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La
Mai

—

cobejada

s'havia parlat tant de pau com ara i, no
segueixen exacerbades les passions. Sem
Na que pel sol fet
de reunir-se a Ginebra els re
Presentants de les nacions més fortes i pbderoses,
s'hagin esvait els perills d'una nova guerra euro
no

obstant,

Pea.
En cornptats pobles d'Europa regna la
pau. Si
algunes nacions hi ha una pau aparent, és per
que
ofegada la veu deis adversaris deis homes

que governen. .E1 poder encarnat
en un home no
Pot portar al país solucions de pau i de
concardia.
malgrat rús de la violéncia, no ha
aconseguit imposar-se. Si comptés amb radhesió
del poble i deis
antics partits polítics, no empraria
Procedents extrems per a governar. Quan un
honte fa espetegar el fuet és que no el cremen.
4 Europa no hi haurd
pau fins que cada esta
naent i cada home ocupin el lloc
que els pertoca. Si
els homes se surten de la
seva órbita, qué té d'es
trarty- que es produeixin grans convulsions socials?
Ha de passar la déria del
El: pobles se salven quanredemptorisme.
tenen un ideal coklec
tiu. Un govern, si no
té'rassisténcia pública i no
representa un gran sector d'opinió, per grans es
f°reos que faci no podrct portar el país
per camins
de Prosperitat
i de grandesa.
D'enea de la guerra europea, tots els pobles han
estat fortament

114us5o1ini,

sotraquejats. En algun d'ells,

aProfitant-se de la desorientació general, hi

ha ha
9t una
subversió de valors. Durant la guerra es
Pot dir que participaven de la
responsabilitat del
Poder els homes cims de cada poble. En
post
guerra, han anat sorgint de les tenebres elslaque
es
creuen amb aptituds per a redimir el: pobles.
Aquests homes han estat el: pertorbadors de la
política europea. No hi ha res més terrible per
al
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pau

desenrotllament de la vida normal del: pobles que
els homes que governen es declarin intangibles.
No volem negar que Mussolini ha fet algunes
coses bones, pera és sensible que el
feixisme empri
sovint l'arma de la violéncia. Les paraules de Mus
solini no estan d'acord amb les seves obres. En la
premsa feixista s'hi llegeixen unes coses inver
semblants. Semblai increible que es puguin defen
sar unes aberracions tan gran:. Ningú no
s'havia
atrevit a demanar que les nacions estrangeres no
donin hospitalitat als emigrants que no reconeixen
un determinat régim polític. Aixa equival
a inter
venir les nacions estrangeres en la política interior
deis altres pobles.
Si no posem remei a aquests mala, no es podrá
viure en els pobles d'.Europa. Sense llibertat polí
tica no és possible la vida.
Si els pobles es van paganitzant, és natural que
no hi hagi pau a la terra. El
paganisme no es ba
sava en el dret, sinó en la torea.
Hem de retornar a la concepció cristiana de
l'Estat. El: governants i el: governats necessiten
viure en un régim de pau. La violéncia osca les
armes de combat.
Cal que rhome puyui viure amb les passions

aquietades. Unicament es fa tasca profitosa quan
es treballa amb resperit asserenat. El:
que han de

manar que manin, i els que han d'obeir que
obeei
xin, pera cada u que ocupi el seu lloc.

El: estaments

no

han de sortir de la

seva tra

jectaria natural, car del contrari es produeix una
pertorbació en els pobles.
Que treballin tots el: homes de bona voluntat,
per aconseguir que la vida política d'Europa s'es
coli per camins de norrnalitat, els únics que con
dueixen

a

la pau.
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La históría del món í la justicia cierna
Jo el

veuré,

"Aquell dia,
"De tu, Jahvé, jo esper la salvació!"
Génesi, XLIX, 18.

No havia

agafat

ploma per

començar aquesta
segona part, que arriba als rneus ulls el darrer d'una
serie de tres articles que el senyor Rector de Fora
la

a

dada ha escrit a El Diario de Lérida sobre el ma
teix objecte. El Pueblo Hebreo y la Inmortalidad es
titula (r), i el seu designi és de refutar la irnmensa
errada del áenyor Pijoan en negar que el poble he
breu creguéS en la recompensa d'una vida futura, i
en afirmar que la Biblia anterior al Crist
no pre
senta altra perspectiva de l'existencia d'ultratomba
que la d'un hades o schcol on els morts porten "una
existencia apagada, sense pena ni glória". La inter
venció de l'excellent pastor de la vila lleidatana és
una altra prova de l'alarma i la protesta que la His
toria del Mundo aixeca. No conec els dos articles
anteriors. El d'ara és una simplicíssima lectura de
textos bíblics que desmenten la tesi temeraria del
deixeble de Renan. No em proposava jo altra cosa,
de manera que a aquest bon senyor Rector de Fora
dada tindré jo la sort de fer-li, una breu estona,
d'escolá. d'amén.
Deixeu-me deposar primer tota pretensió clerical
El que vaig a f er és tan senzill, que pot fer-ho qual
sevol noi d'estudi en classe d'História Sagrada i amb
una versió de la Biblia a les mans
a vui
que es
pot tenir per menys de quatre duros el Vell i el Non
Testament tots sencers en edició romanç deis tex
tos originals ! Deixo als mestres la feina d'assetjar
les frases insensates del senyor Pijoan analitzant
les en la situació que ocupen dins el Capítol XVI de
la Histaria del Món, sospesant el sentit que semblen
tenir en el context de les pagines 296 i 299, on
s'esbossa una crítica de la justicia divina, talment
com si l'autor hagués fet una lectura superficial
i
mal digerida d'alguns parágrafs del llibre de Job, un
tros del qual extracta referint que els impius obren
el mal en la terra i no per aixt5 Jahvvé els castiga.
Vet aquí el problema, din el senyor Pijoan, volent
dar a entendre que Jahvé no fa justícia en aquest
món, i a fegint tot seguit que els hebreus no creien
pas que Jahvé f es tarnpoc justicia en l'altre. Mal
testimoni retreu, per a recolzár la seva extravagant
hipótesi, perqué en cap llibre de la Biblia anterior
al Crist la justicia de Déu en l'altre món i en aquest
no dóna lloc a un més dramátic debat, a un clam més
—

grandiós

i exemplar de confiança en el Jutge suprem
i definitiu. Mala base, el llibre de Job, per a aixe

car-li al damunt la teoria de l'agnosticisme de la vida
futura. Allí és, tot justament, on esclata amb més
fulgor, com un llamp de revelació, el clam de la fe
en el Redemptor que fará ressuscitar els cossos per
a donar als sofridors piadosos d'aquest món l'ale
gria de la nova vida, i als blasfems la roentor de
l'etern glavi.
"Jo sé que el meu Redemptor és vivent
en el novissim dia ressuscitará de la terra.
I que revestit altra vegada de la nieva pell
etz la meya carn veuré el meu Déu.
i que

i

no

pas altre per mi." (X1X, 25, 27).
per a vosaltres el glavi.

temeu

Terribles són les venjances del glavi.
I sabreu que hi ha una justicia." (XIX,

29) (2).

solament en el de Job, sinó en tot el Vell
a cada llibre, a cada capítol, a cada vers
i ratlla, viu i batega una idea constant, una confes
sió activa sense interrompre's, una doctrina repetida,
incansable, que es reflecteix a tota l'extensió de la
Biblia anterior al Crist tal com la blavor del cel es
reflecteix a tota l'amplada de les aigües marines. Es
la fe obstinada, plena d'abandó en la divinal supre
ma justícia, que
fa exclamar a Job, adhuc després
de considerat l'espectacle de l'exit aparent deis im
pius a la terra : "No obstant, lluny de mi el consell
de l'impiul" (XXI, 16). Es l'expansió d'aquestes
tres veritats indeclinables que cada ratlla de l'Es
criptura, a tota veu proclama : que Déu és etern, que
Déu és just, i que els bornes són fills de Déu.
Saturada com está la Biblia d'aquests tres princi
pis, la justicia eterna que es fará als llames, és una
conclusió que brolla, implícita, com una atmosfera
vital. L'esperança en un Déu etern i just, sentirrient
i virtut que anima i arbora de cap a cap l'Escrip
tura anterior al Messies, tradueix per si sola la
creença del poble d'Israel en una justícia eterna, que
coneixia d'una manera imperfecta, sí, car la Reve
lació de Crist no era encara vinguda, peró que en
devinava amb prou seguretat perque resulti la nega
ció de la fe en una vida futura sense pena ni glória,
una absoluta, inepcia.
Peró si a priori i fonamentats en aquest senzill
raonament, és insostenible l'agnosticisme que el se
nyor Pijoan atribueix al poble d'Israel, el repás deis
textos sagrats ens donará una collita abundosa d'ex
pressions, responent les unes a efusió d'una creença
viva, esclats les altres d'un raig de profecia, testi
monis certs de la fe deis israelites del Vell Testa
ment en una vida futura amb pena o amb
Aquests testimonis, besllum en ocasions, llum certa
en
altres, no solament als segles últims abans de
Crist es troben, sinó als temps remots dels patriar
ques. Si el poble d'Israel no creia en una vida fu
tura arnb perspectiva de salut eterna o d'etern plany,
ja fará el favor d'interpretar el senyor Pijoan la
invocació d'Israel mateix, en morir voltat de la seva
filiada, al penúltim capítol del Genesi : De tu, Jaheé,
jo esper la salvació!
Renan, mestre del senyor Pijoan, deja que David
no creia en l'eternitat. Per a ehl no existien les pro
fecies, com no existeixen tampoc per a l'autor de la
História del Món (3). N'hi havia prou en respectar
per llur valor prof etic els textos de David, perqué
f os itnpossible de pronunciar una falsedat tan enor
me, tota vegada que les anticipacions del Psalteri,
en els cants del Rei profeta, són la revelació inspi
rada de l'adveniment d'un Messies, d'un Regne de
Déu, d'un Judici Universal, d'una eterna pau i d'una
perdurable flama, que fan impossible que es pugui
dir que no tenia en la vida futura temor de pena ni
esperança de glória el poble que estimava el Psal
teri com a fórmula popular i predilecta del seu
Peró

no

Testament,
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llenguatge religiós.

Será necessari que aboquem da
del senyor Pijoan tots els cent cinquanta salms
perque es convenci de l'ardor de vida futura que els
inflama, de la set de repós en el Senyor, de temença
a la seva ira
poc seria de tétner si no f os etern el
cástig
de plor i penediment pel pecat que l'atrau,
i de certitud d'eterna confusió per als qui la
Llei tre
munt

pitgen?

Aquí van alguns textos, espigolats, i faci el Se
nyor que la confusió de l'autor de la Histdria del
Món no sigui eterna :
"Perque jo
nyor, la

nieva

sé que
ánima

EERNo; hebreu,

has d'abandonar tu, oh Se

no

sepulcre (Vulgata,
sexi:00, ni permetrás

en

EN 1:i.,

el

ta s'hi troben DELÍCIES ETERNES."

Aquí

(Ps. XV,

ci

1).

tu

fas

PER SEMPRE

l'emplenes
En canvi,

de

joia

MÉS

[(XX, 5).
objecte .de benedic
[cions,
fac" (XX, 7).

del Salm XXVII de
al Te-Deum católic (Salvum
verset

Domine):

ro).

David, que ha pas
fac populum tuum

"Salva,

oh Senyor, el teu poble i omple de bene
la teva heredat: regeix-los tu i aixeca'ls PER

diccions
ToTA

ELS

JUSTOS VIURAN

"Que siguin avergonyits
confonguin

es

i

[MEN'P,
del Senyor...
Per aixd és que rebran de la pul del Senyor
el magnífic reialme i la fulgent diadema" (Sav.

V,

[15, 16).
Juxtaposat amb aquest text, recollit entre cente
d'análegs, quin efecte us fa, lectors, la frase
del senyor Pijoan, de la plana 296, del primer volum
nars

no creían
la recompensa de la vida futura"?
Ara, una apologia de l'eternal justícia, tan triom-,
fal cona el testimoni afirmatiu del poble israelita:

".F.‘//s [els justos]

que han posat

en

i contorbats PELS sEGLEs
[DEIS SEGLES

per als

Déu

su

confiança,

[compendran
fidels habitaran amb Ell
perqub la gracia i la miseriardia
Els

seus

Pera els

impius tindran

la veritat.
amb l'amor
són per als seus

[escollits.
la

punició

merescuda per llurs pensaments

perversos" (Id.

[ibid. 9, to).

pereixin" (LXXXII, 18).

Un altre d'eterna gloria,

ETERNA

recompensa és prop

seva

L'D.:TERNITAT" (XXVII, 9).

Altre exemple de profecia de pena eterna, dedicat
als enemics de Déu, Salm LXXXII:

i que

Pot .ésser mes explícita la confessió, més categó
rica l'afirrnació, Inés esclatant la profecia de la re
compensa d'eterna glória per als justos?

en

els tornarás com. una foguera ardenta
el DIA EN QUÉ TU ZIS MOSTRARÁS TA PAQ" (XX,

sat

[ibid. 4).

de la Historia del Mundo: "los hebreos

els enemics:

"Tu

Un

a

"Les animes deis justos són en la ma de Déu
i el turment no les atenyerá pas" (Saviesa, III, u).
Encara que, davant deis homes, hagin sofert castigs
LZUR ESPERANÇA ÉS PLENA D'IMMORTALITAT" (Id.

la

un

davant ta

portar aquí

el ',libre de la Saviesa tot
convencer al senyor Pijoan de les es
perances deis justos i la confusió deis dolents per
tota una eternitat segons fe de l'autor inspirat i del
poble que hi creia? Aquí en té unes gotes d'aquell
dipósit formidable de garanties de vida eterna :

"PER()

et demanava la vida i tu li has donat
dies PER SEMPRE MÉS I A PERPETUITAT"

el

Hem de
sencer, per

(CX, 7, 8).

anun

Ilargs
"Tu

segons la veritat i la dretura"

que el

ro,

fragrnents del tnagnífic Salm XX,
igualment de glaria i pena perdurables:
uns

fets

—3-

L

IN IN

experimenti la corrupció.
"M'has fet conOixer els camins de la vida: em
comblarás de goig amb el ten Rostre; en la teva dre
ten Sant

SOCIA

seus

arnics, Salm

Perspectiva

de

l'existencia d'ultratomba segons

l'Eclesiástic
D'eterna pena :
"No et posis pas entre la multitud deis pecadors,
recorda't que la ven jança no tardará.
Humilia profundament la teva ánima,
PERQUÉ EL F'OC I EL VERM SU EJ. CÁSTIG DE L'IMPIU"

[Eccli. VI, !6, 17).

"Cantará la nieva boca les lloances del Senyor, i
beneeixi tota carn el seu nom sant, en aquest se pie
PErs sEcus DET.,s SEGLES" (CXLIV, 21).
Voleu

Caldrá

més definitiu de la confiança d'Is
rael en el Déu (l'eterna justicia, del qual el senyor
Pijoan dubta?

"La

un resum

magnifi
[cOncia,
i sa justícia
subsisteix PER SEMPRE mÉs" (CX, 3).
"Les obres de ses mans són veritat i justicia,
tots
seva

els

D'eterna glória:
"Vosaltres que temen al Senyor, esperen la felicitat,
LA JOIA ETERNA i la misericordia" (Eecli. II, 9).

abra

seus

APnRmATs

no

és més que

esplendor

Manaments són immut ables„

PER

L'ETERNITAT,

i

que obrim els profetes i que mos
per cornençar, les tremendes
prediccions de Jahvé per la boca purificada d'Isaies,
les evocacions terribles del judici final i de la glo
rificació sempiterna deis justos i damnació perpetua]
deis culpables? Si el senyor Pijoan les repassa, go
sara repetir alió de l'existoncia lánguida i apagada
encara

trem amb dit

tremul,

pena ni glaria com a única perspectiva d'ultra
tomba oberta als hebreus segons la Biblia anterior al
Crist?
sense

Vagi

a

contar-ho

a

Eleazar,

que

a

noranta anys
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davant del martini deja, valent, que encara que es
capés al cástig, deis homes, no evitaria, viu ni mort,
les mans del Totpoderós. Digui-ho a la mare i als
set germans Macabeus que moren en la tortura con
fessant la doctrina de la resurrecció i de la miseri
córdia eterna. Parli'n amb el cabdill Judes Macabeu
que fa oferir sacrificis expiatoris pels difunts "con
siderant que una bella recompensa és reservada als
que s'adormen en la pietat" (Macabeus, II, capitols
VI, VII i XII).
Si el senyor Pijoan en lloc de guiar-se per la His
tarja del Poble d'Israel de Ernest Renan, a part de
Renan i d'una exclusiva bibliografia anglosaxona,
d'olor protestant (p. 302) i en lloc de servir-li de con
sulta la Biblia de Cambridge, s'hagués dignat con
sultar qualsevol Biblia católica i estudiar una mica
els comentaris ortodoxos i donar un cop d'ull a l'exe
gética romana, li hauria estat f acilissim de trobar,
com cadascú de nosaltes dins de la nostra humilitat
laical devota i curiosa de la Sagrada Escriptura,
obres com el monumental Diccionari Bíblic de Vi
gouroux, on el "capital problema" de la vida futura
en la Biblia está amplement analitzat, estudiat i do
cumentat.

Allá podria veure go que el scheol, o xeol, era per
als jueus, i la seva accepció i extensió segons les di
ferentes époques i en els diferents llibres bíblics. S'a
donaria que el xeol comprén el Si d'Abraham on els
justos esperaven l'adveniment del Salvador que els
havia d'obrir, com els obrí en efecte, les portes del
Ce!, i la Gehena del foc on van els infractors de la
Llei com el ric Epuló de la Parábola de Llátzer. Sa
bria que la millor illustració i la més autoritzada d'a
questa doctrina és el testimoni de Jesucrist mateix
confirmant, en la Parábola citada, la creenga deis jueus
(Lluc, XVI, 19 a 31), i que lluny d'ésser el xeol, un
hades sense pena ni glória, la pena ja era allí per als
damnats, l'eterna i definitiva, i la glória per als fidels
era allí la dolga esperanga del Redemptor vivent. "Als
ulls deis fills d'Israel— diu Vigouroux (op. cit., ar
ticle Enfer; V. també Ame, i Sein‘ d'Abraham)—
l'infern [scheolj no va ésser mai altra cosa que el
lloc on la justicia de Jahvé s'exercia amb els di
funts". I la justicia de Jahvé, ja hem vist amb el re
pás de textos, el formidable valor de santa temenga,
de joiosa confianga o de terror esglaiat, peró no pas
de cosa lánguida i apagada, que als ulls deis hebreus
tenia.
Peró el senyor Pijoan no sap que la documentació
bíblica que ehl no es digna adqutrir, és tan fácil de
tenir-la avui entre nosaltres, que ádhuc un escolá, un
noi d'estudi, un profa qualsevol poden fer la crítica
deis crítics de la Biblia.
R. 'RUCABADO
(1) El Diario de Lérida, 14 setembre.
(2) A fi d'escollir la forma més expressiva,

uns

textos

s6n citats de versions de la Vulgata, altres de versions de
l'hebreu.
(3) Perqué es vegi un altre exemple de com es cotítzen
les profecies al mercat de !'alta crítica on el senyor Pijoan
té taula parada. mirem com comenta el passatge celebérrim
d'Isaies pronosticant la naixença de l'Infant Jesús, Parvu
lus enim natus est nobis et filius datus est nobis : (Isaies,
IX, 6). "Quién es este nino, que será el príncipe de paz,
NO LO SABEMOS" (pág. 300).
admirable y consejero
"No lo sabemos, pero la esperanza en un Mesías empieza
notarse", diu la frase sencera. En temps d'Isaies coniença
en temps de David
a notar-se l'esperança d'un Messies ! I
profeta no es notava? Ni en temps del patriarca Jacob?
...
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propósil d'uns arficks

Els meus darrers articles comentant l'actitud poc
edificant que adopten alguns estiuejants en els pobles
de Catalunya, han provocat llargs comentaris. Em
pregunten si em ref ereixo als pobles de la costa o
bé de la muntanya. Jo no parlo pels estiuejants de
Vilaclara o Vilafosca, de Viladreta o de Vilatorta.
el meu propósit és fustigar l'actitud poc edificant
d'alguns estiuejants, siguin d'allá on siguin. D'aques
tes planes estant no hem f et mai campanyes perso
nals. Si tots els pobles on hi ha un nucli d'estiuejants
estan prou malament, seria injust que volguéssim
suposar que únicament són dignes de blasme els es
tiuejants d'un determinat poble.
El curiós del cas és que moltes colónies han cre
gut que ens referíem exclusivament a elles. Hem
rebut cantes deis pobles del pla, de la costa i de la
muntanya. Si s'encenen vol dir que són molts els que
tenen cua de palla.
Ningú no podrá negar que la nostra actitud és
noble i que perseguim un fi enlairat.
Les persones de recta moral són al nostre costat.
Que es posin la má al pit alguns estiuejants (no
ref erim particularment a ningú), i que ens di
ens
guin si la seva actitud és o no perjudicial als bons
costums deis pobles rurals. Els senyors Rectors pot.
ser ens dirien alguna cosa.
Hem de portar als pobles la cultura i els refina
ments de la ciutat, i hem de deixar de banda tot alló
que pugui donar escándol a la gent senzilla del poble.
Potser algú objectará que perdem el temps dient
aquestes coses i que la nostra veu és vox clamantis in
deserto. No tenim pas la pretensió d'aconseguir amb
els nostres blasynes donar una mica de seny a aquells
que no en tenen. Peró com que entre els nuclis d'es
tiuejants hi ha també persones molt dignes i molt
bones, esperem que ens ajudaran a combatre tots els
mals costums que les famílies frívoles i lleugeres in
trodueixen en els nostres pobles rurals. No oblidem
que tard o d'hora germina i grana la bona llavor.

MARIA BONSHOMS
-•"\

Espurnes
La vida católica, a Holanda, es manifesta cada
cija més activa i fervorosa, notant-se, sobretot, en la
freqüéncia deis Sagraments, particularment el de
l'Eucaristia. Fa alguns. anys, a Holanda es repar
tien deu milions de comunions ; ara passen de cin
quanta rnilions.
Vegin els escéptics si es repeteixen o no els mi
racles. Crist impera, regna i governa.
*

*

*

La senyoreta Zimmermann, pianista i compositora
de fama mundial, ha deixat tota la seva fortuna, de
més de 200r000 dólars, a diversos centres cat6lics
de tondres.
Tan de bo que entre els nostres potentats tingués
imitadors la illustre compositora. Ja hi ha qui pre
dica amb l'exemple, peró... són tan pocs els que el
segueixen 1
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La ínstrucció í educacló relígíosa de la dona
Cada any,

aquest temps,

presenta als pares

Esgarrifat

de semblant blasfémia, dita amb tota la
pensava que aviat serien les fabriques i
portancia, no sois per als pates, sinó també per a les cases i els amos i tots els que
ens cremarien. Els
llurs fills, per a la familia j la societat. Aquest pro
f ets ens donaren la raó ! Aquells rnateixos dies de
blema no és altre que el de l'elecció de mestres i juliol del 1909, mentre la fera
revolucionaria es re
mestresses, collegis, pensionats o académies, on co
voltava contra Déu i contra els seus ministres i la
mencin a rebre els alumnes les lliçons i els ensenya
sang i el crim s'ensenyorien de la ciutat i de tot Ca
ments que, completats, en el que fa referéncia a la
talunya i els nostres mestres i germans eren victi
vida de familia, pels pares, formaran el dia de demá mes de la xusma sanguinaria, bona part de
nostres
la societat.
damiselles que encara restaven a ciutat, amb tota la
Es veritablement un problema de difícil solució innocéncia, es divertien tancades en llurs cases i
aquest de l'elecció de mestres, almenys per aquell
oberts els salons improvisant f
i
qui contempla avui l'estat de la societat i contrasta avorrir-se mentre durava aquellestes balls, per a no
f orçós encauament.
els fruits que donen actualment la
majo
Moltes de les damiselles d'aquella época avui són
ria dels ex-deixebles que han rebut immensa
les ensenyances
mares i tenen filies prou grans ; i l'exemple es per
de tants i tan diferents mestres, collegis, pensionats
petua i continua amb més empenta, com per dissort
i centres d'instrucció,
perqué puguem sentir-nos-en hem pogut corroborar mantes vegades amb rnotiu
satisfets i confiar respecte a la plasmacie del carác
deis crims que fins fa poc ensagnantaven els carrers
ter deis futurs ciutadans pels qui en aquesta
de Barcelona.
tan ex
celsa missió esmercen les energies.
Aneu a donar una ullada a totes les festes mun
Poques vegades ens havem ocupat en les planes danes, on no queden gens ben parats la moral,
el pu
de la nostra publicació d'aquesta important matéria ; dor, els bons costums ; i
l'escándol provocatiu deis
pero havem tingut moltes d'altres començat el nos
peca.ts capitals ho emplena tot ; vergonya i pena fa
tre treball, que hem deixat
sense efecte per a no
que quasi totes aquelles damiselles, el rnateix que les
ferir la susceptibilitat de cap deis nostres constants mares, hagin estat educades (?) en
pensionats i col
lectors, si •amb claredat i cruesa exposávem el nos legis regits per comunitats religioses.
tre criteri, atents sempre a l'alt fi
de la major glória
No anem pas a retreure els espectacles que donen
de Déu i profit de les animes.
les nostres platges a l'estiu, ni els ben poc edificants
Avui, peró, un imperatiu en la consciéncia ens que trameten de ciutat les colónies
estiuenques ; tot
obliga i mana que ataquem de front aquesta qüestió.
aixó es condemna tot sol i ja se n'ha fet prou es
Hem de parlar ciar i catalá. L'estat de coses actual ment en aquestes planes.
Pregunteu a totes aque
no es pot pas
consentir que duri més. Cal cercar-hi
lles damiselles on f oren instruides i educades, i res
remei.
tareu escruixits en contrastar la paradoxa, que re
No serem pas nosaltres els qui ens posem enfront trunyira escandalitzant-vos, que tan malament s'hagi
d'aquesta croada, havent-hi els pastors ; nosaltres, esmerçat el temps per a retre tals fruits.
peró, els encoratjarem a començar i a continuar aque
Les indecoroses modes, la impudicia i, diem-ho
lla perqué doni esponerosos fruits práctics l'arbre ben ciar, la poca vergonya
de filies i mares, els balls
de la instrucció i de l'educació religiosa, avui
erótics, sádics i lúbrics amb qué es distreu la nos
per dis
sort nostra bon xic arraulit.
tra gente bien amb consentiment i complaença bea
La collaboració de Maria Bonshoms a CATALu tífica de les bones i innocents mares, qui presencien
NYA SOCIAI:" en un deis números anteriors, plan.
totes les baixeses de la carn
tejá prou cruament aquest problema referint-se als planyent-se de no tenir l'edat desenfrenada, potser
de llurs filies per a
espectacles poc decorosos que donen les noies avui, substituir-les en aquells candorosos esplais ; pregun
quasi totes elles instruides i educades (?) en aquests
teu a cada una d'aquelles damiselles on han estat
grans i moderns pensionats
regits per Comunitats educades i la resposta no es f ara esperar.
religioses.
I si anéssim enfondint més, arreplegatiem un ga
Nosaltres afegiríem moltes més crueses, que ens vadal de llibres, novelles, en llur
major part rea
Posen en un mar de confusió, per la contradicció listes, que amb
afany es passen de más en ma i aca
constant que representa el no estar en relació la pu
ben de corrompre el cor i l'anima ja predisposades.
ritat de la doctrina cristiana ensenyada en aquests Nosaltres
hem fet alguna observació a joves dami
pensionats, amb els usos i costums de la immensa selles ref erent a aquest punt,
i ref erent a la censura
najoria de les deixebles i ex-deixebles.
eclesiástica, i a si tenien el consentiment del confés
La culpa ningú no la vol ; peró els fets són prou (puix quasi totes elles,
per més que es doni cops
massa eloqüents perqué convingui el lector amb
de puny una cosa amb l'altra, es confessen); i m'han
nosaltres que aixó no pot continuar.
Jo recordo bé (i no parlo pas deis temps actuals, respost que com que aquells llibres, aquelles novelles
no eren pas
dolentes, al seu savi entendre, no ho
referesc als fets del 1909) que un deis dies d'a
havien f et de preguntar-ho, per no donar feina al
quella setmana vandálica oírem de boca
d'una noia confés.
educada en una comunitat religiosa (quan la turba
A qué continuar passant llista de les que, un xic
desenfrenada corria per Barcelona amb la teia incen Inés degradades, fumen,
prenen licors i fan ús de
diaria a les mans, enrunant amb el foc i la destral
la cocaina i altres drogues embrutidores, que de tot
tantes cases de Déu), oírem com a plany aquestes
hi ha a la vinya del dímoni ?
paraules : Gracies a Dé14, nontés cremen convents!
Vol dir aixó que els collegis
pensionats siguin
en

mares de familia

un

es

problema de transcendental im

i

,ingenuitat,

U
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dolents ? Vol dir aixó que les Comunitats de reli
de la f ormació moral i religiosz
de l'ánima i del cor de les noies, siguin dolentes ? De
cap manera. Al nostre entendre el mal ve de més
amunt i radica en l'arrel mateixa de la soca.
Enlluernats per la cultura superficial forastera, fa
més de trenta anys que ací s'establiren les Comuni
tats religioses estrangeres, que prompte arreplegaren
la burgesia catalana i les classes altes de la so
cietat.
senzilla peró f orta solidesa de la instrucció i
formació moral i religiosa de les Comunitats vera
ment catalanes, no pogué lluitar amb la brillant edu
eació de les Comunitats exótiques, que tant piala
a les dites classes altes. Aquel! esperit gentil i aquell
savoir faire, aquella tenue emfática i aquella for
mosa mímica i aquella superficialitat constitucional
en tots els ordres i rnolt especialment en l'ordre re
ligiós, han estat les causes principals del mal que

gioses, encarregades

tots

deplorem.

Reviseu

llibres-devocionaris de les ex-alumnes
van carregades amb quatre o més Ili
bres estrangers quan van a missa) i us fareu arree
de la insubstanciabilitat de tals devocionaris, dels
quals tan airnants són els francesos.
De doctrina cristiana, del Sant Evangeli i de tot
el fonamental de la nostra santa religió, deis deures
del crista i de tot el que constitueix la moral cató
lica, poques coses en saben les damiselles educades
a la francesa.
Maria Bonshoms apuntava que bé caldria fer una
revisió de llibres de pietat i, ai Senyor ! quants en
cremaríem d'aquests ! Aquelles novenes a sants deis
qui no havem sentit parlar en la nostra vida, que
porten noms estranys, demanant-los fútils merces ;
aquella pietat fofa i coixa, per la manca de fe en
Déu Nostre Senyor i, per últim, aquella laxitud en
la formació del carácter, que no resulta recte, ni f ort,
ni cristiá, ni sap res •de l'esperit de sacrifici ni de
l'amor al proisme, són la causa de la gran desviació
que sofreixen les nostres mes elegants damiselles.
Tant a Franga com ací es toquen els resultats de
tants anys d'erras i de complaences amb l'esperit
del món, del dimoni i de la carn. Ben pagues dones
hi ha avui dia que retin públic homenatge a Déu
Nostre Senyor, oposant-se amb energia i amb co
ratge a l'aveng de la maldat, de l'impudor, del des
enfre i de la lascivia i que donin mostres d'ésser,
'abans que tot, dones católique/t mares católiques,
que defensin els seus fills de les urpes del drac in
fernal. "Hi ha molts Agustins i ben poques Móni
ques !", deja fa anys el mai prou plorat jesuita Pare
Governa. Apliquem-ho a les mares que tenen filies!
Quasi totes les mares creuen que portant les filles
i f ent-les filies de Maria, han com
a les monges
plert la seva missió; cal, peró, ensenyar-les a ésser
cristianes; mes com elles no saben res d'aquest tema
capital, resta en peu la ignoráncia religiosa de llurs
filies.
Els qui defensem el patrimoni étic i moral de la
dona catalana, hem de reconéixer que encara hi ha
algunes institucions ben catalanes que no s'han con
taminat de la pseudo-cultura estrangera i que, si bé
no compten amb grans palaus d'ensenyanga, saben
molt de la solidesa de la f ormació espiritual de les
seves educandes.

(moltes d'elles
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No podem estendre'ns més i acabem aquest tre
ball demanant que qui més hi sápiga més hi digui.

j. GUILERA VILLARREAL
~DIZI702225252~~125:0252W2P2i220~10St

La crísi del lreball

a

Calalunya

Prou arriben a la nostra redacció noves, planys i
gemecs d'aquesta crisi que tan pacieritment sofreíx
la nostra classe treballadora arreu de Catalunya, peró
principalment en les conques dels rius industrials i
ádhuc en la mateixa urbs de Barcelona, que té sort
del llarg període de pau de que gaudeix i, sobretot,
de l'empenta que porta fa anys el ram de construc
ció, i Déu faci que perduri, per anar tirant...
Mes qué en traurem d'omplir planes del nostre

setmanari amb
o

altre

rnotiu,

queixes i planys que tothom, per un
aquest o aquell cantó, sent i conn

per

padeix cada dia?
Mes avui tenim en les nostres mans un estudi cons
cienciós i lluminós sobre un dels aspectes i diverses
de les causes d'aqueixa mateixa crisi, que tan justa
ment preocupa no solament aquí sinó a la major part
deis pobles del món.
Cal publicar-lo aquest estudi signat per qui és una
vera autoritat en matéries económico-socials i un téc
nic en el tema que tracta : Spectator. El titula : "La
crisi de les indústries textils. L'exemple deis fabri
cants anglesos" i diu així :
"Fa ja alguns dies, en les declaracions f etes pel
secretani general del Foment del Treball, a propósit
de la crisi que travessen les indústries textils, asse
nyalava com un deis remeis el de la reducció deis
dies de treball per mitjans coercitius, o sigui per una
disposició'governamental. Es aquesta una mesura que
han proposat algunes entitats representatives de la
producció, i que cada dia va prenent més consisten
cia. La seva necessitat apareix evident, ja que pei
solucionar la crisi o almenys atenuar-la no es traben
sistemes prou eficagos. La recent constitució del Co
mité regulador de l'exportació, si bé hom creu que
podrá donar alguns f ruits, no solucionará el proble
ma, primer perque els cabals que tindrá per a con
cedir primes a l'exportació no seran suficients, i des
prés perque, encara que poguessin subvencionar-se
ámpliament les exportacions, no és fácii trabar els
mercats en ternps de tanta competencia, i encara que
fos així, requereix una llarga preparació l'aprofi
tar-los.
Mentrestant el régim de desigualtat de jornada
de treball i de salaris, unit a la manca de regulació
deis dies que caldria treballar, provoca unes compe
tencies ruinoses i molts perjudicis a certes pobla
cions. Mentre hi ha abrigues que treballen a pie
rendiment, d'altres estan paralitzades totalment o
parcialment, i aixó causa una crisi de treball que en
molts pobles resulta ja angoixosa.
Sembla que continuen els estudis per arribar a una
regulació del treball en les indústries textils a fi que
hi hagi un repartiment més igualat que no pas ara
de les possibilitats de producció. Els moments crí
tics que passen aquestes indústries, justifiquen me
s'imposará
sures extraordináries, i cal esperar que
el bon sentit entre els fabricants, tant per compa
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gi més el problema que porta també el perills'agreu
d'una
baixa excessiva en els salaris, donada la competén
cia que s'estableix entre els
obrers mancats de feina.
Els fabricants anglesos, que pateixen també de ja
fa
de

temps

una

forta

crisi,

es

estan donant

i

l'exemple

solament amb la unió de tots és possible
salvar-se. Es natural que les solucions a adoptar no
són fácils ni poden ésser iguals
per a tots. Peró el
nou esperit collectiu
que animp els industrials angle
sos, els porta pel carpí
d'arribar paulatinament a una
concentració d'esforgos setnblant a la d'Alemanya.
Lis fabricants del Lancashire comengaren per
no
!llenar una Cornissió que reglamentes la
disminució
del treball a les
manufactures que utilitzen el cotó
americá, i s'acordá que el temps de treball fos reduit
com

de dos dies

a la setmana. Així i
tot, continua reu
per tal d'albirar noves solucions, i quan es
la vaga deis minaires, decidí que
el treball so

nint-se,
clatá

lament s'efectués una setmana entre dues.
Aquesta
mesura es feia indispensable
donada la feblesa de
vendes que hi
ha en tot aquest període d'anorma
litat.

Després

d'examinar-se alguns altres projectes, la
ha decidit fixar els preus de venda
inínims
per als fils de cotó
americá. Aquest acord fou adop
tat en l'Assemblea haguda
el dia 9 de juliol, per la
'Unió de Filadors de Manchester. El pla
ha
l'adhesió del 92,18 per ioo deis associats, i elsrecollit
preus
han cornengat de regir el cija
15 del passat mes d'a
gost.

Comissió

El

cas

és d'alta

transcendencia, donat

Individualista deis fabricants, i la
dicions tecniques i financieres de

L'esmentada
Cornissió,
de

el carácter
diversitat de con
les manufactures.

en un informe que
tnarg dirigí al Comité de la Indústria i pel mes
del Co
tnerç, afirmava que per aquelles causes no era pos
sible assenyalar una regla
única a totes les filatures.
l'arribé es pensa constituir una societat de venda,
amb un capital de
300.000 lliures, repartides en ac
eions d'una lliura per cada ioo fusos.
La Societat

será

dirigida per una persona que no
a la
filatura de cotó, i será administrada perpertanyi
un Comité
de vint
directors, encarregat de fixar els preus mí
ninis
guin

per categoria de fils, a fi d'evitar
que es ven
per sota del preu de cost. El Comité nomenará

especialistes encarregats de classificar els fils
coneixer els

sense

tes de venda seran deis fabricants. Tots els contrac
fixats per intervenció de la So
cietat, i els empleats hauran de dir els casos
els
quals no s'hagin observat els preus mínims. Elen Co
ltute tindrá
facultat per
fixar periódicament la
111.!rada mínima del treball, ai per
a assenyalar la con
tribució de cada associat, que será
proporcional al
nombre de fusos. Aquestes
contribucions
serviran
Per
constituir un fons de reserva i un altre de com
bat, per a resistir la competencia estrangera.
Lis filadors s'han de conformar
amb les obliga-c'.erls següents: donar al Comité director
tot 11ur
aint, trametre fils de mostra, no
venclre per sota deis
Prens mínims, respectar
les hores de treball fixades,
donar compte al Comité deis carácters
de
i
trametre-li totes les estadístiques necessáriesvenda,
per a
definir els preus. En cas d'incompliment de
les regles
esrnentades,
l'associat es compromet a lliurar el to
tal de la
seva participació prevista en capital,
o be a
noms

S

perdre

la

o

C

participació

la Societat i al perill de
la 'lista negra.
L'Associació d'obrers filadors s'ha reunit per a
examinar el projecte, i ha dernanat als fabricants
que tot el capital de participació que no sigui lliurat
en constituir-se la Societat sigui utilitzat
per al pa
gament deis avengos fets pels Bailes a les manufac
tures, per tal d'alliberar la indústria de la cárrega
considerable d'interessos.
Hom creu que aquesta proposta no podrá ésser
acceptada, perqué seria impossible reunir sumes tan
grosses, sense pertorbar el mercat. Darrerament, al
gunes manufactures importants s'han trobat no ha
ver pogut reunir el capital que demanaven per am
pliar Ilurs installacions.
Hem cregut d'interés donar a conéixer amb un
xic de detall l'exemple deis fabricants anglesos, el
qual pot servir d'orientació als nostres, i sobretot
aquells que ja fa temps es preocupen de trobar al
gun remei eficag a la crisi que travessen les indús
tries textils".
De l'atenta lectura d'aquest interessant article es
treuen profitoses conseqüencies. A Anglaterra la
gent es mou, busca, prova, proposa, demana, a fi de
trobar solució a la crisi o, almenys, alleujar-la. Tots
els elements che la producció treballen per aquest in
veure

tent

seva

publicat

el

seu

a

norn en

harmónicament, cordialment.

Com si la Providencia s'esforcés a voler treure,
del mal, bé, la solidaritat humana davant del perill
s'af erina, les estridencies s'apaivaguen, un sentit
pregon de la propia responsabilitat naix en pits que
abans sois sentien els batecs de l'egoisme, i l'altruis
me neix i floreix per a bé de tots en tothom, buscant
instintivament go que uneix perque sois de la unió
i de l'es forg rnancomunat deis dits elements pot re
sultar la solució del vital conflicte, o, almenys, la
seva millora.
E.
aM11521121:1115tIZSZ~ZICeS~I~WW:~

La Se/mana Social de Génova
Lis preparatius per a la seva celebració estan
forga avangats, i entre els professors i setrnanistes
inscrits ja n'hi ha més que suficients per assegurar
l'exit.
El teman i de la Setmana Social de Génova té pet
objecte l'estudi de la institució de la familia des de
tots els seus caires. Es de presumir que aquest tema
cabdal será tractat a fons i conscienciosament.
L'aprovació de la Santa Seu no s'ha fet esperar
pas. El Papa beneeix la S. S. G. i li augura una
tasca bona i profitosa. El terna coniplau molt al Pare
Sant, i, donat l'esperit del temps, resulta particular
ne

oportú.
Quan poclrem parlar aquí de Setmanes Socials ?
Les que es celebren a Franga, Itália, etc., comp

ment

ten per

triomfs llur celebració.

Ens sembla que ja és hora que els directors de
l'acció social-católica d'Espanya pensin a rependre
les Setrnanes Socials.
El Papa, en elogiar i encoratjar la de Génova,
sembla que parla prou ciar si se'l vol entendre i
atendre.
S.
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de les muntanyes

Quan es retorna a la ciutat, després d'haver
romas dins el silenci i la quietud de les muntanyes,
'un hom s'adona deis seus artificis. El traüt de la
ciutat malda per a llevar-nos la serenor que plana
'damunt el nostre esperit. Em plauen tant els canvins
solitaris i eis petits pobles les cases deis quals .s'ar
receren vora els murs seculars de les esglesioles que
tenen el canvpanar punxagut com un xiprer, que les
multituds em fan basarda.
Em ,plau extraordinariament la natura, perqué en
ella no hi ha artifici. Avorreixo les coses artifi

En davallar del

bareu.".
Poden demanar una simplicitat més gran? Un
home de ciutat m'hawria fet una explicació inter
minable i poc entenedora:"Passeu per aquella co
llada; tombeu a la dreta; trabaren dos roures molt
alts que us assenyalaran el camí..." En: hauria do
nat tan: detall: que hauríem acabat per no enten

atrau.

Inés alts i quan s'esfilagarsen deixen veure una
llenca de cel d'u'na blavor diafana. A la vessant
d'una muntanya veieu blanquejar un poble. El do
quer de la petita església s'enfila dins la llum Mi
licia de la tarda.
Els aires us porten la clara sonoritat deis esque
llincs. En un planell unes vaques blanques amb
clapes negres pasturen lentament sota l'ull vigilant
del pastor. Als peus del pastor jeu allargassat un
gos lleig i pelut. Si passeu per damunt les vaques
alçaran el cap i us ~aran amb els ulls
Quan ;nutren passat tornaran altra vegada a flairar
l'herba flonja i humida.
El sol va rodolant cap a la posta. Una lleu boi
rina plana damunt les muntanyes i esdevenen in
gravides. Els boscos llunyans s'esfumen. El sol
abans de colgar-se posa una mica d'or dantunt el
verd brancall deis pins. El: kúvols de ponent sag
nen. S ón enribetats de foc. Quan el sol amb la
tal vermella ha davallat a l'abisme, el pic de la
tnuntanya esdevé un brollador de llunt. Diríeu que
el sol abans d'estimbar-se ha deixat suspés en l'es
pai el manten de por pra que portava al davnunt.
'Uns núvols llunyans prenen un to moracienc. El
'cel va pailidejant len tament com una flor marcida.
Quan s'ha esvait la simfonia de color:, els estels
comencen d'obrir el: ulls ciar:.
Si saben sumergir l'esperit dins d'aquella llunt
esmortuida i esblaimada, sentireu un goig tan inefa
ble que oblidareu totes les coses del imán. Que nin
gú no parli en aquella hora tan dolça. Deixeu que
us penetri cor endins la quietud corprenedora de

les muntanyes. Din: el silenci sentireu aletejar els
angels que passen amb les ales esteses damunt els
camins, cercant els cloquers de les esglesioles per
a fer vibrar melangiosament llurs cam panes.

les tenebres ernbolcallen la

d'estels.
Podran mai el: homes amb llurs artificis donar
nos unes emocions tan pures? Podra mai tbrobar el
nostre esperit, en les ciutats tumultuoses i agitades,
la pau conhortadora de les muntanyes?
La gent rústega us parla amb una simplicitat que
us emociona. Un matí vaig preguntar a un pastor
que atalaiava el ramat en un planell on l'herba te
nia una gran verdor molt tendra: "Hi ha per
aquests encontorns una font?"
El pastor, esguardant-me amb el: ulls dolçament
clars, respongué: "Si seguiu aquest cani la tro

cioses.
La febre de la ciutat no em deixa meditar. Vi
vim amb el cor i la intelligéncia, pera sovint ban
degem l'esperit. Es la vida sensual la que ens
Enlloc del món no Whe trobat tan bé com al cini
d'una muntanya. Totes les coses que us volten por
ten al damunt el mantell aurífic de la puresa.
°brin els ulls enlluernats i vejen com blavegen
les muntanyes llunyes sota ,e1 cel dolçament blau.
Tenen una ondulació tan graciosa que diríeu que
el vent les fa °melar. Al fons de les clotades, els
pins color de maragda beuen lentament la llum del
cel. L'herba fina encatifa els camins i els clavells
de pastor verntellegen vora la pallida gro gor de les
margaridoies. Els núvols passen arran deis pies

cim,

terra i dalt del cel hi ha un gran tremolor

dre'l.

El pastor dient únicament: "Si seguiu aquest
ramí la trobareu", en ,via tenir prou per a fer=nos
trobar la font cabejada.
I guantes paraules inútils diem el: homes de ciu
tat! Com pro fanem la santedat de la paraula!
Creiem parlar millor que la gent rústega, perqué
,

,

emprem

llenguatge artificiós. Si parléssim amb

un

simplicitat

ens

dor retarica

en

entendríem molt millor. De la bui
diem eloqüéncia, i de l'artifici, ele

gancia.
Siguem elegants, pera deixem que el nostre es
perit es manifesti lliurement. No en: entendrem
fins que sigui l'esperit el que parli.
Quan un hom

troba en contacte amb la natura,
mes quineses dels homes.
Doneu-me una ermita blanca voltada de pins, un
prat ben verd i 141143 font que somiqui din: el silenci
d'una vall, i us dono totes les coses del nu5n.
Qui es' recorda din: la penombra d'un bosc om
brin, el: camins del qual són vorejats de falgueres
i on es ven verdejar la molsa fortament arrapada
a les pedres, de les preocupacions munda.nes que
tant apresonen el: homes? No poden concebre que
hi hagi guerres, ni cors rossegats per l'enriela.
Les passions són tan aquietades, que arribevn a

oblida

facilment

es

totes les

ablidar l'argila del cos. No cal, pera, creure que
la visió pura de les muntanyes purifica el nostre
esperit. El: bandolers coneixen també la quietud
del: camins i no obstant, cometen fellonies. Posen
un holle materialitzat davant un bell paisatge i no
abra copsar el seu encís. Les muntanyes per a la
gent vulgar no són altra cosa que un promontori
amb un escampall d'arbres posats en desordre. Per
a purificar el nostre esperit, cal fer vida interior.
La pan de les muntanyes en: ajudara a purificar
el nostre cor, pera cal que sigui ben roent. L'amor
a la natura no vol dir estimar el: arbres, el: ocells í
les pedres, sinó la puresa que plana damunt el camP
les muntanyes.
Hem d'anar a la natura amb anima ben vibrant.
Si teniu esperit mort, la natura us fara esdevenir
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insensibles, i us convertireu en una pedra o en un
arbre. Dissortats d'aquells que s'abalteixen. No ens
hem d'allunyar de la ciutat per a cercar la blavor
de l'herba flonja, sinó per a copsar la llum pura de
les altures. No hem d'ofegar les inquietuds, els
fdeals i els desigs de perfecció, sinó que hem d'a
quietar les passions i amarar el nostre esperit de
llum per a saber destriar millor el camí dreturer.
La natura ens ha de fer retro bar l'esperit per
dut dins les remors de la ciutat agitada. Hem de
45Ungszls
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dure amb els homes, portant dintre el
la serenitat de les muntanyes.
L'home necessita recollirnent i meditació. En
lnig de les multituds tumultuoses és difícil de sen
tir els batecs de l'esperit. Hem, doncs, de cercar
la soledat, no per a fugir deis nostres germans, si
nó per a aconseguir esquincar les boires que em
bolcallen el nostre esperit i poder veure la fac se
rena de Déu.
J. CIVERA 1 SORMANI
retornar a

pit
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ENSENYANCES DEL TEMPS

Sobre preferéndes
En el transcurs de la História, a cada moviment
anticlerical que s'ha desencadenat en els llocs on
s'han iniciat amb tot el furor, en arribar al seu grau
máxim, hem pogut contemplar sempre el mateix fe
nomen, o sigui, que els homes dirigents han humi
liat la condició humana deis servidors oficials, en

1

el sentit de f er-los renunciar o claudicar les creen
ces llurs, o bé els han f et renunciar
els llocs que
ocupaven en el cas de no voler ofegar llurs creences
religioses, i els católics s'han vist hostilitzats, per
seguits de tal manera, que no han pogut f er osten
tació pública, i de vegades ni privada, de les prácti
ques religioses, i aquesta persecució ja hem vist man
tes vegades com s'ha portat a cap en nom de la lli

bertat.

Els castellans

tenen un adagi molt significatiu, que
tomb en les nostres reflexions : Del enemigo
el consejo, diuen. Dones bé, tenint en- compte la ma
nera de pensar i de practicar llurs idearis els homes
Tadicals de totes les sectes i escoles polítiques, con
tráries a la religió católica, és hora que els católics
fein quelcom que, a part d'assegurar la tranquillitat
deis nostres germans, ens aparti del contacte deis
nostres enemics en totes les organitzacions de tre
ball, i ensems, les activitats propagandistes puguin
encaminar-se en el sentit de Ilur ef ectivitat, portant
les al camp deis no convençuts.
Ens explicarem : Són moltes les cases, organitza
cions comercials, fábriques, establiments de comerç,
oficines, etc., que tenen al davant amos, gerents i di
rectors d'idees eminentment católiques, i es pot con
templar com poc a poc, de l'organització llur formen
part elements contraris a la manera de pensar deis
directors, gerents i amos, de manera que aquests
elements són el virus que s'introdueix poc a poc,
portant el malestar en el si de les organitzacions de
treball, de laboratori i d'oficina.
Segons el nostre pla que anem exposant, no pre
tenem que els católics dirigents de tota organització
activitat humana separin d'una manera brutal
lquells elements oposats a la doctrina católica, peró
Si que és
convenient qu'e, en endavant, es seleccioni
el personal que ha de treballar i conviure
amb nos
ens

ve a

altres.

Es necessari que els llocs de les
zacions pertanyents a católics, els

tatóliques,

per

a

nostres

organit

ocupin

persones

evitar de criar corbs

a

casa nostra.

Ara passa arnb el treball el mateix que passa amb
la premsa : Els diners deis católics serveixen per
mantenir la premsa anticlerical i enemiga del culte
práctiques deis católics. En les nostres organitza
cions de treball, amb els cabals deis católics mante
nim elements que ens fan la guerra, i aixó s'ha
d'acabar.
Mireu que el que diem és una conseqüencia ló
gica del que ens ensenyen a f er els nostres enemics.
Si ells, en nom de la llibertat, ens volen sitiar a pa
tir fam i excloure'ns de tots els llocs que depenguin
de dirigents anticatólics, nosaltres no farem altra
cosa que correspondre com es mereixen, si sentim
predilecció pels nostres germans, en preferir-los a
compartir les nostres tasques i negocis.
La maçoneria, per exemple, no solament dóna pre
ferencia als seus afiliats, sinó que procura desallot
jar deis llocs principals aquells elements que prac
tiquen la religió católica, per a donar-los als seus
corif eus.
A Mexic, el govern sectari ha sentenciat a la fani
Aquells mestres que s'han negat a renunciar les se
ves idees católiques, obligant-los a firmar llur renun
ciament, de la manera més infamant.
En els Estats on la religió oficial és la católica,
s'ha fet mai una selecció perfecta deis mestres, en
sentit que fossin católics ? Aquesta selecció seria
la cosa més lógica del món, perque, si la majoria
deis ciutadans són católics, vol dir que la major con
tribució correspon al major nombre, i la idea ha d'és
ser la de la majoria. No obstant, estem veient, per
exemple, a Espanya mateix, per no anar més lluny,
que alguns mestres, per no dir molts, que desempe
nyen o regenten escoles oficials, són contraris a la
religió de l'Estat, que és la católica, que és com si
kliguéssim que els diners de la majoria católica ser
veixen per mantenir els nostres enemics, i més en
cara : enemics de la categoria deis mestres d'escola,
•forjadors d'intelligencies noves, directors de noves
.generacions que educaran contra el mateix sentir i
pensar deis propis progenitors. Es vol una major
absurditat ?
Els homes anticatólics que arriben a governar un
país qualsevol, són més conseqüents amb ells ma
teixos .1 amb llurs idees, car quan arriben a dispo
l'Estat, el primer que fan és fer
sar del negoci de
retirar els signes i distintius de la religió que perse

gueixen de
i

a

totes les oficines i llocs públics i oficials,
que senyalem, de seguida veiem com

Aquesta diguem-ne reorganització de les files del
ceban de tota mena, ens permetrá d'estar més tran
quils en les lluites socials, de manera que disposa
ríem de les hores tranquilles per a anar a portar el
convenciment al camp dels no convençuts i deis pro
pis enemics, que és on hem d'anar a desplegar les
nostres activitats de lluita.
Al cap i a la fi, ningú no podrá negar la lógica
que les nostres pref erencies siguin sempre pels nos
tres germans. L'injust és el que está passant ara, que
estiguin amb nosaltres homes de creences contráries
i que en el camp de les idees socials i religioses els
nostres propis enemics impedeixin que els católics,
germans nostres, puguin obtenir un treball digne i
honrat, per trobar-se a mans deis elements que ens
fan la guerra a foc i a sang.

part del

obliguen

a fer renunciar els llocs a persones que no
són de la seva confraria anticlerical, per a donar-los
als seus amics que s'hagin distingit en les campa
nyes en contra deis católics.
Pel que venim dient, i per no poder-nos estendre
més arnb altres exemples, fem un advertiment a tots
els católics que, d'ací en avant, totes les preferen
cies han d'ésser principalment pels católics, seguint
l'exemple deis cavallers de Colomb, aquesta mera
vellosa organització deis católics nordamericans, de
manera que un católic, allá on vagi, trobi
sempre
l'empar dels seus germans católics.
Els que sigueu gerents, directors, amos i regents
de negocis de la mena que es vulgui, abans d'accep
tar nou personal, informeu-vos bé que siguin deis
nostres, católics fervents i práctics, els que preten
guin ocupar els llocs vacants.

Lzuís G. FABREGA I AMAT
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Barcelona
II

Parlem de casa nostra

Als

de Madrid no hi ha arbres. Els pocs que
al primer tram del carrer d'A lcalá, no po
den fer-los arrelar.
Peró les frondoses arbredes dels pares i jardins de
Madrid estan curosament cuidades.
A Barcelona, que en qüestió d'arbres ciutadans s'em
porta la palma arreu del món, en molts indrets fa llás
tima. Només cal recordar com estava d'exuberant i que
magnífic era el* Passeig de Gratia quinze anys enrera,
per a fer-se cárrec de les deficiéncies sofertes en el seu
cultiu. Ara sembla que a la Casa de la Ciutat se'n vo
len cuidar més. Quan toquin a replantar...
es

L'espectacle

de tots els dies i de tothora, menys de
que ofereix Barcelona
amb la recollida de les escombraries deis pisos (una
joiosa i cridanera festa diaria de criades i escombriai
res), és únic al món i gosarlem a dir que ádhuc als sal
vatges repugnaria. I no diguem res de com els coves
de porqueria s'enlairen i es tiren de qualsevol manera
al carro brut que les recull deixant-ne la meitat pels
carrers... Sembla impossible que encara no s'hagi posat
remei a una de les xacres que més ofén i avergonyeix
Barcelona!

nit, de qué parlárem l'altre dia,

carrers

plantaren

*
*

*

*

En tornar de Madrid, una de les coses que recordá
amb més indignació el cronista fou l'enorme diferéncia
que hi ha en els preus deis passatges, tant deis metros
com deis tramvies. A Madrid, per den antims, es poden
recórrer distáncies que aquí en costen trenta.
El D'oronda madrileny, ja sigui per afecte als seus
paisans, o com a base de negoci, ha extremat la bara
tor. Hom es queda admirat que per la mínima quanti
tat de deu céntims el portin del rovell de l'ou de la vila
(Porta del Sol) als Cuatro Canutos, o a Las Ventas,
que no s'acaba mai d'arribar-hi, i no pas perqué els
conductors s'adormin.
Es coneix que el nostre Foronda o ens estima poc,
o pensa a l'inrevés que el seu
collega madrileny en
matéria de negoci. En aquest punt, merament mercantil,
no costa pas molt de veure qui va equivocat...
*

*

*

una ciutat nova, no s'han previst moltes
obres que es fan ara i no s'han construit les vies pu
bliques de manera que les esbotzades deis sól i del sub
sól no fossin necessáries sinó en casos extrems.
I ádhuc ara mateix, com rediantre no es posen d'acord
les societats esbotzadores per a obrir els carrers de comú
acord per tal d'abaratir els treballs i no molestar el pú
blic ?
En el que no hi ha cap excusa és en l'abús de deixar
tan péssimament com es deixen els espais que han estat
objecte d'aquestes esbotzades. Aix6 posa en molt mal
lloc, davant de la gent observadora, l'Administració Mu
nicipal, les Rnipreses destructores i els mateixos obrers
reconstructors, i dóna lloc a suposicions i calúmnies de

tota

*

**

mena.
*

*

*

capítol que posa en
conservació deis empedrats.

Un altre
la

A Barcelona, n'hi ha que no han vist mai aigua. Els
pocs que estan mullats, gasten comptagotes, i quan al
gún brollador galleja un xic, tots els altres dejunen.
A Madrid, els carrers es renten.
A Barcelona, els carrers s'arruixen.

*

tant-se de fer

A Madrid, les fonts ragen totes abundosament.
A Barcelona, amb prou feines ragen.
A Madrid, eh brolladors i jocs cl'aigua no estan mai
secs.

*

Se'ns fa observar que l'esventrar carrers i places a
cada mornent, és degut a ésser Barcelona una grandiosa
urbs en construcció. Está bé.
Peró hom, per aixó mateix, Íio comprén com, trac

ridícul Barcelona és

No falla mai: quan veieu una colla d'homes armada
de parpals de ferro i masses de Fraga, en un carrer,
per adobar-lo, estigueu segurs que no arreglaran els sots
i desgavells que hi hagi, sin6 que desarreglaran els tros
sos millor conservats de la via pública.
Alguna vegada, sorprés per una tan irracional pen
sada, hom ha preguntat als desgavelladors pels direc
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tors del treball, peró inai no ha pogut esbrinar qui era
el que aiX1 dirigia la feina, cleixant els carrero
pitjors
que estan.
*

I

ara

*

*

parleni de l'enormissim disbarat comes

no

l'encreuament

en

del Passeig de Gracia i la Gran Vía Dia
gonal, un deis llocs més superbament formós de Barce
lona, i que totes les grans ciutats ens envegen. L'home
que va concebre aquell cegament de vies, aquell
trenca
ment de corrents ciutadans, aquella desfeta de
naturals
perspectivas, aquel! empetitirnent i aquella lletjor de
l'abans magnífic conjunt urbá, bé mereixeria que li al
cessin al bell mig de l'encreuament un pedestal coin el
eampanar del Pi i el posessin a sobre per a perpetua

memória.

*

1,

per

fi, parlem quatre

*

Plaga de Catalunya.
les deficiéncies del plánol de l'Eixample barce
loní ressalta de valent la falta de grans places monu
rnentals conforme exigien la magnitud i magnificencia
de la urbs nova.
Entre

mots de la
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La Plaga de Catalunya sorgí quasi espontániament,
a obra de les di rcumstáncies i imposició de la vo

luntat popular. I a fe que ho era de necessaria, i que
ha resultat grandiosa com calia, la Plaga central de
Barcelona!
com a fu
de l'atzar, el nostre fórum ciutadá esta
mancat de tot rnonument que Ii doni carácter. Dos enor
mes casals mal casats,
encara que forga
interessants,
ocupen el lloc visiblement destinat a una edificació re
ligiosa o civil de gran volada.
Bis tres altres costats demanen tarnbé edificis públics
o palaus ciutadans suntuosos. Com recorda boin, en con
templar ara la Plaga de Catalunya, aquella plaga major
de Santiago de Compostela, enquadrada de superbes edi
ficacions, o aquella plaga de Venecia vorejada de pa
laus de meravella i presidida per la suprema meravella
de la catedral de Sant Marc!
Mes la nova plaga de Catalunya en construcció no
cap pas dins els petits límits del present escrit.
C.
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Fulda, adre

çaren als seus diocesans direccions práctiques respec
te les modes, halls, cinemes, teatres,

nástics

exercicis

i escoles

Aquestes

gim

rítmiques.

direccions

importants

van

precedides de principis

que creiem oPortú reproduir. Són mis
generals que també ens afecten a nosaltres.
Heus ací el que diuen els Prelats alemanys : El
ros, el mateix que ránima,
és obra de Déu. El cos
del cristiá,
santificat pels sagraments, és el temple de
Sant; és, dones, necessari conservar-lo pur

Espera

intacte• Una sana higiene corporal no esta sola
Ment d'acord amb la doctrina del cristianisme, sinó
que está prescrita per aquesta mateixa doctrina. Peró
l'anima ha de conservar la supremacia sobre el cos.
La cultura física no den, per consegüent, degenerar
en culte
del cos, i convertir-se així en l'enernic de la
cultura de l'anima:
Segons el pla diví ha de regnar l'harmonia entre
dflhiria i el cos de l'home.
'pecat original ha destruit aquesta harmonia.
Linstint del plaer prohibit dorm al fons del cor de
i no es desperta sino per a intentar destruir,
corn obstacles inoportuns, les barreres que
li oposa
la llei
moral i la consciencia. Deure de l'home és do
Minar aquesta tendencia i restablir aquesta harmonia
en la
lluita incessant per al bé, amb la gracia de
12/é11, i que Sant Pan ens descriu amb paraules com
Inovedores. Aquesta és la doctrina fonamental del

cristianisme.
Totes les

teories modernas que, obertament o d'u
sostenen que aquesta harmo
nia existeix en
l'hotne d'ença de la seva naixença,
leguen el pecat original, i per consegüent estan en
contradicció
amb la doctrina católica. El paganisme
i el
Cristianisme ensenyen, sobre les relacions en
Pánima i el cos, idees diametralment oposades. Les
1)oques de la história en qué la cultura del cos
era
exclusiva, van tatas marcades amb el segell d'una
Profunda corrupció de costums.
na

manera

dissimulaela,

1,

com

L'Episcopal alemany
Els bisbes alernanys que

OCIA

la culfura física

í

conseqüéncia de

ruptura de rharnionia entre
i els instints carnals s'esfor
cen
conquistar la supremacia sobre l'anima. L'ho
me, dones, peca quan, sense necessitat, n aquesta
lluita exposa la seva ánima al perill de cometre un
pecat. La preeminencia que el paganisme donava al
cos sobre l'anima és un mal que s'ha estés arreu del
món.
El pudor i la modestia són com murs protectors
amb qué Déu ha rodejat la castedat. I el pretext de
cultura física, de literatura o d'art, sensuals, fa tron
tollar aquests murs. Cal, dones, condemnar tota obra
que no sigui realitzable sinó rnitjangant la violació
de la modestia i el pudor.
Aquest principi és vertader per a tots els homes
en general, peró té una aplicació especial a la joven
tut, en l'anima de la qual les impressions, ádhuc les
més passatgeres, ferint el pudor i la modestia pro
dueixen amb freqüencia efectes desastrosos.
Pares i mestres i sobretot directors i directores
d'entitats de joves i de seccions de gimnasia i clubs
esportius, han de tenir consciencia de la greu respon
sabilitat que tenen davant de Déu de vetllar pel
pudor i la modestia en una época de decadencia mo
ral com la que travessem.
La higiene del cos prescrita pel cristianisme té
també per fi conservar el cos sa, f ort, flexible i bell ;
peró dintre d'una educació completa i subordinant la
part corporal a l'espiritual. El límit que s'imposa és
el mateix que marca el comengament de les coses
perjudicials per a la salut i la moral, així com tarn
bé per a la formació del carácter.
Aquestes són les determinacions de l'Episcopat
alemany sobre la cultura física que tanta importan
cia ha pres en els temps moderns. Aquestes mani
festacions concorden admirablement amb les que va
fer el Sant Pare als joves exploradors católics. El
parlament que els va adregar, com féu observar en
certadament l'Osservatore Romano, fou un himne a
la superioritat de l'esperit sobre la forga i la materia.
A

el

i
per

cos

ránima, el

la

cos

-

12

C

A

T

A

L

U

Y

D'ací í
Van retornant els

Tots

estiuejants

a

la ciutat.

carregats de

grossos embalums.
Les nenes, amb els cabells a la garconne i les fal
van

dilles curtes fins els genolls,
colrats com una espiga.

us

mostren

els

braços

Alguns d'aquests estiuejants vénen de pobles on
mal no han conegut la higiene. Milers de mosques
es posen damunt els aliments. Els mosquits us donen
fi blades que

no us deixen dormir. Peró el cas
f ora.
Seria curiós fer una enquesta per a saber que han
fet els estiuejants durant l'estiu.
Segurament totes les noies ens dirien el mateix :
"Hem ballat matí, tarda i nit i hem rigut molt".
Per a f er aixó no val la pena d'abandonar la
ciutat.
N'hi ha prou amb f er-se scoi d'una entitat recrea
tiva.
unes

és

anar

a

*

*

Ha acabat el terrnini d'admissió de cartells per al
organitzat pel Consell Superior d'enllaços de
les Exposicions de Barcelona i Sevilla.
Al ministeri del Treball s'han rebut 123 cartells.
Diuen que seran exposats a Barcelona.
No els hem vist, peró m'hi jugaria un peix que
riurem molt.
*

*

A Italia será restablerta la pena de mort.
Aquest projecte de llei restablint la pena de mort,
representa un fracás per al feixisme.
Quan després de tant temps de governar necessi
ta adoptar procediments extrerns per a def ensar-se
deis adversaris polítics, és que el feixisme no ha
aconseguit encara pacificar els esperits.
Aquesta llei servirá més per als delictes polítics
que per als delictes comuns.
En Mussolini pot apuntar-se aquest non exit de
la seva política.
*

*

SO

*

La Cambra Oficial del Llibre ha estat més afor
tunada que nosaltres, i ha pogut exposar lliurement
els inconvenients que a judici seu té l'aplicació del
text únic.
Aquests han estat reproddlts per tota la premsa
d'Espanya i, per tant, no són cap secret.
Aquestes coses que són opinables, slan de deixar
discutir.
Certarnent que s'han d'evitar els abusos deis cate
dra:tics i que s'han d'arreconar per inservibles rnolts
llibres que avui circulen per les Universitats espa
nyoles, penó creiem que la implantació del text únic
és una grossa equivocació, perqué significa tancar
les portes a la investigació.
Qualsevol mestre de minyons servirá per ésser ca
tedrátic.
En matéria científica no sabem que ningú hagi
dit la darrera paraula.

Es diu que en el plebisct que acaba de prornaure
el govern, un socialista molt caracteritzat proposa.

C

I

Al

que els Sinclicats miners d'Astúries acudissin a sig
nar a les llistes del plebiscit.
Aixó no ens estranya.
Els socialistes espanyols són molt patriotes.
Fan de socialista per despistar, peró en el f ons
són molt bons minyons.
El socialisme espanyol és una de les coses Inés

pintoresques d'Espanya.
*

*

*

Ha quedat constituida la Comissió Mixta encar
regada d'estudiar les institucions culturals comuns a
l'Ajuntament i a la Diputació.
Aixó vol dir, traduit en llenguatge planer, que
estan en perill algunes institucions culturals.

Es

que la cultura és una cosa molt inútil.
tractés d'urbanitzar una plaga o de construir
una cascada ja seria una altra cosa.
El nostre Ajuntament no perd el temps en coses

Si

veu

es

petites.
La cultura és per la gent que té cebes.
* *

*

concurs

*

A

*

L'escriptor Ramon del Valle-Inclán ha donat una
conferacia a Oviedo sobre la novella.
L'última part de la conf erencia va dedicar-la a
estudiar la novella regional.
Entre altres coses digué que "Espana es un con
glomerado de pueblos diversos, artificialmente uni
dos por los Reyes Católicos".
L'illustre escriptor no deu saber que avui no hi
ha regions, sinó províncies. Les regions són una fic
ció. En canvi la provincia és una cosa viva.
Per tant, ref erint-se a Pereda, Trueba, Fernán
Caballero i yardo Bazán, no els ha d'anomenar es
criptors regionalistes, sitió provincians, segons la
nova i justa terminologia.
La "Biblioteca Catalónia" ha posat a la venda una
novella que duu per títol Quatre titelles i un ninot,
original d'En joan Santamaria.
Es sensible que els diaris seriosos, en donar comp
te de l'aparició d'aquesta novella, prodignin graos
elogis al senyor Santamaria.
No hern llegit la darrera producció d'aquest es
Criptor i, per tant, no podem din si és o no recoma
nable. Peró els diaris no solament parlen de la dar
rera novella, sinó també de les altres, donant la sen
sació que es tracta d'obres originalíssimes.
D'aquesta manera es desconcerta el públic. Veril
creure que són bones unes obres que en l'ordre mo
ral no podem recomanar.
El que redacta aquestes notes laudatóries no sa
ben si té filies. Si en té, tenim la completa segure
tat que no posará a les seves mans les obres d'En

'Santamaria.
El mateix

passar amb la novella Jo! Diaris se
dir que era la novena Inés forta i mes
Original que s'havia publicat de molts anys ença, en
Ilengua catalana.
Molts incautes varen comprar l'obra, i després es
varen trobar que l'havien de llençar al foc.
Bella cosa és lloar l'obra d'un amic, peró a con
dició que les lloances no serveixin per a aconseguir
la difusió d'unes obres que seria preferible que no

riosos

es

va

varen

publiquessin.
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ti que passa
ESPANYA ENDINS
Les

que encara es topa al
Marroc francés són molt ma
jors encara), no han aconseguit rectificar les ordres
de repatriament, no de
12.000 com es va dir, sinó de
mes de 14.000 homes. Benvinguts
siguin I
Les signatures del plebiscit passaren bou xic deis
sis milions. Cal
consignar-ho.
Posats a rectificar direm que l'Assemblea nacional
sui generis oficialment
promesa no es reunirá, com
greus dificultats amb

Marroc espanyol (al

Oía dit,

el mes

próxim,

ni tal

veg-ada

pel novembre,
si be sembla
que les eleccions s'efectuaran aleshores.
El Govern s'ha cuidat de fer saber que els obrers
tindran nodrida representació dins l'Assemblea, en
les seves tres
branques principals : católica, sindicalista i socialista, no com a polítics representants
d'elles, sino cotn a professionals a elles asignats.
Amb els deguts respectes hem de protestar que
s'atorgui als obrers católics, que en nombre i quali
tat estan molt per
damunt dels obrers
menys llocs que a aquests, cridaners i socialistes,
fatxendes,
aix6

L'aparatos

Consell de Ministres que tingué lloc el
San Sebastián ha donat peu a suposicions
profecies de tota mena i per tots els gustos. El
Govern llega f ormalment que en el Consell ocorre
gués cap cosa anormal, i á les
seves declaracions cal

dilluns

a

S

O
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Als Estats Units li convé que Méxic es debiliti i
desfaci per mitjá de lluites civils interminables i
acarnissades. Com ells es van engolir l'Estat de Te
xas, així s'engoliran poc a poquet tots els altres
Estats mexicans, si Déu ho consent.
Aquesta és la gran tragédia deis nostres germans
mexicans!
Altrament, cal girar full i contemplar un altre
grandiós espectacle internacional totalrnent distint:
la reconciliació pública de França i Alemanya.
Feta palesament en la magna sessió histórica de
que parlárem la setmana última, s'está ara elaborant
practicament en conferencies tal volta més históri
ques que la justament afamada sessió.
Al cap i a la fi, no són cosins germans, com altres
vegades hem dit, alernanys i f rancs ?
No cal pas arribar, historia amunt, fins a Carle
many, o més amunt encara, per a comprovar-ho.
Dones bé. La reconciliació no pot topar pas atnb
dificultats aniques de cap mena. Rivalitats econó
migues ; imperialismes eixelebrats ; rancúnies fratri
cides ; emulacions imprudents ; nacionalismes des
viats ; f ocs d'encenalls de premsa, pero foc, per des
gracia, han situat sovint front a front, als voltants
del Rhin, dos pobles que beuen de les rnateixes
aigües i s'alimenten deis mateixos fruits al llarg de
les seves fronteres quasi sempre purament conven
cionals.
La unió de Franga i Alemanya asseguraria la pau
a Europa i
perdonant !a vulgaritat de la dita en
gracia a la seva gráfica expressió
faria la llesca
a Anglaterra. Per aixó no hi acabem de creure.
—

—

atendre's.

fal com ens pensávem, els severs cástigs
imposats
pels tribunals
militars en les seves sentencies defi
nitives al personal de comandament del Cos d'Arti
lieria, han estat magnánimarnent atemperats a les
múltiples circumstancies que apaigavaven l'errada co
rnesa. De tot arreu ara s'está demanant
al
Govern, a favor del dit Cos, i no dubtemcleméncia
que dintre
poc ternps
ningú no es recordará de l'enutjós inci

3.

NO POT MANCAR A CAP CASA

dent,

La intromissió de Rússia en l'afer de Tánger sem
bla que
no passara endavant,
pero quant a les re
clamacions d'Italia perqué se la tingui present allí
en totes
les incidencies
ocorrin i amb Pie dret
de veu i vot, no dubtemque
que seran ateses.
Encara té força la invocació d'un dret, per dubtós
que

sigui,

quan

es

parla fort

LA MAULA CRISTIDA
Revista mensual: 100

págs.

de text
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ESPANYA

ENFORA

repúbliques
ble%unes
el
desgrat amb

americanes han f et ostensi
que
veuen la persecució de qué
son víctimes
els católics mexicans, sense que el Ne
ronet de Calles hagi obert
la boca.
Pero ell va fent.
Va fent de les se ves perque, com veurien els
nos
tres
llegidors en el número anterior de CATALUNYA
,Dernt.,, el President de la gran República del Nord
11
guarda les espatlles.
Sernbla impossible !
astaria una senzilla advertencia de Coolidge per
que la pau
religiosa renasqués a Mexic.
Pero Coolidge no la
vol.
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ESPANYA
Reunida la

Junta Central d'Acció Social Agra

ria, acorda reorganitzar els serveis (a Espanya es
passa el temps organitzant i reorganitzant), i por
a cap un cens de propietaris i jornalers.
—Ha estat aprovat per R. D. el Reglament de les
Escotes Industrials.
--El Comité Central de la Federació d'obrers i
limpleats municipals ha dirigit a tots els seus asso
ciats una carta circular en la qual s'anuncia la ini
eiació d'una carnpanya per aconseguir la reforma en
els serveis i minores en llurs sous i jornals.
—La Presidenta de la Confederació d'Obreres
Católiques, junt amb algunes obreres bregades en els
afers de propaganda católico-social, porten a cap una
fruitosa campanya en les províncies del Nord d'Es
panya. Al mateix temps anuncien el Congrés Na
cional d'obreres católiques que tindrá lloc el mes que
ve a Madrid.
—Diuen de Mataró que del grup de cases barates,
construides per la Caixa d'Estalvis, de la dita ciu
tat, a la Ronda de Prim, n'han estat lliurades tretze
als seus beneficiaris. Les restants estan adjudicades

tar

gairebé

totes.

—Per a facilitar en el possible als peregrins que
entrin a Italia amb motiu del VII Centenari Fran
cisca., el govern italiá ha acordat concedir-los l'exemp
ció de qualsevol passaport a visat per a l'entrada a
Italia, sempre que el peregrí posseeixi cédula indivi
dual o vagi inclós en cedules collectives expressarnent
creades amb motiu d'aquest Centenari.
A més, sels atorgaran reduccions sobre les tarifes
ordináries deis Ferrocarrils italians de l'Estat, reduc
cions que variaran des d'un 30 per roo per als viatges
individuals a un 50 per roo per a les caravanes de
més de roo persones. Aquesta última concessió és
subordinada a l'adquisició d'un carnet especial.
—El Comité Executiu de la Unió de Municipis
espanyols ha publicat la següent nota oficiosa :
"El Comité Executiu de la Unió de Municipis s'ha
dirigit als Ajuntarnents que l'integren, i els ha infor
mat de la marxa del dit organisme.
Consta la naixent Federació municipalista, de 736
Ajuntatnents, i és de notar que figuren inscrits els dos
que tenen més de 250.000 animes, Madrid i Barcelo
na; el 75 per roo deis que tenen de 40.000 habitants
a 250.000; prop del 50 per roo deis de 20 a 40.000, i
el 29 per roo deis de ro a 20.000; és a dir, estan ad
herides a la Unió les municipalitats més importants

d'Espanya.
La població congregada

en els Ajuntaments perta
la Unió excedeix de 7.000,000 animes.
Suposern que aquesta Federació de Municipalitats
procurará que els municipis que la componen s'ajustin
a la flamant constitució que els dona oportunament
En Calvo Sotelo.
—Va a establir-se una Escota industrial a Múrcia.
Si n'hi hagués d'agrícola,..

nyents
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—A la provincia de Salamanca ?han mancomunat
molts ajuntaments per a defensar els 'seus interessos
comuns i dernanar al Govern l'autonomia legal i els
ingressos que els han pres... Feina tenen...
—En tota la premsa peninsular abunden les noves
de cremes de hoscos, rnoltes d'elles promogudes d'in
tent per tal de fer pasturatges el próxim hivern. El
elam contra aquestes cremes és general, pero ben inú
til, ara per ara. Si hagués durat un quinquenni l'es
tada d'En Cambó al Ministeri de Foment la protec
ció dels hoscos hauria estat eficag. Qui se'n cuida
ara ?
—Imitant la Confederació Hidrológica de l'Ebre,
es treballa per a constituir la del Duero. Totes les
conques deis rius principals d'Espanya fruiran din
tre pocs anys d'aquestes grans entitats que n'aprofi
taran la força i el rec.
—A Lleida l'Associació General de ferroviaris ha
fet construir el seu edifici social amb rnagnífics locals
per a Escotes deis seus rills. Reuneix tata classe de
comoditats i és una obra que honora molt tan forta
entitat obrera. L'acte de la benedicció fou soletnnial,
assistint-hi les autoritats i representacions de totes
les forces vives de la capital. Enhorabona.
—Está prop l'establiment del Gir Postal entre Es
panya i Cuba.
—La collita de cota d'enguany és una de les nisés
copioses que es recorden.
ESTRANGER
En l'article publicat I,wwenstein i la independbn
cia económica deis Estats publicat en el darrer núme
ro de CATALUNYA SOCIAL aparegué una errada que
convé esrnentar tractant-se d'un treball iinportant. En
lloc de dir... "Alemanya ha doblat ja la corba dc la
gran crisi de #forta inflació grácies als enormes cre
dits"... havia de dir... “crisi de post inflació..."
En aqueixa mateixa secció i en el mateix número,
al final, sortí com a solt un curt comentani d'un altre
solt més llarg i sucós...
—Segons estadístiques .franceses, l'any passat visi
taren França prop de mig milió d'espanyols, que hi
deixaren una muntanya de paper franc... En realitat
aquesta muntanya de paper francés va costar als visi
tants tina colla de cents milions de pessetes. Llástima!
—A Rússia ha estat autoritzat el comerç privat,
com també la propietat privada. Alió deis cornunis
tes és bo per la prédica, i quant a la práctica...
—A causa de la vaga de minaires a Anglaterra con
tinua l'estat excepcional, o sigui : de guerra. Els labo
ristes en protesten inútilment. Es veu que el govern
anglés també s'ha contagiat del mal del segle...
—Bis comerciants d'Italia han estat oficialment
previnguts que sofriran mides draconianes si persis
teixen a augmentar el preu deis seus articles.
—Bis indis mexicans s'han sublevat perque hora
els ha privat el culte religiós. Han exterminat una
columna de tropes enviades contra d'ells per Calles.
—En la primera assemblea nacional antifeixista que
ha tingut lloc a Nova York, el president de la Fede
ració Americana del Treball oferí als obrers italians
rajut deis obrers ianquis per a destruir el feixisme,
que va dir que era una amenaça per a la humanitat.
¦••••

A quest número ha passat per la
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governativa
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SERVIA DE LA COMPAItYlA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxic.—Servel 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 1 Santander.
Linia de Buenos-Aires.-----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; etnprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 1 de Montevideo el 3.

Gijón

Linia de New-York, Cuba, Méxic.--Servel mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Línia de Venezuela Colombla.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lencia el 11, de Málaga el 13 1 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Crea
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 1 Barcelona.
Linda de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
d'Aiacant el 4 1 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 mes dels indicats serveis, la Companyla Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterran1 a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Unía de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
Aquests vapors adtneten cárrega

en les condlcions més favorables i passatgers, als quals
dona allotjament molt cómodeltracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapots porten telegrafia sense fils.
a
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primer
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de fosfato monocálcico puro
Es el reconstituyente más poderoso y eficaz
para la infancia y la decrepitud, aunque se
esté en buenas condiciones naturales.
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