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Una ‹Acfion Populaíre>
El món actual esta convertit

en

un

camp de

lluites de tota mena. Sempre la humanitat ha llui
tat, ja que lluita és la vida de l'home damunt la
terra. Pero gosarlem a dir que una lluita aferris
sada com la d'ami, mal no hi ha estat. Lluita en
el nión polític, en el món social, en el terreny de

idees, en el cano de les actuacions nacionals i
internactonals de tota mena.
I qui ha de triomfar ez aquesta lluita sinó aquell
les

que compti amb millor stock de material de guer
ra, amb armes millors, amb forces més potentsf
poble que en un moment determinat disposa
d'un heroi, amb igualtat i fins inferioritat de con
dicions, pot véncer; pera aixo és llei d'excepció.
ria llei general és una altra; la llei que dona inde
clinablement la victoria al més preparat, al més
ben armat, al més fort.
I en aquest terreny les coses, és ciar que la pri
mera arma moderna és la de la cultura, la del no
driment dels cervells, la de les idees. El poble más
culte (de cultura ferina i no decadent), el millor
equilibrat, el partit o l'agrupació más preparada,
venceran.

La conclusió d'aquest raonament és, per tant,
la necessitat palesa de la difusió de les idees, de la
conqueste deis cervells, del proselitisme del credo
propi; ja que d'aquí (i salvant excepcions) ha de
venir el caldejament del cor i la força de la yo

luntal.
I nosaltres,

els catalics, en el camp social, pre
Parem prou bé els cervells, llencem prou llavor al
solc per tal que les idees es
propaguin i fructifi
quin en cors i voluntatsf
*

*

*

Gosaríem a respondre negativament la pregun
ta anterior. No treballem prou en el món
de les
idees, sobretot en el de les idees socials.

Per exemple, quants catolics hi ha avui en la
nostra terra qye coneguin un xic a fons les solu
cion,9 que sobre tots els problemes moderns de ca

racter social ofereix la filosofía catalicaf Els po
dríem comptar amb els dits d'una in. I d'aquí ve
situació de molts que en adoptar posicions de
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nosfra

terminades he fan inconscientment i sense tenir
compte des exigéncies de les solucions catoli

en

qUes.

Quan aquí o allá se sent parlar de demandes
socialistes, trobareu molts católics que no saben

que determinades solucions són perfectament en
harmonía amb el programa i amb
catblic,
i en lloc de cercar la justicia que hi pot haver en
el fons d'elles, s'entretenen a tancar-se en una tor
re de vori i a combatre aquelles solucions.
Per aixa hi ha tants i tants católics que confo
nen la religió o el eatolicisme amb l'ordre social,
sense tenir gaire cura d'investigar si aquest ordre
respon a un sentit de justicia o si tanca les més
grans injustícies. Per aixa hi ha tants catalics es
trictament conservadors, que creuen que conser
vadorisme i catolicisme són una mateixa cosa. I
encara que entre aquests n'hi hagi molts de mal
intencionats en el sentit d'obeir a la llei de la pro
pia conveniéncia, i prou, també són molts els qut
de bona fe i per ignorancia de les derivacions dei
pro pi idean i catalic adopten aqyesta posició sospi
tosa i gens en harmonia amb un credo tot justicia
i tot amor al proisme.
Heus ací el primer i fatal efecte de la manca
d'idees, de la manca de cultura en el fons de les
nostres

files.

I hews ací també la causa de la nostra derrota,
el motiu de la nostra desfeta, ja que, cena que les
causes de justicia, a la curta o a la llarga, prospe
ren i triomfen, si no triomfen amb nosaltres i
pels nostres camins, triomfaran amb eis altres i
per camins ben allunyats deis nostres.
* *

*

Per a popularitzar el programa catdlic en el
camp social manca una entitat que vetlli per acon
seguir aquest fi. La cultura collectiva ha d'ésser
aconseguida així: a base d'un organisme que se'n
preocupi únicament i exclusiva, i que periódica
ment i sempre que un problema viu i apassionam
ho exigeixi, llenci al poble papers impresos estu
diant els casos vius i donant-ne les solucions se
gons l'ideari catalic.

T
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les solucions nostres
sense que els ma
teixos católits en coneguin !'origen ni rabast! Es
dar que no són exclusives
que en el terreny de
les idees serien més estú pides que enlloc
el que
volem; pera sí que desitgem que l'etiqueta catalica
acompanyi tota solució, a rúnic i exclussiu objecte
de fer veure a tothom, propis i estranys, que cap
altra doctrina no pot mostrar-se equilibrada i har
manica com la que la filosofia i la sociología ca
taliques lían format en una labor secular i pacient.
Periadics i revistes, en tenim abundosament.
Pera, que dediquin atenció ,preferent a la vida i als
problenzes socials, no en tenim amb rabundor i
amb la forca necessaries.
van corrent

en

totes

com

direccions
—

—

Cal, doncs,

crear-ne.
*

*

*

Es dar que en desflorar aguest tema, totes les
persones cultes del nostre camp dirigiran el seu

esguard

a

/'Action Populaire deis catalics fran

cesos.

1 tindran raó. Cap com el Volksverein alemany
i la susdita entitat francesa han sabut agermanar
el sentit de la realitat del moment amb la difusió
de la cultura. Abans de la guerra, a Reims, i des
prés a París, la tasca de VAction Populaire és una
tasca exemplar. Amb la publicació constant de !li
bres, anuaris, fullets, setmanaris, etc., ha contri
buit fortament al desvetllament de resperit cultu
ral deis catalics francesas i ha vingut a ésser ah.
nzent de milers
catdliques en el
món sencer. Aníb la regularitat necessaria en
aquesta mena crempreses, amb els mitjans econa
mies suficients, els jesuites francesos fan mitjan
cant VAction una labor admirable, que clesitja
ríem veure imitada a casa nostra.
Es ciar que alzó suposa, en primer lloc, uns tre
balladors de la intelligéncia constants i que no de
diquin les seves activitats a altra cosa; i després,
un ajut econdmic formidable que no falli en cap
moment, puix avui la tasca editorial és cara. Pera
amb bona voluntat i captenint-se de les necessitats
del moment, tot aixa pot trobar-se aquí.
I fins ens atreviríem a dir que l'obra no ha de
representar per a nosaltres cap problema de difícil
solució, ja que hi ha elements més que suficients
per a servir de basament a l'empresa.
Posem un exemple. A casa nostra tenim una
entitat benemérita, la fundació "Balines S. A.",
que compta amb una empresa de la magnitud del
"Foment de pietat catalana", d'éxit extraordina
ri. Per qué, preguntem nosaltres, d'aquest ~tea
tronc

no

en

podria florir

una

rama, una

branca,

dedicada a restudi i a la propaganda de les doc
trines socials del catolicisme? Es que no seria in
teressant, encara que no arribés a l'interés de co
a qué el "Foment" avui es dedica? Es que preci
sament el nom de Balines no ens diu alguna cosa
en el que fa relació a qüestions i estudis socials?
* *

No

es

*

vegi cap insinuació

en

lo que

deixem dit

i apuntat, solament apuntat. Solament el desig que

!'obra

puqui sorgir

la nostra terra ens ha imun xic sobre el terno, i, la

en

pulsat a'reflexionar
gicament, pas a pas i encadenant els pensaments,
.ens ha portat a la conclusió anterior com a exern
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ple. Altres esperits més alts que el nostre, altres
homes de més poténcia i de més altesa de mitjans
han, en tot cas, d'apropiar-se la idea i fer-lo seva,
donant-li

carn

i sang de realitat.

Mentrestant, resti aixa aquí consignat com
petita divagació estiuenca; i en tot cas, més

una

vant, quan les calors hagin passat i les llavors si
guin llencades al solc obert en terra assaonada, si
algun esperit amb les disposicions necessaries vol
gués recollir la idea, ni cal dir-li que tot quant som
i quant valem— si és que som i valem alguna
ho posem a la seva disposició.
Pera consti ben clarament que una institució

cosa

—

a /'Action Populaire francesa fa aquí
falta com alla, seria empresa fructífera ex
traordinariament, i no representarla cap esforl de
geqant don,ades les valors personals i materials

semblant
tanta

ex.istents

en

la nostra terra.

Congrés internacional
d'esiudiants católics
Del dos al quatre del proper setembre es celebrará a
Amsterdam el VI Congrés internacional de "Pax Ro
mana", la internacional d'Estudiants Católics de la qual
forma part la Federació Catalana d'Estudiants Católics
per estar confederada amb la Confederació d'E. C.

d'Espanya.

El Comité ha quedat constittüt a Huisvestingcomite
Congress Pax Romana, Amsterdam, Bilderdijkade 2, on
es poden dirigir totes les sollicituds.
El preu de la tarja de congressista és de tres flo
ríns holandesos. Les persones que sollicitin la tarja de
congressista han d'especificar si són estudiants, estu
diantes o bé clerguesn el preu que desitgin a fi que se'ls
reservi habitació (preu corrent, 3'75 florins), hora i dia
d'arribada.
Per totes les dades i informacions durant el congrés
s'ha organitzat el Congresbureau Fax Romana, Ams
terdam, Hobbemakade 51, que presideix el president de
Pax Romana Ir. L. F'eber,
Durant els dies 30 i 31 d'agost i primer de setem
bre hi haurá un curs internacional de Missions i Pro
paganda de la Fe pels estudiants católics de totes les
nacions a Tilburg, St. Joseph-Studiehuis. El preu amb
pensió, 6 florins. El director, Rey. Dom. E. M. Kruyt
zer, Den Haag, Toussaintkade 43.
El programa del Congrés és el següent :
2 de setembre : 9. Missa per l'Excm. Sr. Mr. Schiop
pa, Internunci de la S. S. A. l'església Beghinarii.
Io. Solemne apertura del Congrés al Paranimf de
la
Universitat. Immediatament, primera sessió. Ponent, el
Prof. Joseph Grémond, Secretan i General de Pax Ro
mana. Gestes de Pax Romana durant l'any 1925-26 i
relacions amb altres entitats.
Reunió de Comi
tés en el Paranimf del CoHegi de St. Ignasi.
13'30.
Dinar.
15-18. Reunió de Comités. 18'3o. Banquet.
3 de setembre : 9. Missa pel Prof. Pere Groenen en
el Collegi de Sant Ignasi.
lo. Segona sessió.
Rela
cions deis delegats.
u. Tercera sessió, ordre del dia.
Pregs i preguntes. 12'3o. Dinar.
15. Quarta sessió.
Ponent Dr. Pasteur. Delegat de la Federació d'Estu
diants Católics Francesos.—i8. Sopar.-2o. Sessió Vet
—

—

—

—

—

llada.
4 de setembre: 9. Missa ,del Prof Joseph Grémond en
el Collegi de Sant Ignasi.
io. Cinguena sessió. Po
nent, Dr. Luible, deis E. C. Alemanys. Organització.
12. Te
Elecció de la nova Junta. Discursos finals.
Deum i Benedicció Solemne oficiant l'illustríssim Degá.
—13. Banquet. —14-18. Visita a la Ciutat.
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A propósii de l'any Francisca

gloríficadó de la ríquesa

La

Seria curiosa la formació d'una biblioteca amb
els escrits que es publiquin relatius a Vany franciscá
prodults pel renaixement del franciscanisme.
Cal que els escriptors católics estiguin amatents
per a desconcertar les maniobres evidentment sec
táries, que arreu s'emprenen per tal de desfigurar i
contrafer la seráfica personalitat de Sant Fra.ncesc.
El Papa ha estat el primer a sortir a l'encontre
d'aquestes maniobres de les sectes, per a desbaratar
els seus perniciosos projectes i reivindicar per a
Crist Nostre Senyor la personalitat i la glória del
Poverello d'Assís.
El mateix que Lleó XIII, panegiritzant Cristófol
Colomb, en el seu famós centenari, Pius XI ha dit
anb ven de tro i ha demostrat amb tota mena de
proves que Sant Francese és nostre!
Si encara no la mouen un millímetre del seu seient
básic, ja queda desplagada la seva gran figura!
Si f ora del nostre ambient no té 'raó d'ésser l'ena
morat de Crist i de la pobresa de Crist I
*

*

*

Un deis articles publicats fins ara que ha fet Inés
forrolla és el del conegut publicista italiá Guillem
Ferrero, qui es mostra sorprés i és de raó que es
snrprengui de la bona rebuda que li fan a
la gent d'ara, la gent que té de la riquesa
—

Sant•Francesc
—

un

concepte diametralment 'oposat al que

Sant Francesc.

La paradoxa és

plicar-se

en

tenia

punyenta. Sois pot

verament

ex

per les simpaties que a voltes suggereix la
violéncia del contrast, o pels encants divins de la
santedat, que tantíssimes conversions ha operat en
el transcurs deis segles.
Dins del quadro de la civilització contemporánia,
l'eix de la qual i el principal motor seu és la ri
quesa des de tots els seus aspectes i amb totes les
seves característiques conseqüéncies, la figura ascé
tica, esquálida, sarmentosa, del Seraf í llagat, disso
na per complet.
No hi ha manera de sostenir-la dins
del marc opulentíssim de l'actual civilització si no
es per la f
(kg. del contrast o la mágia de la virtut.
*

*

*

Amb motiu d'aixó, el citat

emprén
contra la pobresa, que pinta amb negres colors, i fa
un
panegíric de la riquesa verament magnífic. Llás
tima que, demés, blasmi l'almoina, tan noble, tan

necessária,
ticada!
La

publicista

les

tan cristiana sempre, discretament prac

riquesa

de qué malparlen i abominen els bons
és pas el bé de Déu que fa amable la
Vida, atret pels esforgos de l'home, arrencat de la
terra a cops de bragos o conquistat per la ciéncia
després de grans estudis ; que aquesta és ara per
ara l'economia evident de la divina
Providéncia en
la
producció de les riqueses, encara que a voltes ella
mateixa es digni proporcionar-nos la riquesa a dolls
Per mitjans
impensats i sense treball de cap mena

cristians

no

Per part
nostra.

......_

riquesa,

grao bé.
1

en

ella mateixa considerada, és

un

Ço que s'abomina pels bons cristians és
afecció de l'esperit a la riquesa material, amb dany

de

l'espiritual riquesa ; l'entronització de la riquesa

en

el nostre

cor.

L'amor a la pobresa no vol pas dir odi a la vi
quesa. Es pot ésser molt ric i estimar forga la po
bresa i ádhuc

practicar-la.
*

*

*

Molta gent, i alguna de molts fums científics, con
fon la pobresa amb la miséria.
Gosem a dir que el publicista italiá tarnbé confon
els dits termes.
La pobresa és la caréncia de tot go que no és es
trictament necessari per a viure ; i l'esperit franciscá
l'estima tant perqué deixa lliure el cor per a con
sagrar-lo completament a Déu.
La miséria és la caréncia de tot, ádhuc del que és
més indispensable al viure de l'home.
La miséria cap cristiá no l'ha defensada mai ; al
contrari : la combat i la remeia per tots els mitjans,
un d'ells la santa almoina.
A la miséria es ref ereix Guillem Ferrero, sens
dubte, en descarregar contra la pobresa la negra tin
ta de la seva estilográfica.
*

*

*

Aixó sentat, cal que diguem quelcom de l'apolo
gia que fa de la riquesa el distingit escriptor italiá.
A base de la pobresa no creixen els pobles ni es
formen les civilitzacions enlluernadores que enaltei
xen els historiaires; és veritat ; peró creixen i es
formen a base de sacrificis, i sempre són pastades
amb sang les riqueses que copsen.
Peró l'home no ha nascut, anem a dir, per a cons
truir grans pobles, ni bastir aparatoses civilitzacions.
El deure de l'home, com a criatura de Déu, és
certament un altre, més senzill, peró infinitament
transcendent per a eh l i per a la societat en qué viu.
El seu programa l'escriuria Sant Ignasi, forjador
d'homes, en un paper de fumar. Sant Francesc, el
resumí en tres paraules...
•

*

*

*

l'apologia

que Guillem Ferrero fa de la civilit
zació a base de la riquesa, en la qual indirectament,
peró perniciosament, s'ataca l'esperit franciscá i fins
l'economia fonamental del Cristianisme, hem d'opo
sar-hi, no arguments de raó que seria Ilarga la
tasca —, sinó fets.
Parlant del diner, diu la gent del poble, per pró
pia experiéncia, que "és l'esca del pecat".
La História diu el mateix amb la ciéncia de les
seves indagacions. Tota guerra és una expoliació de
riqueses, i si no comenga per exigir-les, acaba per
A

—

arrabassar-les.

La Guerra Gran, de qué encara tots els pobles
que hi entraren van geperuts, fou, com tothom sap,
una guerra de riqueses, i per tal de conservar rique
ses mal
adquirides o d'apoderar-se de les d'altri,
s'está preparant ara mateix una altra guerra que
fati bona la Guerra Gran.
I qué és, senyor Ferrero, la terrible lluita de das
ses socials sinó una Iluita de riqueses ?
Oh, beneit Pare Sant Francesc, tornen al món el
vostre esperit de pobresa!
COLL DE LES SABINES
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La conversió d'una gran escriplora noruega
La conversió de la célebre

Sigrid Undset ha

causat

una

escriptora noruega
gran emoció

en

tota

seva popularitat és immensa,
celébritat recent (nasqué l'any 1882 i pu
blicá el seu primer llibre l'any 1907) ha fet oblidar
les obres deis millors escriptors. Ella és per No
ruega go que Selma Lagerlóf és per Suécia, peró
és més jove, i té Inés cordes la lira amb la qual can

l'Escandinávia. La
la

seva

ta les gestes de la

seva

raga.

De les seves obres interessantíssimes se'n fan ti
ratges de quaranta mil exemplars, xif ra molt impor
tant si es té en compte que Noruega és una nació
que no té més de dos milions i mig d'habitants.
Les edicions de les seves obres es multipliquen a
Suécia amb la mateixa rapidesa que a Noruega.
Ha estat proposada per al prerni Nobel, peró és
de suposar que, havent-se f et católica, no l'obtindrá
mai.
Es difícil posar de relleu en un article el seu ta
lent extraordinari. Una casa editorial católica de
Franga está preparant un estudi analític de les seves
obres. Quan es publiqui es coneixerá la seva ima
ginació prodigiosa, el seu esperit delicadíssim r la
forga emotiva que tenen les seves novelles.
Per a conéixer la ressonáncia que ha tingut la
seva adhesió als dogmes católics, cal saber la seva
situació entre els escandinaus.
Quina forga ha portat el seu esperit vers el cato
licisme ? Quines són les raons que l'han determinat
a adoptar la fe deis seus avantpassats ? Segons pró
pia confessió, fins ara havia viscut dins el paganis
me. Hem de suposar que com els altres infants f ou
educada dins les práctiques de l'Església nacional
luterana. Peró, des deis primers anys de la seva jo
venesa, coneixia el catolicisme per la história. Es
aquesta una cosa ben rara en un poble on els pre
judicis contra l'Església es mantenen vius, mantin
guts per la clerecia luterana.
Sovint les conversions tenen lloc entre els intel
lectuals, que fullegen sense prejudicis les págines de
la história, i viatgen per paisos católics, i es conven
cen que no són tal com els descriu la clerecia lute
rana.

En

aquells paisos

es

combat amb insídies

grolle

el catolicisme. D'aquesta manera aconsegueixen
que el poble ignorant cregui que els católics són una
mena d'ogres. No deuen estar gaire segurs de la ve
racitat de llurs doctrines, quan han de recórrer a la
calúmnia per a defensar-les.
El pare de Sigrid Undset, arqueóleg, gran conei
res

xedor de la Noruega antiga, havia visitat, com ar
tista i com savi, Itália i Grecia. Des de la seva in
fantesa, respirá un aire saturat d'erudició ; va co
néixer la influencia benefactora que l'Església cató
lica va exercir damunt el seu poble, amorosint el
temperament violent de la seva raga, i no va creure
mai les Ilegendes que empraren els ref ormadors per
a arrabassar de Roma les esglésies escandinaves.
S'havia f onnat en un ambient seriós i sever. Quan
es trasIladá a Cristiánia, vers l'any 1899, per a gua
nyar-se la vida treballant, va trobar establerts uns
costums que la varen sorprendre extraordináriament.
Va veure una joventut sense religió, com ella, perei

no tenia altra aspiració que anar a l'encalg deis
plaers rnundans i deis platxeris de la vida. Aquella
joventut era desordenada i capriciosa. La gran es
criptora va saber descriure rnestrívolament els vicis
d'aquella societat corrompuda.
Les seves primeres novelles f oren Ungdom (Jo
ventut) i Fattige Slojoebner (Tristos destins).
Després es traslladá a Roma. En la seva novena
Jenny, no fa quasi esment de les impressions reli
gioses que li causá la contemplació de la ciutat eter
na. Descriu les belleses deis encontorns de Roma, i
parla d'una missa matinal a la qual varen assistir
uns artistes escandinaus, com
a un curiós especta
de, després d'una nit de disbauxa.
Es segur, peró, que altres pensaments més enlai
rats germinarien en l'ánima de la célebre escriptora,
durant el seu sojorn a Roma.
Després va passar moments de prova. Va con

que

traure matrimoni i f ou molt dissortada i se li va
morir un infant després de sofrir horriblement.
Des d'aquella época (any 1918) renunciá a des
criure la vida moderna i situa l'acció de les seves
novel-les als temps medievals, amb els quals s'havia
farniliaritzat en la seva primera educació. Els no
ruegs del segle xiv, en mig deis quals vivien els
seus herois, Kristin Lavransdatter o Olav Anduns
sin, no eren solament poderosos i estaven amb ire
qüent contacte amb la resta d'Europa, sinó que tam
bé construien piadosament catedrals i convents. Llur
consciéncia sospgsava llurs accions, i se sentien lli
gats als altres bornes per les responsabilitats, i si
sovint es deixaven portar per passions violentes, pe
niténcies dures manifestaven a la fe l'horror que
els causaven llurs mancaments i turpituds i llur obe
diencia a una autoritat moral.
Aquests hornes i aquestes dones, que la seva ima
ginació ha engendrat i als quals la seva intuició de
creadora ha donat una vida real i palpitant, li han
fet compendre la 1-eligió cristiana, sota la seva forma
universal, que és el catolicisme. Mentre escrivia la
seva novella Kristin Lavransdatter, es va operar la
seva conversió, penetrant en el seu esperit la Ilum
f úlgida de la fe.
Actualment viu a una casa de camp prop de Lil
lehammer. Sosté cordials relacions amb els Pares
Dominics establerts a Oslo, la tasca deis quals d'en
senyament i d'informació és molt estimada a No
ruega.

Aquestes conversions de personalitats
en l'actualitat a Noruega i a
Després d'aquella ressonant conversió
Krogh-Tonning, clergue d'una parróquia

són bastant
Dinamarca.
del pastor
d'Oslo, que
obrí els ulls a la llum de la veritat estudiant pro
fundament la teologia agustiniana, un artista jueu,
de nom Moris Ballin, i el conegut poeta Jórgensen
esdevenien católics.
L'entrada de Sigrid Undset a l'Església católica,
ha estat seguida de la de Lars Eskeland, director de
l'Escola superior de Noss. D'altres, menys illustres,
peró coneguts també en l'alta societat de Noruega,
han abandonat l'església luterana. Un bibliotecari
arxiver danés Icaba de convertir-se després d'haver
f reqüents

C

A

T

A

UNYA

L

llegit

els grans escriptors francesos del segle XVII.
No és solament la intelligéncia que ha estat desvet
liada, sinó que ha estat també illuminat el cor amb
la Ilum de la grácia.
Aquests fets demostren go que havem dit man
tes vegades d'aquestes planes estant. Els sectaris ens
Poden pendre alguns homes corromputs, peró els
bons i els intelligents es mantenen addictes a l'Es
glésia católica. En canvi els esperits més selectes del
protestantisme es converteixen a la nostra religió.
Passar-se al protestantisme significa una davalla
da ; passar-se al catolicisme significa una ascensió.
Zis que venen amb nosaltres pugen la muntanya

S

0

CI

A

L

de la perf ecció ; els que van al protestantisme cauen
a l'abisme de l'error.
Un protestant que es converteix és un home que
ha conegut la veritat i vol apartar-se de les tenebres.
Un católic que demana entrar dins d'una de les ele
des sectáries és un home més amic de la concupis
céncia que de la virtut.
Han estat lloades les obres de la gran escriptora
Sigrid Undset, i, ara que s'ha convertit, els sectaris
intentaran desprestigiar-la.
Si perd l'estimació dels sectaris, obtindrá l'admí
ració de tot el món católic.
J. e.

4111~~§51S~Un~.....11P:541.7,W.417~

Petítes
Hi ha diaris que han proclamat ja definitivarnent
el sistema parlamentan. Aquests són els diaris
impressionables per naturalesa, aquells qui canvien
de posició a cada canvi de govern.
L'exemple del Parlament anglés no els diu res.
rantpoc no fan cap cas de la darrera gesta del Par
lament francés. Aixa és poc per a ells. El régirn
Parlamentan, aquest régint que ells mateixos s'es
forçaren a millorar i purificar cercant la puresa del
vot en els temps del maurisme que professaren, i
Precanitzant reformes com la de la representació
Proporcional, ara és ben mort. I mort en quatre dijes,
només!
mort

No podem endinsar-nos

en

la matéria. No són ob
nostre peribdic les
ens cal din ben da

jecte de la nostra ploma ni del
qüestions polítiques. Pera sí que
rantent que nosaltres som,

tructius,

per temperament,

cons

sabem avenir que es proclami la
mort d'una institució sense que se'rts presenti ben
Perfilada la substituta.
I aquests peribdics que proclamen suarct la mort
del sistema parlamentan i (i repetint que no discuttnt
la tesi) podrien dir-nos amb qué compten per a subs
i

no

ens

tituir-lo?
Perqué suposem

que un sistema

altre de repre
sentado preconitzaran pel dia de demb... I no un
sistema aprés solantent en els llibres, sino que Un
gid arrels en la realitat política del món!
Com costa poc quedar bé amb el qui mana!
* *

o

*

noves
municipal havient pogut flairar alguna cosa nova;
pera... a base de reíais disposicions tot ha anat res
tant lletra morta i ja quasi són a terra, la meitat de
les facultats concedidas als Ajuntaments sobre el
particular.
Conformes, doncs, que sigui arcaic rexistent. Per()
els camins de renovació no ens els ha mostrat
cara el senyor ministre de Finances.
*

*

en

*

propbsit de l'Estatut municipal.
novetats que conté aquell codi que
han restat totalment inaplicadas, esperant millors
I

a

Són moltes les

tentps i millor ocasió.
Quan vindran aquests temps? Quan vindra

aque

lla ocasió?

Perqué si massa es tarda, potser el día que l'apli
cació es decideixi sera ja hora de pensar a intro-,
duir les reformes de darrera,hora en aquell mosaic
o mostruari de tot el que de municipal es coneix al
món com és l'Estatut.
*

*

*

de l'Estatut provincial, qué nte'n diuen?
D'aquesta obra de renovado només en coneixem
dues coses, per ara: l'augment de l'impost de cedu
les personals, i el recarrec del timbre. La resta resta
així mateix inédita.
I si ara no s'aplica amb les facilitats de la bona
voluntat de tots els addictes que l'han d'aplicctr... ni

mai!
El
tre

ministre,d,'Hisenda ha qualificat d'arcaic

sistema tributan.

el nos

Per'

quan

s'espera l'éxit?
*

Absolutantent

d'acord. Entre les coses arcaiques
que patim aquí (i no son poques) potser cap cont
l'administrado de la Hisenda pública, i la Hisenda
ill'ateixa, de tan arcaica i endarrerida.
Pera, com en el
anterior, qué pensa fer i qué
fa el senyor Calvo cas
Sotelo per a posar remei al mal?
Perqub fins ara no hem vist motllos nous per cap
C,antó; i fins ara no hem sabut trobar la direcció
de nous
camins en els seus decrets creant impostos
i
amplificant els existents.
El de drets reials, augntentat; el de cédules, amb
mateixes bases d'abans els de contribucions territorii industrial, amb creim
xeent de tarifa, i prou,
etcétera. Solament en la 011 d'Hisenda de l'Estatut
•

*

*

Amb l'Estatut provincial l'Ajuntament, de Barce
lona ha vist recarregat fortament el seu tribut a la

Diputació.
ja poden els Ajuntaments restar satis
tributació, can aquell somni per tants
anys acariciat de la supressió del Contingent pro
vincial és ja un fet.
Ta no hi ha Contingent!
Sols hi ha Aportació!
Dirá potser algú que el non/ no fa la cosa? Pot
ser tingui raó; pera per quelcom es comenla!
Pera

ara

fets de la

nova

GASTON GERARD

6

CA

U

N

Glossa

a

A

una

Alió, Alió, poble
de poca devoció.
Molta minestra
i xic sermó.
Alió és com si diguéssirn el vestíbul de Santes
Creus. Aquest vestíbul simbólic ens costá car, a la

terra,

mitjans del segle passat.
Santes Creus es perdé, sens dubte, per la

nostra

dia deís

A

excursió

Cister, havia

anat construint amb
sis segles.
L'enderroc del monestir causa

meravella, durant

una pena
intensa
tots els aimadors de les tradicions pairals. Avui
com avui, per al servei del monestir, exclós el ser
a

vei religiós, hi queda un conserge, qui amb més bona
voluntat que instrucció us va ensenyant les pedres
del convent i del petit palau reial a eh l adossat, ex
plicant-vos coses esgarrif oses del temps de la Inqui
sició (sic!). Crec f ermament que entre tots els acom
panyants meus els quedará més viva la memória d'a
quelles presons, en qué s'hi encenen, inclús, tres o
quatre llumins (no poden ésser menys) per a mos
trar el Crist agónic, que els presoners no podien
veure per falta de fluir', o aquell suplici de la gota
d'aigua a qué se'ls sotmetia i que us expliquen me
ravellosament, que no pas tota la riquesa arquitec
tónica d'aquelles naus laterals de l'església, una de
les més perfectes de tot Catalunya.
Us xoca, en entrar a l'església, un trascor de pega
que impedeix la visual de l'ampla nau central. I en
canvi us sorprén,amb tota la majestat el petit claus
tre, petita joia de l'art románic.
Santes Creus, vist avui, és com una bandera flo
tant al vent, que després d'una enorme tempestat
només conserva, adherida al pal, la mica de tela a
ell més próxima, i encara mossegada per l'esf orç del

,

vent.

a

covar

i la barbárie deis altres. Abandonat deis
monjos, els veins entraren a saquejar-lo, •robant des
deis f ruits i minestres en ell dipositats, així com el
mobiliari i objectes de ferretería i fustes d'ús comú
i doméstic, inclús els papers i doctments de l'Arxiu
uns

a les botigues de pesca salada i carnis
series de Pont d'Armentera per a embolicar els ar
ticles de primera necessitat, servint a la vegada but
lles i pergamins per a tapar els pots d'olives, sar
dines i escabetx (vid. Geografia General de Cata
lunya, Provincia de Tdrragonct, per Emili Morera
i Llauradó. Establiment editorial d'Albert Martín,
Barcelona, p. 908 i seg.).
D'aquesta faisó, el nostre poble derruí per •a la
nostra cultura alló que l'esforç d'una Comunitat
fundada per Sant Bernat de Clairvaux, l'Orde del

que serviren

I

Creus

Sanies
Fa uns quants dies que amb el meu car amic se
yor Soler pujava les costes de Santes Creus. Aque
lla ubérrima campinya tarragonina, oberta amb tot
l'esclat de les seves vinyedes, amarades de sol i de
tant en tant interrompudes per petits pobles que com
fites van assenyalant al vianant la petja civilitzadora
de la comarca, és un panorama que per la seva aus
teritat queda pregonament, anava a dir indeleble
ment, gravat en la memória.
Tarragona, la imperial, abillada amb les més ri
ques i millenáries pedres del nostre patrimoni, té
una fastuositat de campinya, que cenyeix, ampullo
sa, el seu cos. Es, diríem, com la pubilla de la nos
tra terra. Ella guarda en la seva arca tot el que
substantivarhent constitueix el nostre patrimoni.
Partint de Valls, abans d'arribar a Santes Creus,
es troba un poble que es diu Alió.
Les males llengües quan hi passen f estivament
rnurmuregen:

C

Hom voldria que aquestes ruines deixessin d'és
ser-ho i que, restaurades les pedres, lluissin amb
tota la seva antiga esplendor. Peró aquest miracle
no el fará pas l'Estat. I tampoc no el faran els par

ticulars, diguin-se

persones

o

corporacions. Aquest

miracle tan sois el podria fer la mateixa Orde del
Cister, d'elles propietária. Aquestes venerables rui
nes haurien d'ésser tornades tal com estan a una Co
munitat de Religiosos, i ells amb el poble serien els
únics que podrien empendre la restauració de San
tes Creus.
Solament així veuríem el miracle de la seva re
surrecció. Es el sistema que hauria* d'ernprar-se per
a la conservació d'aquests grans monestirs catalans,
que es diuen Sant Cugat, Poblet, Ripoll, Santes
Creus...

A quest número ha passat per la

FRANCESC MANICH

censura
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Divagacions estiuenques

Felícífat

í

Felicitat i civilització ! Heus aquí dos conceptes
tan

relacionats l'un amb

antagónics.
La Humanitat, des

l'altre,

que el

generalment

i

tan

primer home petjá la

avui, i hom pot preveure que fins que en
el món hi hagi un ésser racional, ha esmergat la
terra fins

totalitat de les seves activitats físiques i psíquiques,
tant en l'ordre individual com social, a l'assoliment
de la felicitat, d'aquest sentiment que és cobejanga
freturosa i natural de tots els que tenim intelligén
ecia i voluntat, dons ambdós que són emanació di
recta d'un Déu creador.
Tal volta semblará aquesta afirmació mostra d'un
materialisme eseéptic i epicuria que está ben lluny
del meu esperit. Peró és que jo crec que el desig
d'ésser f elig, aquest anhel que han copsat les animes
més santes, és en tot compatible amb la més pura
de les espiritualitats.
Deixem a part aquesta fretura insaciable de plaers
que malauradament és segell característic de les ac
tuals generacions. Monopolitzar l'anhel d'ésser f elig
a tots aquells que sols veuen en
aquest món un camp
abonat on assadollar els seus instints sensuals i eró
tics, és confondre la felioitat i la benauranga amb la
corrupció i el plaer.
Mes no és aquest tan sols a qui em ref ereixo. Es
que en els éssers
pregunto jo
que voluntaria
rnent fan de la seva vida un culte al sacrifici, ani
mats i sostinguts per una idea espiritual, d'amor al
próxim o a la ciencia, amb llur sacrifici no aspiren
a la felicitat?
Es que la sublim heroicitat d'una Germaneta de
la Caritat, el quotidia sacrifici d'una mare o l'inces
sant treball d'un bacterióleg, no és felicitat ?
I és que ni sempre el plaer és felicitat ni sempre
el sacrifici és malauranga. El deure complert, per f ei
xuc, per dolorós que sigui, deixa en les nostres ani
mes un sediment de dolga pau i tranquillitat, i, en
canvi, quants moments de vivíssim plaer causen a
l'esperit un inesborrable estrall !...
El cert, l'evident és que l'aspiració a la f elicitat
es tan
consubstancial a la naturalesa humana com
l'aspiració a viure.
Bella prova del que dic és el camí d'evolució pro
gressiva que segueix la civilització. Cada dia nous
invents, perfeccions deis vells, pressentiments de ma
quines que els nostres avis creurien diabóliques... I
tot per qué? Per fer més
feliga, més planera i més
—

atractívola l'existencia.

—

Mes hom es pot preguntar : La vida moderna,
cada vegada més complexa i heterogenia, a base de
metros, telegrafs, radio altres prodigis mecánics,
ha aconseguit fer f elig l'home? I en raó de veritat
resposta no pot ésser més francament negativa.
La civilització actual és básicament i f onamental
rnent materialitzada. I la materia és l'antinómia de
l'esperit ; i l'esperit és el seti de la f elicitat.
Per comprovar aquella afirmació tan sois cal do
nar una mirada
escrutadora a l'exterior. L'esperit

cívílítzació
necessita pau i tranquillitat, i la complicada vida mo
derna és l'antítesi de tot aixó. La vertiginosa rapi
desa celeritat a qué la persona que treballa está sot
mesa, les fortes preocupacions de tot el qui ha he
guanyar-se la vida amb la suor del seu front, els in
tensos problemes socials i polítics pels que pensen
els menys
i les també intenses futeses d'una
societat ridícula i ficticia en la qual la comedia i
imantes voltes la tragedia és l'únic lligam de les re
lacions socials, són f ont abundosa d'un porcentatge
esglaiador de desequilibris nerviosos en totes les se
ves manif estacions de neurótics, alienats i suicides.
I per aixó jo pregunto : Es lícit de portar el que
pomposament es diu Ilum de la civilització
coho
nestació de tots els imperialismes
a pobles endar
rerits, de vida menys culta per') més tranquilla,
menys avangada peró més feliga ?
Qué s'ha d'escollir ? La civilització actual, amb tot
el seu seguiment d'ambicions inassolibles, d'enveges
i d'odis, o bé la dolga tranquillitat d'un poblet llunyá
on sois impera la pau i l'amor ?
Pregunta és aquesta que a molts semblará própia
d'un i•lús o d'un retrógrad medieval.
Mes no sóc ni una cosa ni l'altra. Al contrari, sóc
un enamorat de tot el que veritablement sigui aveng
i civilització, pero així com cree que per trobar la
felicitat s'han d'agermanar els imponderables pro
digis moderns amb un llibre, un amor, un ideal, amb
quelcom que sigui exteriorització espiritual, també
crec fermament que els que estan encarregats de la
nobilíssima tasca d'estendre la cultura i el progrés
a pobles incivilitzats, haurien de tenir en compte que
tracten amb pobles que són nens, i als nens un excés
de llum els encega...
Es equivocació f onamental transportar de bell an
tuvi tot el feix immens de la civilització. Jo crec
que el contrari és igual que f er entendre a un in
fant de set anys la Summa Teológica, de Sant To
más, o la Crítica de la raó, de Kant. El frondós ar
bre de la civilització s'ha de trasplantar gradual
ment, acumulant i sedimentant poc a poc els seus
fruits, de tal faisó que així el poble pugui anar amb
lentitud digerint i assimilant l'excessiva complicació
orgánica que substancialment porta en si. Sois així
podran agermanar-se l'anhel de la felicitat i la llum
de la civilització.
No és aquest, crec jo, un criteri de regressió obs
curantista. Es tan sois una apreciació de métode
de selecció depuradora.
Res més. Ja sé que aquestes t'afiles són tan sois
divagacions, fruit d'una nit xafogosa d'estiu en la
qual la son era tardana a ensenyorir-se'm.
Mes en aquest sentit, divagar és pensar, observar
i raciocinar. Es gimnasia intellectual. Es f er ser
vir el cap per quelcom més que per embadurnar-lo
de brillantina o per posar-s'hi un barret mes o menys
america.
—

—

—

.
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Balmes, Veuillot, Menéndez í Pelayo
una casualitat d'aquelles de qué diu un
anglés, amb frase enginyosa, que "són els mi
racles que Déu no signa", la simultánia edició, a
Barcelona, París i Madrid, respectivament, de les
obres completes deis tres escriptors-prínceps els
noms deis quals encapgalen aquestes ratlles : pel be
nemérit Foment de Pietat Catalana, aquí ; pel ja
també famós nebot de Lluís Veuillot, Francesc, a
París ; i per un digne deixeble de Menéndez i Pe
layo a Madrid, malaguanyadament mort fa poc de

Ha estat

autor

temps, el

senyor Bonilla i San Martín.

Ningú, que sabem, s'ha fixat fins ara en aquesta
magnífica realitat, que emplena de goig a quants or
ment part de les legions de católics militants que
del món treballen per estendre el regne de
Crist i def ensar l'Església católica.
La publicació d'aquestes obres, feta en acuradís
simes edicions, amb tota classe de mitjans i per per
sones doctíssimes (les obres de Balmes corren a cár
rec del reverend P. Casanovas, S. J., sens dubte el
primer deis balmesians de qui tenim noticia), marca
una fita, gosaríem a dir que una época, en els anals
de l'apologética cristiana. Quins tres atletes, bon
Déu!
En el vastíssim camp d'aquesta apologética, on hi
ha, en l'época moderna, noms tan brillants com els
del P. Alvarado ("El Filósofo Rancio"), Mateos
Gago, Sardá i Salvany, P. Fonseca, Doctor Bal
buena, Donoso Cortés, Quadrado, Torras i Bages,
P. Cámara, Aparisi i Guijarro, Monterola, Mones
cillo, López Peláez, Gabino Tejado, Ceferí Gonzá
lez, Ortí i Lara, P. Solá, Comelles i Cluet, P. Alar
cón, i tants d'altres, sense comptar-hi els apologis
tes estrangers que també formen legió, amb noms
de tan altíssim i merescut prestigi com Chateau
briand, Bossuet, Fenelon, De Maistre, Bonald, Du
panloup, P. Gratry, l'abat Moignó, Monsenyor de
Segur, P. Félix, August Nicolás, l'abat Gaume,
Freppel, Newman, Faber, Mercier, Baudrillart, i la
conste•lació brillantíssima deis apologistes italians que
no cal anomenar perqué ningú no els ignora, aquests.
tres noms de Balmes, Veuillot i Menéndez i Pelayo,
ocupen, amb dret propi i cadascú en la seva peculiar
esfera, un lloc de primer ordre.
arreu

*

*

*

De Balmes no cal parlar-ne. Es tal volta l'apolo
gista més complet i més ben dotat de tots. Sant Pare
de l'Església se l'anomena, i com a Sant Pare se'l
cita en sermons i conferéncies i en tot llinatge d'es
crits de controvérsia o apologética. La seva autoritat
és indiscutible, i si bé un enginy vivent de la nostra
terra, molt amagat, per desgrácia, pogué assenyalar
li un erro d'aquells que s'han de buscar amb Ilum
un f amós certamen balmesiá
desmereix en res la fama del
magne apologista. Fins en la llum del sol hi ha ta
ques, i una sola se n'ha descobert en el sol esplen
dentíssim de la moderna apologética.
La publicació de les Obres completes de Balmes

de milers de volts,

en

contemporani, aixó

no

esforg gegantí d'una entitat jovengana de la
terra, de tan bon lluc que essent d'ahir, per
dir-ho així, ja ho emplena tot. Porta publicats tren
és

un

nostra

ta dos volums i solament falta el trenta tres amb els

índexs.
I en quines mans han caigut les obres de Balmes !
Són dignes d'ell,
prou. Quan la colossal empresa
quedi coronada i está a prop de ser-ho en el curt
temps assenyalat en els prospectes de l'empresa
(meravella editorial no igualada, fins avui dia, en
competéncia, exactitud i seriositat), aquest monu
ment bibliográfic será com la catedral de Lleida que
de tot arreu s'albira fins on la vista allarga. Encara
més : com una estrella de primera magnitud, al bell
mig del cel, per a guiar i illuminar les humanes in
tel•igéncies i donar glória a Déu Nostre Senyar.
*

*

*

De Veuillot n'ha parlt un sant : Pius X. Ço que
ha dit aquest gran Sant deis nostres temps no cal
repetir-ho. La seva ven encara ressona per tota la
Cristianitat. De cap periodista, i ádhuc gosariem a
dir que de cap escriptor católic, no s'han dit, per veu
més autoritzada, coses més altes i saboroses. Quina
vindicació i quin vindicador ha tingut en el món el
calumniat i perseguit periodista francés! Talment un
premi de Déu a la fag del món i sobre les despulles
encara del gran mort.
Sense cap classe de dubte, Lluís Veuillot f ou el
més formidable periodista del segle xix. Ara no en
sabem de cap que pugui comparar-se-li.
En morir tota la premsa indiferent i sectária li
retre

va

I

com

aquest justicier homenatge.
a católic militant tampoc no

cap de més

en

coneixem

perf ecte.

seva pensa, "antorxa lluminosa", i la seva plo
"espasa tallant", en frases de Pius X, des de la
conversió de Veuillot, sois s'esmergaren, en la de
fensa apologética de Déu i de l'Església.

La

ma,

Cal evocar la memória de tots els més savis i ar
dents apologistes de tota la história eclesiástica per
a buscar a Veuillot companys ben aparellats en la
polémica podríem dir-ne personal per tan altíssimes
causes.

La seva ploma, en les seves mans de cíclop, era
foc abrusador, maga anihiladora, torb irresistible.
Tots els estils periodístics Ii eren familiars i en
tots

esdevingué

mestre.

En el treball fou incansable ;
dens; en la lleialtat, cavaller ;

el zel, ignens ar
les persecucions,
sereníssim ; sempre igual, sempre arnatent, sempre
preparat i armat de totes armes; mai no defallí un
moment i sempre superá tots els obstacles per a com
batre el bon combat i véncer.
I si és veritat que l'amor al Papa és un senyal cert
de predestinació (i així ho creu fermament i f ona
mentadament l'autor d'aquestes ratlles), quin cel més
esplendorós ha de fruir Louis Veuillot que, per da
munt de totes les seves exímies virtuts i radiants
excelléncies, tenia i ostentava les de l'amor més fer
en

en
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Papa i la romanitat més
que s'ha conegut.

vent al
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palesa i batalladora
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el fill intellectual de la nostra Universitat ; l'admira
dor i conreador entusiasta •i cabdal de la nostra cul
tura catalana.
Peró fou, sobretot, un católic militant en la crí
tica literária i histórica.
Per a ell no tenien secrets les literatures ibero
americanes, i fi eren f amiliars totes les literatures

exótiques.
cervell era una universal biblioteca ambu
sabia de cap llibre de go que abans se'n
deien en nom generic Humanitats, de que Menén
dez i Pelayo no tingués cabal coneixença. Era en
aquesta ,matéria un miracle vivent.
De Iluny o de prop, per fas o per nef as, aquesta
hm-Piensa erudició, servida per un talent també im
mens, la posá al servei de la causa de Déu i de l'Es
glésia en una munió d'obres colossal que ara s'es
tan editant ordenadament, científicament podríem
dir, per uns deis seus més ágils i ben preparats

El

1

A

Cal citar solament la Historia de los Heterodoxos

Espanoles per a posar el nom de Menéndez i Pe
layo dignament al costat 'deis de Balmes i de Veuil
lot en l'esfera de l'apologética católica.

Escriure el nom de Menéndez i Pelayo a Barce
lona és cosa sempre plaentíssima.
Fou per Ilargs anys el nostre hoste estudiantil ; és

lant, i

C

seu

no se

deixebles.

*

*

*

Quan aquestes tres monumentals edicions de les
completes de Balines, de Veuillot i de Menén
Pelayo estiguin publicades, els actuals i els fu
turs apologetes tindran a llur disposició un arsenal,
obres
dez i

formidable, d'un valor i

una

eficácia certament in

superada fins avui dia.
Aquestes edicions cabdals

no poden faltar en cap
Biblioteca cristiana, ni en cap lloc de propaganda
católica.
Han de passar llargs segles, segons l'ordinária
providacia de Déu, perque la Naturalesa infanti
altres tres gegants per l'estil.
Aprofitem-nos, per tant, de les seves llums, de la
exemples ;
seva ciéncia, de les seves arts, deis seus
no sigui cas que un dia se'ns demani compte d'ha
ver menyspreat en nostres treballs per a la causa de
Crist i de l'Església, l'or vessat a dolls en les obres
d'aquests tres prodigis de la Naturalesa i de la
Grácia.
J. J. C.

Espurnes
El moviment de pelegrins a Lourdes, l'any 1925,
fou el següent Arribats en trens organitzats foren
285.000. En la dita xifra no estan inclosos els pele
grins aillats, el nombre dels qual no és possible de

calcular,

que és molt considerable.
12.000 malalts, i s'han do
nat 40.000 banys en la piscina deis homes i 112.000
encara

Els pelegrins portaren

en

Aquests jestfites,

la de les dones.

Foren revisades

Médica;

io cures

miraculoses per l'Ofici

celebraren 53.000 Misses i es distri
buiren 900.000 comunions.
Visitaren la Gruta durant l'any 5 cardenals, 2 pa
triarques i 206 bisbes i arquebisbes.
A part de les curacions ocorregudes a Lourdes,
es repetí el miracle de cada any, de reunir en el re
cmte de la Verge els pelegrins de tot el món, en un
sol amor.
na

es

* *

*

El Professor Kertesz, consagrat

religiosa,

a

l'ensenyanga

ha co•leccionat durant trenta anys totes les
traduccions que s'han f et del Pare Nostre, en iota
mena de llengües, i acaba de regalar la dita colee
ció, formada per mil traduccions aproximadament,
al Sant Pare, per mitjá del bisbe de Veszprem, el
qual acceptá gustós la curiosa i interessant collecció.
Solament el Catolicisme pot donar la nota uni
versal en l'essencia de l'amor al Creador.
*

*

*

Els Pares de la Companyia de Jesús deis Estats
'flita,
dintre de poc, publicaran una revista amb
el títol de
7'ought (Pensament), que será un esdeve

,

niment científic i literari. Els editors es proposen
de recollir en la dita revista els avenços científics del
dia i l'opinió de totes les literatures modernes, per a
posar-les a l'abast de les persones, fins de les mit
janament preparades. L'aparició de Tought ha des
pertat l'exp'ectació dels amics de la ciencia i les
lletres.
tant

a

Espanya

com

a

América

del Nord, com per tot on es fiquen, estan entestats
a voler-nos fer reaccionaris i clericals a tots, publi
cant revistes científiques i literáries, sense que ningú
no els pugui fer la competacia. I nosaltres que ens
creiem que eren retrógrads.
*

*

La tercera part deis indis deis Estats Units per
tanyen a l'Església Católica, comptant-se'n ioo.000
en números rodons.
Els centres de missions són 154; les esglésies i
capelles, 340; els capellans que treballen entre ells,
uns 200, i els ajuden en llurs tasques apostóliques
450 religioses i 6o germans llecs. S'han aixecat tres
hospitals per a malalts indis, i s'han construit mol
tes escoles, les quals són, peró, en nombre insufi
cient per a l'assistencia deis nois indis católics.
En l'estadística d'on traiem aquestes dades, no hi
hem pogut llegir el nom de cap radical conegut, ni
de cap secta, ni tampoc figuren en les llistes deis
generosos donants per al sosteniment de tan piado
ses i humanitáries obres. Segurament s'hauran que
dat a les casas del pueblo.

FILOMEL
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Problemes del freball

A

un

"Degá d'Escrlpfori"

Estimat mestre : El seu últim article em mou a
escriure-li aquests quatre mots de lletra. Perdoni

l'audácia.
Al meu entendre, aquest problema de les dues
hores del migdia que només ens donen els amos als
dependents per a dinar, té tres solucions ben deter
minades per tal d'evitar els tristos efectes que per
a la salut deis dependents de
comerç reporta tan curt
espai de temps.
Primera solució : El treball intensiu estil anglés.
Aquesta forma de treball ha estat amplament dis
cutida, i sembla que topa amb mants i difícils incorr
venients, encara que té molts avantatges per a la
nostra classe.
Segona solució : La jornada d'estiu, o sigui : de
les vuit del matí a les dues de la tarda, que algunes
cases de comerç adopten durant els
mesos de juliol,

setembre, la qual va molt bé, per eert. Ido
propia experiéncia.
Tercera solució : Augmentar mitja hora més les
dues hores fatals, sortint deis despatxos a tres quarts
agost i
sé per

d'una i entrant-hi

a un

quart de quatre. Sembla

que

peró aquesta mitja hora més de descans tindria
molta grácia i ens estalviaria el córrer com a f olls
pels carrers a hores intempestives. Pel que fa al (re
ball, aquests dos quarts retallats del bell mig de la
jornada, no afectarien en res a la f eina. A l'efecte,
caldria aprofitar un poc més el temps i apretar un
xic la má, encara que en la major part deis des
patxos ni aixó caldria. Se'n perden tants de quarts
no,

d'hora d'un cap de dia a l'altre !
I ara, qui més hi sápiga, que més hi
UN

digui.

JOVENCELL DE DESPATX
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El Paractis (?) comunista -Notes irágíques
Encara hi ha qui

creu en la Revolució russa, sen
adonar-se que, ara com abans, hi ha qui mana i
qui ha d'obeir, per f orça,
n pitjors condicions que
en els temps del tsarisme, i com a tot arreu del món ;
amb la gran diferéncia que ara es veuen escenes
que repugnen a la dignitat humana i que donen tur
ment als cors generosos que no poden posar remei
a un estat de coses que ha rebaixat la dignitat huma
na a l'últim grau de degradació de qué és capag
l'home.
A les grans ciutats russes, principalment a Mos
cou i Leningrand, existeixen més de 300.000 nois
sense pares, resultat de les Ileis que aboleixen el ma
se

trimoni.
Els homes

portaven

vida depravada i
lleis que declaraven el
matrimoni com una institució abolida, envellida i
desprestigiada, les aprofitaren per abandonar llurs
dones i fills, i anaren a viure amb altres dones que
més els agradaven, i foren la majoria que no vol
gueren mantenir els fills, no podent-ho fer llurs ma
res en la majoria deis cassos.
•
Potser ara es donaran compte les dones i els fills
que el matrimoni no s'havia instituit per a tiranit
zar-los, sinó per a protegir-los. L'espectacle de mul
titud de nois que caminen errants pels carrers de les
grans ciutats russes és una de les visions més tristes
que ha de contemplar el viatger que visita aquell
que

dubtosa, aprofitant les

una

noves

país.

Existeix un exércit d'espies que compta 250.000
soldats. El Congrés deis Selkors s'ha celebrat sota
la presidéncia de Bukharin. Els Selkors i Rabkors
són els corresponsals del govern soviétic a les pro
víncies. El punt que més interessava als 500 dele
gats que assistiren al Congrés era el de cercar la
manera de protegir llurs vides, car sempre viuen ami)
el temor de ser assassinats.

Aquests delegats vénen a ser els ulls del govern
soviétic, i els seus informes no són per a la premsa,

sinó per a la Txeca o Policia. En el mes del passat
abril foren aprofitades 1.496 correspondéncies, resul
tant 600 se,nténcies contra els camperols que defrau
claven els tributs, 102 deposicions de funcionaris, 400
concentracions de camperols per atacs als Selkors i So
execucions.
Els camperols odien els corresponsals del govern,
que es troben escampats en Inés de 40.000 poblets,
més que la plaga de la llagosta i que qualsevol pesta,
i n'han assassinat més de dos mil d'aquests corres
ponsals oficials.
Els Rabkors, que són els corresponsals de les f á
briques, diuen que es troben en pitjor situació que els
Selkors, car els obrers de les factories els odien a
mort, i altre tant passa entre els minaires. S'ha donat
el cas que aquests empenyen els delegats del govern
als engranatges de les fábriques per destrogar-los, i
en molts casos han estat llengats a les
calderes.
Quan l'esperit cristiá desapareix del cor deis homes,
l'odi s'ensenyoreix de les multituds, i la pau i l'amor
al próxim és substituit per aquestes escenes que fan
regalimar llágrimes de sang i de dolor.
El més trist és que hi hagi homes que s'entestin
a negar la veritat deis fets, i vulguin
enganyar els
germans, pintant-nos la vida de la Revolució russa
corn el paradís del proletariat. Pels que
actualment
manen i es fan obeir amb les baionetes, tal
vegada
sigui la vida d'ara una vida de gaudi i benifets, peró,
pels ignorants i els que no han pogut escapar-se de
la nova tirania russa, les malvestats, la miséria i el
dolor són més grans que en els temps del tsar.
Demanem a Déu que es compadeixi del poble rus,
i el torni pel camí de la pau i de l'amor al proisme.
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Reflexions
A propósit del Congrés Eucarístic de Chicago, diu
comentarista católic : Qui havia de dir a la se
nyora Tamissier, iniciadora deis Congressos Euca
rístics Internacionals, que la llavor per ella sembra
da el 1881 tindria un desenrotllament tan merave
llós com ho estem vejen en els nostres dies ?
Els que no són de la nostra confessió no saben
com explicar-se aquest f enomen i no s'expliquen cotn
la doctrina de l'Eucaristia, negada per molts d'ells,
exerceixi tan poderosa influencia damunt tants mi
lions de creients.
Pel católic que sap que l'Eucaristia és el Centre
i eix del culte i de la vida mateixa de l'Església, el
f enomen no ofereix cap dificultad. L'Eucaristia és
l'Amor que atrau, que uneix i agermana els homes
de bona voluntat, i els que se senten impellits per
l'odi, l'enveja i les baixes passions, mentre no s'hu
miliin, mentre no confessin llurs pecats, no arriba
ran a tastar les dolgors del Pa celestial.
*
La fe viva en la presencia real de Jesucrist en la
Sagrada Forma, manifestada a Chicago fa poques
setmanes en mig de manifestacions imponents, ha
deixat atónits i pensatius a molts protestants que
creien que en el món, després de la rebellió de
Luter, no es creien aquestes coses amb fe viva. El
món ha estat testimoni de les manifestacions gran
dioses que a Chicago s'han portat a cap, per a tes
timoniar l'adhesió a l'Eucaristia.
L'admiració deis protestants devia ser major en
assabentar-se que no solament es creuen amb fe
viva aquestes coses, sinó que en la glorificació de
l'Hóstia Consagrada es busca el remei a les nem
sitats presents de l'Església, la propagació i crei
xenga de la vida católica i el restabliment de totes
les coses en Crist.
El que més ha cridat l'atenció deis protestants ha
un

e

estat

d'una

contemplar la reunió de fidels, no solament
nació, sinó de tots els paisos de la terra, que

acaten reverentment

unes mateixes doctrines en ma
téria de fe i reconeixen la mateixa autoritat espi
ritual.
Aquest és el miracle més gran, efectiu i visible
de l'Església Católica : la varietat en la unitat. Les
sectes protestants es devien sentir empetitides en
contemplar aquell espectacle deis católics, que sen
tien a l'uníson, que retien els mateixos homenatges
a Crist en l'Eucaristia, que obeien la mateixa auto
ritat paternal. Per aixó els homes que estudien els
moviments de les' religions, reconeixen la superiori
tat de la Religió Católica, i la creuen l'única yerta
dera, perque les altres es desf an en sectes, en nom
bre tan gran, que solament serveixen per a sembrar
el dubte en les conscieneies deis humils que no saben
pensar per ells mateixos.
Davant l'espectacle del Congrés Eucarístic de Chi
cago, són molts els que han obert els ulls, i molts
deis pensadors protestants i no protestants han co
mengat a reflexionar que és inútil buscar en el món
una
forga moral com la que representa l'Església
Católica, escampada i meravellosament organitzada
per totes les parts del món.
Certament és una gran glória pels católics deis Es
tats Units el triomf obtingut en la celebració del
Congrés Eucarístic de Chicago, triomf que ha de
considerar-se estés entre tots els católics del món, i
ben mirat, si és cert que alguns protestants treballen
per combatre la vida egoista, imbuida d'un esperit
materialista, racionalista i modernista, aquests tam
bé deurien alegrar-se del triomf del Congrés Euca
rístic de Chicago.

',Luís G. FABREGA i AMAT
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Joven fui frívola
Assegut

darrera els vidres de la

meya

eambra

con

templo consirós, els diumenges a la tarda, en aquella
hora en qué els raigs daurats del sol fan somiar el
meu esperit, un estol de joves que, entenebrits per la
passió que els domina per complet, es llencen a la
trama infernal deis plaers més corromputs.
En aquells rnoments és quan em plau meditar i
penso : Es que aquests joves han vingut en a.quest
exili notnés que per xipollejar en les aigües impu
de la lascivia? Es que pensen que una volta mort
aquest cos fet de fang, morirá amb ell el seu es
perit ?
Ai, joves vanitosos, que acoteu el cap a aquest
ídol de la concupiscencia i en canvi no voleu esguar
dar amb ulls serens les llagues sangonents encara
del Crist clavat en creu 1 Es possible que perdeu el
temps que Déu us ha donat com a prova, apropant
vostres llavis a la copa del plaer que tan prompte
s'extingeix i us deixa en la tristesa més amarga?
Oh! com vivim descuidats de l'esperit, precisament
quan hauríem d'esgrimir valents l'arma de la pure
Sa) Puix que l'enemic está al nostre redós continua
ment, com lleó sedejant, buscant a qui pot devorar !
Aixequeu els ulls al cel i veureu que la vostra vida
res

sobre la terra té uns fins més enlairats, i que dins
aquest cos vostre, que és pols i cendra, s'hi estotja
una ánima immortal que un dia, més prompte pot
ser del que penseu, volará camí de l'eternitat.
Esmerceu les forces i virtuts que Déu us ha do
nat per combatre el réptil que vol llengar verí per
marcir-la, a la flor angelical de la puresa. I si us
manquen forces i les lluites aferrissades de l'ene
tnic sobrepugen els vostres esf orgos, mai covards,
que la joventut és sempre energica, esguardeu vos
tra mirada al cel i esgrimiu l'arma noble de l'oració
fent esbatanar del vostre cor una pregária fervorosa
aixa
a la Verge Immaculada que com en altre temps
del
traient-vos
infernal,
i
el
cap
de
la
serpent
fará
perill us cobricelará amorosa amb els replecs del seu
mantell blau fitant-vos el seu dolg esguard de Mare
bondadosa que mira amb tendresa pel bé deis seus
fillets.
Vulgueu tenir l'esperit valent i jove com teniu el
cos, vulgueu enlairar ben alta la bandera de la llum
i castedat i així será com veureu premiades les vos
'eter
tres lluites i coronats un dia amb l'aureola de 1
na i Mica gaubanga.
J. ESTEVA V.
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La Veu de Catalunya obrí una enquesta per tal
que tothom digués la seva opinió sobre el temple en
construcció de la Sagrada Familia.
Cada vegada que s'obre una enquesta, es posa de
relleu la poca ponderació de la majoria deis nostres

intellectuals.
Creiem que és preferible que no siguin consultats.
En Feliu Elies (Apa), ha aprofitat aquesta avinen
tesa per a posar de relleu el seu esperit volteriá. Al
tres han lloat l'obra sense cap mena de ponderació.

Aquestes enquestes donarien millor resultat, si
fossin consultades les persones humils.
Un peó, per exemple, es mostraria més discret
que el senyor Apa.
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Peró passa l'enlluernament de la f esta, els joves
forasters se'n van i les noies somiadores obren els
ulls a la realitat.
Es reprén el treball i les noies pensen en la festa
major de l'any vinent, que com tots els anys arri
baran joves forasters que les faran somiar altra ve

gada...

* *

*

Cada dia els diaris ens assabenten deis enganys
que són víctimes els incautes que creuen les pro
posicions deis timadors.
Certament que els tirnadors cometen un acte de
lictiu, peró nosaltres castigaríem també les perso
nes que es deixen timar.
Els timadors proposen negocis fantástics, i, per
tant, iHícits.
Que sofreixin, doncs, les conseqüencies de llur
ambició i cobejança.
de

Es

veu que el comunisme está en
decadencia.
Per a clistreure el poble rus, les autoritats bolxe
vistes preparen un viatge a la Iluna.
Diuen que han inventat un coet torpede.
Aquest viatge tan arriscat el f aran set persones.
Si a la Iluna hi hagués habitants, ja els podriern

plányer.

Caure

set bolxevistes a la lluna, seria el mateix
caigués un núvol de llagostes.
Aquest viatge és tan fantástic com les novelles de
Juli Verne.
Em sembla que s'hauran de quedar a la lluna de

que si

Valencia.

*

*

*

Juli Amado ha fet la definició de la
política damunt les planes d'un diari de Madrid.
No calia que aquest senyor ens definís la política,
car quan era governador civil de Barcelona ens va
ja demostrar amb fets ben eloqüents l'alt concepte
que li mereix la política.
El

senyor

*

*

*

La Federació socialista ha declarat públicament
no vol que el senyor
Herriot sigui alcalde de
la ciutat de Lió.
Es veu que fins els seus el coneixen.
Herriot és un revolucionani de per riure.
En el fons és un bon burgés, com tots els radi
cals f rancesos.
que

Sembla que existeix la consigna, entre detertni
poetes joves, de fer el buit al poeta Carner.
Deuen trobar que ja és passat de moda. A tot
arreu del món es procura respectar
els prestigis li
nats

teraris.

Aquí

tenim pocs i encara els enderroquem.
un deis pocs valors
(pie tenim. Les
seves obres bastariett per a donar glória
a un poble
i a una literatura. No obstant, s'entretenen. a tirar-li
en

En Carner és

pedretes.

* *

*

plou pels volts de la Mare de Déu

L'Ajuntament segueix aprovant el pagament de
quantitats importants per a satisfer les despeses de
la plaga de Catalunya.

Es l'atracció deis envelats i de l'olor del pollastre

Peró quan s'acabaran aquestes obres d'urbanitza
ció ? Será curiós saber el que costaran a la ciutat.

Cada any

d'agost.
rostit.

Es la festa major de mig
vol dir
aus

Catalunya. Festa major
ballaruga i sacrifici de pollastres i d'altres

domestiques.

Els músics de l'envelat toquen

a

bl'església

una

missa arnb obligat de cometí.
Les noies s'empolainen com si s'haguessin de fer
retratar. Els homes es posen les espardenyes naves
i el Rector fa seure a l'entorn de la seva taula els
Rectors de la rodalia.
Les noies a l'envelat totes tenen 'volts admiradors.
Algunes d'elles fins s'han fet la illusió que els ha
caigut un promés del cel.

la

son

de

*

*

*

El concessionari del servei públic de cadires, ha
aconseguit que l'Ajuntament Ii rebaixés el preu de
la concessió.

Es

veu que, pobre home, no s'hi guanya la vida.
Nosaltres u hauríem fet una rebaixa mes impor
tant, amb l'obligació que retires les cadires del pas
seig de Grácia.
Són tantes les cursileries que es veuen en aquel]
passeig, que fins hi ha algun plátan que es troba
malalt de tant riure.
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encara

vegada tenim damunt la taula la qüestió de
24 semblava que les tres poténcies

Tánger. L'any

directament interessades

ella
Espanya,
Anglaterra havien donat l'últim cop de
má a l'arranjament internacional de Tánger, peró
encara no es va fer públic l'acord, que deis Estats
Units vingueren algunes observacions i el govern
italiá formula reserves diplomátiques que fou ne
cessari prendre en consideració. Aquell acord resta
interí i interí resta encara.
Per?) ara no són els Estats Units ni Italia els únics
(sobretot Italia) que fan sentir la seva veu en els
enraonaments que torna a provocar el problema tan
gen. Es Espanya la nació que ha algat la veu més
Ilta. Primo de Rivera amb militar franquesa ha
reivindicat per a Espanya la possessió i el governa
ment de Tánger i el seu hinterland, com a part inte
grant del Protectorat d'Espanya, clarament, brusca
ment. I ve a dir, amb raó que li sobra, el President
del Consell de Ministres, que cinc mil milions de pes
setes gastades fins ara al Marroc, i unes quaranta
mil vides sacrificades allí, en compliment d'uns com
promisos internacionals que, sense la possessió de
Tánger, són purament i horrorosament onerosos, re
sulten títols suficientíssirns per a obtenir go que la
geografia, la história i la política, atorgaren, de fet
o de dret, a
Espanya.

Franga

i

sensc

Espanya

a

Tánger i el

no

seu

hinterland, és

la ruina i la vergonya sota tots

ceptes.
Les nacions que li neguin

sessió,

—

—

El Marroc,

per

en

o

con

detentin la dita pos
seves. Tot el més

poden dir-se amigues
explotadores...

que seran,
De les declaracions d'En Primo de Rivera se'n
dedueix que si Espanya es veu desairada en aquesta
legítima i justificadíssima aspiració, será del cas pen
sar a liquidar d'una manera o altra aquest mal ne
goci, que, anant bé, ha de costar-nos més de dos
cents

milions

a

CI

anterior, ha
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objecte de pregones pre
cancelleries, fins al punt de
veure's el ministre d'Estat en el cas de publicar-lo i
donar-ne discretes explicacions. La premsa francesa
ocupacions

ESPANYA ENDINS

més

O

la setmana

t7 que passa
Altra

S

A

l'any.

Tánger internacionalitzat és un cas de
per a Espanya i un perill continu i greu

deshonor
per a la
pau del Marroc i adhuc del món. Recordi's el quos
ego d'Agadir.
En aquest afer cabdal del present estat de coses
de l'alta política espanyola, l'opinió camboniana
compta cada hora amb més adeptes, entre ells per
sones de bon sentit polític. Qui sap si entre aquestes
Persones hi figura algun cap de brot...
L'efecte d'aquestes declaracions del cap del Go
vern ha estat sensacional en els cercles diploma:tics
d'Europa, que no es poden avenir que hi hagi a Es
panya qui defensi els que estima drets seus arnb

estat

moltes

remuga...

Del nou Tractat comercial hispano-francés firmat
el dia 15 no sabem que dir-ne. Es molt complex i
queden alguns caps per lligar més endavant, peró
ens fa mal efecte go que en diu la indicada premsa.
En la política interior d'Espanya també passen co
ses dignes de comentan. Senyalem,
per?), com la
principal, la reforma de la instrucció pública, que
mereix profunda atenció.

ESPANYA ENFORA

Coolidge no ha contestat directament a Clemen
peró li ha fet dir que no és qui per a parlar
en nom de Franga,
que prou té bon ?Irgan per a
ceau,

f er-se sentir.

Aquesta vegada Clemenceau ha

errat el tret i ha
No ha estat ni opor
tú, ni discret. Ehl ha donat peu perque es blasmés
novarnent el Tractat de Versalles, dient-ne els ian
quis més pestes que nosaltres. Algun d'ells Ii diuen
a Clemenceau que, posats a perdonar deutes de guer
ra, que es perdonin tots, donant a Europa els mit
jans per a refer-se prompte, ja que el dit Tractat
l'ha deixada inútil per ,a reaccionar durant més d'un

prestat

un

mal servei

Franga.

a

segle.
Parlant de tot,

Bélgica s'ha declarat

en

suspensió

pagaments. En vencer els vuit milions
de bons del seu tresor, ha hagut de dir als seus pos
vergonyosa de

seidors que no podia pagar-los : els ha renovat. El
fet ha passat inadvertit degut al patriotisme del po
ble i al tacte deis seus governants. Petit com és,
és un gran poble Bélgica.
L'atenció mundial, demés de Méxic, l'atreu aquests
dies la revolució russa. Les noves són incompletes i
adhuc contradictóries, peró no hi ha dubte que els
amos de Rússia es tiren go que es din els plats pel
cap i quelcom de més eficacia per a aquesta classe de
lluites. Els efectes d'aquesta guerra civil deis soviets
no tardaran a veure's palesament. Els ídols
de les
revolucions, quan els tremolen els pedestals, solen
caure prompte, i -s'enf onsen.

3.
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NOVETAT LITERARIA

Nellie 1 altres coles
per

tanta gallardia.

I per tal que la pertorbació diplomática sigui ina
jor, sols faltava que En Primo de Rivera demanés
l'altre dia senzillament l'elevació d'Espanya a po
tencia de primer ordre, demés d'exigir que se li
doni un lloc en la comissió permanent de la Societat
de les Nacions.
1 no acaben aquí els motius d'aquesta pertorbació.
El Tractat hispano-italia, del qual quelcom diguérem

en
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De venda
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a
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ESPANYA

El Cardenal Arquebisbe de Toledo ha publicat
magnífica Carta-Pastoral sobre el Congrés Eu

una

carístic Nacional que convoca a Toledo pel mes d'oc
tubre próxim, amb motiu del centenari d'aquella me
ravellosa catedral, el qual promet ésser d'extraordi
naria magnificéncia.
—Segons l'estadística oficial, el lloc d'Espanya on
hi ha menys analfahets és a les províncies basques, és
a dir, a la regió més católica i piadosa d'Espanya.
No els diu res aixó als nostreS avançats ? Pobrets !
—Segons dades aproximades, avui dia treballen a
França més de dos milions d'obrers espanyols. Si
a aquests s'hi afegeixen els que hi ha a l'Africa del
Nord i a les Amériques, el nombre d'obrers exiliats
puja a una xifra esfereidora. A tot el món se'n tro
ben, especialment de catalans i gallees.
—Una Reial Ordre de Finances comunica haver
ingressat a la Tresoreria (Comptaduria Central), els
quinze milions de pessetes nominals en títols al 4 per
'o° interior, emesos per auxiliar la construcció de
cases
barates, corresponent al trimestre de julio!,
agost i setembre.
Les entitats a les quals per Reial Ordre se'ls ha
concedit auxilis de l'Estat i han acabat ja la cons
trucció de les dites cases, podran rebre aviat els au
xilis concedits.
—El ministre del Treball ha signat avui una Reial
Ordre concedint a la Unió de Sestao (Biscaia) un
préstec de 296.000 pessetes i una prima de construc
ció de 87.000 pessetes per a la construcció de cases
barates.
—Segons notes oficials, les collites de gra assegu
ren la provisió nacional per tot l'any. La de blat ha
minvat sensiblement, peró n'hi ha molt de sobrer de
la collita anterior.
El Sindicat d'obrers liequers, "La Aurora", ha
entaulat recurs, davant del Ministeri del Treball, con
tra l'acord del Sindicat Professional de Flequers i
el Sindicat Lliure, que han convingut a restablir el
treball nocturn en les fleques, prescindint del que
prescriu respecte aquest treball el R. D. del 3 d'abril
de 1919.
—Dilluns passat quedá obert al públic el nou Con
sultori de Maternitat i Puericultura, per a la classe
mitjana, que aquesta Associació ha installat amb tot
confort i higiene, a la Via Layetanall 13, segon. La
secció de Maternitat, és dirigida pels doctors Puig i
Rpig, Miralbell, Torruella i Arnau, i la d'Infantesa
pels doctors Miralbell, Torelló i Amigó.
Els dies de consulta per a la secció de Maternitat,
són dimarts, de set a vuit ; dijous, de sis a set, i di
vendres, de dotze a una. Dilluns, dimecres i diven
dres, de dotze a una, per a la secció d'Infantesa. La
quota varia de 3 a 5 pessetes mensualment.
Les senyores que s'hi desitgin inscriure, ho podran
.Éer en el mateix consultori, els dies i hores de con
sulta, on se'ls facilitará tota mena de detalls i se'ls
lliurará un reglament.
—La nova Oficina d'Informació Escolar de la Fe
deració Catalana d'Estudiants Católics rep cada dia
interessants i nombroses consultes, que es contesten
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la possible brevetat previs els deguts informes.
A aquesta plausible activitat de la I. E. han de cor
respondre els consultants fent les preguntes clares,
concretes i ben escrites, acompanyades del segell de
correus per a la resposta.
Fixin-se els consultors en la Circular de la F. C.
E. C. publicada en el núm. 272 de CATALUNYA SO
CIAL el dia 31 del proppassat julio!. Ara que s'acos
ta la represa de cursos, l'Oficina presta molts bons
serveis.
a

IISTRANGER
A

Estrasburg

s'ha reunit el Sindicat Nacional de

francesos, o sigui : el Sindicat Socialista deis
mestres laics de França, que compta ben a prop de
vuitanto mil afiliats. Tot el teman i professional f ou
negligit, peró el tema de la fusió del Sindicat amb
Mestres

els comunistes aquest sí que fou estudiat i discutit.
No es votá, peró de f et, moralment, ja estan fusio
nats. Pobra França! quin esdevenidor li espera.
—Els governs dé Franca i de Bélgica han posat
un impost de 20 per loa sobre les despeses deis fo
rasters que aprofitant-se de la depredació monea
ria envaeixen com a turistes dites nacions. Ben fet !

•Perqué

es

mouen.

—A Roma s'han associat les dones fervoroses, a
fi de dedicar-se metódicament a les obres socials
sota la direcció del respectiu rector. El Papa les ha
rebut paternalment, animant-les en aquesta obra de
salvació social i donant-les-hi sapientíssims consells.
govern de Txecoeslováquia ha presentat un
projecte de llei retirant en absolut als militars en ac
tiu, el dret d'elegir i ésser elegits en tota mena d'elec
cions.
—Una partida de lladres ha comés iorça robato
ris i assassinats, a Grecia i Bulgária, valent-se d'un
aeroplá per a dar 'els cops de má més formidables
i fer-se escápols impunement.
No es dirá que no són avançats aquests lladres.
—Segons les estadístiques italianes, a Itália hi ha
més de vint mil famílies amb més de deu fills. A
Espanya segurament encara n'hi ha més, en les clas
ses

pobres...

—El

govern italiá ha establert dipósits d'exporta
mena de facilitats per a promoure les

ció amb tota

exportacions.
—La jornada de deu hores va guanyant terreny a
l'estranger. A Alemanya la jornada, amb convivan
cia dels obrers, arriba a onze i fins dotze hores. A
Itália la jornada oficial és de deu hores. Vuit hores
ben treballades ja donen bon rendiment, peró si es

sabotegen...

—Res menys que 1.800.000 persones reben pen
sió oficial del govern anglés amb motiu de la Guerra
Gran. Fóra curiós saber les que es cobren a Espa
nya amb motiu de la guerra petita.
—Com era de sospitar, el neronet mexicá és un
magó distingidíssim, Prou que es ven !
—A Córdoba (Méxic) una manif estació obrera or
ganitzada pels socialistes anava pels carrers donant
visques i moris segons crits deis capitostos ; quan
heus aquí que els obrers senten el toc de l'Angelus 1
s'aturen a resar devotarnent..Aixó sol demostra dues
coses : la fonda religiositat del poble i la insídia dels
socialistes per a pervertir-lo, enganyant-lo misera
blement.
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CLASSES SELECTES separats els dos

COMERQ
Procediments

Constantment

1E379

-

sexes

per diferents

Nova)

pisos

i escales

IDIOMES

eminentment

práctics

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

ocupar bones

places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cidcul.—Lletra comercial.—Correspondéncia.—Meca
nugrafia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Mitquines de calcular, etc.

SERVEIS DE LA CORINTIA TRASATLÁNTICA
Linfa de Cuba MéxIc.--Serveí mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 21, per a Havana I Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 I de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

Gijón el 20 1 de Corunya

Linfa de Buenos-Alres.—Servel mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo 1 Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el día 2 1 de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New-York, Havana 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombla.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncla el 11, de Málaga el 131 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico 1 Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz 1Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.—Servel 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 indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
porta del Mediterranl 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 1 s'anunciaran oportunament a cada
-

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables 1 passatgers, als quals
CompanyIa dóna allotjament molt cómode 1 tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servel. Tots els vapors porten telegrafía sense fils.
a
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