquest

civilització. Si

estiguessin obligats a execu
a gaudir els seus
resultats, els primers serien mitjans amb relació als
segons, i aixó va contra la dignitat personal i equi
ta

uns

tar aquesta tasca i altres solament

val

ressuscitar l'esclavitud.
tasca fa l'ocIós habitual ? Com contribueix
a aquesta
f eixuga obra corn;1? Si portat pel scu
egoisme, nega el seu treball, qué fa sinó viure del
treball deis altres i esmergar del fons social sense
aportar-hi res ?
Si dl desapareix, encara que no esmerci, restará
la societat més rica? Si esmerga, no restará més po
? Quin nou element de vida li porta?
"El primer egoista diu Lapeyre hagué de co
mengar per negar-se a treballar, peró com que cal
menjar per a viure i no es pot satisfer la necessi
tat de menjar i les altres necessitats imperioses de
la naturalesa, sinó amb els productes del treball, no
per deixar de treballar es cerquen menys produc
tes d'aquell. Al contrari, és una raó més perqué amb
més afany es cerquin, perqué essent l'activitat una
llei ineluctable de la naturalesa i podent el plaer en
ganyar, ja que no• satisfá aquesta necessitat d'acti
vitat, en general es consum més com menys es pro
dueix. El temps que no s'esmerga en treballar s'es
merga en consumir i gastar, la qual cosa afegeix
necessitats fictícies a les necessitats naturals. Sigui
per peresa, per afany immoderat de plaers o per va
nitat, l'egoista tracta d'apoderar-se del producte dei
treball deis altres sense compensació equivalent".
El dropo escatnoteja la seva quota a la societat
deis serveis de la qual s'aprofita, no contribueix a
nodrir el fons social del qual han de viure els que
no poden treballar, no es capté d'enriquir el patri
moni comú ni de l'obra feixuga de la civilització,
posant la seva cárrega damunt els altres que ja en
tenen prou amb la seva.
"Cada esforg per a eludir el treball
diu l'escrip
tor abans esmentat
agreuja el treball per als que
no poden sostraure-s'hi i
aquest agreujament aug
menta el nombre deis que procuren fer caure el
seu pes sobre el veí. Així
el treball que en una so
cietat d'homes animats de l'amor deis seus sern
blants és una font de felicitats, en una societat d'ego
istes és una font de terror i un instrument de tor
tura".
I

a

quina

—

—

,

—

El treball, doncs, és un deure. Baldament Déu no
hagués imposat aquest precepte, ens l'imposaria

ens

el fet de viure en societat.
B1 treball és de precepte diví i és de justícia so
cial. No és una necessitat económica que forci so
lament els que necessiten treballar per a viure, és
un deure moral que obliga, per tant,
a tots.
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Seguin els esdeveniments de la política religiosa
Aquesta gran
a Franga ara un creixent interés.
realitat,
una valor
francesa
té,
en
qüestió de l'hora
viva,
manifestació
tal
com
és
la
impressiona
per
que
palpitant i emocional d'una lluita que té més trans
cendencia que qualsevol altra lluita d'aspecte simple
ter
rnent temporal i en la qual es reposa, en últim
me, la raó íntima del benestar polític de la veina re
pública si es sap resoldre en els justos termes legals
voldríem resolta tots els qui som amics
en qué la
Franga
després d'ésser-ho de la Justicia en
de la
primer lloc.
Creiem, noblement, que En JOsep Pla s'equivoca
quan escriu de París estant que els cardenals f ran
en
cesos s'han produit com uns simpatics despitats
lhurar la seva carta conectiva de protesta contra
les mesures del Govern del senyor Herriot. Tam
poc és ella cap excepció de la tradició diplomática
eclesiástica. Es, simplement, una articulada mostra
de la perennitat defensiva de l'Església en els termes
més precisos de la legalitat i un excel•ent senyal del
tremp de conviccions que anima l'esperit de la Fran
ga católica que no fa, que no sap fer ni pot fer, una
deixació deis seus drets accentuats encara per una
recent i gloriosa tributació del seu heroisme, de la
sang deis seus fills i deis més abnegats sentiments
de civilisme i d'a,mor patriótic.
Trobem bé que l'Zstat sia un organisme de den
mitades finalitats civils, peró aixó mateix entranya
arbitraria
que no pot donar de baixa, ni subjectar
finalitats
l'acció
perseguidora,
inent a l'abandó o a
ci
conviuen
amb
les
finalitats
espiritual
que
d'ordre
vilistes del mateix Estat ; rnajorment si es té en
compte que aquestes finalitats espirituals compten
amb l'amor i l'assisténcia activa de tot un poble 1
tenen, a més a més, tot el prestigi j l'enorme f orga
moral d'una tradició polisecular.
En atenció a aquest argument indeclinable, tot
horn, de mires despullades de passió, trobará que el
senyor Herriot i el seu Govern han estat els veri
tables desgitats del laicisme que, en voler preácindir
de la tradició i la história de Franga (molt més sig
nificatives i f ortes que el f et anecdótic de la Revo
lució), han obrat l'equivocació lamentable d'encen
dre una reacció que tradueix, literalment i fidel, el
sentir viu del component católic de la terra francesa.
Devant d'aixó, els católics han parlat com a part
integrant de la patria francesa i s'han produit en
els termes precisos d'una defensiva arxi-legal, em
portant-se'n adhuc amb ells la simpatia del mille
randisme, de l'Acció Francesa i de diversos nuclis
republicans interessats, juntament i bé, en el desig
elemental de la pau de Franga, que bé li cal per
anar-se ref ent de les f alconades de la gran lluita

passada.
Trobem que el Cardenal de Lugon, de Reims, ha
obrat com un home en no voler-se subjectar, ni ell

I,

d'actualítaf

El moment relígiós
Replicant
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França

Pla

l'Església de Franga, al tracte igualitari i inde
les confes
a que vol subjectar l'Herriot .totes
ni
país.
la
sinagoga
al
Ni
sions que es manif esten
Franga,
ni
de
de
la
carn
protestants
són
carn
els
els llavora en l'esperit el geni gal. Són arribistes d'a
quell país, sense tenir en llurs mans ni en llur tresor
cap senyal de l'história, cap document de tradició
gloriosa, ni cap arrelament dintre la gle va amorosa
de Franga. I malgrat que f os tot el contrari d'aixó ;
ells no poden amostrar les rúbriques de cap conven
ció ni pacte ni menys assenyalar una paraula empe
nyorada com ho poden fer, quan menys, els lato
ni

gut

nes de les terres de l'Alsacia i la Lorena, vinculades
de nou a la germanor francesa.
L'actitud deis católics francesos és, doncs, una ac
titud no gens excepcional sinó ben normal i justa.
I-Zquival a la simple actitud de l'home qui veu serio
sament amenagat el seu cabal i es posa en una or
dinaria posició de defensa. E,ls bisbes han f et una
clara exposició de doctrina i han assenyalat les jus
tes tanques de la pleta espiritual de la (val són guar
dians. Han assenyalat els límits i els perills, i prou.
Ni des del punt de vista polític, la carta deis bis
bes i l'actitud deis católics és cap def ecció de l'or
dre i de la legalitat. Es, únicament, la manifestació
d'una f orga imponent, viva i vigilant, que no pot
ésser comentada amb mala premsa ni com a provo
cació tan sois.
Adhuc el fet de boicotejar les escoles, és un f et
de si mateix absolutament legal. S'ha de considerar
sana policia de costums
com a una simple acció de
i
deure
tant el pare de f amí
a la qual té dret
lies com el pastor d'animes qui veuen amenagada la
hem con
seva llibertat i els seus drets sagrats. No
vingut endebades, a considerar la lnaselleria corn una
abj ecció !
Teóricament i práctica ningú no s'ha sortit deis
límits ni ningú no podrá ésser acusat d'incurs en
rebe•lió ut talis. Aquest acte de boicotejar l'escola
condicions i circumstán
no es pot traduir—, en les
realitzat—,
sinó com el f et de si
amb
qué
s'ha
cies
tuar-se al marge d'una pretensió laical que destrueix
la mateixa esséncia del dret. Els pares católics no
s'han volgut significar com a superior a l'Estat sinó
mesu
com a inconf ormats legals i conscients a una
terreny
ra de superioritat laical que els situava en un
d'inferioritat odiosa. Ningú no s'ha d'acontentar,
passiu, que l'obliguin, sense solta, a fer-lo desapa
Hixer en go que tingui de més can i més ben radi
cat en l'anima!
L'enorme massa simpatitzant que acompanya, din
ran
tre Franga mateix, l'acció i el gest deis católics f
dignitat
cesos és un testimoni ben eloqüent de la
la valor d'aquest propi gest. Hem de convenir en
aixó.
Demés, encara que a l'Alsacia la polémica s'hagi
sortit, com hem dit, dels límits purament teórics
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hi haurá ningú, ben assabentat de la cosa, que
hi vegi la raó óbvia del fet aquest. Allí Pesco
mesa laical ja hem dit que és una vulneració més
grossa i greu deis drets que assisteixen els alsa
cians creients.
Tenim la pretensió de no marcar pas amb aques
tes ratlles cap criteri partidista fabricat a priori, ni
cap partit pres tendenciós. Fem una exposició pu
rament objectiva dels fets, com es pot veure. Natu
ralment que ens boixeja ánima endins i ens surt en
flor ánima enf ora una calenta llavor de simpatia i
d'adhesió per al gest, moralment elegantíssim, deis
católics de la
; peró, així i tot, en sabem pres
cindir de moment per a cenyir-nos a una pura mos
tració de fets que acusen la realitat, sense desfigu
racions, de l'hora solemne religiosa a França. Amics
no
no

d'aquell

cada

suunt

cuique, donem,

una

vegada més,

a

lo que és seu.
Ens plaurá de seguir ben de ,prop aquesta hora
francesa que té, en realitat i en símbol, un ressó
u

SOCIA
marcadament universal. Donem per descartat que no
haurem d'assenyalar cap despit per part deis Prín
ceps de la porpra ni pels bisbes gals, sinó una rú
brica serena i perseverant a go que fins avui ha es
tat fet, en homenatge a la Justicia i en ús deis mes
sagrats i ineludibles drets deures. A més a més,
fem vots perqué sia closa aquesta hora en les crui
lles de l'amor i el respecte que han estat sempre, al
trament, flors ben abundoses en el jardí de la Franga.
Demés, fa mal fet En Josep Pla de fer humor
personal i de jugar ironies indegudes i contra veri
tat entorn de la dcclaració deis Cardenals de Fran
ça. No es fa cap favor personal, ni el fa a la reali
tat histórica, ni el fa, tampoc, .als seus amics fran
cesos d'un caire.
Tanta estima com menem al nostre homónim i
amic ens fa parlar amb aquest aire, recordant-li alló
de : Antics de Plató, perb
més amics de la
Veritat!
Mn. Izuís G. PI,A.
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Pastoral notabilissima

Lis elements de la
L'eminentíssim Cardenal Dr. Vidal i Barraquer, Ar
quebisbe de Tarragona i Primat de les Espanyes, acaba
de publicar una Exhortació Pastoral, amb motiu del

'temps de Quaresma, sobre la pau i tots els ele
ments que la integren, verament notabilíssima.
sant

En llegir-la devotament,

millar dirlem en estudiar
d'acotar eh passatges que estimárem
mes interessants per a escollir-los després i donar d'ella
als llegidors de CATAI,UNYA SOCIAL un substráctum ben
complet, ja que per la seva extensió és impossible d'in
—

la—, conmengárem

serir-la íntegrament

Peró

com

desitjaríem.

l'hora de posar-nos a l'agradosa tasca, hm
trobat que les acotacions empedraven talment el text, i
que és tan substanciosa i sistematitzada la Pastoral, que
tant corn impossible és inserir-la, és difícil d'extrac
a

tar-la.
ens

du choix de qué parlen els francesas, ens
nosaltres el pas, cami de la feina, i aquí
ploma als dits, sense saber com ni per on

la memóría

d'aquelles Encícliques

L'embarras

ha barrat

a

trobem,
cotnençar.
L'obra del

Dr. Vidal i Barraquer

evoca

sobtadarnent

de I„leó XIII que
deixaven esgotats els ternes que tractaven i resolts d'una
manera meravellosa i definitiva.
Les matéries que magistralment exposa l'eminentíssim
volten a l'entorn d'aquest text de Sant Pau:
Pacem habete et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum.
Per?) de tal manera estudia aquestes matéries el vene
rable Primat de les Espanyes, que prompte el tema de
la pau resta allunyat
com l'estrella del Nord, encara
que, com aquesta, les orienti totes.

'Purpurat,

La Pastoral comenga donant raó de la seva necesi fent un bell elogi de la pau. Está dividida en

sitat
vuit

capítols

intitulats així

:

pau

La Iglesia y el Estado.
La paz de los pueblos.
Prestigio del Pontificado.
Origen y prestigio de la autoridad.
Fundamento de la obediencia.
Cooperación de los súbditos.
Deberes de los gobernantes.
-La verdadera paz.
Cada un d'aquests punts—la transcendencia i virtua
litat deis quals, així com també llur imperiosa actua
litat, no cal pas posar de relleu
és estudiat a plena
sota tots els seus aspectes i amb tota llei d'argu
ments i de sentencies decisius i definitives. I go que és
més de notar, és la diáfana claredat, l'apóstólica fran
quesa i la suau energia amb qué s'exposen els proble
mes, s'aplica la sana doctrina i es condemnen les doc
trines errónies.
Hi ha raigs de llum en aquesta Pastoral que sorpre
nen i enlluernen i fan meditar llargament. En tractar,
per exemple, de La Iglesia y el Estado, matéría delica
díssima que exposa valentment, diu com a síntesi i
conseqüencia el doctíssim Prelat: "Ni laicismo, ni cle
ricalismo". I realment, és conseqüéncia lógica, sinté
tica de la tesi desenrotllada en aquest primer primer
capital aquesta sentencia, que esdevindrá clássica en
tractar-se de l'arriscada i sempre palpitant qüestió de
les relacions entre l'Església i l'Estat. Poc abans de fer
aquesta afirmació, recordava aquella doctrina de 1.41e6
XIII que nega a l'Estat facultat per a "entrometerse"
en el dret natural, anterior a l'Estat, perqué de la na
turalesa rebé l'home el dret de tenir cura de la seva
vida i del seu cos.
I del Papa regnant, a propósit de la palpitant qüestió
del nacionalisme, recorda aquestes paraules : "Este amor
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a la patria y a la propia nación, que rigiéndose por ley
cristiana sirve de incentivo a grandes virtudes y haza
nas, se convierte en semilla de muchas injurias e iniqui
dades cuando, traspasados los límites de la justicia y
equidad, se convierte en inmoderado afecto a la na

ción".
Més avall i en el mateix capítol esmenta aquesta 11u
minosa senténcia del doctor Torras i Bages : "El su
premo interés del pueblo está en evitar la tiranía impi
diendo que el Estado se constituya director espiritual y
maestro de los ciudadanos".
capítol segon recorda la
Sobre la pau del pobles
Pastoral que "la Iglesia siempre abominó de los ídolos"
"el laicismo" i "el nacionalismo exagerado"; del qual
fa una brillant descripció.
El capítol tercer constitueix una eloqüent apologia del
Pontificat; i el capítol quart, dedicat a l'"origen y
prestigio de la autoridad", és, en les presents circums
táncies, de suprem interés per a tothorn. La següent
senténcia que seguidament esmenta el Dr. Torras i Ba
ges és fónamental en aquesta matéria: "Estos (els bo
rnes) no crean la autoridad. ?Cómo podrían crear lo
que es superior a ellos? Podrán determinar la persona
que ejerza la autoridad, peto ésta viene de Dios, y, por
tanto, debemos respetarla sea quien quiera el que la

ejerza".
"El fundamento de la obediencia", que és el

tema del

capítol cinqué, és una admirable disquisició apologética
d'aquesta virtut, verament básica, i una enérgica crítica
del vici oposat

a

l'obediéncia, que avui dia converteix

en

ingovernables els pobles i els individus. Hl ha en aquest
capítol amonestacions i reconvencions severes i punyents,
Es dar que es refereix als poders legalment constituits.
En el sisé curt i aprofitat, s'allega un text de 1,1eó
XIII referent a la necessitat que els católics prenguin
part en la cosa pública, del qual són aquestes transcen
dents paraules : "En general, como hemos dicho, el no
querer tomar parte ninguna en la cosa pública, sería tan
,

malo como no querer prestarse a nada que sea de uti
lidad común".
Del capítol seté no sabem qué copiar. "Deberes de los
gobernantes," porta per capçalera el capítol, i a fe que
els exposa de má mestra el Dr. Vidal i Barraquer. Co
mença dient-los : "también tenéis Senor en el cielo", i
els crida l'atenció sobre la doctrina de l'Aquinatenc con
tinguda en aquesta senténcia: "Por dos motivos puede
acaecer que el súbdito no esté obligado a obedecer : uno
es el precepto de otra potestad superior"; altre motiu és :
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algo el superior en asunto o cosa en que
superior".
"Es preciso, afegeix, que los gobernantes no olviden
que tienen su poder de Dios". I després de dir-los que
"sus mandatos y sus leyes no tendrían fuerza alguna si
se opusieran a los mandatos y a las leyes divinas y al
derecho natural", i de posar de manifest el respecte que
deuen als Prelats i als sacerdots, com a l'Església de
Déu, i al Pontífex romá, afegeix el Cardenal :
"por
no

mandar

es

"Y con respecto a los súbditos y a la sociedad que
tienen encomendada a sus cuidados, deber es de los go
bernantes que su mandato e imperio sea justo y, en cier
tas maneras, paternal, porque el poder justísimo que Dios
tiene sobre los hombres, está también unido con su
bondad de Padre. Deben, pues, ejercer de tal manera su
cargo, que en ellos puedan reconocer todos al Padre pru
dente y justo que mira en todo el bien común y no su
particular interés"... "Es necesario que resplandezca con
la luz de la prudencia, averiguando con empeno y soli
citud paternal las necesidades verdaderas de los súbdi
tos, reconociendo los derechos de los individuos, de las
familias, de las colectividades, de las partes orgánicas de
la sociedad para no usurpar lo que es ajeno al intIrés
general", esmentant, a continuació, un text definitin
de la Rerum Novarunz sobre aquest punt.
I per si no fos prou clara aquesta doctrina, la refer
rna el venerable Cardenal amb els segiients parágrafs :
"Para precaverse de ello es preciso que procuren los
gobernantes conocer la índole y la historia y el desarro
llo vital de los diferentes pueblos confiados a su cui

dado, sus legítimos deseos, sus .necesidades y quejas,
sus aptitudes y condiciones, sus fuerzas y debilidades,
para no exacerbar pasiones, y aprovechar todos los re
recursos, y satisfacer las legítimas aspiraciones. Y para
ello es conveniente que no se encierren en un círculo
estrecho de ideas y de concepciones a fin de no confun
dir lo accidental con lo esencial, lo que puede tolerarse
con lo que es fuerza reprimir con mano fuerte."
"Es de necesidad que posean la fuerza y la experien
cia del gobierno, y como es cosa difícil, y más dado el
modo de ser de los Estados modernos, que los llamados
a la dirección de los pueblos puedan estar adornados con
tales dotes de
y que se basten a sí mismos,
es preciso que las suplan con aquella inapreciable dote
que, según Santo Tomás, es elemento de la prudencia,
esto es, la humilde docilidad para saber oir a todos y
atender los consejos de los peritos y sabios y de los ex
perimentados conocedores del alma de la nación."
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Contindrá text interessant
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La profecció al freball
Havem esdevingut

insensibles que adhuc
les Catástrofes més hor
ribles. Abctns de la guerra europea, els homes s'es
tremien quan en algun lloc de la terra esdevenia
un fet sagnant. Ara aquests nostres ulls són tan
avesats a la con templació de fets anormals, que
davant la dissort del germá restem freds i indi

llegim

amb

tan

indiferéncia

ferents.

Cada. vegada que hi ha

mina,

el

meu

una

catástrofe

en una

pit és arborat de gran indignació.

-Els pobres minaires són la gent Inés dissortada
del món. Passen el dia furgant digs les entranyes
de la terra.

Certament que no sempre les companyies són
responsables de les catástrofes que amb luna per
sisténcia colpidora porten la mort i la desolació
o

les

famílies deis minaires, pero moltes vegades
no fos l'afany de riquesa d'a

podrien evitar-se si

quells que les dirigeixen.
Sovint llegim que els minaires s'han adreçat a
les companyies anunciant l'imminent ensorrada
d'una galería, i, no obstant, no s'hi posa remei.
La galería s'esfondra i són sepultats un estol

d'obrers.

I qué n'han
mes que

fet

de mal les

companyies

anbni

tenen altre ideal que repartir entre
els accionistes mis bons dividend's!
L'obrer per a ells no és altra cosa que un ins
trument posat al servei del capitalisme. Quina ca
ritat voleu que tinguin uns holles la missió deis
-quals consisteix a explotar un negoci i obtenir el
máxim rendiment?
no

Seria horrible saber el nombre de minaires que
han írobat la mort dins les tenebres de la terral

Alguns

homes de ciéncia han trobat també la

mort dins el laboratori, per() han
nor seu totes les campanes de la

del món.
El pobre minaire
neis el seu non, i,
ment que el savi

mor
no

sepultat,

brandat a ho
ciéncia d'arreu
i

ningú

no

co

obstant, treballava igual

profit

de la humanitat!
unes mines més de
seisanta
famílies que han restat
Pobres i desolades! Els minaires seran extrets de
les runes, amb el cos horriblement trossejat, í será
esventrada una mica. de terra per a servar les se
a

Recentment

han mort
obrers. Seisanta

en

despulles!... Els seus noms restaran ignorats
ningú no tindrá esment de la sevct mort heroica!
17oleu una mort més heroica que morir amb les

yes

emes del treball

a la mdf Jo els enterraría arnb
les cines humides de sang, perqué si algun dia
són trobades les seves despulles, el món sápiga
que eren obrers que varen morir heroicament, pas
tata? amb -dolor el nostre pa de cada día.
Parlant de l'obrer hetvem fet molta literatura,
Peró no hem sabut fer-li planer el camí del treball.
Diu Sant Joan Crisdstom que som deixebles
d'Aquell que va passarla seva vida al costat d'un
huntil fuster. Aixd vol dir, germans, que hem
d'estimar els homes sotmesos a la llei dura del

treball.
,

-11s obrers són. germans

le

nostres i, per tant, hoy
els seus dolors.
de les fabriques i els tallen

„procurar alleugerir

que la majoria
reunetsen condicions higibniques? Segurament
que no. Molts fabricants
únicament es recorden

higiniques quan visita la seva
personalitat de prestigi. Aquell día
netejats els vidres deis finestrals i són pin

de les necessitats

fábrica

una

són
tades les portes. I qué succeeisf Que el personal
ge quan abandona la fábrica té un concepte equt
vocat del treball. Creu que els obrers es planyen
per vici.
Visitant una coldnia em deia un obrer: "Quan
va venir un personatge a visitar la fábrica es va
ren. tirar a terra els embans que divideixen els
esta.tges, i se li va fer creure que els obrers vi
vien folgadament. Si hagués visitat efs estatges
del costat, haurict vist que gairebé no ens poden',
bellugar dins de les cambres estretes i esquífides".
No tenim esmena. Sempre viurem, de fictions.
Qitants tallers trobarient on els .obrers estan
maneats d'aire i de llum! Cambres fosques i hu
mides, soterranis on mai no penetra un raig de
sol!...
Un dia vaig visitar un forn de vídre i em sent
blá que -em trobava davant una. visió dantesca!
Quin treball més dur! Els obrers que treballen al
laboratori són exposats contínuament a morir.
I quina pena fan aquests pobres infants que
treballen en els llocs de més perill! Alguns d'ells,
ha he vist amb els meus pro pis ulls, tenen les ni
nes cremades! De vegades una espuma els crema
els ulls! I són nois de tretze i catorze anys! Va
len una cosa más horrible!
No heu vist els obrers que treballen en les obres.
del Metropolitá, com surten deis pous amb fang
i llot fins els genolls? En alguns llocs de la Ram
bla, els obrers han treballat amb els peus enfon
sats dins la fredor de l'aigua! No podia la com
panyia facilitar als obrers unes sabates impermea
bles? Em direu que aquests pobres homes tenen
un augment de jornal! No trobem encertat a.quest
criteri. No ha.vem de donar més jornal als obrers
que esposen la seva vida, sinó evitar els perills
perqué no morin prematurament. Sembla que vul
guin posar preu a la vida. No; si hi ha empreses
que no tenen consciéncia, hi hauria d'haver lleis
que defensessin la vida deis obrers.
Potser algun llegidor pensará: "Per qué s'han
de din aquestes coses?"
Ah! heus aquí la grossa equivocació que hon
sofert els catdlies: callar, per no encoratjar les
reivindicacions obreres.
Per qué han de defensar els obrers únicament
els elements radicals? Som n.osaltres, els fills de
Crist, els que tenim autoritat per a cridar ben
fort, per tal que ens sentin els usurers, els avar.s,
els explotadors, els que s'enriqueixen illícitament
cxplotant la pobresa i els dolors del. poble!
No havem tampoc d'afalagar els obrers. Hem
de blasmar els defectes deis uns i deis altres. En,
les nostres mans ha de brillejar constantment l'es
pasa del clret i de la. justicia.
Posar els obrers sistemdticament enfront deis
patrons será una obra pertorbadora i suicida.
Pera la pau social no vindrá brandant l'encen
ser de l'adulació dava.nt- els poderosos, sinó defen
sant la rad i la justicia i combato« aquells que
actuen al marge dé les lleis humanes i divines„
malgrat que es considerin intangibles.

J. CIVERA I SORMANI
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Una deficíéncía de
Es un fet corrent trobar un metge ateu, pero no
és menys freqüent trobar-lo mancat de tota disci
plina filosófica.
Liensenyament de la professió médica és def ec
tuós, és pobre, és imperfecte i mancat d'orienta
ció seriosa, de temps d'estudi i d'una práctica ve
ritat feta amb seny i amb ordre. Així, dones, quan
l'estudiant és ja metge, no té més que una valor re
lativa, incerta; no posseeix la valor absoluta d'un
bagatge científic adquirit amb acurada experimenta-.
ció i dirigit amb aquella pacient f ormació amb qué
es creen els homes de
veritable intellectualitat. En
l'ensenyament medie hi manca una base sólida i fer
ma, el primer fonament de tot edifici intellectual,
l'estudi de les disciplines filosófiques.
Quan l'estudiant entra a la Facultat de Medici
na, passa la porta amb una esquifida formado cien
tífica del batxillerat, una mena d'enciclopedia tan mal
apresa com mal dirigida, i tot seguit el primer llibre
que s'obre als seus ulls, és el cadáver, és l'home
mort, és la materia de l'home, els teixits, ossos, ór
gans propers a la descomposició. Comença, dones,
amb l'estudi de la materia. Més endavant, quan ja
entri en els dominis de la patología, veurá com es
desenrrotlla la malaltia, i aqueixa no viu en el cadá
ver, sinó que és patrimoni de l'home vivent; mes
l'home vivent no és tot materia, és també esperit i
per tant és un ésser integral, és un ésser amb la
seva plenitud del dualisme filosófic, és a dir és áni
ma i cos, és l'entitat fisiológica i psicológica. Peró
quan l'estudiant arriba al tracte amb el malalt s'o
blida sovint del veritable ésser i sols veu materia,
sois veu un cos afectat o que es destrueix per la for
ça mecánica o química deis agents exteriors físics

orgánics.
L'esperit, l'anima,

o

el prinium movens de la vida,
el tenen en compte per a res. Aixó és una manca
greu d'ensenyament filosófic.
no

Altrament, tindrá ocasió de

veure malalts del sis
nerviós en els quals es trastorna tota l'afecti
vitat i personalitat de l'home i on no és possible se
parar científicament el medie del psicológic, i és on
el metge comet les majors incerteses i on té els més
profunds dubtes amb la successió d'erros i enig
mes que l'acompanyen.
El soneixement de la filosofia com a preámbul a
l'estudi de la Medicina és avui una alta necessitat
i un deure gels legisladors qui tenen la responsabi
litat de fer una organització seriosa en l'ensenya
ment /nadie de les nostres Facultats de Medicina.
Sense l'estudi filosófic no es poden comprendre la
majoria deis problemes psicológics i fins la ma
teixa clínica médica es ressent de la manca d'orien
tació filosófica que molts pocs metges posseeixen.
Aboguem perqué sigui un f et que la filosofia entri

terna
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l'ensenyameni médíc
en el pla de l'ensenyarnent medie. Avui llastimosa
ment es confonen els fets d'una manera anticientífica
mentre sigui amb el fi determinat de yantar-se de
materialisme, i per afxó diuen que la ciencici s'opo
sa i és contraria a la filosofia ; peró tal com és la

filosofia en el sentit veritable de la paraula i tal com
és la ciencia perf ec‘a no es poden oposar, ans al
contrari l'una és el complement de l'altra. Aquest
prejudici ha f et molt de mal en tots els ordres de
l'ensenyament científic; hora és ja de destruir aquel
falsa idea que ens ha produit un descens i una
xa
inferioritat en el pensament collectiu i que ha f et
minvar tota la sobirania intellectual nostrada a qué
tenim dret per posseir l'herencia estupenda de les
generacions passades plenes d'homes savis que fo
ren i
són l'orgull de la nostra raga, l'espill de la
grandesa, la Ilum de la ciencia, la força i la sobi
rania del geni. Mancats avui d'una sólida cultura
filosófica, els metges sois saben malalties, teories,*hipótesis, guarir amb més o menys encert i fins en
l'art de la cirurgia han adquirit una destresa i un en
giny notables ; peró tot aixó no és tot el metge; Ii
manca saber dirigir son intellecte amb el guiatge de
la ciencia filosófica. Ni les cilncies naturals ni les
ciéncies biológiques li donaran llum en els magnes
problemes de l'origen de la vi,da, *ni de l'origen de
l'home, ni del fi de l'home, ni de les profundes
qüestions que afecten a la personalitat humana, i
sempre entre el dubte i el sofisme, entre la teoria i
la hipótesi, i entre l'enigma i la falsa experimenta
ció, el metge omplirá son pensament de prejudicis i
científics, peró no posseirá mai la veritat.
errors
El camí recte per a la conquista de la veritat és
el coneixernent profund de la filosofia. I després
d'aquest coneixement adquirit amb weecte, no li será
propici caure en les files de la impietat, i si avui
són Inés els metges ateus que els creients és, perque
són pocs els escollits que posseeixen junt amb una
ferina cultura médica una sólida f ormació filosófica,
ja que els pocs que la posseeixen l'han adquirida per
voluntat propia, absent com está en el pla d'assig
natures de les nostres f acultats de Medicina. Molts
són els que ara cns parlen de moral mIclica, per?)
com es pot parlar de moral si el metge no sap Con
duir-se amb les lleis de la moral que desconeix cien
tíficament ? Tindrá com a home la moral que es vul
gui, per?) saber el perqué de l'ética, aixó li és im
possible, car no l'ha estudiada mal amb veritable
esperit científic. Quan tots els metges siguin abans
de tot filósofs, la medicina será la professió intel
lectualment més enlairada, i els metges els únics ho
mes que podran conduir i aconsellar, guarir i expe
rimentar, amb seny, amb ordre, amb fe i amb espe
rit cristiá.
J. M. SERRA DE MARTINEZ
-12.1111-1•11
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Setntana Santa.—Text llatí i catall—Traducció,
introducció i notes rubricals de Mn. Josep Forn,
Prev. Prbleg de Mn: Miguel Fitá, Prev.—Fo
ntent de Pietat Catalana.

publicar l'any 1917

En

el llibre

"Dijous i Diven

dres Sant" es deja en el próleg: "Foment de Pie
tat Catalana" publica aquesta obra, que será, si Déu
vol, el començ d'una "Setmana Santa" completa,

amb el mateix carácter".
La benemérita entitat ha complert la paraula do
nada i avui °frena al devot catalá un llibre magni
fic que satisfá la devnció dels esperits més refinats.
El llibre va precedit \d'un próleg molt interessant,
escrit en una prosa dúctil i fluida. Aquest próleg el
Signa Mn. Miguel Fitó. En línies generals és ma
gistralment tractada la celebració litúrgica deis pre.
gons misteris que són commetnorats en els dies so
lemnes de Setmana Santa.
Llegint aquest próleg admirable, un hom arriba a
ropsar l'encís de la litúrgia deis dies Sants.
Dia per dia ens va explicant, d'una manera plásti
ca i sóbria, els fets que remembra l'Església. El
pró
leg de Mn. Fitó és, doncs, un bell pórtic de "Set
mana Santa", per on passen, en solemne processó,
tots els simbolismes i els misteris deis dies, més so
lemnes de l'any.
Forn ha traduit el text Ilatí amb una gran fi
delita. t. En alguns indrets la paraula és cálida i roent
ri

SOCIAL

A

i un hom s'adona que furga dintre el pit, omplint
l'ánima de llum. El llenguatge és planer, tal com es
cau a un llibre de pietat, peró molt correcte i acu
rat. Adhuc els més exigents trobaran la traducció

perfecta.
El traductor encapgala els Dies Sants amb unes
introduccions molt escaients, d'una gran plasticitat.
Les notes rubricals intercalades en el text litúrgic
de cada dia són, com fa notar molt bé Mn. Fitó en
el próleg, clares i sóbries.
Mn. Forn ha fet, dones, una traducció admirable.
El seu treball pacientíssim bé mereix l'agraiment
del devot catalá que cerca i estima les obres que sa
tísfan les seves necessitats espirituals. Beneits siguin
els que treballen per a augmentar l'espiritualitat del
nostre poble! Beneides les institucions que es con
sagren a divulgar els llibres de pietat escrits en una
llengua ben entenedora.
Ultra la notació musical de la Missa "de Angelis",
conté molt encertadament la d'aquells textes que amb
més facilitat pot cantar el poble.
Trobem un encert que hagi adoptat la notació mu.
sical moderna, car la gregoriana no és tan cone

guda.

és espléndida. La lletra és clara
llibre que honra els tallers de la
casa
Atenes A. G., acreditada ja en la publicació
d'obres admirablement editades.
No cal dir que recotnanem .als nostres lectors una
obra tan útil i tan práctica, per a endinsar-se en els
misteris sublims de Setmana Santa i unir-se espi
ritualment amb l'Església que aquests dies comme
mora els fets més trangcendentals per a la vida es
piritual de l'home.
J. C.
La

presentació

llegidora. Es

un

•

PUBLICACIÓ DE "FOMENT DE

PIETAT CATALANA"

Setmana Santa
LLATÍ 1 CATALÁ
NOTACIÓ MUSICAL PER AL POBLE
TEXT

LLETRA CLARA 1 LLEGIDORA
REQUADRAT VERMELL

PESSETES

Variades enguadernadons
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*

*

Es tan cert que no som coneguts a l'estranger que
fa pocs dies que un Pare Salesiá que retornava d'Itá
lia ens va contar una anécdota que faria Hure si no
ferís el nostre patriotisme.
Fou presentat a una familia napolitana i un deis
fills de la casa va exclamar :
Em sorprén que si
gui vosté espanyol; peró si és blanc com nosaltres !
Segurament aquell jove deu creure que aquí por
tem un anell al nas i que ens cobrim el cos amb una
pell de tigre.
No tant, senyors ! No s'hi val a ignorar que te
nim i hem tingut homes que valen tant com els
d'ells.
Ben mirat, peró, nosaltres som responsables ctue
se'ns tingui en un concepte tan petit.
Com volem que ens coneguin i ens admirin, si no
més sabem alabar les coses deis altres !
No oblidem que els pobles com els homes valen
go que ells volen valer.
—

*

*

*

Seguim sense conéixer el projecte definitiu d'ur
banització de la plaga de Catalunya, i, no obstant,
ja han comengat les obres.
La plaga de Catalunya es troba avui en un estat
deplorable. %
Ça i ha muntanyes de terra i de pedra i sots pre
gons com si hagués estat bombardejada. Em direu
que per a urbanitzar-la cal f er aquests treballs ? Es
cert. Peró, per qué han de treballar-hi úniCament

mitja dotzena d'homes ?
No seria preferible posar-hi una brigada" de dos
o tres cents homes, i acabar d'una vegada amb un
espectacle que fa tenir de l'Ajuntament un mal con
cepte ?

Peró si sembla que els pocs homes que hi treba
llen estiguin buscant caragols !
La companyia deis tramvies adopta el mateix pro
cedirnent.
Mitja dotzena d'homes fan el canvi de les vies.
Al mig dia encenen foc, encara que es trobin al

S

passeig de Grácia, i

O

CI

couen unes

guantes costelles

a

la brasa.
Aixó és

nit,
Sembla que és un f et que l'Orfeó Catalá fará
un viatge a Roma amb motiu de l'Any Sant.
Ens plau molt aquesta idea.
A l'estranger tenen un concepte equivocat de nos
altres i, per tant, cal que coneguin la nostra espi
ritualitat.
L'Orf eó Catalá obtindrá un gran triom f.
Diurnenge va donar el darrer concert, en el pro
grama del qual figuraven les obres que cantará a
Roma. No cal dir que f oren cantades magistralment
i que el públic no es cansava d'aplaudir.
Roma coneixerá la nostra música i sabrá que te
nim un Orfeó que no té rival al món ; que el mes
tre Millet és un deis homes d'una espiritualitat més
aguda i refinada, i que tenim un estol de músics no
tables, entre ells el mestre Nicolau, que pot posar-se
al costat deis rnillors d'Europa.

A

Y

una

una vergonya. A Nova York, amb una
brigada d'un miler d'homes, fan les repa

racions de les vies i les companyies no molesten els
ciutadans.
Aquí les companyies fan el que els plau. El millor
(ha al costat dels petits aixoplucs deis guarda-agu
lles, hi veurern un petit hort amb unes guantes to
maqueres.
Quan hi havien les valles del carrer de Balmes,
els guarda-agulles criaven gallines i colorris i n'hi
havia que tenien un petit hortet.
Sembla estrany que no vinguin més estrangers a
visitar-nos !
Som la gent més pintoresca del món !
*

El senyor Lerroux ha

amic, dient-li que
partit lliberal.

no

era

*

*

adregat
cert

una

carta

que havia

a un

seu

ingressat al
•

No calia que desmentís aquesta notícia. El senyor
Lerroux coquetejará amb el partit 'liberal, si veu
probabilitats de pescar alguna cosa. Peró, ara, qué en
treuria d'esmolar l'ham de la seva canya política, si
sap que els lliberals són un xic lluny del poder ?
El senyor Lerroux diu als seus amics polítics que
tinguin fe en ell i que esperin que tard o d'hora
triomfaran els seus ideals.
Nosaltres si els coneguéssim els diríem que es
compressin una cadira, perqué ens sembla que es
cansaran de tant esperar.
*

*

*

El senyor Romanones tenia embotellat un discurs
i sembla que no el podrá 'desembotellar.
Es 'lástima perqué el senyor comte quan és a
l'oposició sempre diu coses interessants.
El mal és que quan es veu una cartera sota el
brag, perd la memória i oblida tot el que havia dit
anteriorment.

Es,

tan

viu que

es

perd de vista.
*

* *

A París es creará un cinema per a infants. A Bar
celona també es podria crear si volguessin els em
presaris i... les mamás.
Mentre les mares portin els infants als cinemes
on es projecten pellícules immorals, no cal esperar
que els empresaris es recordin d'ells.
Els empresaris no son apóstols del bé ni del mal.
Són homes de negoci. Si veuen que perden diners
projectant pellícules dolentes, en demanaran de
bones.
Els empresaris fan com els cuiners : posen la sal
i el pebre segons el gust del parroquiá.
Escolteu, clames i donzelles : si les pellícules són
coentes és que la coissor plau al vostre paladar.
Es que la moral ha d'ésser imposada per lleis
coercitives ?
Llavors, clames i donzelles, no digueu mal deis ern
presaris. Culpeu-vos a vosaltres mateixes.
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jueva,

a posar els indígenes de Terra Santa,
alarbs, en peu de guerra, incruenta ara,
que qualque dia pot produir conflictes sagnants.
Aquests darrers dies Balfour ha tingut d'amagar-sc
o sortir pels carrers eséoltat de
soldats i de tancs ar
triats. El fracás sorollós del "fogar jueu", del nou
"regne d'Israel", no ha dit res als polítics anglesos,
per?) els fets d'ara sembla que els f aran pensar bon

a que passa
ESPANYA ENDINS
No s'In val a fer servir les despulles d'un mort de
senyera política i menys com d'esquer sectari. Aixó
de passejar el cadáver d'un cristiá des d'Irún fins
Granada sense el sant senyal de la Creu, té quelcom
d'irreverent i molt de trágic.

Angel Ganivet

sectari. Era

no

era un

ángel, peró tampoc

un

home de talent, de bona intenció sens
dubte, intellectualment deformat, cansat de llegir
més que d'estudiar, que estimava intensament la
seva pátria i
desitjava fer-la felig. Era un Costa
petit. En ses obres hi ha pensaments i doctrines per
a fer-lo
passar per esquerrá, és veritat ; peró també
per comptar-lo entre els més fervents amics de la
tradició. Visqué allunyat de la seva pátria i enyo
rant-la perdudament, i morí de mort deplorable...
un

Déu l'hagi perdonat.

Es una cosa que fa riure, si a voltes no fes plo
rar, aquesta pruija deis esquerrans a fer-se un san
toral pel seu propi ús. Ells, que es burlen deis Sants

cristians, espills de totes les exce•léncies humanes i
divines, procuren amb afany trobar-ne de laics, sense
gaires escrúpols. I
que

era

no

parlern pas per En Ganivet,

alió que el món

rament illustrat.
comengat ja

anomena

un

bon home i

ve

regir l'Estatut provincial, i En
escrivint de dret constitucional
un doctor in utro que, per Pé que ara estigui
enutjat perqué el Govern no li ha permés la reunió
política que tenia anunciada. Aquesta resolució del
Directori ha apaivagat un xic el moviment polític de
qué parlávem dies enrera.
La repatriació de tropes del Marroc feta de pressa
a

Rotnanones segueix
eorri

bé, ha donat aquesta

me que cal recollir.

Publicació

Agrícola.
capital

a

l'Estat

del

setmana

També ha

Reglament per

a

una nota
estat ben

d'optimis
acollida la

funcionar el Crédit

Els cent milions de pessetes assignats dc
la flamant entitat seran aportats : 75 per

i 25 per les associacions agráries o subscrip
ció pública.
Veiern amb gust que entre els vocals de
la Junta
Directiva figura un representant de la Con
federació Nacional Catelica Agraria. La primera
aportació de l'Estat será de deu milions. Del Regla
ment no sabem qué
dir-ne. Es la realitat qui té de
mostrar-ne les excelléncies o bé els defectes ; pero,
sobretot, els hornes que l'apliquin.
El fracás del
Consell d'Economia, palesament de
mostrat, és degut, evidentment, al calent burocrátic
que ha pres
go que per sa própia naturalesa
exigia aquestacontra
entitat. Si es vol que serveixi per quelInés que una 'lista de sous, ja se
sap el camí a
La burocrácia és l'eura que asfixia els orga

ril

nistnes

on

torna

cristians i

s'entortolliga.

xic. Prou que

en

té de conflictes racials la Gran

Bretanya perqué en busqui de nous. Demés, les prác
tiques que usen els jueus per a afermar els peus a

Palestina són molt odioses i subleven els fills d'a
terres més flemátics. Tota la Cristianitat i el
món müsultná esguarden atentament i amb indigna
ció creixent go que passa a Terra Santa. El Sant
Pare no n'aparta mal els ulls, i es mostra apena..
díssim...
Als esforgos admirables de Franga i als seus clams
per assegurar la seva vida i poder desarmar l'exér
cit, el cost del qual l'arruina, ha contestat Angla
terra amb bones paraules i concentrant al Mediterra
ni zoo vaixells i 100.000 homes. Coolidge també ha
contestat exigint a Franga que desarmi i que pagui.
Es el que diu un adagi de la terra que sembla anglés
pel seu humorisme : No es pot ésser pobre per cap
diner. I Franga és pobra.
I per si li faltés quelcom per ésser-ho moralment,
demés d'económicament, ara el seu govern s'entreté
a desfer l'unió sagrada i a exacerbar la lluita
re
ligiosa dient a l'Alsácia-Lorena des del Parlament,
que la mare Franga les vol identificar amb ella, do
nant així per anullats, indirectament, els compromi
sos i les ofertes que afalagaren els alsacians i lore
nesos i els decidiren després de la guerra a incorpo
rar-se a Franga, encara que de mala gana molta part
d'ells.
Sembla cert que els ianquis exigiran també a tots
els altres creditors d'Europa el pagament deis deutes
llurs. Una volta solventat el d'Anglaterra, és natu
ral i quasi bé forgós que tots els restants creditors
segueixin el seu exemple.
Peró Franga allega una raó poderosa, decisiva
quasi, entre altres, perqué se li f aci una important
rebaixa. "Com és possible, diu, que se'tn tracti a
mi de molt pitjor manera que a Alemanya, al deute
de la qual se li ha fet una rebaixa tan colossal ?" I té
tota la raó Franga.

quelles

atIrMe

La propaganda catdlica un sic sistematitzada pe
netraria en el més pregon de la consckncia ciuta
dana.
Calculem que a Catalunya hi ha uns dos mil Cen
tres Catblics.
Només que en cada centre catdlic, la sevct Junta
de govern es subscrivis al nostre setmanari, aconse
guirkm una eficicia d'actuació basada en la de pen
sament.

ESPANYA
El

sionisme, patrocinat per Anglaterra, exacerbat
Palestina pel viatge de Balfour que ha fet via
Jerusalem per tal d'inaugurar
allí una Universitat

ara
a

ENFORA

a

No es podria fer res en aquest sentit?
Tenen la paraula tots els catalies.
No podrienks persones adinerades, pagar la subs
cripció d'unes guantes parrbquies pobres?

CATALUNYA SOCIAL val
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pessetes l'any.
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ri, don Joaquim Torras ; vocals : don Joan Centellas,

Noticiad

don Pere Serra, don Ildef ons Bassas, don Ramon
Baffle, don Artur Migas, don Manuel Sans, don
Antoni Gispert, don Lluís Capdevila, don Víctor
Aguiló i don Joan Junceda.
--La Junta Administrativa de l'Obra Social de
Sarriá ha quedat com segueix : Josep Maria Montull,
president ; Antoni Ferran, vice-president ; Antoni de
P. Forcada, secretari ; Joan Marimón, vice-secreta
ri ; Lluís Savall, tresorer ; Vicens Piquet, comptador ;
i Josep Grau, Pere Brasó i Ricard García, vocals.
—La cria del cuc de seda, que tant valor repre
sentá a Catalunya, torna a pendre volada en algu

k.SPANYA

Un collega madrileny no s'explica els preus asso
lits per les fruites, els llegums i les verdures. Amb
relació amb la carn o el pa han pujat de valor quatre
vegades més. Es un fenomen que també passa a
Barcelona i que no pot explicar-se més que per la
intervenció dels acaparadors, que s'han f et amos de
tots els mercats d'aquesta mena de productes agrí
nes
regions d'Espanya.
coles.
Joventut Católica d'Espanya organitza una
—La
f
la
cons
—Es treballa perqué sigui prompte un et
peregrinació própia a Roma amb motiu de l'Any
trucció de l'estany de Francolí que salvaria de l'el
Sant. Segons les noves que rebem será grandiosa.
xut crónic vaste,s comarques i produiria incalcula:
bles beneficis.
—La Constructora Naval del Ferrol construeix ESTRANGER
800 habitacions per als seus obrers. Vet aquí una
Anglaterra porta pagats de socorsos als obrers pa
solució ben práctica.
594 milions de lliures esterliries (al canyi d'a
Jordana,
ha
rats,
—Un escriptor católic, don Lluís
importen
6.458 milions de pessetes), des de la
,Madrid,
vui
Jurisprudencia,
de
donat a l'Academia de
treball, en la firma del armistici.
una conferencia sobre la legislació del
Ço que diu aquesta xifra no té fi ni compte. Ve.
qual fa una crítica justa i assabentada de les poques
Es.ratnent
Anglaterra és una nació admirable.
promulgades
a
disposicions legislatives fins •ara
Franga ha baixat el preu del pa. Aquí, ara
que
f
er
—A
interessant
materia,
el
falta
panya sobre tan
per ara...
er-se. La part dedicada a l'es
en ella, i com deuria
—La Comissió de Negocis Estrangers de la Cani
tudi de les característiques d'aquest dret és f orga no
bra
de Diputats de Franga,, en examinar de nou el
table.
projecte de llei ratificant el conveni de Washington,
—A Madrid la crisi de l'edificació está llangant a
decidit,
en el relatiu a la jornada de vuit hores, ha
la miseria innombrables obrers. S'ha celebrat un so
de
Comissió
el
criteri
de
la
aquesta
d'acord
en
aixó
amb
a
cri
rollós míting per tal de buscar retnei
d'aqueix
Conveni,
sem
Treball, recomanar l'adopció
si, que no té pas parió. Pot dir-se que no es cons
pre que Alemanya l'adopti també per la seva part.
trueix res. A BarCelona es construeix massa.
—La premsa d'Anglaterra es mostra molt alar
Mutualitats
—S'ha obert un Concurs entre les
d'assistencia
per l'enorme propaganda que Alemanya fa a
mada
establert
el
servei
obreres que tinguin
tot el món, del navili-automóbil, el qual está cri
medico-farmaceutica per al repartiment de l sub
actuals
dat a assolir un gran exit, amb la substitució del va
venció de 35.000 pessetes consignades en els
s'estableixen.
por pel mazout d l'essencia.
que
pressupostos, sota les regles
omplert
neu els
Les drassanes alemanyes estan treballant activa
ternporals
han
de
últims
—Els
terres
ment
en la construcció d'aquests nous tipus de vai
dipósits de les nostres muntanyes, peró a les
anar
xells,
i com que Ilur cost és de bon tros inferior
plogut
més
que
per
baixes, en general, no ha
al
dels
altres vaixells de vapor, les drassanes angle
aigües
falta
tota
una
revinguin
les
passant. Perqué
ses han comengat a sentir els ef ectes d'aquesta pro
primavera ben plujosá.
alemanya.
competent
paganda
—De Reial ordre del Treball es declara
Parlant
del mateix assumpte, el "Daily News"
Consell
Treball
per
a
del
la comissió permanent del
din
que
el
vaixell automóbil substituirá el váixell de
qualsevol
contra
que
s'entaulin
resoldre els recursos
de
la
mateixa manera que en el darrer segle
vapor
acta d'apercibiment que s'aixequi per infracció de
el
vaixell
de
vapor substituí el vaixell de vela.
les lleis socia1s.
drassanes
alemanyes treballen piotegides pel
l'Academia
Joven
Les
Directiva
de
la
—La Junta
de
actualment
tenen tota la fabricació coin
seu Govern i
tut Católica ha quedat constituida en la següent for
espai
d'algun
temps.
promesa
per
ma:
News", que l'opinió an
natural,
din
el
"Daily
Es
i
Cortecans
;
President, doctor Ramon Trinchet
alarmada,
glesa es trobi
considerant els perjudicis
vice-president primer, Joan B. Roca i Caball ; vice
británica, si prospera,
es
causen
a
la
indústria
president segon, Jeroni Picart i Roma ; tresorer, Oc que
les
noticies
que arriben d'Alema
Quin
com
es
despren
de
vice-tresorer,
Lluís
tavi Domenech i Vendrell ;
automóbil en substi
gles 1 Tous ; conservador, Salvador Carbonell i Pu nya, la "implantació del vaixell
de
vapor.
tució del
jol, pvre.; secretan, Josep Gibernau i Riera ; vice
—La Cambra del Japó ha votat l'establiment del
secretari, Leandre Cerdá i Gras ; vocals, Joaquim
universal masculí.
Ma
sufragi
i
Pijoan,
Narcís
Martí i Rodés, Lluís Bertran
i patrons de les drassanes angleses estu
—Obrers
i
Campí.
Valentí
i
Pene
Roma
só i
dien
junts
(el
que poden la necessitat i el seny units !)
---El Consell Directiu de l'Ateneu Obrer de Bar
dia
per
els
mitjans
a remeiar la crisi naval que cada
celona, está f ormat així ara :
avengos
President, don Jaume de Riba ; vice-president, don empitjora a Anglaterra, degut en part als
deis alemanys que es fan amos altra vol
Martí Matons ; secretan, don Narcís Malagelada ; als invents
vice-secretari, don Narcís Fuster ; tresorer, don Lluís ta del rnón industrial.
Per aquí vindrá al món la nova guerra...
Agustí ; comptador, don Manuel Alonso ; biblioteca
.

-

C

A

UN

AL

Y

A

$

0

C

.1

A

L

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Linfa de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 i de Cortinya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
!Jayana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.

Gijón

Linfa de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 í 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, Ilavana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unía de Venezuela Colombla.--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 Crea
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i 1-Jayana. 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 Valéricia 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 Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
ports del Mecliterrani 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
a

Aquests vapors adtneten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament tnolt cómodeitracte esmerat, com té acreditat en son dilatat

servei. Tots els vapors

porten telegrafía

sense

fils.

Académia Cots
FUNDADA EN

1E579

Carrer deis Ares, n.° 10, pral. (Travessia de plaça Sta. Anna a plaça Nova)
Tel. 5041 A.

Apartat

782

CENTRE D'ENSENYAMF.NT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ
Reforma de lletra.—Ortografia.—Correspondéncia comercial.—Documentació--Pritctiques
d'escriptori.— Mecanografia.— Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
aplicats a tota classe d'empreses incloses la Banca i la Borsa.-- El Títol de Tenedor de
Llibres, previs exámens per périts i professors mercantils.—Classes especials per a sen,yo
retes.— Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i per
rnétodes moderas purament pritctics.—Taquigrafia.—Geogralia comercial.—•Llenguáfons
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SORMAAN I

Diceítonari. Catala-Castella
d'acord amb les

normes

ortográfiques de l'Institut d'Estudis Catalans.
Preu:

7 pe setes

Diecionari Castellá-Catalá
Els dos

diccionaris

en

sol volum 13 pessetes.

un

Gramática
Sintaxi catalana.

flagela

El

Edició

Preu:

7

pessetes

Catalana

popular: 0'75 pessetes.

de la blasfémia
Pessetes:

Terra i cel

(llibre

per

a

0'50

infanis)
Pessetes:

EN

2

PREPARACIÓ: Sota els ulls clars de Madona Pobresa (Noveila)
Diccionari Catalá-Francés

VIDA CRISTIANA

NO POT MANCAR A CAP CASA

LA PARARA CRISTIANA
Revista

Litúrgca publicada
Revista mensual: 100

pels Monjos de Montserrat

Surt

nou

vegades l'any

quaderns de

48

en

págines

págs.

de text

•¦•¦¦¦¦=i1•1

Estudis i comentaris religiosos i morals
de les més prestigioses firmes nacionals
i estrangeres.

Ciéncia-Art-Literatura Cróniques inter
nacionals.
-

Preu: 8 Pies.
per

a

l'any;

Subscripció: Un any, 25 pts.
Mig any, 15 pessetes.
Número solt, 2'50 pts.

corresponsal: 8'50

Pagament anticipat

S'admeten anuncis

CONCERTADO

1

Administració: C. deis Angels 22 1 24
BARCELONA

