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El Cardenal Mercier
Als setanta cinc anys, després d'una vida do
nada en absolut a Déu i a la ciencia, ha deixa:
d'existir aquest gran Arquebisbe de Malines, una
de les figures més gratis de l'Església Romana i
una de les figures de més relleu del món.
Poques vegades com en la present pot dir-se que
el Cardenal Mercier deixa un buit en el món, huir
en la ciencia,- buit en la pátria, buit en l'Església,
buit en la vida social. Perqué qui no coneix el Car
denal Mercier de l'Institut de Filosofia de Lova
nia i de la Revista del neoescolasticisme, té notí
cia del Cardenal Mercier de la "Unió de Mali
nes" ; qui no sap de la vida austera i santa d'a
quest home extraordinari, sap de la seva grandesa
com a patriota i esperit l'urna durant la
invasió
del 1914; qui no coneix el pes d'aquest borne dins
la vida de l'Església, té almenys
noticia de la seva
popularitat a Europa sencera. Com digué, amb
ocasió del cinquantenari de l'Institut Católic de
París, el Cardenal Luçon, Legat del Papa, el Car
denal Mercier estava aureolat per una triple au
reola: la santedat, la saviesa, l'heroisme.
Sant fou el Cardenal Mercier, qui dins les gran
deses del cárrec de príncep de l'Església i Primat
de Bélgica, porta sempre una vida modestíssima
fins a l'extrem que el seu despatx en el Palau Ar
quebisbal de Malines era una senzilla sala amb
parets blanques, amb mobles blancs i amb les pa
rets plenes de prestatges per a llibres, de
fusta

blanca senzilla.
Savi fou l'eminent borne

acaba de morir.

gica no passava sense un próleg, unes ratlles de
presentació del gran Mercier. I en últim cas, l'Ins

titut de Filosofia Lleó XIII i
després

var-ho.

tota la dignitat que el patriotisme
justicia Ii imposaren durant la guerra, a l'en
sems que amb un esperit altament
cristiá per per
donar en el moment escaient aquells mateixos a
qui havia sabut resistir oportunament amb tanta
i la

de noblesa i amb tanta de fortalesa.
Fins a deu són els llibres- de filosofia i psico
logia escrits pel Prelat eminent. Tots ells pro
furuls, tots ells erudits, tots ells d'esperit forta-ment escolástic enllaçat amb les realitats del tno-ment present. I al seu costat, deis estudis publi
cats en la Revue Néo-Seolastique per ehl fundada,
n'hi hauria per omplir altres tants volums, que
sens dubte seran publicats quan
les obres comple
tes d'aquest savi apareguin.
Al costat d'aixó, el camp de la cultura general
fou a fressat pel Cardenal en totes les direccions,
ja que va formar part d'innombrables Académies
i Societats culturals del món sencer, entre les prin
cipals la Reial Academia de Bélgica, l'Academia
Romana de Sant Tomás d'Aquino, etc.
També els estudis socials mereixeren la seva vo
cació. I aquesta famosa "Unió de Malines", que
no és sinó una continuació de la
Unió de Friburg
d'abans de la guerra, és a dir, un aplec internacio
nal d'homes de tots els paisos per a l'estudi de les
qüestions socials que afecten el món, fou obra
seva principalment. Tenia en
matéries socials un
esperit amplament democrátic i qui sap si les se

doctrines havien estat amplament barrejades
própies fonts en qué informá Lleó XIII les
seves famoses
Encícliques, ja que el Papa i el Car
ves

que

Els seus tractats de filosofia assenyalen una res
tattració escolástica a Europa, i durant la seva vi
da pot dir-se que cap llibre católic aparegut a Bél

vaina

portar-se amb

la restauració de Lo
de la guerra serien prou per pro

Heroi fou el gran purpurat, ja

que sabé•com

en

les

denal foren grans amics i

visqueren

una

vida in

tellectual amb molts contactes.
I la vida sacerdotal fou l'eix de tot aixó. Les
activitats del Cardenal derivaven totes d'aquella
vida fortament d'esperit cristiá que vivia; i els
seus lluminosos escrits rajaven tots de la font de
l'amor cristiá arnplament brolladora des d'aquef!
Crist que presidia la seva cambra de treball senzi
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ha i recollida de Malines. Pertanyia a les Congre
gacions romanes de "Propaganda Fide" i d'Es
tudis" i aportava a totes la seva col.laboració efec
tiva i valuosa.
Fou, a més a més, un gran patriota. Es trobá
davant la invasió alemanya, i llavors la seva pa
raula, el seu gest, la seva ploma es posaren al cos
tat de la justicia sense deixar mai de banda l'es
perit de caritat de la Religió de qué era Sacerdot,
i oblidá les injúries personalment rebudes a l'en
demá d'haver-les sofert amb grandesa d'esperit.
Qui conegui el gran Mercier com filósof, socióleg,
patriota, i prou, no coneixerá la gran figura que
acaba de traspassar la vida del cos. Per fer-se cár
gran desaparegut cal
rec de la personalitat del
centrar la seva vida en el seu sacerdoci, en la seva
missió de príncep de l'Església.
També ell, com el nostre Torras i Bages, morí
al cap de poc d'haver dictat un Pastoral que és
També ell, com el nos
son testament espiritual.
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Torras i Bages, sofrí una conscient i edificant
agonia que li obrí les portes del Cel i que ha estat
piadosament seguida per tot el món amb noble
a fany d'edificació.
En ella pot dir-se que s'han
concentrat totes les virtuts del Cardenal, ja que
heroisme i pietat s'han trobat admirable
ment
seva

concentrades

en

aquesta hora

suprema de la

vida.

CATALUNYA SOCIAL, que

tan

compenetrada

es

ami) les doctrines socials i amplament demo
crátiques, de santa democrácia cristiana, de l'e
minent Cardenal, mostra avui públicament el seu
dolor i prega a tots els seus amics una pregária per
aquesta ánima sencera, íntegrament cristiana, que
ha deixat un buit en el món que només pot om
plir-se amb l'eficácia de l'exernple de la seva pró
pia vida.
Que Déu misericordiós hagi acollit aquesta áni
ma tan selecta de la seva Santa Església en els ta
bernacles de la Glória!
sent
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La ~cía í el pairíofíssme del Cardenal Merder
Lleó XIII, amb la seva encíclica Aeterni Patris,
havia excitat les escoles católiques a l'ensenyament
de la filosofia de Sant Tomás, invitat els bisbes
belgues a crear una cátedra amb aquella finalitat i
resolt que professés aquella classe el jove pare Iler
cien
I l'elecció del pare Mercier fou tan assenyada que
arnb el temps la cátedra havia devingut tota una
Universitat.
Ço que ha realitzat el cardenal Mercier en la Uni
versitat de Lovaina, personalment, i amb els com
panys professors per ell triats amb gran encert, el
mateix Cardenal Mercier ho tenia previst i determi
nat quan en l'any 1891, en l'assemblea general de
católics reunida a Malines, deja que es proposava :
"De rejovenir al contacte de les ciéncies noves, es
tudiades segons Ilur metode propi, la filosofia eter
na, considerada com la síntesi de totes les ciencies
físiques, naturals i morals".
Allí a Lovaina és on s'ha format una munió de
professors de diferents paisos, car Lovaina, grácies
a l'obra del cardenal Mercier, ha estat el fogar deis
filósofs católics contempdt-anis.
Esperit obert, el cardenal Mercier considerava que
en lloc de tancar els ulls als avenços recents de les
ciencies experimentals, calia estudiar amb afany
aquestes ciéncies i resoldre les aparents antinómies
entre l'antiga escolástica i el modem experimentalis
me de les ciéncies físiques i biológiques.
Mai no l'arrabassá el remolí d'orgull que tan so
vint deslluu la personalitat deis filósofs i comprenent
que avui dia, donada l'extensió del camp científic,
tan treballat, calia especialitzar-se s'especialitzá dins
la Filosofia mateixa, estudiant preferentment la Psi
cología, la Criteriologia, la Metafísica, la Lógica i
la Filosofia moral. I altres professors, especialitzats
en les altres branques filosófiques, venien així a com
pletar la seva doctrina.

Peró el cardenal Mercier, a més d'ésser un savi
i d'haver renovat els estudis escolástics amb una saba
de reviscolança, era profundament humá i per aixó
era tan
popular ; era estimat i venerat per la gent
del seu país, des del rei al darrer ciutadá.
Contra els que consideren que la saviesa bo i en
lairant l'horne el desnacionalitza convertint-lo en una
mena de ciutadá del món, el cardenal Mercier era
pregonament nacionalista en el sentit de gran patrio
ta (no en el d'home "particularista").
Quan l'ocupació de Bélgica pels alemanys, en la
Guerra deis Quatre Anys, el cardenal Mercier, en
mig del silenci forçat deis seus compatriotes i da
vant les runes
de les quals no es lliurá ni la Uni
versitat de Lovaina
que donaven un aire de tra
gedia al seu país, representá la ven de Bélgica amb
la seva obra pastoral, plena de dignitat i de justicia,
valent enfront de la força, pietosa pels dissortats
que sofríen la persecució i l'escomesa.
I heus aquí com en el cardenal Mercier es resol
l'aparent paradoxa entre el nacionalisme sá i l'huma
nisme, paradoxa aparent que en eh l es resol grácies
al seu cervell i al seu cor, car tota la personalitat
de Mercier es pot resumir en aquests mots : era un
home d'un cervell ciar i d'un gran cor; no conegué
l'eixutor de la pensa ni la f redor de cor.
Déu Nostre Senyor segurament ja el té en el seu
reialme sobrenatural, on el cardenal Mercier té la
Visió pura d'Ell i amb Ell está unit, que és precisa
ment ço en qué consisteix la vida eterna segons la
Filosofia i ço que el cardenal Mercier gaudí
en
els límits i amb la relativitat amb qué es gaudeix en
en aquesta vida, ja que
aquest món
la seva in
telligéncia es dirigia a la Veritat i en el seu cor reg
nava l'amor al Bé.
—

—

—

—
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El Cardenal Mercíer
La del Cardenal-Arquebisbe de Malines és una
personalitat complexa en el sentit que són molts els
aspectes que en poden valorar-se, i tots ells interes
santíssims. Fins hi ha hagut diari al qual, per desta
car

la

les

seves

seva

personalitat,

se

d'explicar-ne
socialisme (?)

li ha acudit

toleráncies amb el
com
el Cardenal f ou filósof eminent,
com actua de
"Defensor civitatis" en el moment
oportú per a la seva 'patria, i com
mai no deixá el
seu carácter
de Prelat ben complet i d'home auster
per excelléncia. Amb
tants aspectes que al Cardenal
cap reconéixer,
no cal dir que el de sacerdot
destaca
per darnunt de tots, i
que o el
abans que tot un Prelat cristaCardenal Mercier és
eminentíssim o no
té explicació la
seva obra immensa.
Perú els estudis socials meresqueren de
Monse
nyor Mercier una
atenció hen remarcable. I si els
seus pensaments sobre el
particular es troben es
campats en gran nombre de llibres i pastorals, dues
obres (una de doctrinal i una altra de
práctica) re
sumeixen al nostre entendre tota la ideologia de
l'insigne home que acaba de morir en la visió de les
qiiestions nomenades socials. Ens referim,
primer
que tot, a la Pastoral Collectiva
deis Bisbes de Bél
gica publicada en el moment
precís de la pujada al
Poder del Govern Poullet-Vandervelde,
compost de
católics i socialistes ; i a la "Unió internacional
d'es
tudis socials" per la qual va oferir
ell mateix el
Pr°Pi Palau Arquebisbal de Malines en senyal
d'es

No

cal dir

timació.

La Pastoral Collecti va té
una importáncia molt
gran per tal
com s'hi resumeix la posició
del Bisbat
belga i del Cardenal davant el socialisme.
aquesta pastoral un atac rotund i categóric Conté
no sois
Contra la doctrina socialista,
sinó també contra l'ac
tuació del socialisme.
Precisament
els esde
veniments polítics de Bélgica ferenperqué
necessária una
entre católics i socialistes per a la go
vernació de l'Estat (intelligéncia,
per altra part, mai
refusada enlloc del món pels católics
que els
interessos patriótics l'han fet precisa),sempre
i precisament
Perqué calia recomanar al poble fidel
bons ulls
que veiés amb
aquella collaboració deis católics amb els
socialistes i els donés la deguda collaboració ciuta
darla l'acatament
en l'esfera civil, el Cardenal
es
Preocupa que les confusions
no poguessin
en el
produir-se
tereny doctrinal. I així, si per una banda afirma
que
"estima assenyat, en un interh superior de
sald'ordre
públic, de no refusar una prudent con
_ança a aquells que han acceptat la f
eina
de
gover
i que calia
1
"conciliar-se sobre un camp deper un espai de
temps curt", per altra banda
rmula la
doctr inal delmés enérgica oposició a tot el contingut
socialisme i als procediments de qué

intelligéncia

vfiació

t,10mitat

Ja

soll

de
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socíals

aquest es val per encendre la lluita de classes dins
la societat.
Amb meravellosa claredat distingeix go que convé
sempre de distingir en aquest aspecte
i que nos
altres tant hem dit i repetit des d'aquestes colum
nes —; la collaboració amb els
socialistes pot pro
duir-se algunes vegades ; la confusió, mai. I a Ca
talunya precisament, on en el camp polític comptem
col•aboracions tan exemplars com la de la Solidaritat
Catalana i la de l'Assernblea de Parlamentaris, na
turalment que tenim idea d'una i altra cosa i que
les distingim perfectament. Gent obcecada i fanática
ha volgut presentar suara com un document de con
tacte amb el socialisme aquesta lletra Pastoral
del
Cardenal Mercier i els altres bisbes belgues, quan
posseint una engruna de sentit comú (i no diem ja
sentit polític !) hom pot adonar-se de seguida que
en la Pastoral es distingeix
meravellosament el so
cialisme doctrinal (fulminantment condemnat, així
com l'actuació socialista) i l'oportunitat que,
per ne
cessitats del país i de l'ordre públic, es pugui colla
borar amb un partit tan distint i allunyat deis cató
lics com el socialista. Com podia ésser d'altra
ma
nera per part d'aquell home qui en
el seu llibre d'or
digué deis socialistes que "enganyen odiosament el
poble quan, amb el pretext de pacificar el seu esperit
exasperat, fomenten l'antagonisme de classes" ?
També la "Unió Internacional d'Estudis socials",
dita així mateix "Unió de Malines",
determina la
posició del Cardenal davant els estudis socials. La
necessitat de fomentar aquests estudis entre els ca
tólics, i la necessitat d'arribar a solucions en mil pro
blemes nous, d'una banda ; i el convenciment que són
molts els problemes d'aquests que exigeixen
solu
cions internacionals, d'altra, impulsaren el
Cardenal,
suggerit per Mr. Duthoit, a la creació d'una entitat
que fos seguidora d'aquella famosa Unió de Friburg
que tants de bons serveis havia prestat abans de
la
guerra. I aquesta Unió no havia d'ésser una Assem
blea, sinó un laboratori al qual s'adheriren ja de pri
mer cop homes tan eminents
com Lerolle, P. Rutten.
Deplooge, etc. Avui és ja una realitat aquesta Unió
que cada any celebra les seves sessions i que dóna
un copiós arsenal d'estudis
socials en el sentit cris
tiá de la paraula. Per exemple, tenim al
davant les
Conclusions, amb els seus raonaments, de la sessió
de la Unió del 1924, sobre el problema
deis latifun
dis, que no poden ésser ni més precises, ni més
pletes, ni més admirablement f onamentades. com
El Cardenal Mercier pot passar a
la história deis
hornes d'idees socials com una
figura de primer or
dre, encara que molts altres aspectes de la seva
per
sonalitat deixin tal vegada un xic més
desconegut
aquest.
—

JOSEP M. GICH
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El fríomf del Cardenal Mercier
El Crist, diví escultor d'animes, es complau de ve
gades a oferir a la seva própia glória una obra mes
tra. "Un cristiá és un sant en f ormació, un sant és
un crista f ormat", el Cardenal Mercier deja, i ehl
mateix ha donat a l'Església i al món l'espectacle
vivent d'un cristia f ormat i per f eccionat, d'un sant
acabadissim i perf ecte, manifestant-se en la seva vida
i en la seva rnort amb tot l'esclat de la glória. Ara
hem vist bé per qué en la comunitat cristiana la mort
del sant és celebrada com la seva naixença, i fins
més que el dol és l'alegria. El qui mor a la terra
neix al ce!, i l'Església, en el traspás de l'insigne pur
purat de Malines, pot exultar de divina joia més
que sanglotar de terrenal pena, perqué ja és per a
Ella un tresor adquirit i segellat i etern, aquest nom
estimadíssim, pel qual avui s'obren les portes de la
celestial immortalitat.
El Cardenal Mercier és una obra mestra del cris
tianisme. Si em f os permés d'aplicar a persones una
imatgeria tan plástica, gosaria dir que té el valor
arquitectónic, prominent i equilibrat d'una gran cú
pula, visible de les més graos perspectives, dreta en
tots els horitzons. Ha estat donat a la humanitat sen
cera, a tots els pobles i nacions, de contemplar amb
emoció trepidant, la passió cruel del Pastor de Bél
gica, personificant la seva patria oprimida i terrible
ment martiritzada, constituit durant un via-crucis
de quatre anys i mig, verb, advocat i pare del seu
poble, presoner amb eh, defensant-lo amb zel de pas
tor i tendror de mare, defensant-lo de cos i ánima,
amb valentia solament igualada per la seva serenor,
a la faç atónita dels seus jutges i botxins, deis aliats,
deis seus enemics, que l'admiren malgrat ells ma
teixos, i de la terra sencera, que mira en el! el Pro
tagonista viu del Dret i l'Esperit debatent-se amb
la Força brutal en el drama més enorme que amb
foc i sang ha escrit la história moderna.
L'exaltació del Cardenal Mercier al cima! de l'ad
miració i veneració humanes, poques vegades tribu
tada en vida amb tan absolut carácter d'universali
tat, perqué poques vegades és atorgada a un borne
sol la virtut de guanyar-se el

cor

de tots els homes

i totes les races, ja seria per si sola un títol suficient
de grandesa, justificatiu de l'esmerç d'un nom i d'una
figura. Peró en el Primat de Malines les grandeses
conviuen i s'acumulen, i fan de la persona que les
solament
guanya i sosté
un cas prodigiós que
la gracia sobrenatural, obrint una mica l'escletxa de

totes:

l'infinit, explica.
Collaborador de tres pontífexs, els seus preclars
contemporanis, és associat el Cardenal Mercier a
l'obra de cadascun, tan harmónicament diversa l'una
de l'altra, en tres esferes distintes, de l'activitat cris
tiana. Si no hagués f et altre servei que collaborar
amb Lleó XIII en la restauració de la filosofia to
mista, en la renaixença, centrada a Lovaina, del pen
sament científic tradicional del catolicisme, i no tin
gués altre diploma que la professió, promoció i or
ganització d'instituts i catedres, l'encoratjament i re
generació total dels estudis de les ciéncies religioses,
ja seria digne de la gratitud i el record de la uni
versalitat dels fidels i dels savis. Si no hagués fet

altra cosa que comprendre i ajudar a Pius X en la
restauració de la vida litúrgica, en la dignificació del
culte, en el reposar tota l'acció pastoral sobre l'adoc
trinament dogmátic j la puresa de la practica, en
l'unificar per la litúrgia el poble amb el sacerdot, 1
l'un i l'altre amb el Cap visible del cos místic de
Jesús que és l'Església, ja el nom del Cardenal Mer
cier ompliria de llum perdurable la crónica d'aquest

pontificat.
Peró oi més d'aquestes dues obres ha omplert de
raigs d'argent i porpra, de pau i de passió, els anys
trágics del Papa que, presidint amb els seus dolors
la guerra, s'ha guanyat el títol de Papa de la Pau.
Benet XV, pastor trastornat per l'horrible carnisse
que plora, prega i treballa sense descans per cridar
a treva i minvar i rescatar les víctitnes, té un com
plement espiritual en el Cardenal Mercier, també el
seu gloriós coetani, vindex de la pau i de la justicia,
defensor d'un poble pacífic, amb mitjans pacífics,
armat sols de la Raó i la Virior cristianes, oposant
una fermesa severa, una energia invencible, una ca
ritat heroica a les exaccions d'un despotisme cruel,
d'auténtic segell paga i diabólic.
La lliçó del Cardenal Mercier és la de la supera
ció de la natura humana intervinguda: i sublimada
per la llengua de foc de l'Esperit. Tots els qui ha
gueren el goig de conéixer-lo i veure'l, en parlen en
lluernats, ami) el fulgor d'haver vist un rostre, una
figura, un resplendor més que temporals. Les pa
raules del doctor Lluís Carreras en altra part d'aquest
número copiades, tretes del seu estudi entusiasta, re
compensat per part del Cardenal amb mots de gra
tittttd d'un valor únic, lluen d'aquesta emanació gai
rebé física, d'un nimbe vivent que era simpatia en
l'expressió, gracia en el gest, serenor de cel als ulls
i que es resolia en alta majestat de tota la persona.
A la gent de la nostra terra, la vida i la mort del
Cardenal Mercier han d'ésser terna de pensaments
d'elevació. El doctor Carreras fa notar prou les sem
blances que en més d'un punt acostaren l'Arquebisbe
de Malines i el Bisbe de Vich, doctor Torras i Ba
ges, especialment la intensitat del ministeri pastoral,
amb profunda consciéncia en un i altre sentida, pa

ria,

en un i altre en l'alliçonament incessant del
poble a ells confiat per ministeri de Crist (Pro Chri
sto legatione fungimur, f eia escriure aquest a la por
ta del palau vigata; Apostolus Jesu Christi és la di
visa prelacial del pastor mechliniense) pel mitjá de
lletres, ensenyances de mestre i d'apóstol, brollant

lesada

treva d'un mateix ardor patern, d'un mateix
foc de Veritat i palesada també, en el zel per la res
tauració litúrgica, la comprensió decidida de les re
formes purificadores de Pius X. La mort del Car
denal ha acostat encara més aquesta semblança ami)
dos trets d'afinitat remarcable : dl dictava també
abans de morir una pastoral de comiat, i segons els
telegrames expliquen, fina amb el braç en l'aire
igual que el doctor Torras iniciant la benedicció
postrera, inacabada...
Hi han encara dos signes que ens l'acosten.
peratiu cristia de l'amor patri, proclamat en la seva
Lletra més famosa Patriotisme et endurance, circu
sense

—
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lada clandestinament pel Nadal de 1914 i perseguida
i confiscada pels ministres del
Déu-Estat, per aquells
Idolatres del príncep paganitzat, en el nom de Kaiser
del qual era viva la radical filológica i filosófica de

Cesar: "La religion du Christ fait du patriotisme
n'y a point de parfait chrétien qui ne soit

une loi; il
un parfait

patriote".
Altre signe és la data de la seva mort. Eh l ha estat
criclat a la seva pátria definitiva el dia 23 de gener,

que ha d'ésser per la nostra terra una efeméride ji
lustre. Es el dia de la naixença a vida eterna del
qui fou, es pot ben dir també, Pastor i Doctor glo
riós a la nostra terra i llum de l'Església, seny or
dinador del Dret Sagrat, mestre del Dret i estel de
ciencia moral i de ciencia jurídica, civil i canónica,

d'aquell

Sant Rarnon de
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universal de l'Església doscentista, amic també i col
laborador del seu pontífex, de Gregori IX, amic i
collaborador del mateix Sant Tomás d'Aquino, glo
rificat a f ora, i ai ! massa oblidat deis seus ingrats
paisans que tantíssim al seu ofici de patró advocat
contra les injustícies del temps haurien de recórrer.
Si el clam deis pobles cristians i la sobrenatural con
firmació porten un día l'august nom del Cardenal
Desideri Mercier, Arquebisbe de Malines, a !'honor
máxim dels altars, que ben guanyat sembla per l'es
clat triornfal deis seus merits singularíssims, una ma
teixa data unirá la glorificació d'aquests dos barons
sereníssims, pares espirituals de llurs respectives na
cions.

Penyafort, figura també

R. RUCABADO
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Una llefra del Cardenal Merder
Ens bonorem i cornplavem reproduint
son text au
tentic, seguit de versió catalana, la lletra que el venerable
1?rlimeP de l'Església que acaba de finar, va escriure el
en

JunY de l'any passat al nostre amic
dilectíssim el Reve
rend Dr. Lluís
Carreras, prev. acusant-li rebuda i re

l'opuscle

plaridad pastoral

que conté l'estudi titulat La

del

ejem-

Cardenal Mercier, pertanyent

1,4nuario Eclesiástico que
1.any 1925. La bonhomia i

a

edita la casa Subirana, de
la grácia omplen aquest pre
elós document epistolar
en el qual l'iHustre autor declara
testimoni honrosíssim per a Pillustre sacerdot catalá, que
ségurament jamai ningú no ha posat tanta simpatia en
análisi de la seva obra docent i episcopal,
que
indica l'altissim valor del treball del car amic,frase
del qual
en altre bloc d'aquest
mateix número alguns deis
mes
significatius
fragments, mostra del retrat insupera
ble que una
ploma nostra ha fet del baró que personifi
ca
una de les glóries més extraordináries de
l'Església

du.nem

católica

en

l'actual segle.

Archevéché

de Malines
le 30

Cher Monsieur l'Abbé,
Par suite d'un concours extraordinaire

juin 1925

de circons
tances fácheuses, que je regrette
beaucoup,
ji s'est
fait que les
brochures gracieusement envoyées par
"us

del

á la date du 17 mai
"La

Cardenal Mercier"
Yeux qu'aujourd'hui.

ne

Ejemplaridad

sont

tombées

Pastoral

sous

mes

Je suis alié Rome en pélerinage pendant la se
Conde quinzaine de mai et ne suis rentré
i Malines
que vers la
mi-juin. J'ai trouvé ici nion retour un
arriéré considerable de correspondances, parmi les
quelles s'étaient glissés
et sont demeurés inaperçus
vos

précieux hornmages

d'auteur.
13ref, aujourd'hui seulement,
j'ai passé
heure
le
s°11.8
crois, charme de votre compagnie. Personne, je
une

n'a
du travail jamais mis autant de
que j'ai pu fournir

sympathie a l'analyse
dans

ma carriere pro
de mon épiscopat.
Je VOUS remercie de
tout cceur de ce témnignage
d
affectueuse estime que vous voulez bien m'accorder.

fessorale

et

au

Aquest

cours

número ha passat

II manque toutefois a la fin de votre biographie un
avertissement au lecteur. II eut fallu lui dire, ne
fut-ce que sous forme de "nota bene", que votre

bienveillance vous a fait regarder seulement un as
pect de la médaille et que d'autres, mieux informes
que l'auteur, pourraient et devraient en faire regar
der le

revers.

Quoi grill en soit, je ne veux envisager que
bon cceur ; je vous pardonne donc la lacune de
travail et vous offre l'assurance de
dévoués et reconnaissants.

mes

votre
votre

sentiments

t D. J. Card. Mercier, Arch. de Malines
Arquebisbat

de Malines
30

Estimat
Per

senyor i

juny

1925

capellá :

d'un nombre extraordinari de circumstán
cm dolen molt, s'ha esdevingut que
els opuscles gentilment enviats per vós en data 17 maig :
"La Ejemplaridad Pastoral del Cardenal Mercier" no
han vingut als meus ulls sinó el dia d'avui.
Vaig anar a Roma en pelegrinació durant la segona
quinzena de maig, i fins a meitat de juny no he tornat a
Malines. He trobat aquí, a la meya arribada, un feix
considerable de correspondéncia endarrerida, i amb ella
havien barrejat, romanent-hi inadvertits, els vostres
preciosos homenatges d'autor.
Dones bé, solament avui he pogut passar una hora en
l'encís de la vostra companyia. Ningú fins ara, jo cree,
no ha
posat mai tanta simpatia en l'análisi del treball
que jo he pogut fer en la meya carrera professoral i en
el decurs del meu episcopat.
Us agraeixo de tot cor aquest testimoni d'afectuosa es
timació que us digna' concedir-me. Manca, no obstant,
al final de la vostra biografia una adverténcia al lector.
Calla dir-li, encara que fos en forma de "nota bene",
que la benevolença vostra us ha fet esguardar solament
un aspecte de la medalla i que altres, millar inforrnats
que l'autor, podrien i deurien fer esguardar el revers.
Sigui com vulgui, no vull jo mirar altra cosa que el
vostre bon cor; us perdono, dones, el buit que hi ha en
el vostre treball, i us oferesc l'assegurança del meu sen
timent afectuós i reconegut.
causa

cies enutjoses, que

Signat

per

la

t D.

J.

Card. Mercier, Arq. de Malines

censura

governativa
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A propósíf de la morí del Cardenal Mercier
El Cardenal Mercier ha estat lloat arreu del
món. Es natural i lógic que lloem una de les figu
res més preeminents de l'Església católica, pera
seria més eficaç que imitéssim el seu exemple.
El Cardenal Mercier havia disposat que un es
tol de sacerdots es posés al davant del moviment
social catalic. La qual cosa vol dir que l'eminent
Prelat donava una gran importáncia a les obres
de carácter social.
Voleu dir-me quines organitzacions existeixen
a Barcelona que tinguin una gran influéncia so
cial? Voleu dir-me també qué fan a favor del po
ble els catalics que gaudeixen d'una brillant posi
ció social? Certament que en podem esmentar
uns quants nonts, pera molt pocs. La gran majoria
romanen tancats dins llur torre de vori.
Fa pocs dies em varen preguntar quines orga
nitzacions de carácter obrer existien a Barcelona:
vaig haver de res pondre dolorosament: cap.
En una ciutat on existeixen masses formidables
d'obrers, no es fa guasi res per aconseguir la cris
tianització del poble.
Les roques entitats que existeixen volen espi
ritualitzar el poble jugant a fútbol i fent comMia
Nosaltres patim de deliri de grandeses. La dé
ria de la majoria de les entitats consisteix a nome
nar per als carrecs directius una mena de senyors
molt decoratius i molt Ilustres, que únicament
serveixen per a huir medalles i condecoracions. En
totes les juntes trobarem una parada de ge'nt ii
lustre, que creuen que el problema social es solu
ciona reunint-se a l'entorn d'una taula i fent mou
re capriciosament les masses obreres com les figu
res damunt un tauler.
Cada vegada que s'ha intentat de donar una or
ganització i una estructura moderna a les masses
amorfes, el primer que han fet els elements direc
tius ha estat demanar diners als patrons. Alguns,
deis que han res post han crequt que mostrant-se
generosos amb les organitzacions obreres podrien

fácilment dominar-les.
Recordo que una vegada

em deia un patró, ar
borat d'una gran inclignació: No sap el que em pas
sa? Els meus obrers que pertanyen a un sindicat
catalic em volen declarar la vaga!
La indignació d'aguell patró em va fer somriu
re. Segons l'ideari de molts patrons, un obrer ca
talic no pot protestar mai encara que es cometi
amb eh una injusticia.
Com voleu que els obrers s'agrupin al vostre
entorn, si creieu que han de resignar-se a sofrir
el jou tiranic d'alguns patrons! L'obrer catalic té
dret, igualment que els altres obrers, a lluitar per
aconseguir el triomf de les reivindicacions basa
des en la raó i en la justicia.
Els obrers católics no són figures de guix, sinó
homes de carn i ossos que han de satisfer les ne
cessitats de la vida.
Hem de tenir valor de combatre l'explotació.

i de blasmar duratnent els patrons que no remu
bé el treball, baldament con tribueixin a man
tenir les nostres obres.
Hem callat i el silenci ens ha fet molt de mal,
perqué el poble ha cregut que emparávem aquells
que obliden els valorS substancials del cristianisme
quan actuen en el món agitat deis negocis.
La nostra missió és d'unir i agermanar; pera
no podem permetre de cap manera els abusos del
neren

capitalisme.

En les nostres mans ha de brillejar l'espasa re
fulgent de la justicia. Els que no estimen el po
ble, no poden ésser amics nostres.
El nostre catolicisme porta frac i guants blancs.
Són molts els que creuen que és suficient anome
nar-se católic per ésser un bon creient. En públic
encenen un ciri a l'altar de Déu, i en privat cremen
a honor de Mahoma. El catolicisme no els
ha passat de l'epidermis, ,no poden servir a dos
senyors. O bé som catalics arnb totes les conse
qiiéncies, foragitant del nostre pit les passions ab
jectes, o bé hem de tenir la franqueSa de procla
mar que la moralitat es per als pobres.
Si no som sincers i no som purs, el poble no
vindrá amb nosaltres.
Si Parlen amb el cor a la má i sou sincers, se
reu combatuts; pera tingueu la seguretat que les
vostres paraules no es perdran en la buidor de

encens

l'espai.
La paraula que brolla de l'esperit, porta la vi
da

a les entran yes, i quan penetra per les nostres
(Vides omple de llum el nostre pit. La bona paraula
és com la llavor volandera; sempre troba una mi

ca

de terra

on

poder germinar.

Cridem ben fort, baldament s'enugin els homes
porucs. Que les nostres paraules siguin vibra nts
dards brunzents.
quietisme actual passará. Vindrá un dia que
veurent desplegada sota el nostre cel la bandera
del comunisme. Serem forts per aturar l'allau co
munista? Tindrem autoritat per a dir al poble:
Veniu amb nosaltres, si us voleu salvar!
Deixondiu-vos, católics i treieu-vos les tenebres
dels ulls. Treballem arborant la bandera de la sin
rom

El

ceritat!
No sigueu por ucs. El Cardenal Mercier dona al
món un gran exemple de fortitud.
Tenia l'enemic dintre casa i no obstant asse
nyalá al poble, en mig de les tenebres de la lluita,
el veritable camí. No el varen esporuguir ni les
espases ni els fusells occidors de l'enemic. Oh!
quin gest Inés noble! En els seus ulls brille java en
cara la flama de la joventut!
Serveixi'ns d'exemple la vida heroica i santa
del gran Prelat que abans de morir va somriure
beatíficament perqué va veure obertes les portes
de la glaria!
El Cardenal Mercier coneixia el camí del Pa
lau on els reis el rebien amb una gran cordialitat;
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Pera coneixia també els camins que menen a la
llar huniil deis que sofreixen i treballen. No ro
mania a les altures, voltat de núvols, com un déu
°limpie, sinó que sabia davallar fins aquells que

amb

llágrimes

i dolors

es
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Fem nosaltres el mateix, germans. Escolten:, els
clams deis que sofreixen i portem a la llar deis
pobres una mica de consol i de claror.

pasten el pa.

J. CIVERA I SORMANI

45~~21ZCC@WWWW~
DE BELGICA

La posta del sol...
Talment
una

següent mort
Mercier.
de

la majestuosa davallada del sol en
hivernenca, ha estat la malaltia i con
d'aqueix sol moral que era el Cardenal

com

clara tarda

Comença
ventre ;

com el sol

la malaltia per una senzilla indisposició
complica i agreujá insensiblement,

es

abans d'enfonsar-se en la immensitat del
mar, el venerable malalt restá con) en expectació,
entre la vida i la mort, despatxant els seus afers, re
dactant, en sentir-se morir, serenament, el seu testa
ment espiritual i oferint-se a última hora en
holo
causte a Déu pel seu venerat Pius XI, pels seus es
timats diocesans, pels seus caríssims seminaristes, per
la seva aimada patria, per les Esglésies dissidents
que ell menava cap a Roma...
L'expectació de la seva propera mort ha donat al
Cardenal Mercier un prestigi semblant al que gaudí
en el seu traspás
exemplaríssim aquell gran bisbe que
fou Torras i Bages, que tants punts de contacte tin
gué en vida i en mort al-1lb el que tant l'admirava i
volia, l'ara difunt Arquebisbe de Malines.
Les dues morts són comparables amb les deis
grans Patriarques de l'Antiga Llei, a la posta
ma
jestuosa del sol quan tota la naturalesa apareix tam
bé en expectació i es cobreix de dol no bé
la posta
de l'astre-rei és consumada.
Aquesta expectació per la vida del Cardenal Mer
cier, en alarmant davallada, ha estat verament mun
dial. Grans, mitjans i petits, gent de tota mena, han
seguit amb angoixa aquesta posta solemnial que Déu
s'ha complagut a prolongar per tal que tothom del
món gaudís d'un tan espiritualment
rnagnífic espec
tacle.

Perqué

ho ha estat de magnífica aquesta visió d'un

home sapientíssitn, enlairat pels seus merits i virtuts
al cimal de la glória Inés
sólida que en aquesta vida
es pot
assolir, davallar tranquillament, serenament,
nobilísimament,
al sepulcre obert als seus peus, sense
Un
moment de defallença, sense un gest d'impacién
sense una queixa de dolor, sense retre
a la hu
mana feblesa ni el
més petit i natural homenatge.
Quins dies Inés magnes pel gran Cardenal Mercier

aquests últims dies de la seva vida!
Tot quant a la humanitat vivent hi ha de més bo,
de mes august,
de més poderós, de més representa
t1.1-1, de més fecund, de rnés accional
i de més influen
cia en tots
els camps de la social activitat, ha tingut
tots aquests dies fits
a la clínica de Brusselles
on. sobre un modestelsllitulls
de ferro, s'anava fonent la
Vida del gran
Cardenal belga.
,

Des del Pare Sant en primer lloc
que bé pot
dir-se que ha vetllat dia i nit ami) esperit amatent
la malaltia del seu eminentíssim amic i conseller fi
clelíssim, fins el més humil llegidor de diaris, han
seguit pas a pas els incidents de la malaltia i s'han
sentit afectats per la mort d'aquest Princep de l'Es
glésia i prócer de la seva patria nadiva i de tots els
esi aments socials.
Tothom s'ha vist o sentit representat en la per
sona morent del Cardenal Mercier.
Com si f os un poder internacional (i en certa
manera
fa anys que ho era i l'exercia el poder de
la seva virtut, de la seva ciencia i deis seus alts ma
gisteris), no hi ha hagut govern que no s'interessés
oficialment i particularment per la salut del Cardenal
Mercier, i no hagi trames en aqueixa ocasió de la
seva mort el testimoni
del seu condol a l'Esglésil
belga i al govern de Bélgica.
Els reis d'aquella simpática nació acudiren per
sonalment a visitar el malalt illustre en la humil
cambra, i fou el mateix Nunci de Sa Santedat qui
ajudá a bé morir el Cardenal Mercier i Ii tancá pia
dosament els ulls, ja cecs a la llum del dia...
Les Agencies de noticies, els corresponsals de tota
mena de publicacions, tota la premsa
mundial, han
donat compte, hora per hora, de l'estat de l'august
pacient, i, en morir, li han dedicat uns sens fi d'es
crits omplint-lo de merescuts elogis.
El Cardenal Mercier ha mort com un sant, coram
populo, davant de tot el món.
I de totes les parts del món plouen encara tele
grames de condol a Brusselles i a Malines, i tam
bé a Roma, per aqueixa mort, que en Déu esperem
que será tan profitosa com la mateixa crida...
Les noves que es van rebent de l'enterrament del
Cardenal Mercier donen a l'acte les proporcions d'un
dol universal. Solament les morts deis Pares Sants
causen al món semblants efectes.
El poble belga, que per tal de visitar el cadáver
del gran mort en la seva cambra mortuória, o capella
—

—

ardent, promogué aqueixos dies, involuntáriament,
greus conflictes d'ordre públic, ha pres tanta part
en l'enterrament com els reis,
el govern, les auto
ritats i totes les aristocrácies del país.
A aquest enterrament s'hi han fet representar
tots els governants del món civilitzat i tot quant
val o representa quelcom en les nacions cristianes.

També ens hi hem associat nosaltres, enviant a
Malines un telegrama d'adhesió i de condol fervent
i sentidíssim.
R. I. P. A.
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Significacíó apologética del Cardenal Mercier
La ntissió

pastoral

L'eminencia pastoral del Cardenal Mercier és el
punt de convergencia de tota la seva acció exemplar,
el ritrne íntim de la seva obra, l'esperit evangélic de
la seva influencia essencialment sacerdotal. Jo no sé
pas cap altre borne d'Església en qui els elements
naturals i sobrenaturals de la seva personalitat i les
circumstáncies mateixes de l'exercici del seu ministe

ri l'hagin portat a una realitat tan opulenta i conti
nua, propicia al desenrotllament ia la manifestació
de les més egrégies qualitats, a ésser autor dels fets
més conspicus en una tan vasta amplitud i transcen
dencia dels més alts interessos de l'esperit i de la
humanitat. I al mateix temps no és aventurat afirmar
que difícilment un altre borne ha correspost tan fidel
ment, tan formidablement, a la missió providencial,
que regia els destins de la seva vida, amb semblant
efusió d'energia i tan lúcida visió de les realitats i de
l'ideal sacerdotal amb qué devia ell tractar-les, supe
rar-les i dirigir-les. Esperit robust, de comprensió
fonda i de voluntat rápida i tenag, jamai no ha va
cillat a assumir la cárrega que se li imposés ; peró
sempre amb igual coherencia de propósit, amb unitat
íntima d'ideal, ha orientat la seva obra, en cada mo
ment, al fi del seu apostolat, apostolat del saber en
els seus primers temps, apostolat d'edificació pasto
ral en la seva definitiva i culminant missió. Aposto
lus Jesuchristi, es va definir a si mateix en escollir
la seva divisa episcopal ; apóstol de Jesucrist va ésser
sempre, ádhuc en les hores remotes del seu ministeri
científic, exemplar per la fermesa de pura investiga
ció de la veritat racional.

La

seva

orientació

Definint el seu metode i el seu esperit no dubta a
proclamar aquesta ferma orientació d'universalitat i
harmonia : "He aprés en l'escola de Sant Pau, que
l'apóstol ha de pendre's interes per tot go que és ve
ritable, per tot go que és honorable, per tot el que és
just, per tot el que és pur, per tot el que mereix ésser
amat o respectat, per tot go que és bo o digne de
lloanga". Tal orientació, que bé coneixem en nostre
país per ésser tan balmesiana i pels desastrosos resul
tats de no haber-la seguit
temps, apareix més bella,
perqué ha estat militant en un esf orç perseverant de
realització. Aquesta apetencia de comprensió i har
monja no ha estat un ideal especulatiu i teoritzant, ha
servid'. per una visió clara de les realitats i per
acció rpostólica admirable. Del Cardenal Mer
cier tal volta la cosa més exemplar no és la doctrina
ni les orientacions amb tot i ésser altes i sentides.
El seu ímpetu reflexiu i estimulant, la seva eficácia
comunicativa, el seu optimisrne actiu, són encara més
alligonadors. Al servei del seu ideal apostólic ha po
sat la seva enorme capacitat realitzadora amb una
plenitud sorprenent. El Cardenal és sobretot un edu
cador d'animes, un creador de realitats. El seu pen
sament és acció, la seva visió es caracteritza de se
guida en fet palpitant. Amb la seva paraula viva
estat
una

L

(1)

císsima, amb el seu estil fulgurant, amb la seva efu
sió penetradora, la seva idea es torna moviment
rápid i ferm. Hi ha en el seu esperit un dinamisme
essencial, que no Ii consent la quietud especulativa,
ni l'exposició desinteressada del pensament. Les se
ves idees són idees forces, portades per si mateixes
Con
a l'expansió i a la comunicació assimiladora.
tcntplata tradere és la Ilei interna del seu pregon
pensar ; ésser factor verbi és la seva modalitat apos
tólica de realitzar el pensament. El carácter com
prensiu de la nostra fe és per a ell no una simple
condició d'integralitat apologética, sinó una potencia
energética, d'irnperi vivent, de f ecunditat a produir
animes renovellades per la veritat. Una paraula tí
pica representa sempre els escriptors de semblant
tremp. Per a Newrnan, en el seu psicologisme reli
giós, realitzar l'esperit és el tema indefectible ; 011é

Laprune, portat

del

seu

experimentalisme íntim,

es

delecta a interioritzar, en els f ons de la consciencia,
l'humanisme místic; el Bisbe Torras i Bages, pro
totipus d'espiritual equilibri en la plenitud més as
saonada, ama el ritnte en tota cosa ; per al dinamisme
creador del Cardenal Mercier, vivent és l'adjectiva
ció repetida, sobreabundant, tota saborosa, del seu
léxic f ort i vivag.
Govern pastoral
La diócesi malinense oferia un espectacle excep
cional de vitalitat, apologia práctica de com el cato
licisme en plenitud és l'única forma de civilització
espiritual, la f orga decisiva de l'elevació humana en
mig deis més difícils problemes contemporanis.
Si quelcom podia faltar per a comprovar-ho, la
prova de la guerra ofen í el seu argument definitiu.
Bélgica es va salvar de la catástrofe més crua d'a
quells anys entre els pobles belligerants, perque el
Cardenal va ésser la seva encarnació vivent. I el Car
denal va realitzar el miracle senzillament perqué pro
Christo legatione fungitur. El seu govern pastoral
culmina llavors en totes les seves excelléncies fins a
l'heroicitat. El seu patriotisme va ésser una forma
espontánia del seu carácter episcopal, renovació del
Defensor civitatis de la tradicional romanitat. La
doctrina sobre les potestats legitimes va ésser sos
tinguda amb accent martirial, que romandrá perenne
en les pastorals, i sobretot en els diálegs amb l'inva
sor, sublimitat de l'esperit cristia ; el dret i la jus
ticia f oren vindicats amb la suprema visió del senyo
riu diví, que és el seu f onament etern ; la indepen
dencia i la llibertat de l'Església f oren defensades
amb heroica grandesa, digna de les Iluites pontificals
contra l'Imperi, exemple altíssim, capag de conf on
dre tota falsa prudencia davant els excessos del po
der civil, que sense esperar hores tan serioses no
deixa d'avengar per tot arreu vers el domini del San
tuari. Quan ja l'invasor hagué apurat tot recurs de
(1) Fragments traduits del notabilíssim opuscle La Ejem
plaridad Pastoral del Cardenal Mercier, áuria semblanea
biográfica de l'immortal Prelat deis belgues, de la qual par
lera en altres llocs d'aquest número,
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persecució

; i la

contra
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la clerecia,

principalment per les seves predicacions, arribá al pa
roxisme, la f el-Ha autocrácia alernanya que havia ja
entrevist el castell que havia d'ésser presó de l'Ar
quebisbe de Malines, s'espantá davant el gest sim
plicíssim del Cardenal, que apellá al seu carácter de
Príncep de la seva clerecia, per a assumir personal
ment totes les responsabilitats deis seus cooperadors.

impressió personal
C..,"0 que d'ell no pot comunicar la ploma d'altri, és
la seva unció sentidíssima i vivent de Pastor, que
parla amb autoritat i sap tots els camins d'eficácia
per a penetrar en les ánimes. Per a compendre'l, és
necessari
dial
escoltar-lo quan es posa en comunicació cor
amb la seva clerecia i el seu poble. El seu dir
tan

es

entranyable,

difícilment
cor

una

pot abastar

penetrant

tan

efusió

major

la

espontánia de

veu, que
la ment i del

seva

elevació i vivacitat. Un ale
la veu endinsa el seu pen

Poderós de l'esperit i de

SOCIAL
sament i la

seva

emoció

en

el

cor

de tothom ; la

9
seva

plenitud espiritual resplendeix del fulgor de la ment
i de l'encesa de caritat apostólica. Quina paraula,
Déu meu! Quina visió d'autoritat palpitant ! Quina
llum de dolcesa i gravetat ! Tal és la seva definició :
una encesa de claror ; llum, la seva figura, la seva
paraula, la seva unció. D'ell ha dit hom que passant
pel carrer, fins en dia de sol, deixa un rastre de
claror. Tal és l'esplendor seva claredat de porpra a
l'exterior, en els seus vestits i en la seva faç colo
rida i refulgent, claredat de porpra en el seu esperit
august, claredat de porpra en la seva parla robusta
i dolça, insinuant i vibradora, capaç d'omplir la ter
ra de llum
divina. Sois l'emoció, sense ale, de la
multitud que l'escolta, tota illuminada del seu fulgor
radiant, pot donar la mesura translúcida del rnisteri
de llum que es realitza en l'esperit deis seus oients,
aquest gran misteni de la llum cristiana, que el Pri
mat de Bélgica ha fet brillar superiorment a la seva
Diócesi de Malines, i que ha illuminat amb la seva
apacible i eficaç resplendor la societat contempo
ránia.
',Luís CARRERAS, Prev.
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Inferviu amb el Cardenal llercíer
L'illustre publiciste

Severí Aznar celebrá,
interviu amb el gran Cardenal la
del qual avui plora tot el món católic.

darrer,

una

La reacció contra la

—S'observa,

li

l'any
mort

justícia social

digué l'alludit publicista,

una

es

tranya reacció contra la política social protectora del
treball, un poc de menyspreu pels estudis socials,
una
fredor inquietant sobre tota mena d'organitza
obrera. La prova que aquest fenomen no és ex
clusiu d'Espanya és la Conferencia Internacional de
Praga, i que en rigor no és altra cosa que un crit
Ció

d'alarma
gran s

contra aquesta reacció i

una

invitació

a

les

organitzacions socials, qualsevulla que sigui
llur color, i a totes les f orces morals
del món per a
unir-se en defensa del sentit de la justícia social ame-

naçadora.
En alguns paisos, aquestes preocupacions, pel que
es
refereix a les classes obreres, es van convertint en
Una professió,
en una gestió acaparada pel socialisme
el
comunisme. Creu Sa Eminencia justificada
aquesta
creu

una

despreocupació
equivocació

per

o un

part deis católics ? La

perill?

Sa Eminencia contesta així a
aquestes preguntes :
Jo no noto aquí aquesta reacció, almenys arnb
çaracter greu. Tal volta va la reforma social, i ádhuc
nrganització, amb més lentitud del que convindria;
pero

l'explicació está,
a

la
guerra, el
els
'a

no en qué no es dóna imporproblemes, sinó en que, després de
retorn a l'organització, el mateix entre

aquests

socialistes

que entre els demócrates cristians, fou
mica artificiosa. L'Estat força els obrers a for
part d'una organització perque únicament a
través
d'ella podien rebre els auxilis de l'atur for
una
mar

Molts obrers que únicament per aquest motiu
al sindicat, en acabar-se els auxilis se'n va
ren sortir. I si per aixó ha minvat el nombre dels
nostres sindicats, minvá encara més el deis socialistes.
També cal tenir en compte que les classes obreres,
en general, viuen avui millor que les classes mitges,
i aquest relatiu benestar els fará sentir amb menys
vehemencia la necessitat i la urgencia de les orgamt
zacions obreres i de les lleis protectores del treball.
Quant a deixar aquestes preocupacions de tutela i
de franca defensa deis legítims interessos de les clas
ses populars com un monopoli de socialistes i comu
nistes, no sois cree que seria pels católics una greu
entraren

equivocació grávida de conseqüencies inesperadament
perilloses, sinó mancar a grans deures. Si el que ne
cessiten i demanen és just, a ningú no podem cedir
en nostre esforç per la justícia. Havem de procu
rar-la perque és una virtut social necessária i per
estímuls de caritat. No podem oblidar tampoc els nos
tres

deures

envers

la

societat,

la pau i l'ordre de la

qual poden dependre de la nostra abstenció. Li as
seguro que a Bélgica no abandonem aquests grans
deures, i jo, en la meya Diócesi, no ho consentiria.
Perque es captinguin de les organitzacions obreres,
tinc set sacerdots, dos per a les classes mitges, i
altres per a les classes agráries i altres per a les obres
de joventut. I aquests sacerdots, que no tenen altres
ocupacions en la nieva Diócesi, fan una tasca admi
rable i són els meus grans rnissioners i m'ajuden a
complir la meya greu missió de Pastor.
I així tinc el conhort de

creure

que tots els

ca

tólics, ami) rares excepcions, són aquí demócrates
cristians, que mostren per les obres socials molt Inés
interés que els liberals, que més influits pel rnedi
social de la riquesa, de la indústria i de la banca,
senten menys, i d'altra manera menys democrática,
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l'interés deis humils. Coneixeu ja l'organització obre
ra, en la qual treballa amb tant d'éxit el P. Rutten,
i coneixeu el Boerhenbond i les organitzacions de jo
ventut del canonge Brohée i de l'abat Piccard, que
estan preparant generacions més pro fundament cris
tianes i Inés fortes que la nostra.

El

perill

Y

Vegi,

portants.

refereix a Bélgica, el cornunisme no
ara. Les nostres joventuts cada dia
són més pregonarnent católiques i senten l'esperit de
proselitisme com els prirners cristians. L'esdevenidor
promet ésser millor que el present. Els mateixos so
cialistes belgues tenen avui esperit anticomunista.
Dic aixó, perqué és difícil poder respondre del demá.
Un tema interessant de les nostres meditacions ha
d'ésser de sorprendre, exhibir i valorar amb esperit
de veritat, peró també amb esperit de valor cristiá,
es

per

iiiiii ,,,,,,,

O
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paraules.

seves
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per. Albert Besnard

A l'ornbra de

Jesús clavat

en

Creu

tant sa figura al Mestre s'agermana
que la rojor brillant de son manten

sembla brollar de les divines
Té

en una

que f ou

má la

santa

llagues.

pastoral

flagell

i caritat alhora ;
la ploma que sosté amb la dreta ma
d'indignació i d'amor encar tremola.

Sobre son cap projecta el braç de Crist
la pesantor de son martiri
i la tristor del divinal neguit
posa en sa faç un dolorós desfici.
tota

I tanta pena diuen els seus ulls
i és tan trágica i trista sa mirada
que als ulls del Verb s'enterboleix la Ilum
i hom no sap si s'acluquen o s'apaguen.

En l'inquietud que plana sobre d'ell
s'acosta al Crist per a trobar la força
del gran dolor i la Pagsió d'un Déu
en el dolor i la passió d'un poble.

jOAQUIM M.
MI/.

L

exemple, els tractats que acaben de fer,
fent, amb el sovietisme rus Anglaterra
Itália. Tal volta perqué no sóc polític no els com
prenc. Des del punt de mira de la moral cristiana i
de la nostra civilització, em semblen crims contra la
societat. El sovietisme declara el seu propósit decidit
d'enfonsar les nacions cristianes en la catástrofe,
algunes d'aquestes Ii diuen : "Anem a ésser amics,
visquem en relació amistosa, i establim tractats que
la garantitzin". Tal volta obtinguin així un mercat
per a les seves teles o per als seus carbons ; tal volta
s'hi f acin rics alguns negociants ; peró, a costa de
quins altíssims i sagrats interessos ? Sostenen amiga
blernent els que preparen l'enfonsada dels seus pobles
o d'altres germans. I aixó o va contra l'instint de
conservació o no és lleial, perqué trenca amb una
justa solidaritat. En la vida hi ha coses més respec
tables, que ennobleixen més, que el tráf ec o l'interés
económic que, demés, pot ésser efímer o inestable.
Es aquest un deis moments en qué la seva veu tre
mola d'emoció, i encara que amb reserves d'exquisi
da prudéncia, l'amargor del cor amara de tristesa les
per

estan

Davant el relrat del 'Cardenal Merder

TIMO

A

exterminadora comunista.
del cornunisme

El nostre amic preguntá al gran Cardenal si els
católics resistirien el cornunisme.
—Oh !, respongué, no sóc profeta. Humanament,
la situació és inquietant ; des del punt de vista so
brenatural, estic tranquil : No es pot assegurar la
immunitat d'un individu ni la d'un poble, ni la de
molts pobles, peró porta° inferi non praevalebunt, i
d'aquestes grans inundacions, encara que arribin a és
ser trágiques realitats, sortiria triomfant el catoli
cisme, com ha sortit d'altres perills no menys im
Pel que

S

la filiació que existeix entre el socialisme i el comu
nisme, i obrir les portes al socialisme és deixar
les entreobertes perqué en qualsevol moment faci
irrupció el comunisme. Les condescendéncies i sim
paties que fins els homes d'ordre i cristians mostren
pels socialistes tenen quelcom d'inconsciéncia. Dor
men, i d'aquest somni pot despertar-los la persecució

o

m'inquieta

A
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El

gran sacerdot i filósof que acaba de

perdre

la

Braine l'Alleud, diócesi de Ma
lines, el 21 de novernbre de 1851. Va estudiar a les
Universitats de París i Leipzig; s'ordená sacerdot
el 1874, i completa els estudis a la Universitat de
a

Lovaina.
Fou nomenat aleshores
1886, prelat de S. S.

honoran, ;i el

canonge

Seguint les direccions filosófiques de Lleó XIII,
en 1897 l'Institut Superior de Filosofia, no

fundá

XIII, a la mateixa Universitat
tólica de Lovaina.
Fou president d'aquesta Universitat fins al seu
menat de Lleó

menament de bisbe de

Bélgica,

en

Malines,

1907. Pius X l'eleva

denalícia. Pertanyia

ca

no

1906; primat de

en

a

la porpra

car

Congregacions romanes de
"Propaganda fide" i "d'Estudis", a moltes entitats
a

les

científiques,

entre elles,
Sant Tomás d'Aquino i

S
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blográfiques

Da des
humanitat, nasqué

A

l'Académia Romana de
a l'Académia Reial de Bél
gica; fundá la Societat Filosófica de Lovaina.
Fou l'admiració de tot el món la seva actitud fer
vorosa, digna i patriótica durant la invasió alema
nya de 1914. Esperit culte qui culmina en la fa
mosa pastoral que aleshores escriví.
a

La seva labor científica i filosófica el colloca entre
els més grans pensadors de la seva época.
Ultra l'Institut esmentat, fundá la "Revue Néo

Scolastique".
L'obra de monsenyor Mercier és nombrosíssima.
Donem només una llista de les obres principals del
gran sacerdot i gran mestre.

"Logique" (1887); "Critériologie générale ou
générale de la Certitude" (191 1); "Ontolo
gie ou Métaphysique générale (1910); "Psychologie"
(19o8); "Traité élémentaire de Philosophie" (1912);
"Rapport sur les études supérieures de Philoso
phie" (1891); "Le origines de la psychologie con
temporaine" (1897); "Définition philosophique de
la vie" (1898); "La psychologie expérimentale et
la Philosophie spiritualiste" (19oo); "Idéal et illu
sion" (1903); "La lutte contre l'alcoholisme" (1909)
"Retraite pastorale" (1909).
Théorie

afegir nombrosos assaigs i articles publicats
particularment a la "Revue Néo-Scolastique". De
Cal

totes les
a

totes

seves

obres

llengües

les

se

n'han fet diverses traduccions

europees.

~.:earlatrzszsrselzsesztszwstse~narztarzwmg;wz
B. a

M. T.

Rellíscada lamenfabk
El Ministeri del Treball publica
que ha començat

un

un

Butlletí

Oficial

xic malament.

Amb motiu de la mort d'En Pau Iglesias (a qui
Déu hagi ben perdonat), el B. O. M. T. li dedica un
article encorniástic que estimen] una relliscada ve
rament lamentable.

Que

es

donés noticia de la

seva

mort,

es

com

Prén. Es tracta d'una figura interessant en el camp
del treball obren i cal régistrar el fet. Adhuc hi ca
bria estudiar objectivament, fredament, les conse

qüéncies probables del mateix fet i, si es vol, histo
riar l'acció del
cabdill en el partit socialista i les se
ves
derivacions en l'órbita de l'obrerisme espanyol.
Peró lloar el Pau Iglesies el B. O. M. T., que és
com autoritzar

demolidora, és

oficialment la
cosa que

seva

acció socialment

estimen] greu i del

própia de semblant publicació.
L'home que, com En Pan Iglesies,

en

tot im

les

campanyes de propaganda socialista ha defensat, co
ram populo, el més cru i groller ateisrne, i que ha

propugnat l'atemptat personal en ocasió memorable,
a mitjá d'acció legítim, no mereix que tot un

com

Oficial del Ministeri del Treball Ii faci de
pedestal i el presenti a la nació con] un gran home.
Butlletí

Bé prou que li presenten els seus !
no solament els seus, sinó alguns deis que créiem
ben nostres han dit del difunt cabdill socialista coses
favorables que segurament no sentien...
Es por ? Es ganes de fer-se de bones amb un par
tit que es creu de força ? Obeeix aixó a un pla po
lític per atreure el partit socialista a la "legalitat"?
I

Sigui el

que

Nosaltres

es

vulgui, está mal fet.

protestem respectuosament, confiant
T., ni les persones alludides so
friran més relliscades d'aquesta mena. Cal evitar-les.
en

que ni el B. O. M.

seves

A. Z.
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D'ad í d'allá
El President de la Diputació, senyor Milá i Camps,
s'ha enfurismat amb una Agencia informativa, de
Madrid, perque ha trames a Barcelona, segons el (lit
senyor, una inforrnació completament falsa.
Assegura que dl no va dir a l'Assemblea de Di
putacions suara celebrada a Madrid, que el dia més
feliç de la seva vida fou aquell que el Govern va
dissoldre la Mancomunitat.
No calia que el senyor Milá i Camps desmentís
aquesta versió, car tothom sap que dl estimava molt
la Mancomunitat.
No cal sinó llegir el document que va lliurar a la
premsa en acabar les seves tasques davant la comissió

Y

A

S

*

l'amor que dl i els seus amics prof es
la dissolta Mancomunitat, que ningú no pot
que fos motiu d'alegria la seva caiguda.

A

L

*

*

tan gran

saven a
creure

*

*

*

En una farmácia hem vist un específic preparat a
París, que és una ciutat molt europea, que guareix

rápidament

les monomanies.

tinguéssim amistat amb un senyor
parlar d'altra cosa que del partit socia
lista, li recomanatlem que provés el dit específic.
Potser seria la manera d'aconseguir que ens par
Si nosaltres

que

CI

Ha fet bé el senyor Lerroux d'intercedir a favor
deis tres correligionaris, car ell va declarar-se mestre
de la Juventud bárbara.
En els moments que eren perseguits els autors de
les salvatjades que es varen cometre a Barcelona, "El
Progreso", portaveu del partit radical, declará explí
citament que ells no tenien res a veure amb els pro
cessats pels successos de la setmana trágica. Quan el
perill passá, "El Progreso" anomená a aquells dies
luctuosos "Semana gloriosa" i digué que eren amics
seus els que havien profanat els convents i destruit
els temples de Déu.
Ara el senyor Lerroux es recorda deis seus deixe
bles i demana pietat.
Decididament el senyor Lerroux és molt miseri
cordiós.

liquidadora.
Es

O

no

sap

lés d'altres coses, que segurament domina millor.

*

Tot el món

*

*

*

parla del comandant Franco.

Alguns que han intentat fer
caigut a l'aigua.
Val a dir que
hores damunt el

Diuen els diaris de Roma que Mussolini pensa no
ambaixadors a amics seus de confiança que
figuren afiliats al feixisme, prescindint deis diplorná
tics de carrera.
Molt ben fet. Així el feixisme será una tertúlia
d'amics.
També es diu que presentará al Parlament una
llei autoritzant, en cas de necessitat, la confiscació
deis béns deis polítics que emigrin a l'estranger.
No es pot negar que Mussolini és un home que
totes se les pensa.
Ehl vol governar costi el que costi.
No saben veure aquesta mena de polítics, que els
homes passen i el poble resta.
menar

el mateix raid han

tothom serveix per passar tantes
mar i arran de núvols.
no

*

*

Els comunistes russos que estimen la humanitat,
la llibertat individual de l'individu, que deia un ora
dor avençat, han estat a punt de declarar la guerra
als

pobles xinesos.

Ells consideren illícites

les guerres, peró es reser
el dret de declarar-la quan els convingui. Volen
que els homes siguin lliures, peró les presons són ple
nes de ciutadans que no volen acceptar la tirania so
ven

*

*

*

viética.
Combaten la llibertat
Una comissió de cafeters ha demanat al governa
dor que autoritzi el joc 'bel burro fins a les 3 de la
matinada, els dissabtes i els diumenges.
Sembla estrany que es nomeni una comissió per a
demanar que es deixi fer el burro.
Trobern innecessária aquesta comissió.
Hi ha gent que fa el burro des que es lleva fins que
se'n va a dormir.
*

*

els

capi
a

Rússia.

qué ha servit, doncs, la revolució russa?
empobrir els que eren rics, i per enriquir els
que eren pobres.
De fet es troben igualment que abans. Amb la so
cietat dividida en rics i pobres.
Per

Per

*

El senyor I,erroux ha visitat el cap del Govern per
demanar-li l'indult de tres individus que estan so
frint condemna a un penal per haver comes actes
delictius durant els dies vergonyosos de la setmana

privada, peró criden

tallistes estrangers perquü estableixin indústries

*

*

En Gaziel, de les planes

*

estant de "La Vanguar
assabenta que té damunt la taula "volúme
nes de media Europa, salidos de la prensa".
Ja són llibres !... El senyor Gaziel deu escriure en

a

dia"

trágica,

una

ens

pastera.

C

T

A

A

L

UN

Y

A

S

tantos y tantos

ESPAN YA ENDINS
Marqués de Guadalorce és un borne treballador.
del magne projecte creant noves linees f er
roviáries, n'ha fet un altre que també mereix el ma
teix qualificatiu. Es tracta d'uns circuits de carrete
res, que beneficiaran dilatades regions d'Espanya i
El

Després

facilitaran les

grans excursions rnotoristes i el turis
d'altura, denles de les comunicacions entre totes
les comarques que els circuits travessaran. El pressu
post és naturalment elevat
passa de cinc cents mi
me

—

peró aixó deis milions ara no
ningú. Segons diu un economista i finan

Encara

que el

—

tantos

reme

males, han dado

valor.
"Grande es la labor que espera a estos hombres, y
para realizarla con éxito les será preciso mantener,
quizá durante toda la duración de su gobierno la
cual, lógicamente, no debe ser inferior a dos o tres
anos —, el estado excepcional o de derechos restrin
gidos que estableció el Directorio Militar, sin per
juicio, no obstante, de las atenuaciones que cabe es
perar de un Gobierno compuesto de hombres civiles."
menos

—

fácil estampar bitllets i fer-los cir

projecte

passés de tal, cal fet
Foment pel seu bon cop

no

Justicia al nou Ministre de
d'ull i la seva extraordinaria laboriositat.
El viatge de l'aviador Franco a l'Argentina, digne
d'admiració, sobretot si surt bé com tots desitgem,
ha provocat un esclat de meridionalisme que ens posa
en ridícul davant tot el món. D'aixó en té la culpa la
"gran premsa d'in formació", que ha pres aquest raid
interoceánic com a mitjá de propaganda. Una infor
mació discreta hauria evitat als ardits aviadors els
trátigols populatxers que han hagut de sofrir dia i
nit aquests darrers dies, i hauria fet menys compro
mesa l'expedició. Ara qualsevol descuit, el més petit
incident, la més lleu rectificació (coses tan facils 1 al
gunes s'han registrat ja), pren proporcions desmesu
rades i afebleix el prestigi del cap de l'expedició.
Fins se l'ha comparat amb Cristófol Colomb !
Compadim de veres el senyor Franco. A reveure !
El gran aldarull promogut pels ja famosos Reials
Decrets del senyor Calvo Sotelo s'ha apaivagat bon
xic. El govern ha obrat amb prudencia escoltant pa
cientment a tothom i fent-se cárrec deis informes,
que a propósit li han trames les principals entitats del
país. Aquestes per llur part han estudiat seriosament
1
assenyada les dites reials disposicions que, de mo
ment, han quedat poc menys que inaplicables. Com
a nova
orientació i bous propósits són dignes d'estudi,
pero res més.
El govern, atenent els clams en pro de les eco
nomies, ha resolt constituir una Comissió respectable
que estudii i proposi les
que poden bonament fer-se
en els
Pressupostos de l'Estat. Aquest és un acorcl
encertat. Ara bé, tindrá pit la Comissió per propo
sar-les i el Govern per fer-les al seu temps?
El suprem Consell Económic ja funciona. Hi ha
moments que ITom dina que es tracta d'un organisme
legislatiu i quasi posa confiança en els seus debats,
pero com que en
realitat no passa d'un órgan con

sultiu...
En Primo de Rivera ha
coses

desbordamientos, de haber

por estos días el primer
paso hacia el restablecimiento de un estado de cosas
políticamente normal : han presentado a la apr aba
ción del rey un ministerio civil, en el que figuran
professores ilustres, un magistrado del más alto pres
tigio, un ingeniero famoso y otros elementos de no

diado

tan
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fuerzos, después de haber puesto apropiados diques
a

espanta a
cier d'upa, és
cular...

L

"Los autores de la reforma (el cop d'Estat del
13 de setembre de 1923) después de dos anos de es

que passa

lions de pessetes,

OCIA

tornat a
Per

dignes d'ésser transcrites.

parlar

i ha dit

avui, aquesta

:

ESPANYA ENFORA
La mort del Cardenal Mercier absorbeix avui dia
l'interés de la crónica hebdomadaria, peró com que
dediquem a aquesta gran figura social que acaba de
desaparéixer quasi tot aquest número, no f cm cap
comentan. Déu el tingui en la seva santa glória!
Altrament les dues crisis de les quals parlávem en
el darrer número continuen en peu.
El gabinet francés está amb l'aigua a coll perque
el cartel, junt amb els comunistes, combaten aferris
sadament els projectes fiscals de Dourner a qui sosté
airosament i noblement M. Briand. Si aquest perd la
batalla que aquests dies s'está lliurant a la Cambra
francesa ami) universal expectació, la política france
sa es trobará en un carreró sense sortida. Ja es parla
de prescindir de les Cambres, convertint-se el Minis
teri en un Govern de Negocis per a endegar els con
flictes fiscals i financiers i treure a port la m'u política.
A Alemanya cornença de parlar-se de la dictadura,
encara que apreciant-la com una definitiva calamitat.
El nou ministeri, tan laboriosament conjuminat sota
la natural pressió d'Hindenburg, no compta amb
majoria al Reichstag, i viu per compassió d'uns i por
deis altres.
El f racás del régim parlamentari, com es veu, és
general i complet, peró la dictadura no és cap solu
ció, sinó una interinitat per preparar-la. Peró algú
ha dit, amb profund sentit polític i perfecte coneixe
ment de la história, que totes les dictadures tenen
bona entrada i mala sortida...
Per breus hores hem estat abocats a un nou con
flicte mundial a causa d'un petit incident sorgit entre
Xina i Rússia. Aquesta s'ha imposat brutalment i
Xina ha tingut la bona pensada d'ajupir-se. No ha
arribat el seu temps encara.
El Japó i els Estats Units, en els rnoments álgids
del rápid conflicte, esguardaren les esquadres llurs
les deis altres.
La pan de Locarno no és pas la pau de Déu, la
pau que es busca.

J.
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En publicar

en l'últim número de CATAwNYA So
deis senyors que formen la nova Junta
Nacional de Premsa Católica, aparegué equivocat el
nom del Comte de Casal, errada que ens apressem a
rectificar.
—El passat dimecres, dia 27, tingué lloc, en el
Saló d'Actes de la Caixa de Pensions per a la Ve
Ilesa i d'Estalvis, l'entrega deis premis atorgats en
el recent concurs de Cartells Simbólics de l'Obra
deis Homenatges a la Vellesa. L'acte resultá molt

CIAL els

noms

simpátic.

Ara i fins el dia 14 de febrer, podrá ésser visitada
l'esmentat Saló d'Actes de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvis, de lo a 12 del matí, tots
els dies, excepte el dia 2 de febrer, l'exposició deis
Cartells que han concorregut al Concurs.
—La Direcció general de Seguretat ha manifestat
que té donades ordres perqué amb tot rigor es pro
cedeixi pels agents de l'autoritat a formular les opor
tunes denúncies i incautacions de les publicacions de
carácter pornográfic o immoral, afegint-hi que les
dites ordres es compleixen de tal manera que sola
ment pel que es refereix a Madrid, durant el segon
semestre de l'últim any, han estat trameses al fiscal
perqué s'imposin les sancions que es considerin per
tinents, 5.911 exemplars, i s'imposaren 82 multes.
Perdoni'ns el Director general de Seguretat que
diguem que a Barcelona, quan la recollida deis
en

exemplars de publicacions pornográfiques vagi se
riosament, necessitará un camió recollector d'escom
braries per a recollir "exemplars". I tan exemplars !
—L'Institut Nacional de Previsió ha publicat un
interessant índex del seu balanç técnic quinzenal, pel
qual es ve en coneixement de la capacitat técnica i
de treball que té
moure l'obra que
d'encert sota tots
—Durant l'any

la Comissió constituida per a pro
porta a cap 1,1. N. P. amb molt
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El nou govern grec ha prohibit a les dones l'ús
de les faldilles curtes, i ha encarregat la inspecció a
un cos
de policia femenina.
Fins els bojos fan bitlles.
—Segons comunica al ministeri d'Estat el ministre
plenipotenciari d'Espanya a Berna, després d'haver
estat aprovat per les Cambres federals stüsses en llur
reunió de la tardor passada, la Llei de la Confe
deració suissa relativa a la repressió del tráfic de
dones i nois i a la circulació i tráfic de publicacions
obscenes, ha disposat el Consell federal que entri en
vigor amb data primer de febrer de 1926.
Per virtut de la llei esmentada es posen en execució
a Suissa el Conveni internacional de 4
de maig de
1910, el de 3 de seternbre de 1921, i el de 12 de se
tembre de 1923, relatius a les matéries esmentades.
—A Bélgica ha fracassat la vaga de metallúrgics
a la conca de Charleroi. Els obrers han entrat a
les
fábriques desoint les ordres de la Unió de Treballa
dors. Amb tal motiu, es van promoure forts aldarulls,
peró la policia va fer respectar la llibertat del tre
ball.
—Importants entitats católiques socials de França
s'uneixen, deposant antigues rivalitats, per tal de fer
més vigorosa i ben orientada la comú acció de sal«.
vament social.
SltIMSCSCatarZan:_"?~ZSZSZZZ5~

El condol d'"Accló Popular"
Ha estat trames el següent telegrama :
Archevéché Malines :
Acció Popular de Barcelone, douloureusement con
tristée ¦trépas illustre savant et patriote religieux son
I-_¦:minence le Cardinal Mercier, envoie ses sincéres
condoléances.
ALBó, Président.

conceptes.

1925, han estat distribuits pels car
d'aquesta capital 377.328 girs postals per un
valor de 23.820.554'07 pessetes. En relació amb l'any
1924, s'han distribuit 48.666 girs més, que importen
816.434'74 pessetes.
El mes que ha estat distribuida més quantitat, és
el de desembre, amb 2.465.535'55 pessetes, i el que
menys, el de maig, amb Q56.215'59 pessetes.
ters

Avui dia els Girs Postals per al pagament de subs
cripcions ja els usa tota classe de persones, per tal
com són cómodes i económics. Cal saber-ho.
—L'Assemblea d'Estudiants Católics que ha tin
gut lloc a Pamplona amb un éxit remarcable, és una
nova fita de la marxa ascensional de les organitza
cions escolars católiques, que tantes d'esperances sus
citen en el nostre camp.
—Sobre les idees i organització del Comunisme a
Europa ha donat el nostre company en la premsa
don Angel Herrera una notable conferencia a Va
lencia, que ha cridat l'atenció. El Comunisme creix,
és un perill cada dia major, i cal combatre'l afavo
rint els valors religiosos i morals que s'hi oposen.
Aquestes són les conclusions cabdals de la conferen
cia.
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SERYEIS DE LA COMITIVA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba MéxIc.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i 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 Buenos-Alres.—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 1 de Montevideo el 3.
Link de New-York, Cuba, Méxic.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New-York, Havana 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Urda de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 1 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Unía de Fernando Poo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península índicades en el viatge d'anada.
A més dels indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Linfa de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
-

viatge.
a

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables 1 passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat

servei. Tots els vapors

porten telegrafia

sense

fils.
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