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QUARESMA

Temps de
En el precís nioment que s'esbadellen les viole
tes i els ametllers
donen al cel el
flor d'argent, quan un somrís de regal de la seva
primavera s'obre
entre els núvols de l'hivern,
ve la Quaresma. Tot
indica, en la natural esa, renaixement, vida nova,
Preparació per a fruitar. Tot ha d'indicar, també,
en la vida
espiritual

cristiana, renaixement a es
feres sobrenaturals, vida nova d'esperit,
preparació
Per a bones obres
per qué la nostra fe, sense aques
tes, no mori.
7'enint en compte que l'afany
de Huila
Per la vida material, conseqiicInciaquotidia
del deure inelu
dible del treball que Déu imposa a l'home,
oxida
les armes
espirituals amb el pitjor deis rovells.
l'Església, amatent a les necessitats deis seus fills,
ha volgut obrir un
paréntesi en la febre dels nego
cis mate/s
i ha volgut esquincar un xic la con
tinuitat de la vida ordinaria perqué per l'esquinl
ragi un doll de gracia
extraordinari. I per aixb
que sempre, a partir del
Concili de Nicea, en el
cánon 5 del qual—any 325—es parla de la
Quaresma, sempre aquest període de tenips ha estat
observat amb especial cura per tots els cristians
com temps de
tenips de renovació
temps de singularpeniténcia,
eficacia
per
a la tasca de refer el
nostre esperit de
les mossegades que cada dia so
freix en el rodolar
de la vida quotidiana.
I mai
com ara es fa precís tenir en cura aquest
tenyAs, precisament
mai com ara la vida de
l'esperit sofreix mésperqué
de la intensitat de la vida mct
teri41.La Iluita per la vida és avui aferrissada;
els
problemes d'organilzació deis afers públics en
gendren un afany que deixa poc temps
per aixecar
els ulls al
bilitat, queCel, sobretot en els qui tenen l'esperit de

són niolts entre els catalics. I convé
un cop a l'any, pro curi cadascú
tar del
apar
seu voltant l'allau
deis neqocis materials
Per Preocupar
seun xic del més transcendental deis
negocis: el de l'anima.
Podem fer i des fer
món a base d'organit
zacions; podem dedicaren lael nostra
activitat a múl
i'Ples Problemes
social i polítics; podem abarcar

alnienys

Núm. solt, 20 cts.

—

renovad()
en

les nostres idees i

en la nostra
cerquen lloc

acció el comble
situar-se en
tre els cataclismes de la vida moderna deis
pobles.
Peró en la vida cristiana hi ha sempre, refulgent
d'interessos que avui

on

i

sense atenuacions de llum, un principi
básic, un
negoci individual: el de la salvació de l'anima.

Precisament en aquest temps de dilatació de la
consciéncia en, el món social, en aquest moment
que sembla que la vida colectiva ho absorbeix
tot, la doctrina del Crist ens segueix recordant
sempre un principi, fecund com cap altre, sense el

qual tots els cdtres manquen de fonament: el prin
cipi de la responsabilitat individual davant de Déu,
el principi de la própia justificació.
Sant i bo és
l'afany per la collectivitat familia, sant i bo lluitar
per la justícia social, sant i bo intervenir en la co
sa pública;
pera sempre a condició que a cada
problema hi mesurem les nostres forces i la nos
tra

intervenció

segons la nostra

responsabilitat in

dividual, segons el principi de la nostra própia jus
tificació, que és, a la vegada, la major responsabi
litat i el major estímul per a les nostres accions.
El cristia que compta amb una vida interior for
ta, compta amb la primera base per intervenir en

la vida social. El cristia que en tot moment
recor
da la seva responsabilitat própia,
individual—in
substituible per cap altra— davant de Déu, té ben
preparada la primera eina de treball per a tota vi
da externa. 7'ot el que sigui operar a base d'altres
responsabilitats i amb altres mitjans, no pot tenir

regust cristia.
Per

aixd, els

que un día i altre ens veiem obli
la vida de brega que suposa aquesta ínter
venció en la vida pública moderna des del camp
cristia estant, hem de fer-ho a base de la nostra
responsabilitat individual davant de Déu. I per
aixó hem d'enfortir més i més l'esperit aprofitant
tota avinentesa, sobretot la d'aquest 7'emps de Sa
lut. Alió de la separació entre la vida social i la
vida individual, alió d'una moral per al carrer i
una moral per a casa, no pot tenir eco
en nosal
tres. O som deixebles del Crist o no en som. I si

gats

a
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hem de viure la vida cristiana integral
ment, no per meitats.
Per tant, tnentre la nostra veu va a l'exterior
mitjancant el periadic, el discurs, l'obra d'aposto
lat, l'exemplaritat de la nostra vida, endinsem-nos
en la nostra ánima, en aquest temps, i renovent-la
ctmb naves brotades de gracia i d'esperit evangé
lic. I llavors, quan l'Església deixi els colors mo
en som,
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A

$
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peniténcia i els canvii per l'exul
Pasqua, nosaltres també, els cristians
tots, podrem emprendre amb més vigoria que mai
la tasca d'apostolat i d'acció social. PergiQ serent
forts d'esperit, l'única fortalesa que tenim el deure
de procurar-nos per a la nostra prapia justificació,
rats i els tons de

tació de la

que és el nostre

definitiu problema.
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El

nu

í

homes més savis i prudents del món
s'entestaren a ésser naturals ; i lo
van
fer va ésser la cosa menys na
tural del món."
CHESTERTON. ("Sara Francesc d'Assís").
"Els

[els grecs]
primer que

"Cal acostumar la gent al nu", heu dit, mon carís
sim Raf el Benet, en una crónica vostra, de fa dos
mesos, que fins ara no arriba als meus ulls. Doncs
jo us clic que go que és més urgent és d'acostumar
els artistes al vestit.
Un moment d'atenció filológica sobre la frase cen
tral del vostre article : acostumar la gent al nu. En
altres termes equivalents podíeu expressar aquesta
idea vostra. Podíeu haver escrit p. e. "cal habituar la
gent al nu". Ara us demano que us fixeu, i que es
fixi tothom
car la qüestió és de transcendencia
en go que els termes subratllats enclouen. Habituar ve
d'hábit, o sigui : vestit. 1.4'acostumar és pare del cos
turne, mot francés que també vol dir vestit. Hábil, és

el vestí'
periment, peró go que és segur és que si Darwin i el
seu seguici o qualsevol estol colonitzador romangué
com hi aca
allí gaires setmanes, acaba el salvatge
per acceptar el vestit, posar-se'l de debó...
ben tots
aprenent-hi llavors a sentir aquests sentiments i sen
sacions que són propis dels "homes blancs", deis
—

—

civilitzats, que són el fred i la vcrgonya.
El vestit, dones, és el primer senyal extern de
l'home veritablernent social, de l'home en funció de
ciutat, en funció conectiva, que aixó vol dir civilitza
ció. De l'home fugint de la natura, que deixa l'estat
de natura. Així doncs, l'espectacle de l'home nu, mai
no podrá ésser cosa natural entre gent civilitzada,
precisament perque recorda la natura de la qual
hom prové. Que és una obra esplendida, ningú no
ho pot negar en justícia. Peró també és espléndida la
natura en moltíssims llocs ; i no obstant l'home fuig
de les boscúries frondoses i magnifiques, de les serra
ladeá augustes, refusant de conviure amb la bellesa
salvatge, preferint a la f ormosíssima selva verge l'es
terme que a la vegada significa repetició, freqüencia,
Nu,
quifida peró pacífica habitació urbana. Quan l'home
vol dir
practica ordinaria, i també, indumentaria.
costume,
mancat
d'ha
hi va, a la natura, és per a f er-la menys natural ; ur
vestit,
privat
de
desproveit de
banitzar-la, posant sobre l'encís de la natura, l'encís
bit. Un analisi profund filológico-filosófic ens porta
de la utilitat social.
ria a trobar poc coherents aquests dos termes que
Així, doncs, en veure descoberta la natura hu
tants artistes volen acostar, i a deduir que el nu és
repelleix
mana,
go que és més natural, segons la segona natu
que
repelleix
un concepte que com
també l'habitud, i que voler habituar la gent al nu, és ralesa que és la vida civil, és que hom experimenti
la sensació de xoc, aquella que els anglesos han ex
a dir al no-hábit, és filológicament i filosóficament una
i tan befada
pressat
en aquella paraula tan gráfica
contradicció.
—, shocking. Perque l'aparició del nu
paraules.
Si
i
calumniada
més
que
un
joc
de
Aixó és quelcom
és novetat aquest llenguatge, és que ja és hora de significa la negació del costum, la contradicció d'a
pendre en aquesta villa qüestió una actitud nova. quest múltiple sentit que la paraula haba conté : f re
Lihábit és encara més que costum i vestit : és una qüencia, vestit, casa, consuetud. I sols hi ha un maja
categoria metafísica : una condició que s'afegeix a la perqué el nu sigui cpmpletament natural i que no
naturalesa de les coses per a disposar-les millor vers frapi, i és abandonant la civilització, deixant l'haba
i els habas, i adhuc les idees i les categories i la filo
el seu fi. Aquesta paraula hábil té un gran valor de
especula
sofia i la consciencia, i fins i tot la sensació de fred, i
síntesi. I val la pena de cornengar-hi una
ció. Els entusiastes del nu artístic no preveuen que sobretot, deixar l'art, i vegetar en el si de la natura
espléndida, verge i nua, en companyia de la immen
qualsevol dia s'empendra hom la rehabilitació de l'ha
cantar
sa bellugadissa dels éssers vius que del nu i del vestit
bit; no saben que hi han poetes disposats a
no discerneixen.
vestit.
l'elogi del
Peró hi ha una bellesa intrínseca en el cos huma
Aquest terme: habit, és un concepte social, una
cm direu
i el cantar-la és go que csteu reivindi
idea essencialment civil, ciutadana. El vestit és un
hi
ha una bellesa en altres manifesta
cant.
També
element absolutament indispensable de la civilització,
humanes
: és bella la violencia, el triomf imme
de
típica
l'aveng
l'europeisme
conti
cions
i la nota
de
pels
vós ho dieu
diat de la potencia humana, i no obstant mai no po
dona a un
nents salvatges. Darwin
salvatge nu de la Patagónia roba per abrigar-se i drem acostumar-nos a la violencia, ni mai sofrir-la de
l'home inculte, malgrat el fred vivíssim, se'n féu un prop sense protesta! Absoldrem alguna violencia pas
sada--com absolem, de fet, algun nu artíatic—, pero
ornament per a la cabellera. Vós trunqueu aquí l'ex
bornes

—

—

—

—

—

—

—
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violencia

nova, com tota nuditat nova, sempre ens
nou, i per honor d'aquesta civilització que
vol dir anar
vestits i regular jurídicament, sense vio

vindrá de

lencia, les relacions humanes, jamai no ens podrem
acostumar al seu regnat.
El nu és bell, peró és una
violenta, que
frapa, que xoca. I per aixó la bellesa
gent més assenyada,
mes moderada, més enemiga de
violencies (és un ex
trunisme el voler enderrocar una estatua a cops de
pedra, cosa parenta de l'enderrocar homes vius a cops
d'arma) en descobrir-se una
nova, (p. e. el
grup escultóric de la Plaga de nuditat
Catalunya),
demanaren
que fos apartat, i no
que l'obra fos destruida, sino
treta del mig de la gent i
concluida al lloc on contrasti
menys amb l'haba general de la ciutat, al lloc on,
tractant-se d'obra artística, exerceix l'art una juris
dicció própia

Si,

el

nu

i principal : al museu.
al Museu! La frase unánime, que

a vós
la trobo d'un sentit absoluta
ment just i civil. I no és gaire
comprensible que un
artista recusi aquesta solució, essent l'honor del Mu
seu l'aspiració
máxima de la glória professional. Que
el nu artístic
campi en llibertat per la via pública,
aixó ni enlloc del món passa en
silenci, ni sera mai
en

Sembla

afligir-vos, jo

silenci

acatat

Ron-ja, Viena,
gent frapada, i

aquí. Quan

el

nu

f rapa,

a

París,

a

Londres i pertot arreu, crida la
va cridant per anys que passin, i no
rnés deixen de
les orelles. Hi sentir els crits els que es volen tapar
pot haver un nu que no frapi, que no
eontrasti, que no recordi cruament la natura salvatge?
Ah! en presencia d'un nu
que no sembli nu llavors es
ciar que
tampoc sembla pertinent la protesta! D'a
quest nu que no sembla nu,
n'existeixen mostres se
lectes i edificants. La més santa, és la sagrada
i ve
nerable nuditat del Sant Crist i les d'alguns deis
s. eus sants mártirs. Es a dir, la nuditat
involuntaria,
instrument de suplici en si rnateixa.
Compreneu bé, lectors, el contingut i la direcció
d aquesta
frase, un nu que no ho sembli, un nu, que,
Per tant,
sembli vestit ? Aixó vol dir un nu que es
contradigui a si mateix, que negui i desmenti la seva
Propia nuditat. Aquesta superació, no es
pot concebre
sense que una
causa poderosa domini sobre el nu i
el ,subjecti
i lligui amb una
imperativa. Po
drlem dir d'aquesta elevaciónecessitat
: l'esfera del nu necessa
11:
sotmes a una raó que s'emporta igualment sub
a

a

"La
S'ha publicat el
que

tindrá la nova publicació, portaveu de
:Junta de Protecció a la Infancia",
"Tribunal de
neus"
"Oficina Central de Beneficencia".
El nostre illustre
don Ramon Albó signa el
Prefael. No cal dir, amic
tractant-se d'un propagandista
católic i d'una
de tant relleu en el camp
Social i benefic personalitat
que el

teressantíssim.

treball de

presentació és

L

jectats, el

in

3

nu i els seus espectadors,
com la necessitat
didáctica o benéfica justifiquen la visió del cos nu
sobre la taula quirúrgica o anatómica. Aquesta neces
sitat pot donar-se i s'ha donat en el nu artístic. Així
com en l'ordre literari, cal respectar les
nuditats sa
grades de la Biblia, en l'ordre grafic cal respectar el
nu quan es producix amb la
rectitud essencial, amb
la veritat, amb la profunditat i amb la grandesa i la
sublimitat i moralitat intrínseca del nu bíblic. Aquesta
nuditat plástica moral, existeix i és consagrada pels
máxims honors i per la dignitat máxima d'ofici i de
lloc, i és l'obra pictórica de Miguel Angel.
Se'n pot ben dir d'aquesta obra, el nu transcenden
tal, perque supera el Vestit i l'hábit, i recorda, seve
ríssima prédica, els dogmes de la Innocéncia culpa
blement perduda, i el del Judici Final inexorable on
res de vida social i civil no
será present, sinó cossos
i animes enfront del seu Jutge i Criador. L'obra
de Miguel Angel, moralíssima i sagrada, ádhuc abans
d'expurgada dels seus detalls estridents, és la 'ligó tí
pica de nu religiós ; és, per damunt de la civilització
humana, i deis seus hábits temporals, el símbol de
l'eternitat de la carn ressuscitada.
Peró, arnic Benet, quanta és l'algada espiritual de
Miguel Angel, tanta és la distáncia moral de la seva
plástica que penso poder lícitament dir suprema,
a la plástica salvatge a la qual voldrien
fer-nos acostu
mar. Ben cert que el Buonarotti
representa exacta
ment el contrari de go que a París, a Viena, a Lon
dres i a la Roma del monument de Víctor Manuel,
cerquen els artistes creadors de nu. A vós mateix jo
recordo haver-vos oit dir que l'autor de la Sixtina
suscitava en les seves figures proporcions noves : així,
dones, desfigurava el!, el cos humá, desfigurava la
natura i Ii comunicava no l'expressió natural, sinó la
f orga expressiva del pensament que eh l portava din
tre. Així, doncs, el seu pensament vesteix les seves
figures, en les quals no 1-ji reconeix hom la natura

vulgar concupiscent.

En resum, i saltant-me molts altres aspectes, aixe
els ulls els artistes al sostre i al frontó de la
Sixtina (o als grups de la Sagristia de Morada) i
si no es veuen amb cor de despullar el cos hurná com
Miguel Angel, deixin-li el vestit, com a signe de con
vivencia social.
R. RUCABADO

quin

Carídad"

tament interessant. primer número d'una revista for
El
fina, litatseu nom, "La Caridad", explica a bastament la
la

SOCIA

Cal que tots
proposen fins

aquells que poden ajudar als que es
nobilíssims, que ho facin gene

tan

rosament.
En el dit prefaci, escrit bellament, s'assenyala
l'orientació que tindrá la difusió de la caritat i es
diu que es vol coordinar els donatius que es fan a
favor deis infants i de la beneficencia.
Es, dones, una tasca molt 'loable.
Desitgem a la nova revista molts anys de vida i
que pugui assolir l'exit cobejat.
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Dísfresses
pómuls els sobreixen
competint amb el seu nas,
els

Tothom diu que el Carnestoltes se'n va, i el que
se'n va és el sentit comú.
A la falta de sentit comú es deu principalment
que el

Carnestoltes,

devingut endémic
mai

no

en

entre

comptes d'anar-se'n, hagi es
nosaltres, de tal manera que

s'havia pogut dir amb

Aquest

món és

un

tanta

veritat

com

ara:

engany

i no cal pas dar-hi voltes,
si tot rany no és Carnestoltes,
molts van disfressats tot rany.
I com que ens crida tant l'atenció com quan no
més donava senyals de vida en les seves diades as
senyalades, per aixó alguns creuen, erradament, que
el Carnestoltes se'n va.
*

*

*

Són tnoltes, moltíssimes, les persones que, per un
motiu o altre, van disf ressades tot l'any.
—Veus bé aquell senyorás que passa pel carrer?
amic meu.
—cm preguntava l'altre dia un
—Sí, que el veig bé.
—Doncs t'equivoques, només en veus la meitat.
—No sé per qué ho dius.
—Aviat ho sabrás. Porta perruca, una cella simu
lada, un ull de vidre, les dents postisses, la barba
tenyida, un coixinet a l'espatlla per dissitnular que la

té ensorrada, i entre el que es veu i no es veu Ii
pertany mig cos, car l'altra meitat no és seva.
Davant d'aquest argument cm vaig veure obligat a
donar-li la raó ; i com que l'afany d'amagar-se els
anys i les tares está molt més arrelat en les dones
que en els homes, i el nombre de vells i de tarats
és extraordinari, resulta que són molts els infeliços
que per aquest motiu van disf ressats tot l'any.
* *

*

mal disf ressats
de jove, hi ha una pila de joves que, per haver abu
ressats de
sat de la seva joventut, van tan ben disf
seixanta
passin
deis
talment
que
sembla
vell, que
;
quan tot just han posat el queixal del seny i el que
és pitjor per ells, és que alai més no podran treu
re's de sobre l'af roktosa disfressa que els vicis i les
males passions els rían engiponat.
Si aquells fan riure, aquests fan llástitna de mirar.
Pel món rosseguen amb pena
cl seu cos atrotinat,
com si fos un "sambenito"
que els hi fessin passejar
per cástig de ses disbauxes
i escarment deis seus companys
Tenen la clepsa pelada
o amb prematurs cabells blancs,
el front tot solcat d'arrugues
i els ulls tristos i enclotats;
Contrastant amb els vells que

Ta

sou

van

de

les orelles els hi pan gen
com dos pampols assecats
i ses galtes revellides

són d'un color csblaimat.
Com si els caigués de vergonya,
sempre van amb el cap baix,
i s'acoten cap a terra
com si els xuclés el fossar.
Pobres jaios prematurs ! D'ells sí que es pot ben
dir que han assolit per saltum els atributs de l'ancia

nitat,

car

Si per tots passa volant
el temps de la joventut,
pel !ove que és dissolut
passa més rabent que un llamp.
Mes ai ! que si rxtteixen amb escreix les xacres
de la vellesa, es veuen justatnent privats deis seus
honors.
*

*

*

disf ressen per' a dissimular
van disf ressats amb les
seus
vicis,
n'hi
ha
de altres que tot l'any
tares deis
ostenten, vanitosos i satisfets, la ridícula, voluble i
costosa disf ressa que els imposa la moda capriciosa,
des de l'antihigiénica careta del maquillatge, fins a
l'escrupulós vestit que ara porten moltes dones.
El nombre d'aquests Carnestoltes és infinit, com
el 'nombre deis beneits ; i com que tots procuren imi
tar tant com poden el darrer figurí, resulta que, pel
que pertoca al vestir, avui ja no hi ha classes, car
és molt difícil distingir pel trajo, el ric del menes
tral, i el noble del plebeu.
El pitjor del cas és que per causa de la moda
també
no sois es confonen les classes socials, sinó
les persones honrades amb les que no ho són, de tal
Imites vegades ni amb la llanterna de
manera que
Al

les

costat

seves

Diógenes

deis

qui

es

tares, i deis

no

es

qui

podrien distingir

les

unes

de les

altres.
Són molts, per desgrácia, els qui malgrat voler
ésser tinguts per persones de bé, no reparen a dis
fressar-se de dimoni pel temor d'ésser criticats, sa
crificant el pudor i la modéstia, i ádhuc la salut i la
comoditat.
Veritablement la moda no té traves. Que ho di
gui, sitió, entre altres de pitjors, la perniciosa moda
del
de les faldilles travades, que encara no ha passat
tot.

pubilleb
deancia,
per estrenyé's les faldilles
s'eixamplen la conscibncia.
Trobareu mates

que, mancant

a

la

DOMÉNEC CABAELERIA I

COLLELL
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La formacíó
Els que

formació salidament cris
els fa trontollar la fe.
La nostre joventut s'aparta a poc a poc del emití
dreturer. L'época més crítica de la vida és aquella
que no es té ni la
innocéncia de l'infant ni el seny
de
no testen

una

tiana, qualsevol contratemps

l'home. El !ove segueix fácilment el camí que
plau. Es deixa portar pel sentiment i la fan
tasía. Es una nau sense governall que solea el mar
a,qitat de les passions.
mes li

relígíosa

quilibri entre la ciéncia í la religió. 7'robeu holles
doctíssims, d'una cultura vastíssima, que no po
drien discutir en matéria religiosa ni amb els in
fants que assisteixen

a

les

catequesis. Per aixa

diuen atrocitats tan grans quan parlen de religió.
Qua diría, per exemple, un astrónont si li vol
gués donar Iliçons d'astronomía un escultor? Se
gurament exclamaría: "De ciéncia únicament en
poden parlar les persones especialitzades". Per qué
dones, suposen molts homes de cUncia que perqué

Si l'home, ádhuc quan arriba
al període álgid de
la vida, necessita una
gran fortitud per a superar excelleixen en les matemátiques o en la
medicina,
els perills que es troben al món,
molt més la neces
poden parlar de religió, prescindint de la veu auto
sita el !ove.
En el mar blau de la joven tut canten dolçament ritzada de l'Església?
No som nosaltres els que hent de donar orienta
les sirenes. El seu
cant afalaga els sentíts i un hom
cions
a l'Església, sinó que és ella la que ha de
Perd el seny i la voluntat. No
tothom és fort com dir-nos quin és el cantí dreturer. No escau als fills
Ulisses per fer-se lligar a un pal del vaixell i ta donar
lliçons a la mare.
par-se fortament les (Mes.
Algú potser ens dirá que som pessimistes. Mal
No fa molt de temps diguérem que

s'estnuny de les nostres

la

mans

i

joventut
a fer la

ara tornem

mateixa afirmació.
La joventut inteklectual cada dia

no

hem

volgut

que les boires del

pessimisme

ente

nebrissin el nostre esperit. Som optinzistes per tent
perament. Ningú, pera, no ens podrá negar que de
termindes lectures estan fent grans estralls entre
la nostra joventut. Els que no donen inzportáncia

es va contami
nant del positivisme
groller i abjecte que s'estén
arreu del món. Són molts els que creuen
que la a les coses espirituals, es riuran de nosaltres i ens
indiferéncia en matéria religiosa dóna bou to.
diran que a tot arreu veiem fantasmes.
'
Hem deixat de banda la religió, com si fos una
Si sou una nzica observadors, us convencereu
cosa secundaria,
i avui ens trobent que la majoria que ami més que mai cal donar a la nostra
joven
deis !oyes donen més
importancia als problentes tut una injecció d'espiritualitat i arrabassar de les
polítics que ahS religiosos.
seves nians els diaris i els llibres que
contribueixen
Be está que ens
delectem
amb la dolçor deis a llur descristianització.
fritits sucosos i assaonats de
l'intellecte grec i llatí,
Avui, si un amic escriu una obra abjecta, es de
Perd ens sembla
verger heUenic, que abans de gustar la mel del fensa amb arguments sofístics. Les obres que sur
hauriem d'haver
nostra joventut conoués els gransprocurat que la ten de les capelletes literaries són intangibles. Si
pensadors cris són llordes i /,lenes de sutzures, no es té el valor
Llegiu, si així us plau, Aristatil, pera abans
de blasmar-les enérgicament. Potser la meya veu
TeU
coneixença amb Sant Tomás.
es perd en el desert desolat de
la indiferéncia, pera
la serenitat deis clássics dóna al nostre
espc- cridaré tan fort com calgui per a sotraquejar i dei
equilibri i harmonía, la llum refulgent que por
xondir els esperits que dormen. No podem tolerar
ten dintre
les grans mentalitats i els gratis esperits de cap manera que ens ofegui a tots
aquesta onada
que ha
produit el cristianisme donaría als joves de llot que s'estén arreu de la nostra terra.
una gran
fortitud espiritual.
Per a evitar i aturar aquestes desviacions mo
Si l'esforç que es
fa
per
a traduir les obres cabrals,
no existeix altra solució que donar a la jo-dals de l'antiguitat,
es fes per a posar a les mans
ventut una formació salidament cristiana. Els ho
de la
joventut cristiana les obres plenes de llum mes que són forts espiritualment, saben quins són
deis sants
escriptors que han donat dies de glaria els fruits que no es poden posar arran de llavi.
a l'
sglésia Católica, no hi hauria segurament tan Els que donen únicament importancia als
ta
ideals
indiferénc•a en matéria religiosa.
polítics, que són al capdavall mutables i fugissers
Abans de tot hem de procurar formar cristiana com totes les coses humanes, i bandegen la
Religió,
ment la
fe sigui joventut. Quan estigui formada i la seva que em diguin quin és l'esdevenidor dels pobles que
salida, poseu, si així us plau, arran deis perden i menyspreen llur espiritualitat.
seus llavis
els fruits
Per clamad de totes les coses humanes hem de
d'altres vergers.
7,,Que ningú no creguisucosos
que jo combato els clássics. posar-hi l'esperit. Hertz de defensar els valors es
"
:7°; els admiro i els estimo.
La nostra llengua es- pirituals costi el que costi.
mes dúctil i
Es natural i ádhuc necessari que tinguem ideals
elegant fent parlar en catalá
pensadors heliénics i els grans poetes humans basats en les realitats de la vida, pera ens
hem d'avesar a posar en toles les coses una mica
lis parlo des d'un
punt de mira espiritual. No d'eternitat.
que és sensible, tenint tants
,S'iguem humans, pera sapiguem posar l'esperit
pensadors
que han volat com les
or de
aguiles sota la bla- per damunt de les impureses de la vida.
l'infinit, i sants tan gloriosos que ens han
Si perdem el
obres pastades amb la llum del seu esperit, que es realitzin camí que mena a Déu, no esperem
e
mai els nostres somnis de prospe
eoneguem únicament la civilització pagana?
ritat i de grandesa.
Niugú no pot negar que avui existeix un dese
J. CIVERA 1 SORMANI
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Carítai per al Temple de la
gaires dies, visitava les obres del Temple
Expiatori de la Sagrada Familia. En veure aquell
monument que de mica en mica va alçant-se, en mig
la indiferencia de la ciutat immensa i atrafegada, em
vingué a la memória el vers feridor que el Dant ens
aplicava, per dissort, ben merescut : "l'avara por
vertá di Catalogna" (1). Sí, molts catalans són avars.
No cal pas que cerquem interpretacions que min
No fa

-

vin la veritat de la sentencia dantesca : molts cata
lans són avars, són "Esteves" ; no els mouen els
ideals, sinó el calaix de la botigueta, o el jornal del
treball esmerçat. Gairebé estic per blasmar la nos
tra déria inlassable de treballadors, quan penso que
manta vegada l'únic móbil que guia a molts és el
guany. Si algun cop treballem per un ideal, religiós
o patriótic, calda creure que ho fem per les pesse
tes que aquest ideal ens reporta? Potser algú trobará
dur aquest Ilenguatge, peró jo cree que és el ver
tader. Cert que és cosa trista haver de parlar així ;
peró no val més que reconeguem el mal i hi puguem
posar remei, que no pas que, dissimulant les nostres
malures i no adonant-nos-en, les fem inguaribles?
El temple de la Sagrada Familia podríem dir que
es la plasmació del doble ideal religiós i patriótic que
ha de bategar en nosaltres. Tots els católics i patrio
tes de la nostra terra haurien de tenir com a obliga
ció de consciencia el fer créixer un xic més aquell mo
nument venerable. I caldrá dir que aix5 no s'esde
vé? Fa prop de cinquanta anys que les obres comen
çaven. Amb mig segle no hem pogut acabar un tem
ple, tot i que ens hi han ajudat católics de tot Es
panya, quan aquesta obra jo crec que hauriem hagut
de fer-la els catalans tots sols, i gosaria (lir encara,
els barcelonins tots sois. Es que a Barcelona, a Cata
lunya, no hi ha prou riquesa per fer-ho? No!: és que
els nostres católícs són eminenment avars !
Algú em respondrá, potser, que durant aquests
anys molts temples s'han alçat al Senyor en la nostra
terra, i alguns de ben riquíssims ; moltes obres de
pietat i de beneficencia s'han dut a terme i a mol
tes altres cal atendre encara: i amb aixó pretendrá
Iliberar els nostres católics del dictat de gasius que je
els donava. Peró jo respondré que són molts els
católics que res no han fet, i deis qui han fet, gairebé
tots podrien fer molt més. Els qui de mig segle ençá
han fet bastir amb llurs almoines la constellació de
temples qui enioien la nostra Barcelona, podrien,
sense gaire sacrifici, fer altre tant per al Temple de
la Sagrada Familia; els qui, amb Ilurs donatius, han
fet viure tanta munió d'obres bones que la nostra
ciutat estatia, també haurien pogut ajudar la crei
xença del Temple. Qui ha donat uns céntims per
una altra església o obra pia, centims podia oferir
II
a la Sagrada Familia; qui pessetes donava, que
donés pessetes ; qui &nava bitllets de banc, no
n'hauria pogut donar al Temple naixent? Mes, que
pocs ho han fet així !
Ens hem acostumat ja tant a veure aquells cam
panars inacabats, que, ara que un Bofia al capda
munt amb la creu redemptora, se'ns ha fet cosa es
(1) Divina Commedia, Paradiao,

cant. VIII.
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tranya. I aquest esdeveniment que hauria hagut de
despertar-nos del somni gasiu en qué vivim, i fer
que ens dalíssim per veure ben prompte la florida
deis tres campanars germans i deis qui encara han de
néixer, no ens ha causat cap impressió, si no és, com
ja hem dit, d'estranyesa, i tot al més ens ha estat
hem albirat endormiscats
com una vaga visió, que
encara i anhelants d'adormir-nos novament en la in
diferencia estúpida. Jo no sé com no ens cau la cara
de vergonya quan mostrem a un estranger l'obra
sublim inacabada ; jo no sé per qué els visitants fo
rasters qui van a contemplar-la, bo i alabant com es
mereix el monument i el geni qui l'ha concebut i va
infantant-lo, no blasmen amb mots durs la nostra
mesquinesa; jo no sé per qué Nostre Senyor té tanta
paciéncia i no es cansa de nosaltres, i no ha ender
rocat ja aquella epopeia de pedra, de la qual sorn

força indignes.
Oh, la multitud de católics "senvors Esteves" de
la nostra Barcelona, de la nostra Catalunya, qui us

neguitegeu en pensar que poden tancar-se les vostres
fábriques, que poden fallir els vostres negocis, que
por aterrar-se la pau material que regna pels carrers
de les vostres ciutats i viles ; i en canvi, res no us fa
ria que s'haguessin de suspendre per falta d'almoine.3
—puix d'almoines viu solament—les obres del "nos
tre" Temple! Escolteu aquests mots de l'excels Joan
Maragall : "El día que les obres de la Sagrada Fa
milia restin parades per manca de recursos será per
a .Barcelona, será per a Catalunya un día més funest
que el día que esclata una bomba a la vía pública,
o que
el día que es tanquen cent fábriques" (O.
Aixó escrivia En Maragall l'any 1g05; aixó subscriu
ria encara avui, al cap de vint-i-un anys. Mediteu
les aquestes paraules!
En la cursa del temps, va apropant-se la Santa
Ouaresma, i ens demana penitlncia i sacrifici. Quina
peniténcia i sacrifici més agradable a Nostre Se
nyor fóra, pacient lector, que durant aquelles san
tes setmanes, en qué tant escau l'abstinencia o mo
deració de diversions, et recordessis un xic més de
la Sagrada Família, i el que per un cantó estalviessis
ho ben esmercessis per un altre.
A maja Ouaresma vindrá també la festa del Cap
de la Familia Santa, el bon Sant Josep. Ben es
caient fóra, amic, que li fessis el present de la teva
almoina, com la millor ofrena per a EH. No són
gaire lluny els dies en qué el considerávem vianant

pels

carrers

de

Betlem,

cercant

posada

per la seva

el Fillet qui era a punt de venir al món.
Cada truc que donava a una porta era respost ami]
Fa
un regany, amb una negativa. Ara la Sagrada

Esposa i

milia és al Palau del
Ella vol tenir també

Cel; gloriosa i triomfant ; pero
en

la nostra Barcelona el sell

Jesús, Déti
: el Temple Expiatori.
Omnipotent que és EH, bé podria enviar legions
d'ángels qui el bastissin en una nit ; peró Ell vol la
nostra cooperació, com si en tingués fretura. I jo
palau espléndid

(1)

Una grácia de caritat, article
Barcelona el 7 de novembre de 1905.

publicat

al Diario de
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figuro que Jesús no envia les legions angelicals,
seu Pare putatiu, el bon Sant Josep, a la nos
Ciutat benamada, a la recerca d'almoines. Sant

sinó el
tra

Josep

és

a

prop, amb el mantel!

morat

i la

vara

flo

rida. D'una a una trucará a les nostres animetes
dirá humilment, amb la veu planyívola, bo i estenent
la ma

gracia de caritat per al
Temple !" Amics llegidors de CATALUNYA"nostre"
SOCIAL:
suau

:
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Ji respongueu amb un regany, amb una
negativa!
Allargueu la má ben generosament ; que la vostra al
moina plogui darnunt el recinte sagrat i el fecundi,
no

per tal que ben prompte, amb

l'esforg

de tots, la Sa

grada Familia pugui habitar entremig de nosaltres
en

el

seu

Palau del

Barcelona.

Temple Expiatori,

en

la

nostra

JAumn D'URGELL

De la morí
El sant traspós del Cardenal Mercier
ha iblustrat
la Mort Cristiana,
i enaltit la Mort Humana. El Doc
tor Torras i
Bages, la benaventurada fi del qual, es
caiguda fa nou anys, hem celebrat també nuests dies,
deio que la mort sempre és oportuna; ço és:
la Mort,
crida de Déu a rdnime de cada u, escau seinpre en el
montent més just i necessari segons l'altíssint designi
i l'arcana
providéncia de l'Autor de la mort i de la
Vida. Es oportuna la mort tant si és gloriosa con si
es
prematura, tant si és feliç com si és desgraciada.
Per aixd és que constitueix una veritable
blasfémi,a
contra la Mort
i indirectament contra Déu— mo
tejar-la d'estúpida quan un accident o una causa sú
bita en s arrabassen del costat
la vida d'un amic. Di
verses vegades hem deplorat
aquesta terminología,
usada en medis una mica
escéptics,
com són
cartas
osferes esportives i periodístiques.
Una de les darre
res que s'ha
esmerçat, ha estat
jove músic catald Garreta, molt arran de la mort del
dolorosa sí, perb no
estúpida, a últints de rany passat, i a propósit d'aixd
ha escrit el
nostre illustre collaborador Vérax el se
güent encertadíssim
comentari.—"G. S.".

riqueses

inexhauribles. Car horn no pot
la mort cristianament, que és l'única ma
nera
de meditar-hi a dretes, sense fer memoria
d'Aquell qui morint destruí la Mort i ressuscitant
reconstruí la Vida.
Per Ell és sant meditar de la mort i qui la medita
es santifica.
Per aixó, també, quan ens recordem de la mort
només que com a homes, oblidant el Crist qui la
vencé morint i l'endolcí, de passada, per a nosal
tres ; solem errar en la nostra concepció, no
sola
ment de la mort, sinó, també, de la nostra vida, que
no té cap Inés motiu que
preparar-nos per morir ; ja
que des que naixem fins que morim, res més no fem
que caminar cap a la mort.
pensar

eternament

en

Esguardant-la profanament,

en

protestem,

com

d'una vexació totalment immerescuda ; com d'un tri
but únic ; un contrafur que ens és imposat per Qui
no té el dret perfecte
d'imposar-lo.
I, aleshores, diem la mort estúpida, perque ens
hem cregut que la vida era quelcom més que un pre
ludi de la mort; estúpida, perqué se'ns ha presentat
quan menys hi pensávem, malgrat tractar-se d'una
Veus ací un tema que convindria que fos motiu lletra de canvi l'acceptació
constant de les meditacions deis bornes. Estic segur xer i el venciment de la de la qual signem en néi
qual ignorem ; venciment
que si tots hi
penséssim una mica cada dia, devin
que el mateix s'escau al cap d'un segon que al cap
dríem, tots plegats, una xic menys avols del que som. de cent anys de l'acceptació, vencirnent
que pot es
Tots els sants que l'Església venera en els
altars caure's en qualsevol instant. Per aquest fet sol d'ha
1
totes les animes santes, gairebé sense
excepció, han ver acceptat així la lletra en néixer, malparlem si
pensat molt en la mort; i, d'aquest
pensament, de Ji diem venciment estúpid.
falso primordial, llur santedat ha estat
Entre les nombroses morts deis dies freds
copsada
rera copsar-la
que
sels és aferrissada.
correm (causa de mant venciment de
lletres talment
Si penséssim
en la mort, tan a prop com tots la
acceptades) n'ha ocorregut una de ben sensible : la
tenim (adhuc
els
d'un compositor de música, empordanes,
comptats
centenaris);
la
mort,
por
ta de pas
prometedor
inevitable
que condueix a pátries eternes
de belles composicions nostres. Era jove encara, i
tan distintes
segons hom la
; no f órem tan
podia l'prt musical esperar molt de la seva inspira
materialistes, ni tan egoistes, travessi
ni tan vanitosos, ni tan
ció. Déu, per?), va cridar el jove músic, qui, cristia
19superbits.La nostra carn devindria un xic espi nament pensant, no voldria pas
tornar, a llores d'ara,
ritualitzada ; esguardaríem els goigs i les penes tem a escriure petites figures al
pentágrama. No obstant,
porals com a coses molt
rnenys importants i
l'amistat, colpida, qualifica d'estúpida la mort del
endents de com les mirem ara. No posaríemtrans
tant
músic.
d
en go que
ens toca de prop; seríem més IlibeSi aquest Miura l'esperit al Creador en l'estat de
s i
gracia suposable, amb quin somriure de pietat (si a
res delgenerosos; les nostres amistats f oren més puque ho són, i l'odi no
s'enfonsaria en els cors l'altre món s'assabenten de les nostres nicieses) hau
nostres.
rá llegit que fou, la seva mort, estúpida.
Els rics serien
pobres en esperit ; els pobres de
vIndrien rics de joia íntima i de
la seguretat d'unes
VRRAX
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UN EXEMPLE QUE ENS

La

Uníversdat del
II

i

La Universitat de Milá no compta al present sinó
amb dues Facultats : la de Jurisprudencia per al Dret
própiament dit i per a les ciéncies económico-socials
i polítiques, i la de Filosofia i Lletres amb les dues
rames de lletres i filosofia. A més a més, compta amb
un Institut Normal Superior destinat a aquells qui,
normals primáries, volen
en sortir de les Escoles
passar a un ensenyarnent de segon grau. S'ha de no
tar la particularitat que aquestes Facultats conce
deixen diplomes d'estudis amb validesa oficial, car
l'Estat italiá els reconeix amb el mateix valor que
els atorgats per les seves Universitats. I el que en
cara és més notable, aquest Institut Normal Supe
rior és reconegut també per l'Estat de la mateixa
manera
que els ensenyaments normals secundaris
d'aquest ; de manera que l'Estat accepta que els seus
mestres futurs siguin educats i f ormats en una es
cola católica particular. Cosa que potser en el país
católic d'Espanya semblaria molt extraordinária.
Al costat d'aixó, altres realitats esperen tanda :
una Facultat de Medicina, entre altres, sembla una
realitat inmediata. Peró aquesta Facultat no es bas
tirá a Milá. Els organitzadors de la gran Universitat
católica tenen molt en compte que no tot ha de cen
tralitzar-se en una sola ciutat ni en una regió sola.
Es mantenen deis cabals derivats d'Itália sencera, i
bé está que vagin donant facilitats perque tot el po
ble cat6lic italiá en pugui fruir els resultats amb
felicitat.
L'engrandiment territorial de la Universitat és un
f et també. El seu Consell es troba ara en tractes
amb el Govern italiá perque una vella caserna, an
tigament convent de benedictins, construida en les
planúries de Bramante, sigui cedida a la Universi
tat, que l'aprofitaria amb diversos fins d'ensenya
ment. I segons noticies de darrera hora sembla que
el Govern es mostra molt ben disposat.
També es té noticia.' certa d'un donatiu principesc
una noble dama italiana ha cedit, pels volts de Pla
sencia, un magnífic castell amb totes les seves de
pendéncies, a Sa Santedat el Papa ; i aquest, donant
un cop més prova del molt interés que té envers la
Universitat milanesa, li ha donat el castell, que l'a
profitará per a installar esplendidament Cursos de
Vacances.
Veritablernent la Universitat del Sagrat Cor, amb
la direcció amb que compta, amb el prestigi científic
que cada dia adquireix, i amb la protecció decidida
del Papa, va de pressa a convertir-se en una de les
primeres institucions culturals superiors d'Europa.
*
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Sagrat Cor, de Mílá
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També el claustre de prof essors de Milá és ex
cel•ent en tots els ordres. La major part deriva de
les Universitats i centres culturals de l'Estat, el pro

qual a Itália encara serva un prestigi
aquí desconegut. Per a una organització tan gran
com aquesta Universitat del Sagrat Cor és ciar que
no podia improvisar-se un quadro de prof essors ; i
per aixó es recorregué al personal de l'Estat. Es ve
ritat que la tria f ou difícil per la limitació imposada
per la naturalesa de la institució en exigir que tots
els professors f ossin católics ; peró aixó és un fet.
Tots els prof essors són católics, bé que molts d'ells
no són pas militatnts de l'acció católica (cosa que a
Itália té un valor que no passa desconegut per tots
els que coneixen aquest país). I els dits professors
(dotats millor que en els centres de l'Estat) s'han
f essorat del

tan bé amb el Rector i amb l'obra, que
avui hi ha molts casos de professors procedents
del camp liberal transformats en católics fervoro
sos.
N'hi haurá prou amb dir que amb motiu de
l'Any Sant, el Rector P. Gemelli pogué tenir la
sort d'acompanyar als peus del Sant Pare, 44 dels
professors que havien rebut al matí la Sagrada Co
munió de les mans del propi Pius XI i desfilaren
més tard en corporació pels carrers de Roma fent
la visita jubilar. Tant complagué aixó al Sant Pare
que, veritablement emocionat, confessá al Pare Ge
melli que ni en els temps del Papa-Rei, en qué to
tes 4es Universitats eren Pontifícies, hauria estat
possible d'organitzar una manifestació semblant.

compenetrat

*

*

*

Els alumnes de la Universitat no són pas molt
nombrosos, ja que tot just arriben a uns so en
l'hora present. Tots han d'ésser admesos a la Uni
versitat previa presentació documental per l'Ordi
nari de la seva diócesi, qui els ha d'expedir una cer
tificació dient que són católics i practiquen la reli
gió i una altra certificació dient que deis antecedents
recollits semblen aptes per als ensenyaments supe
riors.
El pensament dels fundadors de la Universitat no
és tant el de l'expedició de diplomes professionals
científics, com el de la f ormació d'una élite católica
dins l'esfera de la cultura superior. Per aixó no es
desitgen en la Universitat del Sagrat Cor un gran
nombre d'alumnes ; ans es pref ereixen unes selec
cions. Tant és així que molts alumnes que comen
estudis, si no mostren disposició
cen aquí els seus
suficient per formar part d'aquesta élite, són donats
de baixa en la Universitat i amb una f u% o certificat
d'estudis entren a una altra Universitat italiana, on
en
general són ben rebuts, puix que els estudis
de la Universitat milanesa són apreciafs arreu i són
portats amb una rigorositat un xic superior a la
deis estudis universitaris de l'Estat.
Amb tot, dones, i que la Universitat, emparant-se
certificats
en el regim del ministre Gentile, expedeix
d'estudis amb carácter oficial, no és pas aquesta la
característica que vol prendre. El cultiu de la ciéncia
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per la rnateixa ciencia interessa més
als fins de la
Universitat milanesa, encara que sense negligir el

professionalisme.
*

*

*

I la Universitat és
essencialment i preferentment
católica. No cal dir com l'eix de tota l'obra és la
procupació sobrenatural deis problemes de la cultu

ra, i conl el centre
de les seves activitats irradia de
la capella de la
Universitat, en la qual hi ha perpe
tuament exposat al Santíssim Sagrament de l'Altar.
I els alumnes s'esf
orcen a mostrar aquest carácter
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de la institució en tota Ilur vida, ja que diverses són
les confraries establertes en la Universitat, especial
ment els Tercers Ordes f ranciscá i dominicá.
que agrupen quasi tots els alumnes espontániament.
En el darrer curs, tres joves estudiants amb el títol
academie a la butxaca, i ben brillantment obtingut,
es sentiren cridats al sacerdoci, i altres quatre en
traren en diversos ordes religosos.
I aquí on tota obra cultural prospera en el mo
ment present, no será posible un esforç semblant, si
no tan enorme, com el dels milanesos ?
GAsToN GERARD
Milá, gener de 1926.
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No saben el que díuen
"Potser

hi ha cap altra nació tan enterament
com f ou Catalunya". Així co
Torras i Bages el cap. 2 del
seu aurífer llibre La
7'radició Catalana.
No es pot negar. La religió católica s'arrea de
bou principi en la nostra pátria tan pregonarnent que
encara avui, amb tot i haver estat entre nosaltres tan
diabólicament combatuda, continua essent Catalunya
una de les regions més férvidament cristianes.
Per gran dissort nostra no és ara el que f ou en
altres temps en materia de religió, molt ha minvat
el nivell de
l'esperit cristiá d'alguns anys ençá, no es
pot negar. Així tot,
peró, grat sia a Déu, encara la
no

sólidament cristiana
mença l'insigne bisbe

religió católica
una

sura

mica esmortuit

a

Catalunya. L'esperit cristiá,

d'una gran munió de cir
que no hem d'esbrinar ara, es deixon
deix f ortament i ádhuc vibra cada cop que se li dóna
"na petita sotragada per mitjá d'una missió o uns
a causa

eumstáncies,

exercicis espirituals, predicació extraordinária, o es
devé un esdeveniment religiós, una festa popular de
la

Mare de Déu

o d'algun sant, o també l'hora de la
En semblants ocasions és quan l'esperit
de la raça
catalana es manifesta palesament, i es veu
amb quanta raó diu
l'esmentat Torras i Bages que
"molt cristiá deu ésser
l'esperit de la raga catalana
guau de tal manera ho són les
institucions que d'ell
deriven, les manifestacions que el tradueixen, i tal
la força de
resistencia a tot el que el contraria".
in ha entre els catalans una mena d'homes que
són la deshonra de la nostra terra, una taca negra al
znig d'un bell mantell fi d'una blancor enlluernadora.
Tots els coneixem prou: són els renegaires, els que
bn enraonant,
van embrutant el que diuen amb les
sutzures de la blasfemia. Aqueixa mena de gent sem
bla que
troba insípida tota conversa si no poden po
sarshi una mica
de pebre.
ha catalans que si no poden barrejar de quant
en quant
una mica
sutzures de blasfemia
e,n, les converses llursd'aquestes
ja
els sembla que no van prou
°e, i que no diuen les
coses amb grácia i força d'ex
Pressió ; i no s'adonen que el
que fan és enlletgir-les
horriblement
i molestar els oients.
Si tot,
dones, es reduís a molestar els altres, podríern

tribulació.

_

fins deixar-ho passar sense cap protesta ; una
inuca de paciencia
de part nostra supliria a bastament
mancança d'educació. La blasfemia, peró, és més
que
una

simple

molestia

pels qui

no

reneguen

;

és molt més i pitjor, és un horrible pecat, és un pecat
que revesteix carácters extremadament sobresortints
i d'una malicia verament esgarrif osa : no sense mo
tiu sobrer se'n diu pecat de dimonis.
Es veritat que subjectivament mirada la blasfemia
és n'antes vegades més filla de la debilitat humana que
no sap sobreposar-se als atzars malastrucs de la vida,
o d'un mal costum detestat i no del tot desarrelat, o
d'un sobtat esverament que fins i tot arriba a enf os
quir la Ilum de la raó; aixó, si pot servir per dismi
nuir la culpabilitat del blasfemador, de cap de les
maneres no pot servir per disminuir
la malicia ob
jectiva de la culpa, que minan sempre igualment in
finita.
Crim és, i no pas venial, l'incompliment i l'omissió
en cosa greu de qualsevol deis manaments de la llei
de Déu, crim és que essent l'home factura seva a qui
ho deu tot i de qui és súbdit, s'atreveixi a negar-h
l'homenatge de la seva obediencia i submissió ; crim
és que tenint de Déu una necessitat tan absoluta, es
porti, no obstant, com si res no li degués ni cap ne
cessitat no tingués d'Ell; peró no en té prou el blas
femador de mostrar-se ingrat al seu sobirá Bene
factor i de fer estelles del jou de la seva santa llei,
necessita encara encarar-se amb Eh, insultar-lo amb
paraules les més humiliants, necessita agreujar-lo,
més encara, necessita
amb la paraula, ja
que no pot d'altra manera, grapats de llot infecte.
Desgraciat ! De debó que no sap el que fa qui bias
ma, que si se n'adonés s'horroritzaria d'ell mateix.
Gran insult es escopir al rostre d'un home honrat
i illustre, d'un príncep, d'un rei ; aital cinisme és
per tothom considerat més deshonrós que escome
trels amb una arma vulgar. Que será agreujar Déu,
Majestat infinitament gloriosa?
La blasfemia! Terrible pecat ; bé es diu d'ell que
és essencialment diabólic ; el seu origen, en efecte,
no és altre que l'odi del dimoni contra Déu. Del di
rnoni n'és instrument la Ilengua del blasfemador, ni
és altre que ehl qui la maneja.
Oh blasfemadors! Que en sou de desgraciats ! Fets
instruments del dimoni, es serveix ell de la vostra
llengua per esbravar la seva rábia contra Déu que
el castiga. Sou, peró, culpables i dignes de penes
eternes, perqué si ho fa és perqué vosaltres voleu,
que prou podríeu dir qualsevol altra paraula en lloc
de la blasf émia. Quin cástig us espera!
JoAN MELÉ, C. M. F.
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TORNANT DE ROMA

Records

d'un pelegri

XII
La Patriarcal

I

església de Sant Marc de Venecia

por dir-se que és tan f ormosa de f ora com de dins.
Ja várem dir que ara la restauren per dins i per

f ora amb vertader luxe de mitjans.
El pórtic del temple és digne del seu interior,
i acusa la seva venerable antiguitat en el conjunt i
en el detall; talment pot comparar-se a un patriarca
carregat d'anys, de fortitud i d'opulencia. Així tota
la basílica. En entrar-hi es troba hom esmaperdut i
no sap on girar els ulls. La imaginació els gira vers
l'orient, i els records de Bizanci i de Santa Sofia
l'omplen d'encís, com si es trobés allí.
D'aquelles terres del sol i de l'aurificencia enlluer
nadora s'ha vestit Sant Marc de Venecia. Mur i cú
pules són coberts de mosaics de daurades pedretes
i dibuixos preciosos. Hi ha vint-i-set mil metres qua
drats de mosaics.
Figureu-vos la impressió que ha de fer tan immen
sa riquesa, com pugnant per entrar-vos dins i arra
bassar-vos les potencies i els sentits. Verarnent, es
queda hom com presoner de tanta fortnosor. El tem
ple és grandiós i aguanta bé la gran corma de se
gles que pesen damunt seu. El seu estil arquitec
tónic, tan divers deis que hem vist fins ara, contri
bueix molt a l'encís que us hi ferma. I si, demés
de tots aquests encants, recordeu la seva incompara
ble história i que recentment f ou seu d'aquell sant
nomenat Pius X... Les relíquies i els joiells que la
basílica conté i les obres d'art magnificents, qui pot
comptar-les ni encomiar-les degudament? Si Vene
cia no tingués res més que la basílica de Sant Marc,
ocuparia per dret propi un deis primers llocs entre
les ciutats del món.
A costat mateix de Sant Marc i formant part
d'una magnífica plaga unida a la major, la qual dóna
al passeig de vora mar, que és un altre encant ve
necia imponderable, s'alga el famosíssim Palau deis
Dux.
A tal església tal palau.
Mirant-lo de f ort, hom es fa arree que la gent
que el bastiren eren dignes de dominar els rnars i fer
tremolar les terres d'Italia per espai de deu segles.
Peró mirant el palau per dins.... Quins salons!
Quin davassall de pintures amb firmes de primer
ordre !

Quina superba sumptuositat

en

tot !

Als baixos recóndits i tenebrosos del palau veié
rem les presons infectes i els cataus feréstecs que
parlen de justicies injustes, de crueltats esgar
ens
rifoses, de lluites fratricides...
A l'immediat Pont deis Sospirs, respirárem. La
llum del Gran Canal immediat entrava a torren
tades. De nit és tristoi el Pont tan celebrat, peró de
día...
Un passeig per aquells voltants resplendents de
tantes meravelles i orejat per un ventet marítim
f resc i de bona sentor, ens torna a la realitat de la
vida. Hom ja ho ha dit altres vegades : tant de bo
causa

fatiga.

ara no

cal

parlar de

tantes altres

esglésies

no

tables, ni deis vells somiadors palaus adormits, se
gles fa, a la vora de les llacunes silents..., ni deis
luxosos carrers i grandiosos pórtics vorejats de ten
des elegants i plenes de f orasters de tota mena, en
tre els quals es destaquen correctament vestits els
senyors anglesos i estraf olariament abillades les se
nyores llurs.
Venecia, en aquest punt, sembla un raval de Lon
dres. Bé en saben de viure els rics d'Anglaterra!
***

La plaga de Venecia, aquella plaga mágica de que
ja ha parlat el cronista i que en els mundials concur
sos de places ciutadanes s'ha emportat setnpre el pri
mer premi pel vot unanim de tots
els turistes que
l'han visitada, atrau com un irnant. Hom s'hi troba
sense adonar-se'n i roman hores i hores sense donar
se'n compte.
I a la plaça veneciana s'hi alga el Campanile, el ce
leberrirn, altíssim i elegant campanar sense empanes
des del cim del qual es veu com sintetitzada tota la
ciutat i com quintaessenciades totes les seves belleses.
Com que s'hi puja tan cómodament i económica
rnent, al Campanile s'enfila el cronista. Ja som dalt!
Ara que prengui la ploma qui vulgui, perqué honi
ja. no té paraules per descriure, ni colors per pintar
ço que des d'allí es veu i enlluerna els ulls i captiva
la imaginació. La magna ciutat sembla adormida
en un llit de cristall. Se sent el volar de milers de
coloms, alguns Iladrucs de gossos, algun toc de cam
pana perdut... Quin encís de silenci! Quin suau i de
lectable repós! Els confins del cel es confonen amb
els confins del mar i sembla que tot és cel, que no hi
ha terra; no n'hi ha pas allí ! Tota la ciutat s'em
miralla en l'aigua i l'aigua l'amanyaga besant-li
els peus amorosívolament, com si temés despertar-la.
Les grans vies estan com empedrades de cristall. Els
temples superbs amb les seves cúpules relluents,
que per tots cantons surmonten la urbs, proclamen
amb Ilur callada peró potenta veu la seva excelsi
tud única. Venecia, des del cim del seu Campaniles
que fa rodar el cap, és una visió ultraterrena.
El poder de Déu, que ha creat tan altes merave
Iles i els homes capaços de realitzar-les, resplendeix
des d'allí amb fulgors de glória que exalten.
El cronista es troba com dintre un temple irnmens
d'infinita magnificencia, que tenia per altar la cate
dral de Sant Marc, estesa a les seves plantes com
un tapís oriental, i arrobat per l'espectacle una ora
ció nova brolla deis seus llavis amb la forma d'un
saltn davídic vessant de joia :
—Senyor, la mar ha infantat una ciutat de
i de marbres. Alleluia!
_os terrats de ta Casa, Senyor, han florit de

cristals
cúpules d'or. Alleluia!
—Els
de

murs

del teu

Palau, Senyor, s'han cobert

pedreria. A•leluia! A•leluia!

J. J. C.
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Miscellánea
Cases baraies

Una nota oficiosa de l'Ajuntament de Barcelona
assabenta que ara va de bo, que es proposa

ens

construir dues mil cases de lloguer a ínfims preus.
Veurem com, si la comissió té pi-oil empenta per
a dur a
cap aital propósit, aleshores desapareix deis
volts de Barcelona la pesta de les barraques.
Barra ques

D'aquest assumpte parlávem

Pnguérem

nosaltres,
mar

la

a

l'altra dia, quan no
ço que els nostres ulls veieren i amb

fegir

tot Barcelona. Amb motiu del temperi, la
totes les barraques de la barriada de

inundá

Barceloneta, Somorrostro, Bogatell,

La

Llacuna,

Mar vella i Pequín, engolí atuells, mobles, fustam,

canyissos, robes
persones i
cel i de la

ser se

queclpren sense fogar algunes mils
aixopluc en aquell desfet d'aigua del
i

mar centenars de famílies i altres que no
eren... Unes 600 barraques restaren anorreades
totes en prou mal estat.

ho

Sort de la cornpanyia de camins de ferro de
M. Z. i A., que posá a la disposició d'aquells dissor

tats els magatzems de
rebuda i expedició de merca
deries, on depositaren el que pogueren salvar de la
mullena i s'hi aixoplugaren els que hi caberen.
Si haguessin pogut
contemplar l'espectacle que
oferia aquella estació del Bogatell, com la de Poble
1\1014 donava pena que germans nostres, per culpa
qui sigui, no ho volem escatir, haguessin de passar

aital contratemps.
Fins s'utilitzaren els

con

que

més gros i repug-nant en els vagons que havien
portat gallines i bestiar de llana, allí estivats, temen
cabuda éssers humans en gran nombre.
Calma el mar, emmudí el vent i com si res hagués
passat.

"Ford" desembarassa els patis del fustam
de les caixes
d'ernbalatge deis autos i es tornaren
a
bastir les barraques, fins que un altre temperi faci
el que
temps ha haurien d'haver fet les autoritats,
que un mal
entes humanitarisme i abstencionisme
fan que perduri aquest vergonyós i inhuma
espec
taele.
casa

Re estat assabentat que
han anat a viure
en cases
zades.

unes
com

a

guantes famílies
persones civilit

D'altres n'he pogut comprovar que prefereixen
restar allí per
egoisme, puix allí críen tota mena de
bestiar, i com que no hi ha lloc a fora, conviuen amb
les bésties dintre
la barraca.
Una treballadora vídua vengué la barraca en 150
duros la vigilia del temperi i amb el producte marxá
Cap al seu poble.

D'aquella

barraca

queda rastre:

(I)

Se

uns

que costava i5o duros no
pals o peus drets (1).

en

quants

m'assegura

n'ocupen.
llegit, firmat per un melare de l'Atracció
de Forasters, una mena d'elogi d'aquest sistema de
construccions improvisades, que segons ell demos
tren l'enginy a bastir-se un aixopluc, i carregant
la culpa a l'Ajuntament i altres autoritats si el cordó
de brutícia que inunda Barcelona no estigui sime
no

vagons de cárrega, atnb
sentiment de la companyia de M. Z. A. i el
es

La

Per més que aquells dies es podia comprovar la
brutícia i la miséria, no tot era miséria quan a les
48 llores estava tot o quasi tot reedificat.
Se'm dirá, on havien d'anar aquella gent en aital
situació? Avui la crisi de l'estatge ja ha passat a
la história pel que pertoca a Barcelona i amb les cases
que cada dia es posen en condicions d'ésser habita
des, per a certa mena de famílies, si s'estimessin una
mica i si qui pot i deu fer-ho, comencés i acabés per
fer una tria ben feta, potser que de mica en mica
aniria desapareixent aquesta brutícia i incivilitat.
Qué hi havien de fer a la barriada de barraques del
Bogatell, un piano i un gramófon que en una barraca
estaven installats?
El qui comprá el piano i el gramófon, que es po
gueren salvar, encara que tot el cordam del piano
es va perdre amb l'aigua de mar, i bona part de la
caixa, podia estar en altre lloc; si bé perque no hi
falti res, en aquelles barriades no hi manquen llocs
d'esbarjo, com els del nostre Parallel.
Fa temps que ens ocupem d'aquesta mena d'aduars
i que ara fa poc, han donat lloc a fets criminals, sal
vatges, en els quals ha hagut d'intervenir la justícia.
La nostra veu es perd en el desert.
Els problemes en el nostre país es deixen que tot
sois es resolguin, sense posar-hi, els qui deuen i po
den, cap remei.
Els de baix confiem massa en el Govern, sigui el
que sigui, i els del mig voldrien resoldre-ho i no
compten amb mitjans i els qui compten amb mitjans

que per cada barraca de les que són

se

Havem

tricament distribuit.
Donada la creixent invasió del camp

a

ciutat,

no

podia pas improvisar estatge, mes les grans com
panyies d'obres públiques, que tenen avui centenars
es

d'obrers a sou, no es preocupen de llur estatge
ciutat. Altra cosa fóra si les obres públiques fossin
fetes en les conques deis rius o mines, o en despo
blat.
Si la protecció a l'obrer f os un fet, que fóra per
aquestes empreses esmerçar una petita part del ca
pital en estatges per als seus obrers ? Naturalment
traient la renda corresponent?
En quasi tots els paisos del món civilitzat així
es fa. Ací som una excepció.
Ara les barraques de Barcelona són una atracció
més que té la capital i que també té el seu gust espe
cialíssim a poder ensenyar un barri barracafil amb to
tes les porqueries imaginables.
a

•

J. GUILERA VILLARREAL
prop del mar, el permís d'edificació costa 200 ptes. Ara
pot compendre que es paguin iso duros d'una barraca.

es
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Els republicans es reuniran el dia tretze. Peró no
espanteu. Es reuniran a l'entorn d'una taula ben

parada i faran la revolució alçant cerimoniosament
una

A la Rambla de Canaletes s'ha inaugurat un nott
bar.
Aquest nou establiment ofereix la novetat de fer
passar per tuberías les begudes que servirá.
Demaneu, per exemple, xocolata. Obren una
aixeta, posen una tassa a sota i brolla un rajolí de
xocolata.
Abans de les tuberies només brollaven aigua, per?)
ara, com que les ciencies avencen que és una barbad
tat, brolla llet, te, café, orxata, etc. Ja no es pot de.
manar més.
Ja veureu com qualsevol dia s'inaugurará un res
taurant que servirá també el menjar amb tuberies.
Posarem el plat sota una aixeta i us sortirá un bif
tec amb patates i tot.
No es pot negar que el món camina.

A

copa de xampany escumós.
al

pueblo soberano que
ofreni deu minuts de silenci a honor
i homenatge de l'ideal republicá.
Com pot el senyor Lerroux aconsellar deu minuts
de silenci a un partit que fa tant ternps que és nutt?
En Lerroux ha aconsellat

el dia

tretze

***

Al Liceu s'ha estrenat una obra d'un senyor de
que té molts diners i moltes joies (és un deis
joiers més rics de França), peró que está tan lluny
deis genis musicals com nosaltres de Mahorna.
Segons es diu, aquest senyor ha pagat la com
panyia i totes les despeses que ha originat la re
presentació de l'obra.
Veurem si el millor día l'empresari del Liceu cns
donará una representació de titelles, el dia que a un
milionari excéntric u passi pel cap de fer-nos co
néixer les facécies d'En TM ol i la Marieta.

París,

-

Alguns diaris de Madrid estan discutint si s'ira
de dir amarar o amerrizar.
El poble está una mica desorientat, no sap quina
paraula ha d'emprar.
Quan varen funcionar cls primers cinemes la gent
en deia cinematógrafo.
Diuen que una pobre velleta, per no fer el ridícul,
passava hores i hores repetint el mot estrafolari i no
el sabia dir. I quan al cap de molt temps, va domi
nar el mot, va veure amb gran sorpresa que en deien
cinema.
Ens sembla que amb el verb amerrizar passará el
mateix.
Quan tothom ho sabrá dir, sortirá un academic
ens
dirá que ens hem equivocat i ens donará una
paraula senzilla.
Si el mar en comptes de contenir aigua, contingués
vi o bé rom, ja seria més fácil trobar algú que ens
donés la paraula justa.

***

El senyor Puig i Cadafalch es troba als Estats
on donará un curs d'arquitectura románica.
Encara hi ha gent que creu en l'eficácia de la
cultura.
Nosaltres, avesats a sentir parlar els bornes nous
i representatius de la Diputació ja no hi creietn.
Zwes institucions de cultura eren mirallets per a
caçar aloses.
Cinquanta anys enrera no les teníern i érem més

Units,

feliços que ara.
Aquells temps partriarcals, peró, tornen.
Ara es fa obra més positiva.
Es fan reformes a la casa; dependacies noves
perqué els diputats puguin rebre dignament els visi
tants ; són bandejats aquells funcionaris que tenen
no pensar com
el President, i es fan
donen banquets per a estrényer llaços.
No val més la pau i la tranquillitat que ara regna
en
aquella casa, on tantes trifulques havien passat
els bornes que abans la governaven, que no pas el
funcionarnent d'unes escoles inútils i innecesáries
que no servien res més que per fer alta cultura?

l'audácia de

viatges i
***

Confessem sincerament que els aviadors que han
fet un raid tan important són dignes d'admiració
de

lloança.

Pero hi ha diaris que posats a exagerar ens faran
creure que han descobert les Amériques.
L'elogi sobri té més eficácia que no pas les exa

geracions tartarinesques.
***

El senyor Lerroux ha recomanat als scus amics
que el cija que es reuneixen per a comemorar la pro
clamació de la República espanyola, s'abstinguin de
fer parlaments.
No es pot negar que el senyor Lerroux és un
home pie de seny. Si els seus amics no parlen, tam
poc haurá de parlar ehl i així s'estalvia compro
misos.
De vegades, parlant, parlant, les coses s'embo

liquen.

es

***

Els diaris ens han fet conéixer les opinions deis
homes de negocis sobre els projectes tributaris. No
hem vist, per& que es recollís l'opinió autoritzada
del senyor Pich i Pon.
Sabern, no obstant, que va donar-la a un periodista
de Madrid.
Com que sempre és interessant de coneixer les
opinions deis grans homes, anem a transcriure-la.
El senyor Pich, passant-se la má molsuda pel
front ample i Iluminós, digné al periodista: "Las re
formas tributarias lesionan muchos intereses. Si el
Gobierno hubiese tenido en cuenta las necesidades de
los industriales, se hubiese capturado las simpatías
del pueblo."

CATALUNY

ESPAN YA ENDINS
Ço que diguérem del raid Espanya-América, en la
darrera crónica, ens posa a cobert de les censures
que el President del Consell de Ministres adrega als
que sofreixen "la tristeza del
bien ajeno", que es
com molts defineixen,
en una frase clássica, la vil
passió de l'enveja. Pero, demés de posar-nos a cobert
d'aqueixes censures, go que diguérem aleshores en3
panya

riclículs,
gesta

a

censurar, al nostre torn, la

d'entusiasmes exagerats, i de
que s'está f ent

tan

cam

exagerats

ara motiu de la brillant

d'En Franco.

valent i piadós aviador ens dona la
el procés deis seus éxits. Ell r_o
s ha
sortit pas de fogó, com vulgarment es diu, af a
lagat com es ven per la fortuna. La seva moderació,
la seva continéncia,
davant de tantíssimes estupendes
exageracions encomiástiques com pertot arreu del
món es produeixen a l'entorn seu i per a honorar-lo,
s ha
mantingut incólumes, tranquiles.
a

seguir

en

Fortuna,

hem escrit? No; a la seva ciéncia, al seu
enginy, i, sobretot (com dl noblement i
cristianament reconeix), a la visible protecció del
Cel, deu En Franco l'haver pogut portar f eligment a
Cap aqueixa proesa.

valor, al

seu

Pero, que callin els exagerats, que tinguin seny els
que sembla que l'hagin perdut. Que no comprometin
el bon nom
del seriós heroi amb demostracions ex
tremoses. Recordin els senyors anudas que les his
tories en conten altres de gestes notables, sense tant
de soroll
celebrades. El descobriment i la conquista
América n'estan plenes, i són els savis ianquis els
qtn ara, entusiasmats, les posen de relleu.
Altrament el viatge del mariscal Pétain a Madrid
té mes
importáncia de la que se li ha donat. Abd-el
Xrim prepara una ofensiva
contra el front francés,
que no deixa
mai quiet, i cal fracassar-la. Demés,
s'acosta la primavera i Espanya i Franga volen resol
re el
problema del Marroc d'una manera o altra.
El Ministre d'Hisenda s'ha defensat públicament,
en una
conferéncia de nombrosos oients, de les cri
tiques adverses
i les censures
que s'han for
mulat, 1 meresqueren, pels ja generals
famosos RR. DD. pre
paratoris de les grans reformes fiscals, promeses
ternps ha. No pot pas negar-se que el senyor Calvo
Sotelo té un bon advocat en ehl mateix, pero la pre
terició, en la conferéncia, de punts tan controvertits.
impracticables com el Llibre de vendes mercantils
ei Registre
de contractes agrícoles, no és pas hábil.
A no ésser
que doni ja per retirats els dos projectes,
la qual cosa
seria molt natural. .Ad

ESPANYA

ENFORA

En altre temps el
conflicte italo-germánic, agreujat
aquests dies notablement pel discurs agressiu d'En

Aquest número
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siguin propícies...
L'imperialisme italiá, que el Duce exacerba dia per
dia per fins seus polítics que no pas patriótics, porta
viruléncia. Les conseqüéncies es deixaran sentir greu
ment, tard o d'hora. Mussolini juga amb foc per tal
d'evitar-ne un altre. Busca
malestar interior d'Itália.

un

derivatiu exterior al

Aquest conflicte, peró, és una lligó que cal re
gistrar i tenir en compte. La topada germano-italiana
prové de una qüestió étnica. Mussolini vol italianit
zar, costi el que costi, les regions austro-alemanyes
del Tirol, de l'Alt Adigi, que foren "retornades" a
Itália

virtut del Tractat de Versalles. I aquesta
tan violenta, que ha suble
vat l'anim de tots els germans de raga deis oprimits
fins el punt de provocar a Alemanya nombroses ma
nifestacions de protesta amb les consegüents contra
manifestacions italianes, més nombroses i violentes
en

política d'assimilació és

Aquest mateix

norma

SOCI

Mussolini i la ferma contestació de Stresseman, es
devendria un casus belli. Ara no hi ha lloc per aixó,
mes el llevat queda per a quan les
circumstáncies

el que passa

dona autoritat per

A

ha passat

encara.

Franga ven, naturalment, amb bons ulls, tal volta
amb complaenga, aquest conflicte, sense adonar-se
del que ella mateixa ha provocat en la seva propia
casa. A desgrat de la minuciosa i estretíssima censura
cstablerta pel govern francés per tal que el públic no
s'assabenti de les forrnals i generals protestes del
poble alsaciá-lorenes contra la política assimilacio
nista de Franga, la situació s'ha posat de f aisó gra
víssima i ha motivat el viatge d'un ministre d'origen
alsaciá que ha promés solemnialment als seus pai
sans que seran respectades les promeses que es feren
a l'Alsácia-Lorena quan l'esmentat Tractat cedí a
Franga aquelles dues províncies.
La política magónica, aplicada allí pels homes del
Cartell, és causa del divorci d'aquelles cristianes re
gions, que ara ja enyoren els temps en qué formaren
part de l'imperi germánic, qui respectá seMpre els
usos i costunis d'aquell poble, i la seva peculiar ad
ministració, i la seva vida escolar, plenament cato
lica.
La més vulgar prudéncia aconsellava als governs
francesos una política sernblant a aquesta en les dites
províncies. Ara será difícil esborrar en elles els mals
efectes d'aquest •tracte sectari i despótic alhora.
Doumer ha estat derrotat efectivament i moral
ment en la Cambra francesa diverses vegades, peró
la crisi no s'ha produit perqué el sistema parlan-len
tani ha perdut el seu vigor i l'interés nacional s'ha
sobreposat als furs i a les práctiques del Parlament,
com també sol passar, d'un temps engá, a la Gran
Bretanya.
Els francs,

que hem vist una pila de dies estabilit
zats sobre el 26 per roo, cornencen a trontollar altra

volta. En importants ciutats de Franga sorgeixen pe
rilloses manifestacions contra els impostos en pro
jecte. El malestar de la nació creix cada dia. Es
busca palesament l'horne que ha de salvar-la...

J.

per

la

censura

governativa
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El Govern ha ordenat que en els Instituts i les
el raid que acaba d'e fectuar-se

Escoles s'expliqui

d'Espanya

a

l'Argentina.

comerç entre Espanya i França segueix em
pitjorant per a Espanya, com era de preveure donats
els erros comesos en el Tractat de Comerç que opor
tunament denunciárem. Amb un any França ha ex
portat a Espanya prop de sis cents milions més que
Espanya a França. Si els que van f er aquest tractat
lleoní i els que el mantenen haguessin de pagar ells
els cantis trencats...
—La vaga textil de Palma de Mallorca s'ha re
solt de comú acord entre patrons i obrers. Aquests

—El

han acordat treballar mitja hora més diáriament fins
refer-se de les perdues que han tingut durant la vaga
i els patrons, per la seva part, ajudaran a aquest fi pa
gant-los la mitja hora a preu extraordinari.
—El notable escriptor senyor Llanos i Torriglia
ha donat una serie de conferencies molt curioses i
illustratives sobre "Festes i costums socials a través
deis temps", consagrada a les dones, en l'Acció Ca
tólica de la Dona", de Madrid, davant nombrosa i
selecta concurrencia.
—Els dies 13, 14, 15 i 16 del próxim mes de juny
tindrá lloc a Granada el segon Congrés Catequístic
Nacional.
—El Collegi de Doctors de Madrid ha organitzat
una
serie de conferencies sobre Sant Francesc
d'Assís, com a preliminar deis actes commemora
tius del seté centenari de la seva mort.
En aquestes conferencies s'estudiará, des de punts
de vista essencials crítics, diversos aspectes de la per
sonalitat del gran místic italiá.
—No ha causat gaire bon ef ecte la R. O. que pu
blica la Gaceta disposant que les hores d'oficina per
als funcionaris públics siguen solament de 9 del matí
Els comentaris que els faci qui
a 2 de la tarda.

vulgui.
—La Delegació Regional del Treball a Catalunya
establerta a Barcelona, carrer de Junqueras, número
2, principal, está fent la informació periódica anome
nada "Mercat del Treball", en la qual han de collaborar les Alcaldies, ae manera obligatoria, en virtut
de les disposicions contingudes a la reial ordre de
20 de juliol de 1924.
Amb la dita informació es tracta de conlixer la
classe, dominacions i jerarquies d'oficis de cada in
dústria local ; és a dir, el nom que els treballadors re
ben segons l'operació que executen o segons la je
rarquia que ocupen en el taller, fábrica, establi
ment, etc., on laboren per compte d'un patró.
Es pretén saber el nombre exacte o molt aproxi
mat d'obrers i obreres que de cada classe existien
a les indústries locals durant els anys 1914, 1920,
1924 i 1925, els salaris que guanyaven, la duració de
llur jornada diaria de treball, la quantitat de la re
tribució per hores extraordináries i altres detalls inte
ressants, sobre els quals es reclama l'atenció de les
autoritats municipals, una vegada més, per estar
obligades a conlixer les condiciona de treball de la
població encomanada al seu govern i cura.
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La Delegació Regional ha trames als alcaldes les
fulles estadístiques corresponents, a l'objecte que,
abans del dia 15 del corrent, es concretin en les di
tes fulles tots els detalls que apareguin en blanc,
i es tornin a aquella dependencia del Ministeri del
Treball, sense excusa ni retard de cap mena.
—En virtut de la renovació parcial de cárrecs
efectuada recenttnent, la Junta de govern de la So
cietat Económica d'Amics del País ha quedat cons
tituida per al corrent any, amb els senyors se

güents
President, Vicens de Moragas i Rodes ; vice-presi
dent, Jaume de Riba Espana ; tresorer, Pere Pahissa

Nogués ; comptador, Francesc Taxonera ; biblioteca
ri, Josep A. Masip; secretan, Manuel Valls Martí ;
vice-secretari, Damas Serviá; vocals, Víctor Blajot i
Romero, Lluís Massot i Balaguer, Joan Llimona
Bruguera, Josep Carabén Vendrell i Joan Berenguer
Sala.

—El sindicat Católic d'Empleas, de Madrid, ha
atorgat al Ministre d'Estat el títol de President ho
norad del Sindicat.
—La Federació Católica Agrária de la diócesi de
Tuy s'ha reunit en Assemblea en compliment de la
R. O. de 21 de maig darrer. Es de les ciutats més
f ortes en el seu genere.
—De R. O. es disposa que en totes les poblacions
menors de 6.000 ánimes, s'organitzin conferencies do
minicals per adoctrinar els alurnnes de les escoles en
materia de civisme i en coneixements prof essio
nals.
ISTRANCIER
coneix que els ianquis ja estan tips de la "llei
seca". El contraban de materies alcohóliques és gros
com mai, i el nombre d'embriacs ultrapassa el del bon
temps de l'alcohol lliure. L'Inspector de la "Societat
de Temperança" ha esbrinat en els seus viatges d'ins
pecció que la moral no pot imposar-se per la llei. Ara
vegi's !
—L'Oficina Internacional del Treball ha acordat
no prendre en consideració la petició de la Confede
ració Internacional de Treballadors Intellectuals que
desitjava prendre part en l'organització dels treballs
encomanats a la dita Oficina. Es a dir,—parlant ciar
i catalá —, que els obrers intellectuals no són obrers,
ni treballadors, ni res. Deuen ésser capitalistes.
L'O. I. T., amb pocs acords com aquest...
—La policía russa ha detingut una banda de 300
nois que es dedicava al robatori. Vet aquí un cas pa
radoxal. El govern deis soviets ensenya a robar i no
vol que els altres robin !
—Una vaga un xic distreta s'ha declarat en la re
gió més sibarítica del món, en la Costa Blava : la vaga
de cuiners. Com s'ho faran els mils i mils de rics cos
mopolites que allí es congreguen tots els hiverns fu
gint del fred i buscant bona taula?
—A Alemanya s'ha prohibit el duel militar. Ara
bé : f eta la llei...
—La prohibició dels halls de tarda a Itália,—on
serien tan infectes com a Barcelona, per exemple
ha produit alguns aldarulls que han acabat ballant a
la presó els avalotadors.
Es de desitjar que aquests balls,—borsa infame de
corredors de carn humana —, siguin també prohibits
a

Espanya.
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SEMI DE LA 'COMPÁNYII TRASATLÁNTICA
Línla de Cuba MéxIc.--Servei mensual, 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 i Santander.

Gijón

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

Unía 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 i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 1 r, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linía de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 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 i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.

Aqnests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables 1 passatgers, als quals
Cornpanyia
dóna allotjament molt cómodeitracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
a
servel. Tots els vapors porten telegrafía sense fils.
.41
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