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La desvía cíó moral
En poe ternps ha augmentat
considerablement
la nostra producció literária, peró
val a dir que
no totes les obres que es
publiquen són recoma

nables.
Abans
immorals

podíem afirmar que les obres llordes i
ens venien de lluny i que no eren
fruit
de la nostra espiritualitat. Avui,
malgrat
sigui
do
lorosa aquesta confessió, hem d'afirmar
que en el
jardí literari s'ha esbadellat la flor
lascivia.

nostre

de la

roenta

Els escriptors bandejats per les
naves promo
cions literáries no havien obtingut,
certament, el
domini de la llengua ; peró, en general,
escrivien
amb una gran dignitat i
noblesa.
Ara ens anem europcjitzant tan
aviat, abans de fullejar un llibre, rápidament, que
ens haurem d'en

a tots els
sants.
I que no se'ns digui que som
derrotistes o bé
que les ulleres fumades no ens deixen
veure la llurn
pura del sol. El nostre deure és donar
el crit d'a
lerta a tots aquells que com nosaltres defensen
l'espiritualitat cristiana. Ja fa molt de temps que
observem una desviació moral en alguns deis nos
tres escriptors. S'escriu amb una
gran despreocu
pació. El llenguatge elegant serveix, moltes
de ve
gades, per a dissimular el ven í que s'amaga dins.
Els
diaris ecléctics poden seguir callant davant l'aug
ment de producció immoral.
Nosaltres, que ens
hem imposat la missió de defensar, costi el
que
costi, l'espiritualitat del nostre poble, tenim el deu
re de cridar
ben fort per tal que es deixondin
aquells que, per inércia o per peresa mental,
roma
nen indiferents
davant la difusió del llibre dolent.
Nosaltres no hem cregut mai que el patriotisme
consisteixi a lloar i enaltir els escriptors nostres,
baldament produeixin obres inacceptables des del
punt de mira moral. E
nostre patriotisme consis
teix a enaltir tot alló que sia
digne i noble i a blas
mar durament totes
aquelles coses que siguin con
tráries a la vida espiritual.

comanar

Si

nes i

tre

a un costat ens

9

posen totes les

coses

huma

transitóries, i a l'altra l'espiritualitat del nos
poble, ens decantarem sempre a favor d'aquest
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d'alguns

aufors

poble que serva pura la seva
litat, pot arribar al cimall de la grandesa espiritua
humana;
en canvi, quan els pobles
no tenen ales per
terregen, sucumbeixen fatalment, com lesvolar i
costat. Un

races

proterves.

No

ens

ha

d'enorgullir, dones, l'augment

de

la
producció literária si aquesta no té un contingut
espiritual.
No fa molt de temps, d'aquestes planes
estant,

várem blasmar clurament una de les obres més in
fectes que s'han escrit en llengua catalana. Recent
ment s'Ira publicat un altre llibre
de memóries, dei
qual ens ocuparem en la secció corresponent, que
en l'ordre moral és una cosa
lamentable.
Creuen aquests autors que escrivint obres llor
des, que fan fetor de carn corrompuda, arribaran
a consolidar el
seu prestigi literari ? No sabem que
mai un autor hagi obtingut
celebritat escrivint
obres infectes. Podrá de motnent aconseguir
que
per curiositat siguin llegides les seves obres,
peró

indefectiblement el

seu

nom

caurá dins el llot del

menyspreu. Les obres concebudes en un moment
de bellesa i amarades d'espiritualitat són
anomena
des

despectivament novelles blanques.

quin merit té escriure aquesta mena d'obres,
que són un reflexe de la vida abjecta deis
homes
mundans?
Per qué hem de creure que són obres
fortes les
que contenen

estrideneies

o

bé definicions parado

xals deis misteris de la vida i de la
? Es un
deport tan fácil i planer cultivar lamort
paradoxal...
Quants homes han aconseguit un prestigi, entre
els incautes, dient ximpleses !
No ens deixem suggestionar ni per la bellesa de
l'estil ni per l'enlluernament de les imatges bri

llants.

Un llibre contrari

a

la nostra

execrable, baldament sigui
dre literari.

una

espiritualitat,
meravella

en

será
l'or

No podem transigir de cap manera amb la im
moralitat. Llencem al foc purificador aquelles obres
que són una negació de la dignitat i la noblesa

cristianes.

2

C

A

A

T

L

U

N

Y

Síluetes de
L'home

sense

A

SO

C

A

L

l'época

negació

Déu

i desinterés, de castedat... etc ; i no obstant
han
professat cap religió. No prova aixe que
mai
la moralitat no té necessitat de fonamentar-se en la
religió ? Davant deis exemplars de referencia haurem
de convenir que tenen raó. Que tenen raó ? Veurem
fins on. Si hom no fa més que judicar per les parau
les de cada u, potser ha haurem de creure... Per&
ens consta el que diuen, que mai no han tingut religió ?
Perque si hi ha sofisme ha d'ésser en aquest extrem.
Arribat a aquest punt, no em puc estar de retreu
re, com entre paréntesis o digressió no del tot sense
profit, certa faula persa que ve molt arrodonida al
no

Entre els tipus més

corrents avui día i com a ver
a cada pas l'home que
cap religió. Es un personatge

tader fin de l'época,
fa gala de no posseir
prou conegut, caracteritzat molt sovint per
trobem

ta

despreocupació.

una

for

No pretenem pas afirmar que sigui una nova es
pecie, car ja ens figurem que ha vegetat, en una
forma més o menys notable, en tots els climes i ci
vilitzacions, aixó és, des que hi ha religió, que és com
dir des deis primers temps de l'humanitat ; pero
sí que és un símptoma força alarmant el que visqui
dintre un tópic més i més favorable, per desgracia,
a la creixença i propagació.
Uns quants segles endarrera no hi ha dubte que
l'home ateu també existia ; mes, donada l'exigencia
de la societat s'hauria guardat prou bé de sortir al
carrer i fer pública manifestació del seu ateisme.
Pero si aleshores el temor d'ésser mal vist de tot
hom el reprimía a no gallejar ; no així ara que la
societat ha donat un tomb complet, a l'extrem que
aquell temor s'ha convertit en confiança. I és que
go que en diem respectes hurnans s'han capgirat de tal
manera en el món, que si abans anar contra ells era
anar contra les conviccions religioses de tothom, avui,
tot el contrari, afrontar-los significa tan sois fer al
lusió favorable a un sentiment de fe. Avui la societat
no té necessitat de Déu, i la religió ha estat retirada
de la vida pública i arreconada com a cosa inútil al
primitiu recés de la llar familiar.
Aquest home superior, que viu teóricament i prác
ticament ateu, ens ha f et una inaudita descoberta.
Ens ve a afirmar no menys que la moralitat pot sub
sistir sense la religió. Heu oit?
Des d'avui aquesta cárrega tan pesada que hom
anomena religió pot desaparlixer sense que per ab(?)
sofreixi gran cosa l'honestedat i puresa de costums.
Veureu per qué. Amb el progrés l'home ha educat el
seu instint; s'ha afinat subtilment el seu sentit de
l'honor ; s'ha desvetllat, amb la instrucció, la cons
ciencia del deure ; l'home ha aprés a copsar la f or
mosor i el goig de la virtut. L'home ja no obra ins
tintivament el mal ; les seves potencies han estat en
lairades per la cultura, i per fi ha arribat a la cons
ciencia de fer el bé per amor al mateix bé. En re
sum, ja no és com abans inclinat fatalment al mal,
sinó que una'espécie de necessitat moral l'encamina
al goig del ben obrar. I en efecte, per qué volem ara
la religió? Per que aquesta cárrega tan pesada? I
no es cregui que hagi estat la religió la causa d'a
quest prodigi, no ; la causa, com queda dit, ha estat
una altra cosa tant o més sagrada... el progrés I
Així s'expressa l'home fill de l'época. I no es
contenta amb aquesta afirmació, sinó que passa tot
seguit a provar-la amb l'argument de més pes que
hi ha, amb l'experiencia. Heus aquí, us dirá, una
serie d'individus (entre els quals no deixará d'invo
lucrar-s'hi en mateix, per alió de practicar la virtut
de qué parla), individus tots ells respectabilíssims,
més honrats que la majaría deis homes més piadosos ;
1 otats de tota virtut natural, d'amor al proisme, d'ab

cas.

Veurem que podria titular-se el parásit presumit.
Heus aquí que era un cert parásit de l'epidermis de
l'elefant, que, en un día de primavera (quan la
sang rebull per dintre el cos de tots els animals), es
dedica a viatjar i recórrer en totes direccions la fgr
midable córpora del seu patró ; i tan engrescat ha
f éu que ni s'adoná que l'elefant també estava de
viatge. Al cap d'una hora, havent ja arribat a terme
el paquiderm, el parásit davallá poc a poquet per una
de les seves potes ingents, i es posa sobre una herba
per a reposar. Aleshores s'hi acosta un mosquit ; i el
nostre viatger, que tot de cap havia pres un aire de
preocupació, aprofitá per a preguntar-li on es troba
va. "A la ribera del riu Atrek", fou la contesta. "El
riu Atrek? Mireu doncs si n'he fet de camí : fa no
més una hora em trobava a X, a quinze milles d'a
quí. Qué us sembla?" —"Dones em sembla que és
tenir ales, si és que haveu vingut tot sol."—"Sí, sí,
he vingut sol ; mireu com estic de cansat." —"Bé, i
aquest elefant, sabrleu dir-me qué hi fa aquí?"
"Aquest elefant no el conec pas. No l'havia vist
mai"...
Deixem la f aula que continui f ora d'aquí, que ja
ens ha fet prou servei. L'haveu entes? Per cert que
no pot ésser més al•egerica.
L'home ateu assegura que no té religió i malgrat
aix6 és virtuós. No us fa pensar aix5 que aquest
home, com el parasit de la faula, ha fet massa mi
lles en una hora?
L'home ateu virtuós assegura que mal no ha tin
gut religió. Mes si ens permetés besllumar el seu
passat, amb tota seguretat que trobaríem en la seva
infancia una disciplina religiosa, o almenys una tná
amorosa que, guiada per la religió i sense que en se
n'hagi donat compte, ha dipositat suaument en el seu
cor una robusta sement de virtuts. Tenim a aquest
respecte l'exemple del mateix Renan qui, molt des
prés de la seva apostasia cristiana, quan hom pot
dir, alludint al nostre cas, que no era expressament
la religió el fonament de la seva norma moral, con
fessava "Vivim d'una ombra, del perfum d'un vas
—

buit"; expressió poética

que

compren perfectament

la situació de l'ateu virtu6s.
Per?) aquest encara insisteix : ni en la infancia ha
tingut religió. Bé, mes és que ha viscut sols entre
ateus tota la vida? Aquest home ha viscut sempre
dintre la civilització actual, al cap i la fi civilització
encara cristiana, ha viscut sempre voltat de religió
sense adonar-se'n, ha adoptat prácticament els hábits
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de la gent religiosa. Com el parásit de la faula, la
sang que corre per les seves entranyes és d'un altre
ésser, i din no haver-lo vist mai. L'aten porta sang
de civilització cristiana i nega coneixer la religió.
Ho nega per malicia o per ignoráncia? Creiem
que hi ha un poc de les dues coses, peró molt mes
de la segona que de la primera; car és el cas que ni
els ateus més maliciosos, peró també
els més ilius
trats, mai no s'han atrevit a negar rodonament la
influencia decisiva de la religió en la moral humana,
ans el contrari. I
així hom pot llegir expressions con,
aquestes de Voltaire : "Els principis religiosos són
necessaris per a la conservació de l'espécie humana"
i "Si Déu no existís caldria
inventar-lo". I de Rous
seau : "Sense el
dogma de la justicia eterna jo no
veig en la virtut més que una bogeria, a la qual
hom
dóna per cert un bell nom". De Spencer
: "Es ab
surd que un sistema moral natural pugui
ésser su
ficient per a guiar l'home en la vida ; sois l'ensenyan
ça dogmática posseeix alguna
probabilitat d'influir
sobre la consciéncia, necara que no sempre reixi en
aquesta cosa", etc.

Finalment voldríem a•ludir a una altra equivoca
ció de l'aten virtuós, equivocació
f reqüentíssima, per
la qual molts passen per ateus en
i només ho
absolut,
són a mitges i a voltes ni així.
Haureu observat que
en la terminologia
corrent, home ateu és sinónim
d'home desposseit de religió exterior,
d'home que no
manifesta amb actes oficials, o sigui consagrats per
l'autoritat competent, cap sentiment de religió pura.
Aquest concepte vulgar equivocat ja el féu patent el
racionalista Sabatier quan escrivia (I): "Hom vul
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garment confon l'hostilitat declarada

a una religió
Església, a una tradició,
amb l'ateisme". Peró ningú no negará que hi ha una
altra religió íntima que no es manifesta totalment

exterior,

a un

dogma,

a una

la

seva puresa, que hom exerceix amb l'enteni
i que gravita en alguna manera sobre el cor.
No és més que l'innat sentiment religiós que les pas
sions cuiden de mantenir suf ocat en el més recóndit
(i que inútilment pugnen per ofegar del tot). I en el
cas de l'aten, quan malgrat l'opressió
aquell senti
ment pot respirar (en circumstáncies propicies i no
rares) ja cuiden també les passions de desfigurar-lo
de tal manera que no sembli una aspiració racional
de l'ánima, sinó una descabellada pretensió vers l'ab
surd i es manifesti no en un acte pur de religió, sinó
en una grotesca paródia
sense cap ni peus, ridícula
de veritat. D'aquesta faisó la fe degenera en supers
tició, i s'imposa la mágia, l'astrologia, l'espiritisme i
tota aquesta série d'aberracions dites teosófiques de
que va plena la societat materialista de nostres dies.
I així es dóna la paradoxa que l'home aten, per no
creure en absurds, admet tots els de la llei
que les
passions imposen, i que són en alguna manera reli
gió, almenys corrupta.
Peró mentrestant l'home ateu no ven aixó i viu
satisfet amb la seva conquesta. La conquesta d'haver
suprimit la religió en la vida moral. El progrés, el
diví progrés, ha dissipat ja les tenebres...
Pura fantasia tot. L'home aten viu
d'una ombra,
potser ja de l'ombra d'una ombra.
J. TORRENT P.
(t) Citat per Mazzella, Pralect. Schol. Dogm.
en

ment
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El regnaf social de jesucrísf
Pius XI, en tancar amb gran pompa litúrgica la
Porta Santa de l'Any Jubilar, ha proclamat, urbi
et orbi, la reialesa social de
Jesucrist, el seu regnat
social ; ha instituit, al mateix temps, una festa com
memorativa

anyal, d'aquesta reialesa,

en

tot el món

católic.
No és pas cap cosa nova la reialesa de Crist. En
la preciosa i histórica
Carta Encíclica en que es pro
clama, demostra Pius XI, amb tota evidencia,
el fet
d'aquesta reialesa per repetits i eloqüents testimo
nis de l'Antic i del Nou Testament, i
amb raons i
arguments d'ordre teológic claríssims i definitius.
El

Crist,

és Rei !
*

*

*

La magnitud d'aquest esdeveniment religiós-social
estriba en la solemnitat i
de la seva pro
clamació, i en la institucióoportunitat
d'aquesta f esta universal.
En l'Església de Déu no hi ha pas veritats noves.

Totes són tan antigues com la
mateixa Església.
Ço que hi ha són
oportunitats
i necessitats que
conviden i forcen, per
dir-ho
així,
a proclamar al
gunes d'aqueixes
veritats o proposar-les com a dog
mátiques si
el

Papa

ho estima

Així en el passat segle XIX elconvenient.
dogma de la Con
cepció Immaculada de la
Verge Maria, i el dogma
de la

Infallibilitat Pontificia.

I així en el segle present seran, ajudant Déu, pro
clamats dogmes la Mediació universal de Maria San
tíssima entre Déu i els homes, i també la seva glorio
sa Assumpció en cos i ánima al Cel.
*

* *

La proclatnació del Regnat Social de Jesucrist és
esdeveniment que estimem transcendentalíssim.
A l'hora que no hi ha sistema de govern que en
l'ordre social no hagi fracassat ; a l'hora que no que
da en pau, en aquest ordre, cap prestigi polític, i
que imperis i monarquies, repúbliques i
dictadures,
aristocrácies j democrácies, han f racassat també so
rollosament ; després que l'anticristiana civilització
moderna—arribada al zenit de les seves enlluer
nadores esplendors
ha caigut estrepitosament en
orris, arborada en foc, sobre un mar de sang voltat
de runes ingents en els horrors apocalíptics de la
Gran Guerra, i ha portat al món la fam i la discórdia
als homes
en aquesta hora de supremes angoixes
i mortals perills, la proclamació del Regnat Social
de Jesucrist és una conseqüencia ineludible d'aquest
desmanegament social, d'aquest estat catótic de la
humanitat en els presents moments, de la imperiosa
necessitat de salvar-la, si no es vol que les demago
gies qué coven en tots els baixos socials de la terra
un

—

—
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se'n facin. mestresses qualsevol día, i un eclipsi ge
neral de la civilització cristiana sumeixi en tenebres
espantoses tots els horitzons socials.
*

*

*

L'oportunitat d'aquesta proclamació de la Sobi
rania Social de Jesucrist és verament providencial.
Mai no agrairem prou al Papa Pius XI aquest gest
sobirá de la seva so•licitud pontifical. Mai ! Bastaria
per fer immortal el nom de Pitas XI
i el seu Pontificat en el transcurs deis segles.
Vulgui's que no vulgui's, les potestats seculars ja
han rebut la magna lliçó que els calia. Ara ja saben
el camí segur i dreturer que han d'emprendre si vo
len de debó salvar llurs pobles.

aquest solt gest

*

*

*

Pero la importáncia d'aquest esdeveniment creix
en
força i transcendéncia si es tenen en compte

SOC
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les valentíssimes reivindicacions que fa el Papa, en
l'esmentada Encíclica, deis drets de l'Església i de
totes les seves institucions i prerrogatives, i de la
forma paternal, pero imperativa, amb qué commina
els governs i els pobles, les societats i els individus,
i acatar la Sobirania Social de Jesu
a reconeixer
crist ajustant a les seves doctrines la conducta llur.
* *

No deixi cap deis nostres

*

llegidors de meditar bé
gran Papa de

aquesta ja famosa Carta-Encíclica del

l'Església que és Pius XI.
Si la humanitat vivent l'acata i segueix les normes
de vida que el Papa formula amb una claredat i una
valentia admirables, insuperables, el món se salvará.
Si no,... tenen la paraula els soviets de Rússia i els
comunistes de París.
A. Z.
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Els sants Reis han passat. L'estel d'illusions con
vertides en realitats, aquelles altres inacoessibles,
forjades en la ment pura deis infants, preludi i se
guici de la marxa triomfant de Melcior, Gaspar i
Baltasar, han posat una mica de poesia en aquest ci
cle que diríem popular de Nadal. De les cases de
oripells en
suro del pessebre fins els més flamants
fem un marc petit, humil, peró encantador, a aques
ta sagrada tradició.
Es en va que s'organitzin reveillons, és endeba
des que Papá Noel tregui el cap per una que altra
llar. Unánimement totes commemoren amb el pórtio
del pessebre i la cloenda deis Reis, aquest tránsit de
Déu que davalla del Cel a la Terra.
El nostre poble, exquisit en el conreu de la tra
dició, conserva, potser com cap altre, el culte a la

S'ha dit i repetit moltes vegades que els catalans
deixen portar sempre per un excessiu individua
lisme. I potser que aixó resulti cert en determinades
esf eres de l'activitat humana, peró resulta un con
trasentit, si observem el nostre poble d'una manera
social. Alló que molts atribueixen a individualismes
exagerats, no és sinó fruit d'una labor pertorbadora
que en cada instant i cada moment fan homes car
regats de la més bona voluntat, peró del tot inep
tes per a la tasca que s'han atribuit. Observen, sinó,
l'enorme cohesió existent en nostre poble en matéria
de sindicació. Tant és, pel cas, car ara no anem a
tractar de fer-ne l'apologia ni la rebentada, que
aquest hagi emprat formes antisocials. El cert és
que amb rara i insospitada personalitat han sorgit
organitzacions que, pnecisament, si pecaven greu

ingenuitat. Els Sants Reis, pródigs en premis a
aquesta virtut, passen precedits per l'estel més bri

ment per

•

llant i més orientador : l'estel de la Fe.
Es una virtut social per excelléncia, la virtut de la
ingenuitat. Peró és encara més social la virtut de
la Fe. Un poble sense Fe, és un poble mort. Es un
poble que mai no pot trobar la seva orientació, la
seva estrella. Es un poble que anirá sempre a les
palpentes i que tard o d'hora fatalment ha de des
aparéixer. La Ye és la primera virtut de qualsevulla

poble.
A casa nostra, on la Fe está viva i arrelacla, no
obstant les insistents cam.panyes que es fan per arra
bassar-la, des deis cenacles intellectuals fins a les
taules de l'escenari, adés d'una manera oberta, adés
d'una manera silenciosa peró perversa, amb la col
laboració continua de totes les manif estacions del
rnés groller materialisme, amb la pornografia al da
vant, l'estel qui ens mena vers el port de salvació
encara resplendeix. Es l'estel de la Fe. Sense la tra
dició cristiana, no seria el nostre poble res del que
és. Sense la tradició cristiana i les virtuts que aques
ta ha infós a la nostra raça, no existiria ni gens ni
mica la més mínima cohesió entre nosaltres,

es

fins

a

alguna

extrems

cosa,

era

per

anorrear

l'individu,

bárbars.

Observeu el nostre poble en determinats moments
histórics i veureu com un aglutinant, un ideal, l'ha
empes amb una força irresistible a la més sólida

compenetració.
Observen, també, el bell florirnent d'orf eons, i
veieu com cadascú se sacrifica pel comú. Observen
el moviment intens de cooperativisme i veureu com
el nostre poble pot anar a la davantera del pobles
socials per excelléncia.
I treieu-ne de tot aixó la conseqüencia que el nos
tre poble és ingenu, i si sembla indif erent, és perqué
socialment encara ningú no li ha dit la paraula sa
grada. En crista pensa i en cristiá vol actuar. Sense
el Nord que simbolitza l'estel de Nazaret, no fará
cap camí durador ni emprendrá cap ruta gloriosa.
I si l'emprenen uns quants fiats només en la nostra
ingenuitat, aniran de dret cap el fracás, com hi han
anat algunes d'aquelles organitzacions de qué aca
bem de parlar. Demés el sentit de l'heroic va vin
culat únicament i exclusiva en les més pures i espi
rituals afeccions religioses.

FRANCIISC MANICR
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La
Gaziel

Y

premsa

parla

tan entusiásticament del diari La
per eh, que qualsevol creuria
de les meravelles més grans
del món. Es

ens

Vanguardia, dirigit

que és una
natural que

Gaziel parli amb elogi del diari que ha
popularitzat el seu nom, peró creiem que fa algunes
afirmacions que no són certes i que té un
concepte
molt mesquí che la
influencia
que
ha
d'exercir
un
diari damunt la
societat. Gaziel creu que els diaris
són altra cosa que una
botiga en la qual es pro
cura satisfer

desigs del comprador.
que seria perjudicial
les
característiques essencials que el temps modificar
i
les
genera
cions barcelonines han
anat modelant. La Vanguar
dia, exclama, és independent.
els

Afirma Gaziel

Encara

no ens

havíem

adonat que La Vanguardia
estigués collocada al marge
de les Iluites polítiques.
Cal únicament fullejar
diari per

convencer
que sempre ha estat partidista
i que mai no ha
reflectit l'espiritualitat del nostre
poble.
De vegades ha destinat
dues o tres colurnnes a
donar compte d'un acte
celebrat en un casinet de
barriada, i ha reproduit quasi
íntegrament el discurs
d'un senyor indocumentat,
i no ha dit ni una pa
raula de f ets
transcendentalíssims que s'han desen
rotllat a la nostra ciutat i ha
donat compte d'impor
se

tantíssimes conferencies

en

una

gasetilla.

No, senyor Gaziel, La
Vanguardia, ni
no ha

ara ni mai,
representat la ciutat de Barcelona. Si
té molta
difusió, potser nosaltres en tenim la
culpa. Les se
nyores han estat sempre
partidáries,
sar-ho, de les publicacions incolores i trist és conf es
anodines. A la
majoria els plau de llegir les
notes de societat, les
esqueles mortmiries, les
descripcions de les festes
palatines. Quan es celebra
una f esta aristocrática,
La Vanguardia
ens assabenta del
color deis vestits
i dels joiells que
portaven les senyores.
Un diari, senyor
Gaziel, no és un magatzem de
noticies. Preferim
mil voltes una fulla volandera
amb informació
per?) amb un contíngut
espiritual, que no deficient,
pas un diari posat al servei d'una
empresa comercial que
posa els ideals a la cistella
deis papers

inservibles.

Ningú no pot negar que La
Vanguardia té
difusió, peró no té ni tindrá
mai una

gran

social. Ha

A

S

OCI

mercanfílísi•fi
bat ; i si les seves rnans són nues és un
senyal evi
dent que está completament materialitzat.
En l'ordre de les idees, quina eficácia
pot tenir
un diari que
no actua a base
d'ideals, sinó a base
d'interessos ? No podem acceptar de cap manera el
criteri materialista del senyor Gaziel. La premsa
ha
de reflectir totes les inquietuds dels temps
moderns
i ha de saber copsar les palpitacions
del temps. En
l'ordre espiritual, qué ha fet La
Vanguardia?
Qué
Ji han d'agrair els hornes d'esperit?
Qué ha fet també en l'ordre cultural ? Ha enco
ratjat els nostres artistes i els nostres escriptors ? Ha
fet conéixer els llibres cabdals de
la nostra litera
tura?
La Vanguardia mai no ha
reflectit el nostre movi
ment cultural. Amb un
entusiasme provinciá ha lloat
moltes de vegades coses petites i
ridícules.
La Vanguardia té molts anuncis i
molta informa
ció, per?) és un diari sense ánima.
Nosaltres no demanern imites planes, sinó una
mica d'espiritualitat.
Quan La Vanguardia ens demostri que ha
enar
horat alguna vegada la bandera
de l'esperit, la de
fensarem. Per?) mentre publiqui articles
herétics i
no sigui altra
cosa que un
de notícies, se
guirem creient que és un magatzem
diari purament mercanti
lista que no ha desplegat mai
la bandera d'un ideal.

MARIA BONSHOMS

Obres de

J. Cívera

Acaba de publicar-se

LES

ABELLES DEL

URDÍ

una

DE LA REINA

1 ALTRES CONTES

força

recomanat
sis mil vots. La qualcandidatures que han obtingut
cosa vol dir que els
lectors
de La Vanguardia estan
completatnent

PM:

heterogenis

divorciats espiritualment deis seus directors.
La Vanguardia
publica articles herétics del senyor
Comas i Solá,
disquisicions literáries i filosófiques
del senyor

fetnies,
sereix

i

Salaverría, que ha escrit veritables blas
l'endemá, damunt les mateixes
planes, in

un article
ésser una cosa d'un escriptor creient. Aix6 deu
admirable pel senyor Gaziel, peró
nosaltres creiem que un diari
calamitats més grosses deis ecléctic és una de les
temps moderns.
Es ciar que des
del punt de mira comercial l'eclec
ticisme dóna excellents
resultats, peró un diari que
no té un
ideal ben definit i una orientació
es una
ben clara
cosa

menyspreable.
No concebem
la vida sense ideals.
Cada home por
ta a les seves
mans una bandera de lluita i
de com

Sormaní

í

La setmana vinent es posará

4 »metes
a la

venda

SOTA ELS ULLS CLARS
DE

MADONA POBRESA
(NOVEL•LA)
PRE11:

4 »elides

El, subscriptor, que desitgin adquirir alguna
d'aquesies obres, trametent per Gir postal el
seu

impon', les rebran

sense

augment de preu.
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L'finuarí Lítúrgic
111

Els dies mateixos en que a la Sala Parés-Maragall
Féiem, poques setmanes enrera, l'elogi de l'Euco
beneida pel Bisbe Miralles, l'exposició litúr
s'obria,
logi (1), i escau ara de publicar el d'una altra obra
aquí que el f enomen seísmic que de dos
tracta
gica,
vet
autors.
Es
eixida, es pot dir, dels mateixos
(2).
anys
engá
fa sorollar el trespol i obre tantes esquer
l'Art
Litúrgic
Amics
de
de l'Anuari primer deis
fer caure, en
Aquests amics de l'art litúrgic tots sabem qui són. des i tantes runes causa, acabava de
de bronzo
violenta
sotragada,
les
lletres
tres
una
i
nova
Com a organisme, prengueren cos no fa pas
dalt
a baix un
fagana
propera,
espatllant
de
festa
inaugural
d'una
anys, i encara ens brilla als ulls la
Cugat institut i una biblioteca. Així, dones, entrava la gent
sota la volta i pel redós del claustre de Sant
feta, entrava gent amb ulls humits, en
del Valles, aquell dia triomf al, una de les rnoltes a corrua
auténtic, a sadollar-se d'aquella festa
poble
trava
diades de rams, precursores de flagellacions i de co
se li oferia a.mb
d'esperit
celebrada
a precari, que
mateixos
sempre"
:
els
rones de punxes. Són "els de
improvisat,
atapeit
i fragmentan,
que fos
que, en fa dotze, obriren el primer Congrés d'Art l'aplec, ni
gairebé totes
artístiques
terra,
vibrantes
de
la
Cristiá de Catalunya, on el Bisbe Torras i Bages d'obres
de reli
totes
al
servei
modernitat,
consagrades
l'Art
(octubre
de
sermonejá sobre l'ofici espiritual de
i
orientant-se,
amb
més
o menys
gió,
tendint
moltes
de
creus
aquella
exposició
famosa
de 1913) i on florí
horitzons normatius, i entrant al
parroquials i creus de terme. Són els qui dos anys seguretat, a certs
dins
les regles sagrades que és missi6
ja
de
pie
després, en 1915, celebraren el Congrés Litúrgic de tres
la
Litúrgia,
f er conéixer i propagar,
i
en
deis
Amics
de
Eucologi,
Montserrat, del qual sortí el primer
Dig
fins
a imposar-les.
predicava
de
la
i
Bages
el qual el Bisbe Torras
Feta l'Exposició, doncs, "per a donar a conéixer
nitat i popularitat de la litúrgia católica. Són els
gust
per
el
que s'ha f et durant l'últim període en que una
qui han impulsat aquí "el renaixement del
litúr
incipient
orientació litúrgica no ha assolit encara tota
pietat
a
la
l'art cristiá, el saborosíssim retorn
confrare
esti
la
f
orga
de penetració per evitar certes divagacions
portaveu
tenint
per
el
gica", els qui
Monestii
que,
per bé que siguin apreciables en sentit
falles
mat Vida Cristiana i per llar i centre el
artístic,
no
són
del tot acceptables en sentit litúrgic",
d'aquest
amb
la
de Montserrat, entronquen per via
benedictina
ve l'Anuari "per tal d'evitar aquestes divagacions i
l'ordre
europea
per
renaixenga litúrgica
falles litúrgiques que desentonarien dins l'ordenat
suscitada. Són els qui anaren i prengueren part ac
Malines,
conjunt del temple cristiá sotmés tot ell a una es
tiva al Congrés Litúrgic Internacional de
i
presidencia
tricta legislació canónica". Són les paraules matei
tingut l'agost de 1924 (3), on sota la
el mestratge del Cardenal Mercier, f ou vindicada
per boca del capdavanter d'aquells, el doctor Lluís
Carreras, "la tradició gloriosa i secular de l'Esglé
sia Tarraconense", "guardadora de les lleis i consert
vadora del dipósit augustíssim de la Litúrgia en mig
de la devastació histórica de les esglésies de la Pen
ínsula", la clerecia de la qual es distingeix també
renova
ara "per la seva franca cooperació a l'obra
guiatge
Pius
X,
sota
el
empresa
pel
gran
Papa
dora
espiritual del gran bisbe Torras i Bages". Són, final
ment, els qui han obert la recent Exposició General
d'Art Litúrgic, de la qual l'Anuari és a la vegada
catáleg, record, conclusió, f ruit, i en certa manera
causalitat.
Aquesta Exposició, de la qual els iniciadors ma
teixos donen una nota definitiva en el pórtic del
llibre dient cae "en ella tenien la paraula els artis
tes, mentre que en l'Anuari té la paraula l'Església,
la qual imposa certes condicions als qui edifiquen i
ornen la casa de Déu", ha estat un esdeveniment
deis més importants de la vida espiritual de la nos
tra terra
un

terme

l'época que podem anomenar, emprant
aquí ben escaient, "de les catacumbes".

en

239, 5 desembre 1925.
l'Art Litúrgic. Barcelona,
LXXVI pagines amb prop de

(I) CATALUNYA SOCIAL, 11úTO.
(2) Anuari deis Atnics de

MCMXXV. i vol. de 202
200 gravats. Cercle artístic de Sant Lluc, Barcelona 1923.

Relligat. (Preu lo pessetes).
(3) Un triomf del Dr. Carreras. El Congrés Liturgia
CATALUNYA SOCIAL, 1115111, 172, 16 agost 1924, i Sobre el Con
grés Litúrgic de M'atines. Contestant a El Debate, CATA
41TNYA SOCIAL, núm. 174, 30 agost 1924.

d'introducció al volum, són l'entrada al llibre
que "ha d'ésser la guia i promptuari fidel de tots
aquells que amb llur treball, amb llur orientació, i
fins amb llur mecenatge intervenen en la construc
ció i embelliment del temple cristiá". Amb aquesta
norma al davant comenga aquest primer Anuari "a
transmetre aquelles prescipcions canóniques i els con
sells de l'experiencia més elementals i urgents que
necessiten saber tots els artistes i artesans que hagin
de treballar al servei de la litúrgia cristiana".
Vet aquí, doncs, la llista de les lligons, succintes i
práctiques, illustrades amb abundor, que a técnics
i a fidels donen els amics d'aquelles arts que, »en
la casa de Déu, han d'agenollar-se obedients a les
xes

prescripcions litúrgiques" :

L'estructura litúrgica en la construcció deis tem
ples, per Josep Tarré, Prev. [un deis autors de
l'Eucologi] (amb 7 gravats).
L'altar, per Manuel Trens, Prev. [director del
Museu Arqueológic del Seminari de Barcelona]. Re.
sums histórics i normes práctiques sobre l'altar en
general i els seus di f erents elements : Mensa, cibori,
baldaquí, antependi, creu, etc. (amb 73 gravats).
La indumentaria litúrgica, per Josep Gudiol, Prev.
[conservador del Museu Arqueológic Episcopal de
Vich]. Resums histórics deis diversos vestits i or
naments (amb 34 gravats).
Confecció d'ornaments litúrgics, per Antonino Te
nas, Prev. (Normes práctiques, amb patrons i altres
figures).
Ve a seguit una collecció fotográfica dedicada a
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Catalunya. Aquesta

part del llibre és com si diguéssim el e,atáleg
ustrat de l'Exposició, car s'hi veu una selecció
de les
obres que hi f oren exposades i de les que hi for en
solament reproduides. Es un aplec de documents interessantíssims, i encara que no hi és representa da
ni la totalitat deis artistes
moderns que a casa nostra fan art religiós, ni s'hi
troben, d'alguns deis q ue
hi són, certes obres
característiques,
malgrat no estar-hi tampoc ben destriat
go que és art religiós de
go que és própiament art
litúrgic, és a dir, subjectat
a les lleis
canóniques, resulta una revisió sumaria
deis esforgos f ets a casa
nostra per artistes, com unitats i institucions, fervorosos en portar
a la glórla
de Déu i del seu culte
una vibració i un treball
pre

en

sem-

creixenga.

Hi trobem en aquesta
serie de seixanta
s,
davant de tot, l'obra plástica capital de lamine
la nost ra
renaixenga ahora religiosa i collectiva,
obra mag na
d'art humá i de ciencia
litúrgica, la creació ferve nt
d'aquell qui meresqué ésser
anomenat per un prí ncep de l'Església (el Cardenal
Ragonesi) el Dant de
l'Arquitectura. Vull dir el Temple Expiatori
de la
Sagrada Família on tot justament aquests dies
ha
tret florida el seu primer
campanar, coronat son cim
alt d'una creu com una
rosa ;
esglésies d'E n
Gaudí, i d'En Jujol son deixeblealtres
; l'altar major am b
cibori de Cervera (no ben bé
llegim a les regles), peró litúrgic, aquest, segon s
notabilíssim tanmateix
sota el qual
obra d'En Francesc Folguera
po
guérem no fa gaire adorar a la que és
Mestressa
i
Reina de l'eixerida capital de les Segarres
;
la
Ca
pella del Pensionat de les
Germanes
s
d'Horta, amb l'altar d'En Darius Vilás,Dominique
el
conjun
t
del qual se'ns diu que és un
model d'ajustament al s
cánons ; el projecte magnífic
major per a 1 a
Parróquia barcelonina de Santad'altar
Madrona,
d'En L,luí
Bonet ; la restauració de
1 altar de Sant Pere de
Terrassa, d'En Rafael Masó, que ens fa
enyorar el
veure-li de company
la de Sant Pau del Camp de
Barcelona; la Capella de les
Mares Ecolápies de
Girona, obra notable de la Galeria
deis Bells Oficis
de la ciutat de
l'Onyar
i el Ter ; el projecte i bou
grup de f otografies de
Seu nova de ',leida, ambl'altar major i cibori de la
l'absis recent eixit del pin
zell d'En
Francesc
Galí,
el mestre educador d'una
f ortíssima
generació d'artistes, ánima i director de
la malaguanyada
Escola de Bells Oficis de Barce
lona, enf onsada també
aquesta per
seísmics de qué parlávem ; l'obra aquells fenómens
mona, l'altre gran mestre, el més d'En Joan 1.41i
catalá, el més in
discutiblement catalá i el més religiós del
nostres
al

—

-

,

—

—

-

-

pintors, obra immensa, representada en
l'exposició
i en el catáleg
per una vista de la cúpula del Cam
bril de

Montserrat, apoteosi pictórica de tots els
religiosos i tradicionals de la terra, i per la
cúpula de "l'Zscorial" de Vich, més
humana i més
catalana encara si és
possible
; la d'En Dionís Bai
xeras,
valors

arbre de bona soca, per la decoració de la
Gran Sala d'Actes
del Seminari de Barcelona; la
d'En Darius

Capella

del

Vilás,

tan

Santíssim

extensa i rica, sois per la
construcció a St. Josep

en

Aquel número

ha passat
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Oriol i un bocet de vidriera, i a fe que és 'lástima
que no hi hagi res de la decoració del pati del 10
ment de Pietat Catalana ni de les capelles de l'es
glésia del Carme de la qual, com deis altars de
St. Cugat, obres remarcables d'En Pencas, de
valor
estimable dins j'actual moviment, no hi havla a
l'exposició cap mostra.
Dos deis més eminents deixebles d'En Galí, ambdós amb el cor i els ulls clavats a Italia, els pintors
decoradors Aragay i Obiols, segueixen amb les pin
tures murals del Baptisteri de Breda i de la Capella
de l'Institut de Cultura de la Dona. Ve
llavors l'es
cultura, amb l'altre Llimona al davant, portant una
de les seves Verges Immaculades, flors de pietat i flora
de raga, de f ront pur com neu en la serra ;
amb el
Sant Josep d'En Pere Jou, tan pie de sentit; amb
l'Assunipta, d'En Solanich, per a la Seu de ',leida, tal
volta massa hellénica. I ve l'orfebreria, l'art
de tan
fort conreu a Catalunya, amb la creu d'aram
jat i esmalts, del malaguanyat Vilás junior; repu
i les
peces insignes del tresor de l'Institut de Cultura,
obres d'En Mercader : l'encenser
d'argent i esmalt,
les canadelles d'argent i un deis
calzes, mancant-hi
aquella Vera Creu de cristall de roca i
malaquita,
que és la pega mestra de la casa i un
deis joiells més
prominents que veiérem a can Maragall, mancant-In
tal volta la credenga amb
l'apostolat d'argent mas
sís ; ve el portapau d'ágata, pega veritable
de museu,
d'En Ramon Sunyer, i el salpasser
de Sta.
—

Madro
echantillons selectes, sí, peró massa breus, de l'ex
quisit cisellador de cimalts de senyeres ; i... en
fi, dei
na,

xant-nos moltes altres coses

dignes d'esment, tan
quem-ho, comengant i acabant pel cap d'amunt, amb
les obres de fusta i f erre
aplicades a ús
de
l'incomparable Gaudí : els armaris, bancs,litúrgic,
faldistori,
canalobre i tenebrari de la Sagrada
Família.
Aquí tenim, en un cop d'ull, go que l'Anuari tan
ea, segellada la coberta per un
ángel barroc, f et en
boix per l'Obiols. Que els fidels s'hi
delectin, i que
els artistes s'hi alligonin, i que en
endavant solament
pel canal de les normes santes de la Litúrgia
facin

passar la correntia de la inspiració, de
l'estudi i del
treball de llurs mans. I que ens serveixi a
nosaltres
d'esperó espiritual en anar al combat contra els qui
volen desheretar el poble fent del cor
humá un de
sert sorral on no pot aixecar-se cap
temple, ni re
tre's cap culte ; contra els qui volen
empobrir i f er

miserables els treballadors, llengant-los f ora
de la
religió, f ora del temple, f ora de la vida litúrgica
;
contra els qui volen emancipar l'obrer
comengant
per f er-li perdre el millor del seu patrimoni,
i per

f er-lo

incapag d'enlairament sobrenatural. Cloguin

aquesta crónica unes paraules
d'ensenyanga del Bis
be Torras i Bages recordant
que "l'elevació del po
ble per maja de la ltúrgia és
evident, i podem dir
que la litúrgia és la má que
Déu allarga al poble
per a algar-lo de la pols de la
terra, on está desem
parat, i portar-lo a la societat
altíssima de la subli
mitat divina" (4).
R. RUCABADO

(4) Dignitat i popularitat

per

la

de la litúrgia eatblica.

censura

Vich,

nas.

governativa
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EL REGNAT DE L'AMOR

La suavítaf del crísfíanísme
Hi ha llames d'una gran agudesa

psicológica que

fins els replecs més íntims de la nostra ant
ma. Us diran els vicis i els defectes deis seus ger
mans. Aquests homes, peró, tan aguts i tan subtils,
moltes de vegades no saben destriar els pro pis de
fectes. I és que és molt difícil saber mirar cap
endintre. Si grateu una mica, sota el mantell de la
humilitat traben l'home superbiós. La supérbia fa
grans estralls entre els homes. Quants homes tro
baríem que sense donar-se'n compte són superbio
sos! Si algú els contradiu, com si ells posseissin la
veritat absoluta, s'enfilen com uns energúmens dalt
el pedestal de la.supérbia.
veuen

més gran sigui la vos
és també molt més gran
la
davant de Détt? Es que
creieu que US ha estat donada la intekligéncia per
qué esguardéssiu amb menyspren els vostres ger
mans? Si la intelligéncia no us serveix per acon
seguir la vostra santificació, tant se valdrkt que
Peró

tra

no

veieu que

com

capacitat intellectual,
vostra responsabilitat

fóssiu ignorants.
Amb la saviesa,

no amb l'erudició, aconsegui
obrir les portes del cel. Si no sou humils és
endebades que siguin molt profunds els vostres
coneixements. No són més grans als ulls de Déu
els savis i els erudits, sinó aquells que porten més
llum a l'esperit. Si no us feu petits com els infants,
no entraren al cel.
Jesús hauria pogut humiliar els savis de la ter
ra descobrint els misteris de la vida i de la mort,
i no obstant, no parlava sinó de les veritats eter
nes. El nostre Redemptor no vingué al món a fer
homes savis, sinó a salvar animes.
Molts homes de talent m'han causat una gran
commiseració, quan he descobert llur altivesa. I bé,
germans, de qué teniu orgull? Posen a un costat
les coses que saben, i a l'altre les que ignoren, i
s'esvairá com el fum la vostra vanitat. L'home,
com més savi és, més s'adona de la seva mesqui
reu

nesa.

Generalment els superbiosoii els que creuen que
el món els esperava com la vinguda d'un nou Mes
síes, són també cáustics. Quan parlen deis seus ger
mans els trituren. Unicament ells són grans i per
fectes. Ai, si us poguéssiu veure Vánima quan ba
vegeu l'honor i el prestigi del germá!... Es tan
gran llur supérbia i llur vanitat, que arriben a
creure que aquells que no estan amb ells, estan
contra

d'ells.

discrepem dels nostres germans
l'ordre opinable, pera semPre ens hem de com
batre amb caritat.
Els pagans exclamaven: miren com s'estimen
els cristians! Ara segurament no podrien fer aques
ta exclamació. No ens estimem. El nostre cor és
Es natural que

en

eixut com la terra clivellada. Ens mosseguem els
als altres, com enernics irreductibles.
Si en el nostre put no brilla la flama de l'amor,
és que no som cristians. No podem separar el
cristianisme de l'amor. Els fariseus preguntaven
Jesús: "Mestre, quin és el gran ntanament de la
llei?" Jesús respon: "Amarás ton Senyor Déu amb
tot el teu cor, amb tata la teva ánima, amb tata la
teva pensa. Aquest és el majar i primer manament.
El segon és semblant a aquest: Amarás ton prois
me com a tu mateix". (Sant Maten, c. XXII).
I voleu, dir que nosaltres l'estimem el proisme?
Ah! Quin cor més eixut tenim!
Trabaren cristians que no san superbiosoS, ni
vanitosos, peró són poc humans. Aquest és un de
fecte molt estés. Alcen un mur ben alt entre ells
i els homes, i no se senten lligats amb els seus
germans. Per aixc't són poc efustus. A l'entorn del
pit porten una cuirassa d'acer. Ai! quina pena que
fan aquests hontes! Com poden viure tancats dins
el vostre egoisme! No imiteu els crustacis que ro
manen arrapats a les pedres, sinó els ocells que
valen i canten sota la volta refulgen,t del cel. Bella
cosa és recollir-se dins el santuari de Vánima i anar
a poc a poc esquincant el vel que ens priva de
veure les coses eternes; peró el recolliment no ha
de servir per a isolar-nos deis nostres germans,
sinó per a tornar a la vida més forts, Inés purs i
més humans.
En els nostres ulls hauríem de portar-hi sempre
una mica de blavor de cel i en el nostre cor la pan
i la serenitat de les muntanyes. Un, cristiá hauria
d'ésser l'home Inés dolc i suau de la terra. Deixeu
la causticitat per als mundans.
Heu vist que és dalla i blava la llum que da
valla del cel quan es fonen les estrelles 1, el sol
posa una mica de porpra damunt el cim de les
muntanyes? Així hauria d'ésser dolect ?ánima del
uns

cristiá.
Si anant pel món trobes un captaire, amb el sac
coll, parteix-te a,mb ell el pa i el vi perqué és el
ten: germá. Si veus que un home sofreix, aconhor
tal. Si plora, amanyaga el seu esperit amb paran
les de consol. Obre els braços a tots aquells que tu
puguis afavorir.
Bandegem, dones, germans, l'orgull, la vanitat
i la supérbia. Vindrá un dia que es clouran els
a

teus

ulls i

ningú no

es

recordará de

tu.

Si

tu

no

ha

guessis nat, les coses seguirien de la mateixa ma
nera. No et facis iblusions: per savi que siguis, la
humanitat pot prescindir de tu.
No és par la saviesa la que desvetlla l'esperit
deis homes, sinó l'amor i la suavitat. De vego,de.s.
les paraules que brollen deis llavis d'un home savi,
són fredes con el marbre.
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Al

convent de Santa Clara un dia predicava
Certament que la
esa i l'erudició no sów
teóleg anglés molt saberut i els oients l'escol. incompatibles amb la savi
santedat;
peró si no som
taven amb indiferéncia. Para
després el pobrissó humils de molt roca cosa ens serviran els conei
d'Assís i els ulls d'aquells que escoltaven s'humi xements humans.
tejaren de llágrimes. Es la paraula cálida., roenta
Estimem-nos i bandegem les petites passions
la que commou. Semi+ Francesc, com
que portava que són un obstacle perquJ regni la pau i l'amor
molta de llum a clintre, encenia la flama de l'amor entre
els homes.
Un

diví al pit deis homes.

.t.
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PROBLEMES DEL DIA

La infensíficadó del treball
Una de les declaracions més remarcables fetes pel obren manuals, sinó en dedicar massa
obrers a de
marqués d'Estella, recentment, fou que convenia in Iterrninats rams de la producció sobrecarregats
d'e
tensificar el treball deis funcionaris públics i deis xisténcies.
obrers manuals.
Si l'obrer manual intensifica l'esf org, el producte
Aqueixa necessitat és evident.
que elabori sortirá més barat encara que n'hi hagi
Una de les minores que molta gent es prometé del de sobres i es recarreguin els stocks.
nou

régim,

fou la mobilització de les oficines de l'Es
totes les seves
rodes articulars, el rápid i honest despatx deis innom
brables expedients que s'arrosseguen anys i panys
Per aquelles taules i per aquells armaris esquitxades
de tinta i coberts
de pols.
Ara per ara els bons propósits d'En Primo de Ri
vera no han reeixit, i compti l'animós president
del
gabinet cívico-militar avui imperant, que la regene
ració político-administrativa d'Espanya ha de comen
gar precisament per aquí.
Es la burocrácia qui vera
rnent governa la nació, i gosem a dir que el mateix
govern.
I tingui's per cert que ningú no creurá mai en
la
tan promesa i
cantada regeneració d'Espanya que
no vegi i
toqui en els dominis burocrátics les tantes
voltes preconitzades reformes i les activitats en ells
tan necessáries.

tat, la rotació vigorosa i harmónica de

la

Mentre els

burocrácia,
administrativa

governs contindin essent presoners de
no

es

fará

*

Quant

res

espanyola.

de profit

en

la

política

*

*

la intensificació del treball en els obrers
ha respost per ells El Socialista, per be
que calgui dir que sois en
representa una petita part.
Socialista nega la necessitat d'aquesta intensi
a

rnanuals, ja

ficació.

Els arguments

qué es funda per a negar-la s'in
més es treballi, més s'agreujará la
superproducció, que és la causa de la crisi actual del
treball que té milions d'obrers amb les mans ple
clouen

en

un :

en

com

gades.

L'argument és

Producció

no

té

sofístic.

!'origen

en

Ço que ocasiona
treballar més

o

la super
menys els

Es ciar que

a

l'ensems la intensificado del treball

ajuda aquest recárrec, peró agreujant-lo, demés, per
qué encareix aquesta superproducció.
No es pot, amb bona lógica, combatre la justa in
tensificació del treball en nom del perill de la super
producció. Aquesta no ha d'evitar-se encarint la má
d'obra per mitjá de mans remisses, sinó moderant el
nombre de bragos actius aplicats a productes so

brers.

*

* *

La intensificació del treball és

ri en la sospirada solució del
ment de la vida.

un

resultat

necessa

problema de l'abarati

Mentre cadascú no treballi a consciéncia go que
deu i pot, aquest problema, com de fet es veu, s'anirá
fent més ardu cada dia; cada dia més angoixós.
Entengui-ho així tothom.
No és que manquin altres causes per aquest enea
riment, peró no hi ha pas dubte que aquesta de la
migra& producció de la má d'obra és una de les prin

cipals.
El marqués d'Estella ha estat encertat preconit
zant la intensificació del treball,
peró si no comenga
per imposar-la a les oficines publiques... sermón per

dido.
Els obrers no faran cap esforg mentre l'exemple
no vingui de dalt. I ádhuc
així...
I els funcionaris de l'Estat no s'aplicaran al tre
ball llur al/lb delit, si l'Estat no els paga religiosa
ment la tasca.
Es un absurd, demés d'una iniquitat, exigir a horn
un treball complet amb un sou incomplet.
"Músic mal pagat no fa bou so", diu l'adagi.
viceversa.

E.
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TORNANT DE ROMA

Records d'un pele grí
A la pregunta amb

que acabava, dissabte passat,

aquestes lleus cróniques,

responc avui que se mlm
altra allau de fantasmes que
tornava furiosament del caire del cráter cridant com
enfollits : Enrera! no hi vagin ! hi ha pena de la
vida! arrossegá el cronista camí aval!. Als pocs mi
nuts, xops, apedregats, balbs de fred, amb els ner

posá

vis

la

prudencia. Una

dringant, artibáretn

a la cambra del funicular
retornárem per dins i per f ora...
A poc d'emprendre la imposant baixada, i en el
punt més esgarrifós, una pana ens deixá penjats
i tremolant i no de goig... Afortunadament durá poca
on

prompte

ens

estona.

Ja en la segona estació del funicular, deixárent
folgats abrics alpins i, ben acomodats en cotxes

els
fins

a

cert

punt confortables

—

on

reaccionárem

com

pletament

emprenguérem la davallada pel mateix
camí. En arribar a la regió deis camps uberrims, les
nuvolades van esvair-se, i poguérem fruir d'uns pai
satges de sobirana magnificencia.
Amb quin daler respirávem! Amb quant de goig
Ireiem Ilunyans els perills passats I
Un venerable sacerdot ens deia que, sense neces
era pecaminós el fet de
visitar el Vesubi en
temps tan rúfol : una imprudencia temerária! I pen
sar que
hi hagué romeres que arribaren prop del

sitat,

cráter sense més abric que l'usual! Aleshores várern
saber que una petita colla de romeus pogueren con

templar-lo a plaer unes quants segons, grácies a
rápida clariana que es féu en el tou de núvols

una

que

cobria el cel. Veieren al fons del gran embut del
cráter uns munts de pedruscalls negrencs, encovats,
ardents i Ilençant fumeroles flamejants, i sentiren
fortament el baf de sof re característic del fenomen.
Confortats amb un suculent dinar de viatge, tot
fent via cap a Herculá i Pompeia, arribárem, ernba
dalits per la bellesa deis camps, amarats de sol ales
llores, a aquelles famoses ciutats dos mil anys ha
sepultades per les cendres del Vesubi, i avui dia res
uscitades per dir-ho així, grácies a la ciencia i al
treball d'hornes benemérits i d'obrers inte•ligents i
ardits.
Val a dir que després de les fortíssimes emocions
so frides el matí, aquestes d'ara,
tan planeres i en
mig d'una campanya somrienk i tranquilla i amb
tina suau calor reparadora, per afegidura, no podien

corprendre'ns massa.
primera impressió, en posar peu al carrer Ma
jor de Pompeia, fou de desengany. S'ha escrit tant
sobre ambdues ciutats i tant s'han ponderat, per
atraure turistes allí, que un horn, en recórrer aquells
modestos carrers i contemplar les seves cases car
pas

La

rinclones i ádhuc les villes més anomenades, no hi
veure res de nou, ni que cridi desmesuradament
l'atenció. Les restes d'algun temple, les del mercat
amb les seves taules de marbre i, especialment, el
teatre, que está com a punt de funcionar encara, pro
porcionen agradables sorpreses. Peró com que s'han
exagerat meridionalment totes aquestes coses, la ima
sap

ginació, avant d'elles, en palpar la leva actual rea
litat, en surt de la visió bastant decepcionada.
La impressió cabdal que ens enduguérem d'aque
lles interessants ciutats desenrunades, fou de desen
El món fa resoltament el scu camí per sobre
i prescindint de tot, de cara als seus destins
providencials. Les coses mortes, ben mortes estan.
Si aqueixes terres alegroies eren placévol sojorn
cstimat deis romans afortunats, res no tenen a en
vejar-los els rics del nostre temps. Davant per da
vant, i dins mateix, de les millors vales de Pompeia,
pensávem amb les nostres villes de Sarriá i Sant
Gervasi i somróiem irónicament. No tenen punt de
comparança.
Ara bé; com a lligó de coses, aquella gran catás
trofe que colgá de laves flotants les dues ciutats fa
moses, quasi tan famoses com les de Pentápolis (i
scgurament de semblant ética social...) és una lliçó
superba, corprenedora. Hom pensá esgarrifat en un
Montjuich, en un Tibidabo, tornats Vesubis ; en una
ciutat, Barcelona, émula de Pompeia en tants cai
res...
Bon Déu! Bon Déu!
Ja fose arribárem, de retorn, a Nápols, fatigat el
cos
i decebut l'esperit, i amb més ganes de jeure
que de recórrer les seves principals vies, radiants de
Ilum, que ofereixcn els brillants aspectes de tota
gran ciutat moderna.
Nápols és una de tantes, peró té característiques
que la fan agradosa i encurioseixen força els foras
cant.

de

tot

ters.

estol d'hotcls magnífics que multipliquen
la gent amb la seva franca ama
bilitat, i els bons records histórics que pertot arreu
fiblen a Nápdls, conviden a sojornar-hi i... al repós.
TE ha

els

seus

un

atractius, i

J. J. C.
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enriquir la nostra literatura i
la nostra espiritualitat.
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donar

nous

F,sposalles

—

Poemas de Joaguini Folguera— Pdrtic de Josep
Biblioteca Sabadellenca

—

M.

Preu: 5

pessetes.
El nostre estimat amic Joan Costa i Deu, un deis
periodistes de més lluc de la premsa catalana, al da
vant de la Biblioteca Sabadellenca, realitza una obra

eminentment cultural

patriótica. Es natural que la
Barcelona, que ha estat plasmada per tots
els catalans, sigui el centre de la intellectualitat
ca
talana ; peró totes les ciutats importants de Cata
i

ciutat de

lunya haurien de mantenir ben viva la flama de
cultura i l'amor a les tradicions pairals.

la

Si totes les ciutats imitessin l'exemple
de Saba
dell, aplegant l'esforç de tots, aconseguiríem
que les
manifestacions de la nostra cultura fossin més har
móniques i equilibrades. Els intellectuals de Barce

lona no escriuran mai la historia de les ciutats ca
talanes escatnpades arreu de la nostra terra. Son
elles les que s'han de fer coneixer i demostrar al
seva

espiritualitat.

Les estadístiques ens diran que a Sabadell hi ha
un número
determinat de fábriques i la geografia
ens fará
coneixer el número exacte deis seus habi
tants, pero no ens dirá quins són els seus bornes
d'esperit. Tothom sap que Sabadell és una gran ciu
tat

industrial,

on

les

maquines trepiden

sota el

furn

espesseit que plana damunt les fabriques, pero pocs
saben que en aquella ciutat agitada hi va náixer un
Poeta amb l'anima roenta i la paraula
cálida que es
deia Joaquim Folguera.
La Biblioteca Sabadellenca es proposa publicar to
tes aquelles
obres d'autors sabadellencs que repre
sentin un valor en la cultura
general catalana i que
posin de manif est
l'espiritualitat d'aquella ciutat sota
diversos aspectes. Es, doncs, aquesta una tasca ben
hable. Els Poemas de Joaquim Folguera és la dar
rera obra
que han publicat. Són prou coneguts i
nuats aquests poemes perque nosaltres
ens
abstin
guern de parlar-ne.
Llegint les poesies d'En Fol
guera, un horn es plany que la mort hagi arrabassat
tan
prematurament la vida d'un poeta tan formi

dable

Deixant
en

absolut,

dintre

de banda el

seu

idean, que

no

compartint

cal conf essar que En Folguera portava
un poeta que l'hauria
conduit als cims més

alts de la
poesia.
Sabadell des d'ara no será únicament
industrial, sinó que caldrá reconéixer-li

expansiva cultural

que

una

ciutat

força
contribuirá poderosament a
una

vigatans

zeta de Vich”.

Heus aquí una obra de curtes dimensions, pero
altament interessant. Cal únicament donar una ulla
da als títols de cada capítol per convencer-se que es
tracta d'una obreta que té un gran sabor popular i
que recull costurns que tenen un gran interés.
Es un gran encert que es publiquin aquesta

d'obres,
tenen

-

titán els fruits de la

a

Recull de costums, per A. Grie

ra, Prev.— Biblioteca d'autors

—

caires

nous
Les

López-Picó

11

mena

totes les coses que es refereixen al poble
gran encís. El poble está per damunt de les

can

un

modes literáries. Recollir els costunts populars será
sempre una tasca meritoria.
Mossén Griera ha sabut seleccionar les tradicions
tan assenyadament, que l'obreta té una gran ame
nitat. Es recullen unes tradicions altament curioses
i interessants, referents totes elles a les esposalles.
Aquesta obreta és tarnbé interessant sota l'aspecte
filológic. Són aplegats una serie de mots, vius en
cara en determinades comarques, que tenen un gran
interés per aquells que es preocupen de l'estudi del
llenguatge popular, que no podem de cap manera
menysprear.

vigatanes, durant la revolta de Cata
lunya contra Felip IV (1641-1646), per Josep
Gudiol i Cunill, Prev.— Biblioteca d'Autors Viga

Les monedes

tans.—"Gaseta de Vich".
Mossen Gudiol és un horne erudit i cultíssim, al
es deuen treballs d'investigació interessantís
sims. El seu darrer treball no és únicament un es
tudi de numismática local, sinó tatnbé un estudi de
f ets histories del segle XVII que tenen un gran in

qual

terés.
Els
tat de

Reis havien concedit pertnis a la ciu
Vich per encunyar monedes, per bé que els

nostres

Bisbes ausetans tinguessin el privilegi d'encunyar
Com que es desprengueren d'aquest privilegi,
aquest restá inherent al poder reial.
Mossen Gudiol ens parla amb gran riquesa de
dades históriques, i f ent encertades observacions, de
ne.

encunyacions que f éu Vich durant l'época de la
revolta deis catalans contra Felip IV. Com que
aquest és un període interessantíssim de la nostra
historia, el llibre de Mossen Gudiol no té solament
interés local, sinó que interessa a tots els catalans.
Mossen Gudiol ha posat una vegada més de re
lleu la seva erudició i el seu gran talent d'investi
les

gador.
CIVERA
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gastronómica, de una misma inex
pugnable idiosincrasia local". Sabíem que el senyor
Gaziel era enginyós, peró tnai no hauríem cregut
luctuosa y la otra

D'ací í
Han passat els Reis omplint de joia el cor deis
infants.
Nosaltres, si haguéssim tingut influéncia amb els
Reis, al baleó de determinades persones i de deter
minats diaris hi hatitlem deixat una mica de seny.

que ho fos tant.

Si hagués dit que "La Vanguardia- servia per a
embolicar els tortells del Forn de Sant Jaume hau
ria estat més just i ponderat.
Un diari que té tantes planes serveix per a mol
tes

coses.
* *

*

*

*

*
ens trobávem al
saló de Sant Jordi
Diputació, i várem veure dos obrers que per
engrandir fa porta de les noves dependencies que
s'estan construint, a cops de martell mutilaven les
pintures murals d'aquell saló.
Han desaparegut ja dues figures.
Veient aquella mutilació, per una estranya asso
ciació d'idees, várem pensar en la irrupció deis bar

L'altre dia

Lerroux,

El senyor
segons han manifestat els seus
amics (el famós cabdill encara té amics), es pro
posa donar una séric de conferéncies arreu de Cata

lunya.
Per

a

donar

aquestes conferéncies

polsar aquel! célebre jipi, amb
ta popularitat.

el

qual

ha fet desem
va

obtenir tan

de la

bres.
*

*

*
* *

Din un diari que el Congrés Internacional de la
Propietat Urbana ha obtingut un sorollós fracás.
Será potser veritat que no ha tingut cap eficacia,
peró en canvi ha servit perqué el senyor Pich po
gués delectar les nostres elides amb la seva.eloqüén
cia i perqué es celebressin una série de banquets su
culents.
en

Seria curiós de saber els banquets que s'han donat
poc temps. Avui se'n celebren per qualsevol pre

text.

El senyor Pich va dir que molt aviat es celebrada
un altre congrés de gran ressonáncia.
Segons declará a la clausura del darrer Congrés,
hi assistiran tots els representants deis pobles que
parlen la !lengua llatina.
Sí que será interessant aquest congrés !

*

El President de la Diputació ha visitat el ministre
de Grácia i Justicia per a pregar-li que siguin retor.
nats a la Diputació els tapissos que decoren algunes
parets del Palau de Justicia, i que pertanyien a aque
lla corporació.
Sembla que les negociacions van per bou camí.
Quan temps enrera foren reclamats, el senyor Ro
rnanones, que era ministre de Grácia i Justicia, con
testá negativament.
Una de les raons que invocava era el dret de con
-

-

quista.
Si hagués estat a l'oposició, segurarnent hauria
dit que la petició era justa.
Dóna sernpre la casualitat que quan no governa
fa l'ullet com volent dir : deixeu-me fer... I quan
governa fa aquella rialleta de conill que tant el ca
racteritza...

ens
*

*

*

*

Es calcula que durant les festes de Nadal s'han
venut queviures per valor de divuit milions de pes

*

*

setes...

Ja veieu

si

és gran

l'entusiasme de la

Quina manera més edificant de celebrar les festes
de Nadal !
Seria curiós saber els diners que es varen estner
çar en tabac i llepolies de tota mena.
Tant que costa construir mia església o un hospi
tal, i en canvi es malversen els diners en coses su
pérflues.
Es natural que es celebri una diada tan gran, pero
sempre tenint present que no vivim per tnenjar, sinó
que mengem per viure.
*

*

*

En Gaziel, damunt les planes del diari "La Van
guardia", ha dit, referint-se a les esqueles que li do
un
carácter macábric : "Las esquelas mortuo
rias son exactamente lo mismo que los tartells del
Forn de Sant Jalone: manifestaciones distintas, una

nen

En

nostra

ciutat !

un

que té el

Es

veu

teatre de Barcelona s'exhibeix un senyor
dormir la gent.
que aquest senyor ha fet un viatge per tot

poder de fer

Espanya.
* *

*

El dictador de Grécia, en la proclama que adreça
país, entre altres coses diu que el parlamentarisme
ha fet molt de mal.
Ens jugartem un peix que aquest dictador no sap
dir quatre paraules en públic.
Tots els que no saben parlar diuen mal deis ora
(lors.
Segons (finen els diaris l'esmentat dictador estava
a la Presidéncia voltat de soldats.
Els soldats d'aquell país porten unes faldilles cur
tes, i de lluny estant semblen ballarines.
El dictador, voltat d'aquella mena de soldats, deu
ria semblar l'apoteosi d'una opereta vienesa.
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Sotelo,

comenga pas gaire bé. F,Is grans pro
amb qué ens ha sorprés En Calvo

posant-los

en

vigéncia tot seguit, han deixat

a

tothorn amb la boca badada. Ah! I no és que es
tiguin mal orientats. Es que topen de front amb la
realitat actual i passen, en part, els límits de les
possibilitats imaginables. Demés, hi ha novetats poc
maclurades. El conjunt donará, segurament, molt de
joc i pocs

diners, de

moment.

Els bons desigs del Ministre d'Hisenda portaran
una forta
pertorbació a les oficines del Ministeri i
les classes
contribuents. En aquestes hi han costums,
practiques, i abusos si es vol, tan arrelats, que ata

.1

car-los

corregir-los en bloc és anar a un fracás se
dany de tot i de tothom.
Aquesta és la nostra primera impressió i aquest ei
nostre primer i sincer judici dels projectes d'Hisen
gur

o

en

da publicats aquests
dies.

Reconeixem
propósits, una

el senyor Calvo Sotelo excellents
técnica de gabinet ben remarcable, i
una laboriositat
extraordinária. Peró fins que en ma
téries hisendístiques no sigui calvo de nom i de fets...
Ja estarem contents que faci economies, que talli
lC cop el contraban,
que activi la recaptació ordin
na, que liquidi els atrassos, que posi ordre a les ofi
cines del seu ram, que exciti el zel deis
subor
dinats, que vigili als agents recaptadors, seus
furgui
que
en els
antics dorninis del caciquisme, que sirnplifiqui
1
moralitzi procediments, que administri justícia seca
fins allí on arribi la seva
jurisdicció, i un poc més
enllá encara...

Creiern

en

per moltes de

raons

que aquests Decrets

quedaran ferrns, peró també creiem que el seu autor
els anirá rnodificant segons lleialment
aconsellin les

circumstáncies. Pensar el contrari fóra agreujar-lo
Ara bé; és precís que els organismes
cridats en pri
Oler terme a illustrar
el Govern i l'opinió actuin ara
amb

serenitat i assiduitat. Res de campanyes crida
iteres ni de frases fetes. Al gra i
res més que
al
gra. Pensi's que es
tracta d'una matéria que no ad
met més que arguments
contundents i considera
cions raonades.
L'amargor d'aquestes reformes ha vingut compen
sada arnb el joiós
dringar deis cascavells polítics. Ja
teniln En Lerroux en campapya. El Carnestoltes s'ha
anticipat un xic enguany. Cal aprofitar-se'n.
Lerroux s'ha tornat jove. Vol operar com en ternps
d En
Moret, com en aquells deliciosos temps en qué
•Madrid el facturaren alegrement a Barcelona.
Qui no recorda les seves Ilargues
campanyes que
•

Ja

3011

C

1

A

L

13

en
aquells famosos discursos contra la
Religió i la propietat i culminaren en la Setmana trá
gica la glória demoníaca de la qual T,erroux va vin

ESPANYA ENDINS
L'any nou

O

culminaren

que passa
jectes d'Hisenda

S

de

dicar per ell sol en ocasió memorable ?
Peró no és solament En Lerroux qui es mou de
valent aquests .dies. En les columnes d'un vell diari
separatista de Madrid, ex-famós i més mort que viu
ara,
en El Imparcial—, han tret el cap per uns
moments un escamot d'homes de l'antic régim. De
més, alguns d'altres, que semblaven morts, van sor
tint de la regió de les ombres i cornencen d'operar..
Tot fa creure que l'any nou en portará de f res
--

ques.

ESPANYA ENFORA
Del fet culminant del dia
la proclamació Pa
la Reialesa de Crist
en
parlem, com és
en article a part.
Fora d'aixó, go que priva és la qüestió de Mos
sul, que cada setmana canvia d'aspecte. El govern
turc no pot obrar lliurement en aquest afer. Així
com el poble anglés descansa per complet en els seus
governants, el poble turc es veu que no se'n fia massa.
Exigeix les terres de Mossul perqué són legítima
ment seves. Amb semblant pressió la diplomácia tur
ca ha de fer molts d'equilibris per a negociar una
solució pacífica amb la diplomácia anglesa, que tam
bé es sent contrariada per tal motiu.
Una guerra sembla que no és possible ara, peró
turcs i anglesos acumulen f orces en els llocs estra
tégics més indicats pels relpectius interessos.
Com que ara estan de moda les dictadures, els
grecs se n'acaben de donar una amb totes les solem
nitats de la llei, anem a dir.
A Franga, ara per ara... Els esforços colossals de
Briand per evitar una nova desfeta política van reei
xint a poc a poquet. Bé prou que ho diuen les cotit
zacions deis francs. Els cartelistes no el poden veure,
peró l'aguanten perqué tenen por que la caiguda de
Briand seria la seva própia caiguda. Els carteliste,
—

pal de
degut,

—

tenen por.

I cal que

en

tinguin.

El balanç de

la seva dominació, que acaba de pu
blicar la premsa francesa, és terrible per a ells i per
a la própia desgraciada nació veina. En divuit me
sos els cartelistes han inutilitzat sis ministres d'Hi
senda ; han inflat la circulació fiduciária amb disset
mil milions ; han fet empréstits per trenta un mil
tnilions ; han augmentat els impostos en den mil mi
lions ; els francs han passat de 40 a 26; la vida s'ha
encarit un 25 per loo; s'han enardit altra volta les
passions polítiques ; s'han accentuat els centralismes ;
l'Alsácia-Lorena es queixa i protesta deis governs
del Cartell... Pobra Franga!

J.
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Noticiad
ESPANYA
El Govern ha tancat una escola comunista a Fuen
labrada i forma expedient al mestre. Está molt bé.
Peró no és solament a Fuenlabrada on es fa comu
nisme, que és fer ateisme i acratisme i tota mena
de coses dolentes. Busqui, indagui i assabenti's bé
el Govern del procedir de molts mestres i de les co
ses que ensenyen, o deixen d'ensenyar, als seus dei
xebles...
—La pelegrinació deis mestres espanyols a Roma
ha estat go que se'n diu un exitás. El Sant Pare es
mostrá complagudíssim de poder-los rebre i salu
dar-los personalment. Eren prop de dos mil.
Aquesta ha estat la pelegrinació que ha tancat
dignament l'universal série de romiatges que l'Any
Sant ha portat a Roma.
—En el Congrés Internacional que va tenir lloc
a Brussel•es, de l'Organització científica del Trebali,
s'acorda crear un organisme internacional perma
nent, que tingui per missió convocar congressos pe
riódics i treballs, per al desenrotllament de l'orga
nització científica, per tal d'augrnentar el rendiment
de tots els factors de la producció. Aquest acord
conté la invitació de crear organismes nacionals, i
en aquest sentit, es reuniren tots els delegatá espa
nyols, i acordaren fer les gestions necessáries per
tal de constituir l'organisme.
Els delegats de la Federació procuraren posar-se
en relació amb organitzacions estrangeres de la in
dústria textil, encara que veieren limitada la tasca
per la incompareixenga al Congrés, de delegats an
glesos i nordamericans. També es preocuparen de
preparar l'enquesta sobre la situació de la indústria
téxtil a l'estranger, dient, entre altres coses, que la
pedra angular de l'organització científica és el que
els nordamericans anomenen el "planning", o sia
l'estudi, l'análisi, la revisió de la forma d'efectuar
se les operacions de treball i el procés de fabricació,
i la correcció deis vicis i defectes que representen
perdua de temps o de materies. L'augment de ren
diment deis obrers será major o menor en unes o
altres indústries, segons sigui la seva mecanització,
peró és indubtable que totes elles són susceptibles
d'important millorament, per una atinada obervació
de les normes de treball, entre les quals sempre n'hi
hi ha algunes de defectuoses, i la seva atinada cor
recció.
L'experiencia ha demostrat que en la majoria
d'empreses, ádhuc no siguin molt grans, resulta fa
vorable una certa descentralització administrativa,
una descongestió de les
funcions directores. Aixó
dóna a les branques que constitueixen el nervi de la
indústria, una major senzillesa, eficacia i responsa
bilitat. També és convenient una secció de control
en tots els ordres. Es avantatjós saber apartar-se de
l'esquema de l'organització en una sola línia jerár
quica, peró, no obstant, l'estructura adoptada ha d'és
ser senzilla, racional, mai sobrecarregada, i en
re
lació amb les característiques de l'empresa.
—S'anuncia la próxima reorganització de la Co
missió encarregada de la censura de pellícules.
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El governador ha dit que la reorganització

es fa
base de socis de la Lliga contra la immoralitat
pública i de membres de la Junta de Protecció a la
Infancia i de la Lluita contra la mortalitat infantil.
La Comissió constará de 24 individus i en falten
pocs per nomenar. Tots ells f aran torns per a f er la
censura cada quinze dies, i se'ls proveirá d'un car
net, perque puguin anar pels cinemes i comprovar
si es compleixen les disposicions legals.
Acaba dient el governador que, per tal d'evitar
la projecció de pellícules perilloses, caldria que la
Junta es centralitzés a Barcelona, per ésser el lloc
més important d'aquest negoci, i així s'aconseguiria
unanimitat de criteri.
—La Direcció deis Ferrocarrils bascongats ha di
rigit als seus subordinats una interessantíssima cir
cular en la qual els prevé seriosament que seran
expulsats de l'empresa aquells que gosin blasfemar
el Sant Nom de Déu.
Vet aquí un procedir digne d'un país i d'una Em
presa verament católics.
Quant de camí avangaríem en la croada contra el
malparlar si aquest exemple tingués imitadors?
—S'ha inaugurat el Pósit Social de Saragossa grá
cies a la iniciativa i als treballs deis Sindicats Cató
lics Agrícoles, del qual s'esperen bons beneficis.
—El Gremi de Serrallers i Ferrers de Barcelona
celebra la seva festa patronal a honor de Sant Eloi
amb la tradicional esplendor.
quedat tancat el període d'admissió de car
tells aspirants als premis del Concurs de Cartells
simbólics deis Homenatges a la Vellesa, obert per
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
Es porten rebuts en la Secretaria d'aquesta Institu
ció setanta nou cartells concursants.
Dintre breus dies es f ara públic el veredicte que
dicti el Jtrrat nomenat a l'efecte, constituit pels se
nyors don Josep Rogent Pedrosa, don Joan Llimona.
don Lluís Serrahima i Camí, don Lluís Masriera.
don Manuel Rodríguez Codola i el Director General
de la Caixa de Pensions.
a

ESTRANGER
La Franga católica ha celebrat amb molt d'entu
siasme el primer mig centenari de la fundació de
les noves Universitats Católiques, que tantíssims de
fruits han produit. A elles es deu en gran part la
gran florida religiosa d'aquest segle, de que justa
ment s'ufanen els nostres germans d'enfla del Pire
neu. Amb tot cor ens associárem a aquesta cotrunc
moració.
—A Bélgica s'ha ratificat per la Cambra, amb qua
si unanimitat, el Conveni de Washington sobre la
jornada de vuit hores.
—L'epidémia económica de l'atur f orgós s'estén
per les terres d'Alemanya, on ja passa d'un milió el
nombre d'obrers sense feina.
—El Papa ha fundat l'Institut d'Arqueologia Cris
tiana amb tota classe de mitjans per estudiar-la bé
i convertir-la en una carrera especial. En tot pensa
Pius XI, i res no s'escapa a la seva
L'Ins
titut aquest f ara un gran bé a l'Església i a la
Ciéncia.

CA

T

A

L'UN

Y

A

Publicaclons

S

Cristiana

Canonge,
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Professor

P. LLUÍS CHALBAUD, S. J.
Doctor en Dret, membre del

LLOVERA
la Cátedra d'Apolo

Consell Técnic d'Acció

gética Cristiana d'"Acció Popular"
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Popular"

EDICIÓ

ptas. rústega.
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"

enquadernada.

la seva aparició per l'«Osservatora
Romano» amb la més bella i laudabilíssima nota
Comen tan.

Saludada

L

Pei

pel
M.

A

I

Sindicatos y
Cajas Rurales

de

DR. JOSEP

C

Popular"

d'"Acció

Tratado Elemental

Soctologia

O

a

La millor campanya
gar aquesta obra

contra

l'absentisme és divul

d'organització social agrária.

Preus especials per als senyors Subseríptors de CATALUNYA SOCIAL

Académia
Arcs,

10.
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BARCELONA

FU NI IDA DA

Direcció

general:

Carrer

EN

1E379

Arca, 10 (Places Santa Anua 1 Nova)

Teléfon 5041 A.

CLASSES SELECTES separats

Procediments

-

els dos

COMERÇ

Constantment

Cots

-

Apartat

782

per diferents

sexes

pisos

i escales

IDIOMES

eminentment

práctics

CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per

ocupar

bones

places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra comercial.—Correspondéncia.—Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines
•

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.
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SERTEIS DE LA COMPANTIA TRASATLÁNTICA
Linfa de Cuba MéxIc.—Serveimensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

Gijón

Linfa de Baenos-Alres.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo 1 Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 1 de Montevideo el 3.
Unía de

New-York, Cuba, Méxlc.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New York, Havana 1 Veracruz.

Valéncia el 26, de

Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombla.—Servel 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 1Barcelona.
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 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
porta del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

vlatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables ipassatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómodeltracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafía sense fils.
a
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