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Una qüesfió víva

Per
El

nostre

a

<El Debate>

collega rnadrileny El Debate,
oportunista que el ca
política
oportunisme que !'ha fet

estimat

amb el criteri enormement

racteritza en
Passar pels más diversos sectors
fa temps que
es preocupa d'una qüestió
de transcendUcia per
al país: la qüestió de la substitució del Govern
actual... quan arribi l'hora que pugui i degui ésser
—

—

substituit. I aprofundint en els sectors socials es
Panyols, fa cap sempre cap a un mateix ritornello :
que Espanya no té opinió, que el poble no s'inte
ressa per les qüestions comuns, i que ".Espanya
don& senzillament, com diu en la seva edició
,

del

del

4

corrent.

eritablement té raó el diari madrileny pel que
Pertoca a determinades terres; no en té pel que
Pertoca a d'altres, en les quals hi ha opimo, abun
dant opinió, pera impossibílitada de manifestar-se
" el
moment

present.

Pera prescindint d'aquests sectors, i anant al
nivell comú del poblé espanyol en mat&ia políti
éS evident que la manca de pols constitueix una
de les seves característiques, ja proclamada en
tenips anteriors
dels seus negocis,al Directori. "Cadascú es preocupa
dels seus plets, deis seus interes
"s, de la seva carrera política; i el particularisme
del individus i de la societat dificulta tota em
Presa comú''.

I la conseqüéncia que treu d'aquí el
madrile ny és que el Govern és insubstituiblediari
per ara,
ja que no hi ha res organitzat amb qué substi
-

luir-lo.

Fa ja molts anys que En Maura fixá com a
Primer problema .rpolític d'Espanya el de la for

L¦

mació de la ciutadania, el de la creació d'esperit
i a aquest fi féu el vot obliga ion i obrí
tots els ressorts de la propaganda i de l'acció ciu
tadana a tots els ciutadans, pensant lógicament
que l'educació ciutadana no és pas obra d'un col
legi ni tan sois de llibres, sinó obra que es fa

públic;

fent. Pensar que l'esperit públic pugui formar-se
la reunió del partit en la qual es debatin ac
tuacions polítiques, sense el míting en el qual es
practiqui la c ntrovérsia, sense el periódic en el
qual puguin lliurement debatre's problemes vius,
sense el dret de votar i de nomenar representants
legítims, sense l'actuació en general de tot lo que
en el món s'entén per ciutadania, és el mateix que
pensar que els nens puguin apendre a caminar
sense utilitzar les carnes própies o puguin apendre
a parlar sense vocalitzar ni guturalitzar.
Estem absolutament d'acord amb el rotatiu de
Madrid que l'opinió pública és minsa a Espanya i
que cada dia es troba más lluny l'esperit deis ciu
tadans de la cosa pública; realment Espanya
don, i dorm tant, que amb tot i els gravíssims
pro blemes que l'haurien d'agitar profundament
--la terrible crisi industrial i agrícola, primer que
tots —Popinió no es mou ni es belluqa per res.
Pera si hem d'esperar que la dita apinió es mo
gui sense els ressorts necessaris per a moure's,
que el poblé intervinqui en la cosa pública sense
mitjans per a despertar-li Pinte,* envers ella,
realment la saludó del problema s'allunya. I si Es
panyadorm, la lógica más simple ens diu que amb
els procediments d'avui la son durará i es .fará
más profunda... sempre que un ensurt no vingui
a posar remei al mal de la son, en qual cas el re
mei no seria pus del gust d'El Debate, ni del nos
sense

tre,

certamen&
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La V Assemblea d'esfudíants católícs
Generalment, parlar d'Assemblees

i

Congressos

és el mateix que dir que s'han reunit uns quants se
nyors per a discutir afers completament teórics pero
irrealitzables practicament, i les discussions deis
quals es realitzen assistint de festa en festa i d'ápat
en ápat sense arribar mai a un acord definittu per
aferrar-se cada u al seu punt de mira.
A l'Assemblea d'Estudiants Católics, reunida la
darrera setmana a Granada, concorregueren més
d'un centenar d'estudiants de totes les Universitats
de la península, donant un exemple la joventut que
fóra bo que aprenguessin molts senyors que porten
molts anys d'experiencia de la vida, ja que s'ha tre
ballat tan intensament i s'ha arribat a conclusions
tan practiques que si el legislador comparteix i recull
les peticions de la classe escolar no li caldrá més que
portar-les directament a la Gaceta de tan detallades,
justes i ben raonades que són. En elles no es ven cap
apassionament, ja que solament s'ha procurat posar
les conclusions amb relació a l'estat actual de les,
Universitats i les necessitats de la classe escolar.
Forgosament aquesta Assexriblea devia ser un
exit, tota vegada que va anar precedida d'un verita
ble recés espiritual i d'una concorreguda Comunió
general, que nosaltres mai no oblidarem.
Per les tasques de l'Assemblea no sois s'interessa
ren els estudiants católics confederats, sinó que s'hi
adheriren altres associacions, entre elles l'Associa
ció Escolar Femenina de Barcelona, l'adhesió de la
qual f ou rebuda amb aplaudiments. També es rebe
ren les adhesions de la major part de rectors i ca
tedra:tics de les Universitats i directors de centres
docents. A més el Nunci de S. S. i els Primats,
Arquebisbes i Bisbes de les respectives diócesis no
deixaren de beneir les tasques de l'obra que desper
ta la joventut indiferent de les Universitats i Ii fa
sentir i viure llurs problemes.
I no sois eren els assembleistes que vingueren
des de tots els indrets, sinó que els mateixos estu
diants granadins foren els que assistint a totes les
sessions i seguint amb atenció el curs de tots els de
bats manifestaven tácitament que no sois eren als
estudiants católícs a qui interessaven els assumptes
debatuts, sinó que eren problemes viscuts per tota
la classe escolar. •
Al solemne acte d'obertura pronunciaren entu
siastes discursos el president de l'Assemblea i el re
presentant de la Federació Granadina. El secretani
de la Conf ederació, Martín Aratajo, llegí una inte
ressant i documentada memória, per la qual pogué
rem veure convertits en f ets tot go que les Assem
blees de Saragossa, Sevilla, Valencia i Valladolid
havien acordat. L'acte preliminar va acabar-se al-1lb
l'aprovació dels poders que havien presentat els di
ferents delegats i la lectura del cens f ormat per a
poder intervenir en les dif erents votacions.
La veritable tasca de l'Assemblea comengá amb la
dis'cussió de l'Estatut legal de les Associacions d'Es
tudiants a la Universitat, tema aquest de gran ac
tualitat per l'entrada que s'ha donat als estudiants
en el Patronat Universitari i pel gran interés que
s'ha vist per part de les dif erents associacions d'es
tudiants perqué f ossin elegits llurs associats, ja que
aixó, segons digué el ministre, representa el primer,

pas per a retornar
féu notar com és

a

a

Granada

l'Autonomia Universitaria. Es

indispensable la intervenció de
l'estudiant en l'activitat universitaria, puix que és un
error manif est que les Universitats puguin viure anal)
completa llibertat f, vida próspera sense donar entra

da dintre de la seva vida als estudiants, ja que- si els
claustres sois estan f ormats per professors, solament
estará representada una part de la Universitat, per
qué la Universitat es compon, a Inés de catedrátics,
d'alumnes.
La discussió d'aquest tema fou extensa, i en ella
intervingueren representants de totes les delegacions
i en una forma especial la delegació de la Federa
ció Catalana d'Estudiants Católics, que defensa que
l'Estatut garantitzés als reOresentants la máxima
llibertat, sense por de coaccions per part de les auto
ritats acadérniques ; també defensa que les Associa
cions d'Estudiants haurien de tenir dret a la inter
venció universitaria i les que tinguessin dret a in
tervenir per majá deis seus representants a les tas
ques universitáries, deurien ésser tan sois professio
nals, a l'ef ecte d'allunyar de les Universitats tota
mena de passions polítiques que tant
han arribat a
perjudicar les Universitats i que són en part causa
de l'estat de decadencia en qué es troben actual
ment. Queda a la fi aprovat i redactat aquest tema
en forma d'articulat per a l'aprovació de l'autoritat

corresponent.
A la segona sessió fou presentada la ponencia so
bre Les reformes de la Segona Ensenyança. La im

pressió general

de l'Assemblea fou contraria a l'ac
tual reforma per la manera que sla realitzat, encara
que reconeixent la bona intenció del ministre que
en plantejar-la
desterrá l'antic pla d'ensenyament,
donant així un pas vers els ideals de llibertat d'en
senyanga tantes vegades def ensats per les Associa
cions d'Estudiants Católics. L'Assemblea es pronun
cia contra l'adopció del text únic, que no es pot accep
tar ni tan sois com a transitori.
Pel que pertoca a la reforma universitaria, s'a
cordá reclamar la llibertat deis Collegis Majors, així
com una major llibertat económica universitaria, a fi
que pugui ésser major el nombres de beques i es
pugui arribar a una prompta rebaixa de preu en
les matricules, per a donar rnajor entrada a les aules
orta
a la .joventut de situació económica no prou f
per a sostenir les elevades despeses a qué actualtnent
obliga l'elevat preu de les matricules. En sessió pri
vada es posa a discutir, i s'aprová en forma de com
pleta independencia, la relació que deuen tenir les
dif erents Federacions amb la Confederació. Foren
molts els assumptes que es tractaren, tals corn l'a
daptació deis estudiants del vell pla d'estudis de Bat

xillerat al nou, estudis clássics, cursos de llengües,
fundació i acondicionament de nous instituts de se
gona ensenyanga per a la dona, etc., que no resse
nyem per no f en-nos massa extensos.
assistiren,
Les tasques de l'Assemblea, a la qual
catedrátics
podem dir, tots els estudiants granadins,
la
i belles granadines, dona fi amb l'acte solemne de
clausura, presidit pel Degá de Filosofia i Lletres, el
representant de l'Ernin. Cardenal Casanova i els de
gans de les diferents Facultats ; compartiren amb ells
la presidencia el nou president de la Conf ederació
el que finja senyor Espinosa.
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Es de remarcar l'eloqüent discurs pronunciat pel
president electe de la Confederació, en el qual, amb

importants

les tasques de l'Assemblea visitaren els principais
monuments culturals i artístics de la ciutat. Fou
molt agradable la visita que feren a les Escoles de

problemes socials i assenyalará que la finalitat que la
societat té destinada a l'estudiant, deu complir-la

l'Ave-Maria, fundades pel P. Manjón, i la que es
féu al Sacro Monte, on hi ha installat el Sacre Col

gran

com

valentia,
un

va

saber afrontar els més

deure social i

no com

mitjá per

un

aconse

guir béns materials, que no són mai base suficient
per cimentar una actuació cristiana.
Com a comiat dels assembleistes, la Federació Gra

grandiós banquet que més que
podríem qualificar de "familiaritat

nadina organitza
de cornpanyonia

un

tmiversitária, ja

que en ell convivien els estudiants
representants de les diferents Universitats amb els
catedrátics granadins, presidits per llur vice-rector
(per absencia del Rector). Ajudá a donar-li major
carácter íntim el f et que tots els que f eren ús de la
paraula a l'hora deis brindis ho f essin en llurs idio
mes nadius.
En els breus espais de temps que deixaren lliure

legi sobre les antigues catacumbes que allí

es conser

ven.

La Federació Catalana hi enviá quatre delegats
que intervingueren activament en les tasques de l'As
semblea i han estat designats per formar part de di
ferents comissions. El president de la Federació ha
estat nomenat per a ocupar un cárrec de vocal a la
Junta Suprema ; a més és de remarcar les mentes
atencions de qué f oren objecte materialment i ideoló
gicament els estudiants catalans per part deis altres
assembleistes i en una forma especial per part deis

granadins.
J. C. G.
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fispedes del
El Patronat de Previsió Social de Catalunya i Ba
lears até a la missió oficial d'evitar que es desorienti

l'opinió

materia de Retir Obrer amb la publica
resultats actuals.
Deu procurar-se en previsió
ha dit la recent
Assemblea Nacional de Previsió de Vigo
que la
part obligatória es compleixi, la part lliure i volun
tária es protegeixi i tot s'estimuli cultui alment.
Respecte a la zona obligatória hi ha més de dos
niihons d'obrers assegurats en tot Espanya (mig mi
lió per la Caixa de Pensions per a la Vellesa de
Barcelona). Mereix menció una actuació molt apro
piada de la Caixa Gallega de Previsió Social, que és
la d'haver afiliat més d'r L000 treballadors de mar
en la seva zona. En el territori d'aquest Patronat
heln declarat constituits 27 Comités Paritaris refe
rents al treball a domicili i a preu fet. Bastants deis
obrers assegurats ja cobren les seves pensions de
retir, alguns des de 1920 (exemples de 109 obrers
de la Societat Hullera Espanyola d'Astúries, la Pa
perera de Tolosa de Guipúscoa). Més d'un milió de
pessetes del recárrec d'herencies s'han aplicat als
obrers del període transitori.
corporatiu és arribar gradualment a l'asse
gurança social integral.
L'Institut Nacional de Previsió, integrat en la re
presentació del ministeri del Treball a Ginebra, va
votar que la primera assegurança que s'estudii en la
Conferencia Internacional del Treball sigui la de
malaltia. Es constant la seva adhesió i la de les Cai
xes Collaboradores a les ámplies i conciliadores as
piracions de la Conf eréncia Nacional de Barcelona
sobre aquesta materia.
En el Retir Obrer s'ha arribat a la utilitat social
(més de quaranta milions de pessetes per
cié deis

en

següents

—

—

Impulsar escoles,

eions,

cétera).

barates, sanejament de pobla
d'aigües, aplicacions f orestals, et

cases

assortiment

També convé insistir que

no

solament

tueixen pensions individuals obreres, ja
del subsidi de maternitat per

a

obreres

l'Estat (755.000 pessetes pagades
•

en

es

consti

que demés
a

tot

cárrec de

Espanya),

re/Ir obrer

facilita l'assegurança complementária de protecció
familiar en cas de mort del treballador. Els obrers
de Biscaia, en una proporció del cinquanta per cent
d'irnponents voluntaris, prefereixen aquesta solució
a millores própies. Tot s'especialitzará en les expli
cacions—de la ciutat d'Hospitalet, on un subsidi mu
nicipal, reforçant exemplarment amb una bonifica
ció especial les quotes voluntáries del régim legal,
permet que la pesseta mensual d'un obrer de vint
anys asseguri a la seva familia 1.560 pessetes si mor
als trenta cinc anys d'edat, i així segons les edats.
Queda per fer el mateix en l'ordre económic que va
impulsar els patrons a avançar el nostre régim
legal obligatori de retir a 84.000 treballadors. Aixó
es completará en el Curs próxim d'Astúries dedicat
les seves
a la zona lliure complementária en totes
manif estacions.
Quant a la utilitat individual, considerables nuclis
obrers (sabem ja de més de 20.000) han deixat molt
enrera dintre del régim legal de Retirs la pensió ini
cial mínima i l'edat máxima de seixanta cinc anys.
S'ha arribat a assegurar amb les quotes comple
mentáries voluntáries la pensió de mil pessetes anuals
I avançar l'edat del Retir als seixanta anys (actuació
exemplar de tres cents treballadors de la "Cristalera
Espanola" de Arija, Burgos, amb un social concurs
es

patronal complementan).
Convé dif ondre molt que la quota mensual volun
tária d'una pesseta, en el sistema legal de millores
que permet les tres opcions indicades, dóna drét,
després de pagar dotze mensualitats, a la pensió vi
talicia immediata en cas reglamentan i d'incapacitat
absoluta per al treball, compatible amb la indemnit
zació per accident.
La simpatia a la zona d'acció lliure en asseguran
ces socíals, en desenrotllaments professionals i regios
nals de previsió la conciliem justificadament amb
l'ajuda a la zona obligatória d'igualtat per als tre
balladors de tot Espanya, davant les bonificacions
patronals i de l'Estat i de persistencia deis drets ad
quirits pels obrers, encara que vara de treballs,
agrupacions i regions de Previsió.
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Síguem
Quines esgarrapades

per

un

tros de

terra! Amb

aquestes paraules, ja proverbials, ha resumit

la gent
de les més

del nostre país alió que constitueix una
grans aberracions de la humanitat : l'afany avariciós
i assedegat de les riqueses del món, la fam inextin
gible deis béns de la terra. Quantes esgarrapades
per tal d'adquirir-ne una mica més a cada punt !
Tot es fa per la terra, tot en raó de la terra, tot
orientant-se de cara a la terra. Els grans negocis
que s'emprenen i que criden més l'atenció pública,
es
fan per guanyar riqueses, per guanyar terra ;
per tal de guanyar riqueses, de guanyar terra, l'home
treballa de l'un cap de dia a l'altre, amarrat a la
f eina com un esclau, com una béstia, cem un gos a
la cadena, gastant i malgastant les seves forces, la
seva salut i
la seva vida amb un afany, un daler,
una ambició sense límits, febrosa i sense repós ; en
els viatges, en les fondes, en els cafés, en les fabri
ques, en els carrers, en els ministeris, en els parla
ments, tothom parla del mateix, tothom tracta del
mateix i es propasa el mateix : el guany material,
la riquesa, el diner, el tant per cent, el camp, la bor
sa, la industria, el carnet-g. La terra, un tros més de
terra, un grapat més de pols ! Aixel és l'objecte de
tots els propósits, el blanc de totes les intencions, el
terme de totes les esperances.
Voleu un símbol de les aspiracions de l'home mo
dern ? Dones aquí el teniu : la pesseta! Es la reina
del món a tot arreu, arnb noms diferents. Ella go
yema els negocis, ella inspira les voluntats, ella pos
seeix els cors. Un tros de terra, un pessic de terra...
Quina vergonya, quina miséria, quina degradació la
de l'horne ! L'ésser nobilíssim criat a imatge i sem
blança de Déu, animat amb l'alé de l'Altíssim, dotat
d'aspiracions eternes, sublimat amb anhels d'infini
tud, aquí el teniu arrossegant-se per terra, anhelant
terra, respirant terra.
Doncs bé: no ha d'ésser així, cal mudar de ruta,
cal que posem més amunt el blanc de les nostres ini
rades, cal que mirem el cel. Els ulls de la nostra
ánima s'han emmalaItit de tant mirar la terra ; de
tant f urgar per la terra, s'han omplert de pols ; peró
han estat fets per a mirar la llum divina. Ja n'hi ha
prou de f er l'ofici del taups, sempre terra endins ;
cal que ens decidim a l'escalament de les altures, cal
que obrim les ales de l'esperit, cal que emprenguem
la volada envers les regions de la llum.
Jo espero que, almenys algun deis qui llegeixin
aquestes ratlles, es preguntará a si mateix : "Jo d'on
sóc fill, de la terra o del cel ?"
I, si escolta amb atenció la resposta, sentirá dintre
seu la veu de l'esperit que li contestará.: "Es veri
tat que ets fill de la terra ; massa que ello diu el pes
de la teva carn que t'hi empeny i t'hi estira ; peró
també ets fill del cel, més del ceI que de la terra ;
pYou que ho sents que dintre teu hi ha quelcom que
no és terra; prou que ho sents que la part principal
del teu ésser és fila del cel. Tu te n'oblides eixor
dat pel soroll de les coses de la terra, mes prou que
ho saps que en tu hi ha quelcom que no es confon
amb la pols i el fang ; prou que ho saps que la terra
es disgrega i s'escampa a l'impuls d'una Ileugera bu
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fada de vent, i, en canvi, en tu hi ha alguna cosa
que no es desfá, que no es disgrega, que no s'es
campa, que és senyora del vent i de totes les coses
del rnón. Prou que ho sents en el més íntim de la
teva esséncia que la teva ánima és immortal i fila
del cel".
I
es

aquell qui hagi escoltades aquestes paraules, que
faci

una

altra pregunta

:

destí, la terra o el ce!?"
I la veu que abans responia en l'interior de l'ani
ma, tornará a respondre dient :
"Recorda't bé de la doctrina de Jesucrist ; ella
t'ensenya que Déu qui et va formar fill del cel i fill
"Quin és el

meu

de la terra,

va destinar-te a dominar en l'un i en
l'altre deis dos llocs ; et va valer constituir rei de la
terra i rei de la gleiria del cel, peró de tal manera,
que aquests dos regnes no poden subsistir l'un in
dependent de l'altre ; es completen mútuament. El
regne de la terra no té raó d'ésser en si mateix, sinó
tan sois com maja per a la possessió de l'altre regne ;
aquí tens de quina manera la terra, respecte deis teus
destins, depén del cel. I el regne del ce! 'no és més
que una conseqüencia del regne de la terra ; el ceptre
i la corona de rei de la creació t'han estat donats
per tal que usant-ne legítimament, en conf ormitat
amb la voluntat de Déu, observant la seva llei, et
tnereixis el regne del cel, el regne de la f elicitat in
finita, en la plenitud de l'eternitat de Déu.
Recorda-te'n bé el teu destí és la f elicitat, la com
pleta.satisfacció dels anhels del teu cor, de les aspi
racions de la teva ánima. En aquest món no l'has
pas trobada aquesta felicitat. Prou n'hi has tirada i
n'hi vas tirant de terra a dintre el teu cor, a dintre
la teva ánima; peró amb tot i aixti resten sempre
més buits que no pas abans ; la teva fam de f elicitat
va sempre en augment i mai no pots assaciar-la ; ai
de tu si segueixes endavant amb aquest procediment !
No obtindrás mai la consecució del teu destí ; no po
drás assolir mai la f elicitat ; perqué, si cerques la
felicitat en la terra, en el regne de la terra pervertei
xes
l'ordre establert pel Criador el qual ha volgut
que aquest regne de la terra servís únicament d'es
cala i de porta per al regne de la f elicitat, que está
en l'altra vida.
Aquesta és la voluntat de Déu respecte de l'home,
respecte de les riqueses, respecte deis béns tempo
rals i de totes les coses de la terra : usar de tot lo
criat com de mitjá, i únicament com de majá, per a
la consecució del nostre fi sobrenatural i etern.
Per a obrar d'aquesta manera cal ésser reí i amb
aixe) n'hi ha prou. Rei dominador de les própies pas
sions, rei dominador deis propis afectes desordenats,
rei de la carn subjectant-la a l'esperit, rei de les
criatures subjectant-les al servei del Criador, ret de
la terra subjectant-la al cel.
Quan sápigues governar d'aquesta manera el teu
regne de la terra, quan la teva consciéncia t'asseguri
que ets reí de del:16, quan vegis amb Ilum del cel que
has deixat d'ésser esclau de la terra, aleshores molt
bé que treballis tant com et será possible, encara que
sigui aferrissat contínuament a la f eina, consumint
hi les forces i la salut i la vida. Com més treballis,
,
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millor si ho fas per amor de Déu, per a complir la
seva voluntat per a donar-li gust.
Jesucriát no tenia pas cap necessitat de les coses
de la terra, 1 ho obstant va treballar tota la seva vida.
Treballa com Jesucrist, amb l'esperit amb qué ell
treballava. Llavors ja no treballaras per un ti-os de
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terra, per un grapat de terra, perqué f ent-ho així
cadascun deis actes del teu treball tindrá una valor
imponderable per a la glória. Cada grapat de terra,
cada volva de pols que conquereixis se't convertirá
en un ti-os de cel.

PERZ SERRA, S. J.
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La falsa ínietledualítaf
Un company meu de redacció repeteix sovint la ropatge els troncs f ermíssims que els han donat saba
que avui dia s'escriu massa i que la gent ni
per a llur esclat.
pot llegir tot el que s'escriu, ni pot pair tot el que
Així com e» una época fou l'art de la terra el que
llegeix. Aixó és un axioma. I no obstant sentireu predominá, i successivament i alternativament obtin
a dir tarnbé
que el que manca és cultura ; car en tot
gueren una hegemonía el pasturatge, la professió de
el món, la proporció deis analfabets en relació amb
les armes, el cultiu de les .belles arts, l'intercanvi de
la gent Iletrada és senzillament aterridora a favor
riqueses, avui senyoreja el món la intellectualitat.
deis primers. Sense comptar aquelles immenses ex
Tot es vol saber, tot es vol explicar. I amb aquest
tensions geográfiques, d'Europa, Asia, Af rica, Amé
cúmul d'estudis i d'explicacions, generalment hom
rica i Oceanía, on la Ilum de la cultura encara no ha es fica en un laberint del qual no surt si no
té la
entrat ni en el grau de l'aurora, en quants paisos
simplicitat de la Fe. Mai com en aquest segle xx,
civilitzats la proporció deis analfabets és una pro
els homes del qual qualifiquen el segle precedent d'es
porció que ens atrevirlem a qualificar -d'absurda! túpid (encara no hem entés mai aquest adjectiu npli
Quants i quants compatricis nostres ignoren el sig cat a una época de la história), no s'havien presenciat
nificat d'aquests signes que representes les vocals, i més boutades i més carrincloneries. Al zubisme en
quants d'altres sabent llur significat, no saben en
l'art hom troba un parallel en les lletres, amb l'escola
tendre la més vulgar lectura!
naturalista. I ni una tendéncia ni l'altra tenen tan
Aquests extrems d'excés de producció literaria i solament mérit d'originalitat. Totes dues tenen els
per altra banda de manca de cultura, guarden en la
seus precedents. Nihil novum sub sole.
nostra civilització la mateixa proporció que el re
A la negació deis dogmes divins, succeeix el ser
partiment de riqueses. A la sobreabundancia deis vilisme a una pila de dogmes hurnans, i qui no els
ims, l'extrema paupertat deis altres com una mena
reverencia s'adjudica immediatament una patent de
de compensació.
desgraciat o d'infeliç. Guardeu-vos prou de rompre
Qui en té la culpa de tot aquest estat de coses ? rnai la consigna. I si sou escriptor, ja fareu prou si
Aixó és molt difícil d'escatir. Hom dina que és una aneu fent la viu viu si voleu conservar entera la vos
culpa multisecular. A la prevenció de les lletres ha tra independéncia. De primer se us tiraran a sobre
succelt un afany de lletres. I avui el mot d'ordre
per a acoquinar-vos i si aixó no aconsegueixen grá
estriba precisament en una paraula Mtellectualitat.
cies a anar ben folrat per dins, vull dir que aneu fo
Tothom vol ésser intellectual. Es ciar que n'hi ha namentat en els vostres escrits, llavors, o bé us f aran
inolts que solament agaf en la part externa d'aquesta
el silenci al vostre entorn, o bé us escopiran saliva
nobilíssima .professió, de la mateixa manera que en des a la cara perqué, fastiguejat, emmudiu.
altres temps, pretérits ja afortunadamett, horn cal
Si sou escriptors católics, més encara. Si sosteniu
çava un gran capell i es primparava una xalina, tot
la vostra posició us acusaran d'intransigent (con-i si
fumejant una grossa pipa per a f er creure a la mul entre el bé i el mal capigués una transacció). Veu
titud la seva devoció per l'art. Avui dia no és dificil reu com a l'entorn del vostre nom es I orgen notes
de presenciar l'aspecte abigarrat de qui ama portar
i calembours de gust dubtós.
ulleres i f er-se retratar al redós de grans prestatges
Per aixó no abunden els escriptors católics, car cap
plens de llibres. A manca de válua, excés de si
estímul no troben en Ilur empresa, i per aixó també
mulació, horn podria formular com en un apotegma. abunden els escriptors-mercaders que, sense cap ideo
Per aixó no és estrany trobar-se, de tant en tant, logia, tant sels en dóna de collaborar en una empresa
amb algun inte•lectual que us surt, com vulgarment
maçónica com cristiana, ,socialista com católica.
se sol dir, "un raye". L'afany de discutir-ho tot,
S'escriu massa, per la senzilla raó que els escrip
i el diví, i l'excessiva devoció per l'extern han
tors acostumen a ésser molt dolents, i seria millor
donat lloc a un confusionisme perillós. Així, la gent que no escrivissin res. Es llegeix poc, perqué, a part
Judica; a un escriptor, no per la válua interna, sinó del nombre de lectors inconscients o pervertits que
Per la companyia que porta, el cenacle que freqüenla
busquen en la lectura una fastiguejant pertorbació,
o la
pose que denota.
els llibres veritablement útils són ignorats de tot
Es natural que en aquesta modalitat moderna es hom.
produeixi una literatura destinada als usos més ser
Quanta gent us parlaria de Tolstoi, de Balzac, de
Vds. Que hom presencii contínuament la davallada
Boccaccio i en canvi mai no han Ilegit els Sagrats
cap a la tomba de la impopularitat d'una série de Evangelis ?
Quants inte•lectuals, tips d'escriure, co
valors completa,ment accidentals que no deixen més neixen el Coran i no han passat mai la vista per
rastre en la literatura ni en el pensament humá que
l'Antic ni pel Nou Testament ?
la impressió que les fulles deis arbres causen en la
nostra retina, durant l'época que adornen amb llur
FRANCESC MANICH
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La creença que la cultura, agermanada amb la
cortesia, són elements suficients i adequats per a la
bona convivencia social s'és generalitzada f orça i
cada dia es difon més i no són pocs els prosélits

té, fins i tot dins el dos del catolicisme.
Aixo fa que la cooperació de creients i sectaris
dins una mateixa esfera d'activitat humana sigui pre
conitzada com una superació de la cultura moderna,
com un avenç en el procés de la civilització.
Ingenuament opinen alguns católics que la cultura
depurada deis homes equilibra de tal manera l'exer
cici de llurs facultats psíquiques que, llevat del dos,
més o menys ample, de llurs peculiars 'activitats es
pirituals, i encara dins d'aqueix amb plena equani
mitat i cortesia, no pretenen controlar ni influir les
altres disciplines científiques literáries, religioses, et
cétera, les quals respecten amb la veneració deguda
a tota manifestació de l'activitat humana.
Sembla com si a mants católics se'ls hagués en
cornanat aquella mena d'antipatia que Sant Fran
virtut de la
cese de Sales indicava sentir envers la
prudencia, la qual vénen a considerar, no diré con
traria, sinó poc agermanada amb la caritat.
Es ciar que la repulsió envers els nostres gerrnans
que no comparteixen els sentiments religiosos nos
tres és contraria a la vertadera caritat cristiana, la
qual mana estimar amb amor sincer als nostres ene
mies mateixos ; mes no convé extremar aquest prin
cipi, per tal com Nostre Senyor Jesucrist, qui tan
eloqüentment i esf orçada va predicar-la i heroica
ment practica aquesta excelsa virtut, cuida ell ma
teix d'advertir als seus deixebles que es guardes
sin del llevat deis fariseus, i els recomanava que f os
sin senzills com el colom, i prudents, peró, com el
que

serpent.

Que aqueixa divina recomanació no era super
flua ens ho diuen prou ciar la história i l'experiencia
de cada dia ; llástima, per-6, que l'experiencia aliena
no ens sol aprofitar gaire, fins que sentim les fibla
des i la coissor de la nostra.
Si repasséssirn un xic la história i, de tant en tant
guaitéssim entorn nostre, prou ens adonaríem, segu
rament, que els sectaris, onsevulla que siguin i sense
diferencia de cultures, segueixen sempre la mateixa
trajectória : quan séon minoria i a l'oposició, predi
quen, demanen, exigeixen molta tolerancia i amplís
sima llibertat (és un crim, diuen, la més lleu coacció
ésser
a la consciencia humana); mes, en arribant a
oprimei
poder,
practiquen
la
tirania,
i
majoria o al
descarada l'Església católica i
xen despóticament i
totes aquelles institucions o disciplines que puguin
af avorir-la directament o indirecta. Qui ho dubti que
repassi els exemples que ens han donat i donen
França, Portugal, Rússia, Méxic, etc.
Mentrestant, peró, així és : mentre no els arriba
llur epoca, es daleixen per cercar collaboracions amb
els católics, aixó sí : amb la base de la més ampla to
lerancia, i en nom d'aquesta exigeixen deis católics
que cedeixin de llurs

principis

alló que ells
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llurs complaences.
La paraula mágica que produeix aquests merave
liosos ef ectes és la cultura : aquesta será sempre :
ella és el principi i aglutinant que manté, una tem
porada, la cohesió deis elements antagónics ; es pre
tén que ella, sublimació de l'esperit, afina les poten
cies de l'anima, i aixó beneficia necessariament la
humanitat sense distinció de creients i sectaris.
Mes si no arriba un temps en qué, a conseqüencia
de les transigencies dels católics, la religió quedi ab
solutament bandejada de l'acció conjunta, aquesta es
decandeix fins que mor a les mans deis sectaris, als
quals han d'abandonar-la els católics, quan la cons
ciencia els barra el pas a noves i exigides conces
sions que, sense la renúncia total de la fe, sense l'a
postasia no són possibles.
La história es repeteix periódicament ; cal, dones,
posar-nos en guardia si volem evitar els estralls de
possibles claudicacions.
G. P. J.
en

Toc d'afenció
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en

diuen

intransigencies. Ells, peró, no en cedeixen cap, car
ells ja ho són per naturalesa de transigents, i llurs
principis són tan flexibles com antidogmatics, segons
diuen sempre ; i el fet és que avancen, amatents,
terrer endins del camp que abandonen els católics
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Un !libre del Dr. Sardá
La "Biblioteca Sabadellenca", que ha publicat ja
obres interessantíssimes que posen de relleu la fina
espiritualitat de la f einera i culta ciutat de Saba
dell, repartirá aviat als seus subscriptors un llibre
magnific que ha compost el distingit escriptor Mos
sen
Ugas. El segon volum es publicará l'any
vinent.
La producció copiosíssima del Dr. Sarda és mes
trívolament resumida i compendiada en aquesta obra
de Mossén Ugas.
La gran tasca d'apologeta portada a cap pel doctor
Sarda queda, per dir-ho així, concretada en els capí
tols magnífics que ha compost el jove sacerdot saba
dellenc.
Es naturalment suprimida tota la part anecdótica,
problemes
o sigui aquella que es refereix a lluites o
história,
Es
canvi
recollida
tota,
en
ja passats a la
absolutament tota, aquella part que és doctrina de
tots els dies i de tots els temps. El llibre tindrá, per
tant, una valor inestimable. Es pot ben bé dir per
endavant que de molts anys ença no n'ha sortit cap
genere que pugui ésser comparat ni de
en el seu
lluny amb l'ideari del Dr. Sarda i Salvany. La divi
sió de l'obra és la següent :
Primera part. Fonament de la Religió.
Segona part : Defensa de la Fe contra els errors.
Tercera part : Defensa de les institucions.
Quarta part : Acció Cristiana.
Les dues primeres parts composaran el primer vo
lum, i les dues darreres el segon.
Davant del primer volum hi anirá una magnífica
f otografia del Dr. Sarda, i al peu d'aquesta la seva

signatura.

una
No cal dir que és esperada amb gran interés
obra tan interessant.
En aquests temps de tanta desorientació, convé co
neixer l'ideari d'aquells homes que amb la llum del
camí dreturer.
seu esperit ens assenyalen el
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Una grácía de cardal per
Data de

mig segle

una

l'existencia al cim de la

xi

Molsosa d'una església, dedicada a Santa Maria, la
qual més tard hagué de servir de parroquia als ha
bitants d'aquells encontorns.
Els efectes naturals deis elements en el transcurs
de les centúries

obligaren

a

8

A

fer serioses restaura

cions en époques distintes, tant en les parets del tem
ple con.' en els cainins que menen a eh, avui ja in
transitables i> irreparables. D'aquests contratemps
participá, com és natural, la rectoria, també antiga i
pitjor ernplaçada que el temple. Sense cap mica d'e
xit s'ha intentat sostenir aquelles parets, que amb les
esquerdes que constantrnent hi apareixen, manifes

pla, oil viuen la majo
ria deis parroquians.
Els terratrémols darrers han somogut de tal ma
nera les parets i fonaments, que ja no permeten cap
ten la necessitat de baixar al

reparació, i deixen entreveure un no llunyá en
derrocament de tot edifici, posant, per tant, en greu
mes

perfil les vides deis seus habitants, Rector, Vicari i
tres ancians de la familia del primer, dos d'ells in
válids. S'irnposa, dones, amb urgencia la construcció
d'un nou edifici. Aquest s'ha de construir en lloc pla
céntric de tota la feligresia, car si es construís no
Yarnent al cim, mancat d'aigua i de camins, exigiria
un pressupost important.
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Parró guía que s'ensorra

Penseu, católics,

que si

els

murs

quedaran

el Rector i el

Vicari.
Germans ! Una grácia de caritat per aquella parro
quia que s'ensorra! Si es troben diners per a tantes
coses superflues, no en trobarem per a construir un
nou temple, que és la casa de Déu? Es possible que
els católics deixem abandonat aquell Rector heroic
que lluita aferrissadament sota els rnurs que tronto
llen per a satisfer les necessitats de la parroquia?
El temple que cau es troba lluny del tt aüt del nión ;
pero nosaltres no hem de pensar únicament amb els
que són prop de nosaltres, sinó també amb aquells
que són lluny i necessiten el nostre esforç.
Bis qué sou rics sigueu generosos i protegiu els
pobres i els desvalguts que us allarguen tremolosa
ment la má.
Nosaltres, en nom d'aquell Rector heroic, dema
nem una almoina.
Una grácia de caritat, per a uns pobrets que aviat
veuran corn s'esfondren els murs d'un temple da
munt el qual ha passat una corrua d'anys i de segles...

J. C.
Els donatius es poden trametre a "roment de
Pietat Catalana" i "La Hormiga de Oro".
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A Méxic

Espumes

La persecució maçóníca

Fa poques setmanes que el Sant Pare celebrá una
Missa a la seva capella privada, a la qual assistiren
diversos oficials superiors de l'exercit italiá, acom
panyats del Pare Massaruti, i tarnbé el mariscal Ca
dorna i els generals Giardini, Barco i Alberti.
Bis espectacles de vertadera humilitat, que és la
virtut que fa als homes grans, solament els pot do
nar el Catolicisme.

Continua atnb furor

la

persectició

contra els

ca

tólics de Méxic.

Ultimament ha estat empresonat Msr. Pere Vera
Zuna, Arquebisbe de Puebla, i una dotzena de sa

cerdots de
govern

Chilapa,

acusats de

conspirar

contra el

(I).

Degudament informats, podem constatar el fet que
Plutarc Flias Calles, turc-mexicá, s'ha vanat davant
la premsa ianqui que dl sabría imposar el silenci a
I entorn de
la seva conspiració contra Déu. Alludia
certarnent

la compra del silenci, amb l'or que la
Prodiga nació mexicana deu pagar-li en tribut de
vassallatge, per la qual cosa prevenim als Directors
de diaris i periódics católics que no ajudin a f er el
buit a aquesta campanya.
Son esf ereidores les noticies que ens arriben d'a
(Bien país. Podem tan sois avançar que un Congrés
Inaçónic ha conferit a Plutarc Flias el grau més alt
Pels mérits contrets amb els ideals d'aquella secta.
El govern, que té tots els carácters de degene
rada corrupció, s'aguanta en aquell país tan sois pel
a

terror.

CATALUNYA SOCIAL ben prompte oferirá

lectors

sensacionals noticies relatives
cions deis cristians rnexicans.

a

als seus
les persecu

INFORMATORE
(i) La Documentation Catholique, 6 novembre de L926,

t, 16,

cauen

pobres vellets malalts,

soterrats tres
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(Alemanya), del 17 al 20 del passat
Congrés deis Sindicats Cris

celebrá, l'onze

tians Alemanys, que formen una confederació de
gran importáncia. L'any 1922 el nombre de socis
de la confederació era de dos rnilions.
Es una organització tecnicament admirable, for
mada per 50 sindicats nacionals corresponents a tants
altres oficis, i aquests 50 sindicats s'agrupen en tres
gratis federacions : la deis obrers, la deis empleats i
la deis funcionaris públics. Aquestes tres federa
cions formen la gran confederació.
Bis nostres obrers, si vertaderament senten ánsies
d'organització per defensar llurs reivindicacions i
drets, poden aprendre en aquesta classe de confede
racions on la técnica admirable encamina llurs es
forços, amb tendencies a minorar en tots sentits,
apartant-se, ensems, de les lluites funestes i esterils
a que els condueixen els meneurs d'ofici, que sols els
prediquen odis i enveges.
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La mansíó deis morís
Després de la diada deis morts, damunt els

ce

mentins plana una tristesa més fonda. Les flors
s'han esfullat i les corones es marceixen. La
gent mundana va voler embellir la desolada man
so() deis morts amb flors multicolors i amb bran
ques entortolligades de murtra, oblidant que la
color de les roses és fugissera i que el vent amb
les seves ales s'emporta llur perfum.
La diada deis morts rn'ha fet recordar la visita
que un día veig fer a un petit cementiri d'una vila
clara i riallera.
El cementiri era al mig d'uns camps ubérrims,
damunt els quals s'hi veia tota la gama de verds.
Enlla d'enlla blavejaven les muntanyes coronades
de llum. Damunt el partic del cementiri hi havicz
un Crist molt pallid. La sang U xarbotava de les
ferides obertes i U regalirnava pit avall. Davant
el Crist pánid hi havia una llantia humil, dins la
qual brille java una petita flama que l'oratjol del
matí feia llengotejar.
En tras passar la llinda de la porta vaig veure
un escampan de creus de fusta damunt la terra
que havia estat esventrada per a soterrar-hi el cos
humil deis pobrics camperols.
Els ocells xisclejaven dalt de les branques ata
pedes deis xiprers alts i rígids que s'enfilaven
dins la llum clara i tremolosa del matí.
Vaig asseure'm en un banc de pedra. Els que
creuen que el recer deis morts es tetric i esgarri
fós s'equivoquen. Els morts fan bona companyia.
Un cementiri és un lloc fet a posta per a donar
nos

a

fondes cogitacions.

Si penséssint més sovint amb la mort que un
día estendra les seves negres ales damunt el nos
tre llit de dolor amb la dalla occidora a la met, no
viuríem sotmesos sota l'esclavitud: de la vanitat i

rorgull.
A la freda mansió deis morts, un hom s'adona
de la seva mes quinesa. Hi ha homes que es creuen
providencials i, no obstant, si ells no haguessin
vingut a la vida les coses seguirien de la mateixa
manera. Si tingu4essim sempre al davant la idea
d'eternitat, i ens poséssim cada día al front una
mica de pols i de cendra, no seriem, segurament,
tan vanitosos.
Vaig achicar els ulls per a recollir-me en el san
tuari del meu esperit, i vaig veure dintre meu to
tes les miseries de la ciutat.

Vegí llargues corrues d'homes que anaven a
rencall deis plaers enervants que lleven les ales
del nostre esperit. Que són els plaers mundans?
Qué és aquest goig que té tants seguidors i en
cadena resperit deis homes? No és més dolo l'a
legria interna i la pau que plana damunt el cor
d'aquells que s'aixopluguen sota el manten aurífic
de Madona Castedat? No és més doll caminar

companyia craquesta donzella que té els ulls
clars i porta en les galtes la color de les roses?
en

de

Oh! si sabéssim dominar aquest cos que és fet
fang i estendre les ales de resperit que és fet

de llum!

Un home lasciu no és altra cosa que un grapat
de llot. Traiem-nos del damunt aquesta carn fei
xuga i corruptora, i els nostres ulls brillaran com
dos estels.
Vaig veure homes que s'agenollaven adorant la
bellesa fugissera de les dones. Quantes abjeccions
per a poder satisfer les seves cobejances! Avesem
nos a es,quardar les virtuts i la llum que porten
din tre les dones honestes. Esguardem serenarnent
el rostre d'una dona bella.
Es varen allunyar els homes lascius i vareig
veure els homes superbiosos. La superbia té més
adeptes del que sembla. Hi ha molts homes super
biosos disfressats d'homes humils. Es tan dificil és
ser humil! Cal fer un gran esforc per a posar-nos
al damunt el manten avorrit de la humilitat! El
rei que portem dintre no es vol despendre del seu
mantell de porpra. Per aixa al món hi ha tan po
ca carnal. Ens estranyem que es barallin les na
cions, i en canvi no sabem on es toba amagada
aquesta casta donzella que s'anomena Amistat.
Voleu dir que sabem sotmetre'ns a aquell pre
cepte evangélic que diu: estimeu-vos els uns als al
tres?
Estimem únicament els que viuen portes endins,
no sentim cap amor pels que viuen portes enfora.
Són més nombrosos els homes caustics i demo
lidors que no pas aquells que porten a l'anima la
crolçor cristiana. El cristianisme és amor. Si no

estirneu no sou cristians.
En cada home hi hem de veure un germet. Ad
huc rhome més abjecte de la terra és gema nos
tre.

desdoure els ulls i clalt deis xiprers vegl
vol d'ocells que feia una gran xiscladissa.
Aquells ocellics em varen fer recordar que am
trobava a la terra i vaig abandonar el món del
somni i de la faula on totes les coses són submer
gides dins una llum molt blava.
Les creus negrejaven damunt l'herba
L'herba deis cementiris té sempre una color no
Vaig alcar-me del banc de Pedra i abans
d'abandonar la mansió solitaria deis morts vaig
pregar per la seva animeta. En sortir al defora la
llum queia a davassalls damunt els camps uber
rims. Els camins eren solitaris. El vent feia soro
llar el brancall deis arbres i la seva remor ern va
fer recordar el cant rítmic de les ones que moren
arran de platja.
La nieva anima no estava pas trista. Certament
que aquellas creus em varen recordar que la mort
planaria damunt el rneu cap i que s'extingiria la
lluin deis meus ulls, pera la mort no entristeix ffl
aclapara quan es veu el bon Jesús a les portes de

Vaig

un

reternitat.

la mort, pera no siguem pessimistes.
Que sempre hi hagi en el nostre cor la niel de 1,alegria cristiana. Som caminants i un día caureln
retuts al mig del carní, pera l'anima no 'morirá.
Quan em trobava un poc allunyat del cemen
tiri vaig girar el cap enrera i vaip veure els xiprers
Pensem

en

A

com

Ull

L

Y

s'enfilaven dins de la Ilum darrera la ranega

tanca.

Em vaig endinsar en el bosc ombriu, i submer
git dins d'aquella dolo. peno mbra vaig seguir ca
minant

A

C

A

1

L

El cementiri ja no es vela, pera portava encara
dintre la visió d'aguell recer pobric on els pastors
i els camp€rols reposaven sota d'una creu humil
de

fusta.
J. CIVERA 1 SORMANI

sota la volta !lustrosa deis arbres.
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La !ardor
la tardor, la melangiosa estació de l'any
que separa l'estiu de l'hivern.
Ella ens convida a admirar i beneir una vegada
mes la saviesa i la bondat infinites de Déu Nostre
Senyor, qui per a lliberar-nos dels innombrables rnals
que ens ocasionaria el tránsit sobtat del rigor de la
calor al rigor del fred, féu que es succeissin de per

Som

a

rnig els apacibles dies tardorencs, en els quals la
temperatura minva gradualment, a poc a poc, f ent
nos gairebe imperceptible el canvi ; de la mateixa ma
nera que entre les tenebres de la nit i les resplendors
del dia interposá la llum crepuscular, per a preser
var la nostra vista deis danys que li produiria el pas
instantani

de la fosca

la claror i viceversa.

a

Agrairn, doncs, de tot cor a la divina Providencia
el tendre amor i la paternal sollicitud amb qué vetlla
constantment clamunt nosaltres i darnunt totes les
criatures; des de les més gratis a les mes petites, or
denant i dirigint totes les coses al nostre major bé.
*

*

desagradable.
*

energies

ficients per a satisf er f olgadament les seves neces
sitats ; que viuen cristianament i saben f er bou ús
de les riqueses, i socorren caritativament els indi
gents amb les seves sobres, no es pot negar que la
tardor de la vida és plena de les mes Intimes alegries,
de les més dolces satisfaccions.
Mes si es té en compte que en aquesta edat el
nostre ser per-d paulatinament la seva vigoria i les
seves grácies ; que
les facultats de l'anima s'a feblei
xen, els sentits s'esmussen, les membranes es tornen
cartilaginoses, els cartílags s'ossifiquen, els ossos s'en
dureixen, la pell s'asseca i s'arruga, els cabells cauen
i es tornen blancs, el rostre es desfigura i el cos s'en
grosseix i s'encorba com si la terra el xuclés frisosa
de convertir-lo en pols... llavors la tardor de la vida
és un seguit de desillusions i d'infortunis.
* *

*

*

1.4a tardor, segons com se mira, presenta dos as
pectes ben diferents.
Si es considera que és la pródiga estació de l'any
en que els pagesos recullen satisfets els fruits abun
dants i saborosos del seu treball, els quals els perme
Murar-se al
ten d'afrontar les penúries de l'hivern
tnerescut descans de llurs fatigues, mentre la terra
també reposa de la seva fecunda activitat i s'assaona
i prepara per a les vinents collites, no hi ha dubte
que la tardor és molt bonica.
Mes si es reflexiona que durani aquest temps la
naturalesa, com una vklua que s'endola, es despren
de mica en mica, de tots els seus ornaments i atrae
this ; que el sol declina cada dia Inés en l'horitzó, les
nits s'allarguen, els crepuscles són curts i esmorteits,
el cel s'ennuvola, els ocells emigren, les flors es mus
tiguen, les plantes s'assequen i el vent, fort i molest,
despulla els arbres de les seves fulles esgrogueides...
Ilavors cal confessar que la tardor és molt trista,
rnolt

de la joventut i de l'edat viril i, afavo
la
sort,
han aconseguit acumular mitjans su
rits per
i les

* *

Les estacions de l'any s'han cornparat molt encer
tadament amb les principals edats de la vida huma
na: així s'ha dit que la joventut i la vellesa són res
pectivament la primavera i l'hivern de la vida, i que
la virilitat és una semblança de l'istiu.
Seguint aquesta bella comparació, podem dir que
la tardor és un símil de la nostra existencia durant
el període de transició entre els darrers anys de la
virilitat i els primers de la vellesa.
Aquest període de la nostra vida ofereix també dos
aspectes totalment dif erents, segons com es consi
dera.
Per aquells que han aprofitat degudament el temps

D'aquesta barreja d'alegries i de tristeses, d'aques
simultaneitat de béns que adquirim i béns que
ens desapareixen, n'hem de treure una Iliçó profitosa
ta

per al nostre esdevenidor.
Deu no vol que posem el cor en les coses de la
terra, on només hi som com ocells de pas, perque
no ens facin nosa per anar al cel, que és la nostra
pátria definitiva ; i per a ensenyar-nos que totes elles
són caduques i movedisses i que en aquest món no
pot haver-hi mai satisfacció completa, fa que tan tost
posseim els fruits exuberants que ens prodiga la tar
dor, ens veiem privats deis bells encants que ens of e
ria la naturálesa, i que quan en arribar a les acaba
Iles de la virilitat ens pensem viure f eliços amb els
cabals acumulats a cópia de suors i sacrificis, les xa
cres i els desenganys amarguin cada dia més la nos
tra existencia, empenyent-nos cap a la decrepitud.
Per aixó, com observa Gaume, cada tardor, per
la diada de Tots Sants, quan els pagesos contem
plen satisf ets els vins que emplenen els seus cups
els blats que curullen els seus graners, l'Església
nostre Mare ens obre de bat a bat les portes de la

celestial Jerusalem, i deixant-nos besllumar la glória
inefable que f rueixen els benaventuarts, ens diu a
tots amb amorosa veu : Aquests béns que acumulen,
aquestes collites que tant us alegren, no són més
que una imatge dels béns i de les alegries que us
esperen mes enla del sepulcre. Sernbreu virtuts i
collireu mérits ; ennobliu les vostres mires i penseu
que el cel amb les seves palmes i corones, amb la
seva

l'únic

glória i els seus torrents de delícies,
objecte digne deis vostres afanys.

eterna

DOMÉNEC CABALLERIA I COLLELL
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L'estética d'En Feliu Elías
Fa deu anys,
el més eminent
"La Bellesa resideix en qualsevulga pan t de
l'univers per insignificant que aquesta sigui
COM ENS E'NSENYA u. CATECISME" [ ?]
Fam Etras : La Pintura Francesa Moderrui,

página 8g.

pertorbació d'idees de qui l'ha

Delatora de la

crita, perqué el Catecisme

es

instrueix de la Be
Ilesa sinó de Déu, la frase estranya que copio és un
tast de la filosofia confusionária d'aquest complicat
senyor ; i és una mostra de les més típiques, perque
la identificació de religió i estética és la seva predi
lecta doctrina. Sensual fins a l'últim extrem, "sen
sual fins a l'anima", paraules són seves (r), no té
escrúpol a parlar de mística i a presentar-nos el mis
ticisme com un aliat de la seva "golafreria santa",
i de "revangeti de la llordor" que als artistes pre
dica (2). De vegades haureu sentit o vist, en brin
dis, discursos o gasetilles, els tópics insubstancials
de la religió de l'art, l'artista revelador de la be
Ilesa, etc. Aquesta literatura és banal i vulgar a tot
arreu menys a la boca del senyor Feliu Elias. Ehl
ho professa en seriós. El pintor, pinti el que vulgui,
fa religió quan pinta. Pero ço que el pintor no ha
de pintar, és coses de religió, perque llavors no fa
pintura, fa propaganda.
Basti-li, dones, al pintor el seu art, ccm a religió,
perqué si gosa esmerçar color i ratlles en grafiar
assumptes de pietat, fa una obra impura que no és
art, sinó proselitisme. Encara és molla la tinta d'a
quell elogi traidor d'En joan Llimona, on Ii exal
tava els paisatges "que fan veure l'anima de les co
ses" i u enfonsava la pintura religiosa que pertany
a "rart, per tots
conceptes inferior, del propagan
dista" (3). La idea que l'artista és el revelador de l'as
nima de les coses, que la seva "exploració" del món
fenomenal és parenta de "rexploració mística", que
la reeixida del pintor és germana de "restat de re
velació o clarividbncia que els místics de totes les
religions experimenten", sorda en aquell article de
La Publicitat (4) a continuar una propaganda esté
tica que ja fa bastants anys que dura. La segona
part d'aquella assimiráció qualitativa de l'artista i
el místic, és el declarar inferior, impotent, el místic
en comparança amb el pintor. Davant de la revela
ció pictbrica, la gent acata el triomf de qui li ha re
velat l'anima de les coses ; davant de la revelació
mística, la gent dubta... Escolten les paraules autén
no

ens

tiques :

"Els místics
tre llur euforia

no

poden,

com

els

pintors,

transme

cognoscitiva [euforia: altra paraula

amagatall, com la de l'esoterisme; són eufbriques
les drogues soporífiques i excitants : opi, cocaina, et
cétera, i resulta, per tant, de bellíssima aplicació en
materia de misticismel com ho pot aconseguir el
pintor. En presencia de les dues activitats espiri
tuals, la gent DUBTA

o no s'interessa per respecte
la contemplació inédita del místic, i en canvi es
meravella davant la retransmissió perfectament ob
jectiva que el pintor és apte a produir" (La Publi
citat; article citat; els subratllats són meus).
a

un

llibre que

alguns aprecien

com

d'En Feliu Elias plantejava aquesta

doctrina, i rellegides ara aquelles pagines, en les
quals una generació hi passá els ulls distrets, deseo
breix tota la malicia que portaven. Es allí on, amb
exemples deis quals veiem ara tota la dolenteria, uni
fica el fenomen estétic i el fenomen mistic sota un
judici comú d'inconscQncia. "No hi ha justificació
lógica deis fenomens estHic i niístic, perqta ells es
realitzen en plans ultra-intellectuals EN ELS QUALS
LA INTEL1LIGÉNCIA NO Hl TÉ JuRISDICCió ; per tant,
no hi ha «lira llenguatge que
restItic per a expli
car-los" (a). Caseqüencia : la primacia de l'artista
sobre el místic.
De seguida d'aixo, d'un sol gest involucra en la
mateixa definició d'inconsciencia les visions de San
ta Teresa, la pintura holandesa, les tragédies d'Es
quil i la música de Bach, i fixeu-vos, lectors, com
filosofa : Diu que "no hi ha dret a negar" "la R ea
litat Pura [termes que en el llenguatge de l'Apa
semblen voler dir la visió subjectiva] que aquell op
timisme [el deis qui revelen la Realitat : artista o
niístic] pa/pa i adora", "perqué NO ES POT
CONTROLAR LA CONSCIINCIA deis qui corrí
prenen aquell llenguatge i en f rueixen la beati
tud". Encara que "menteixin, fingeixin o exagerin",
aquests homes (místics o artistes) ve a dir en les
ratlles següents que són tot ells igualment irrespon
sables (p. 38).
M'Id) encamina al resum que en més ciar Ilen
guatge pot fer-se d'aquesta doctrina : la ficció artís
tica és tan sagrada com la visió mística; la visió
mística no és pas més veritable que la ficció artística.
Altres fragments del capítol fan ressahar aquesta
greu, impossible posició : Trobem primer que honi
assimila la inspiració artística (mera exaltació natu
ral) amb la inspiració i l'extasi místic (d'ordre so
brenatural), en comparar com fa l'autor (p. 30) l'ex
citació del Greco o de Goya amb els arrobaments
de Santa Teresa. La identitat d'ambdós fenómens
la torna a remarcar en les pp. 31 i 32, on pronun
cia en passar el norn de Bergson, nom que evoca la
filosofia de la intuició que pel que en sabem, con
sona bé amb el subjectivisme a qué En Feliu Elias
redueix els dos fenbmens : estétic i niístic. Més avall
diu que la visió del místic és potser més intensa que
la de l'artista, pero que L'ACCIÓ DEL MISTIC
ÉS, en canvi, INFERIOR A LA DE L'ARTISTA
EN EFICACIA" (p. 37). No podia retreure un
cxemple més contrainclicat per a provar la tesi de la
ineficacia del místic : Sant Francesc. El senyor Elias
pronuncia aquí el nom de Sant Francesc, i l'equi
para amb el quietista Molinos ! i amb Saadi, poeta
molt conegut a Pérsia. Atribueix a tots tres "el do
d'unir a una gran receptivitat mística, una gran ex
pressivitat estética, potser per rabsIncia total o par
cial de metafísica". No cree que es pugui dir que
és absenta la metafísica del cristiá, i menys del sant,
i menys del Cantaire joiós de la Creació.
Peró el fenomen estétic, no solament supera al
f enomen místic, segons En Feliu Elias, sinó que és
la pura revelació de la Divinitat. Així ho declara en
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explanació del seu sistema estetic, publicada
al periódic Vell i Nou, declaració equi
valent a confessar-se panteista. "Més que com a rc
sultat de la vida el fenomen esUtic apar existir per
si mateix, apar a !'artista com la manifestació de la
mateixa Divinitat" (6). I més aval!: "la revelació

una

l'any 1918

en forma tan semblant a la revelació
que genéricament ambdues es confonen. Es
una visió nova, esplendorosa, és la caiguda de da
munt deis ulls de la bena de la realitat convencional
i la consegüent aparició de la Divinitat". "Aquesta
Divinitat o Pura Realitat [ho veleu, go que hi ha
dms del Realisme de l'Apall apar l'Evidencia a-ló

estética neix

mística

gica, la raó d'ésser de les coses". Llavors "un reli
giós optimisme... invadeix la consciencia de l'artista
en sa relació amb lo conternplat." Cal retenir aques
ta frase religiós optimisme, perque és el pont per
l'estetica d'En Feliu Ellas introdueix

on

a

la

seva

propia religió i a la seva própia moral, go que será
objecte d'un altre article analític.
Apuntem sols, de moment, que l'optimismo del
fenomen estétic el contraposa al pessimisme del f e
nomen místic, i que damunt d'aquell optimisme re
colza la supremacía de l'estetica, no solament sobre
la mística, sinó sobre la Teologia!
La fase última del confondre l'estética amb la

mística és el confondre la pintura amb la religió.
"Un pintor realista no pot refusar-se mi a pintar,
a pretext d'idees, cap mena
de composició; totes
són per a ell santas i bones; totes són eminentment
religiosas" (7). I aquesta religió de la pintura és
transcendental que la Teologia. "Com delem
la pintura bona és erninentment religiosa en
quant revela als ulls deis profans tota la grandesa
del món". 1 "posar de manifest als ulls de tothom
aquesta magna transcendIncia del món fenomenal,
es quelcom de més emocionant a la fi, quelcom de
més persuasiu, que aquest transcendentalismc urna
mes

abans,

ginatiu

TEOLÓGIC s'EsPoRçA

QUE EL VERB
ENTENIMENTS

RIR

ALS

OS"

(8).

DISTRETS

MS

EN SUOGE
INCAPA
O

Propietat d'aquesta nova religió de la pintura,
d'aquesta religió identificada amb l'estbtica, és l'ex

en el seu triple contingut
essencial de dogma, moral i culte. "Reprenent el
tema de la identitat deis fenómens estetic i religiós,
diguem aquí que no es pren per religió el conjunt
de dogmas i ritus que formen el mecanismc social
regulador del concepte de Bé i de Mal. Aqueixa,
com fa notar En Jules de Gaultier, és UNA IDEA
RELIGIOSA IMPURA, UNA DESQUALIFI
CACIó DE LA RELIGIó" (9).
En pie prosehtisme d'aquesta religió de la pintu
ra, religió en la qual "les obres d'art són el verb
revelat per qui les sap sentir" (ro), ens fa En Feliu
Ellas un sermó fervorós, una hornilla eloqüent i ca

cloure la Religió veritable

fort de realisme, aquest
accent de realisme estricte, DEPURAT DE TOTA 1,LEI
DE SIMBOLTSME [j0 subratllo: és l'odi al símbol, de

tequística : "Aquest punt

qué parlávem altre dia], sensual fins a l'anima [sub
ratlla

el!] és el que li cal

respondre

la

a

la

nostra

al sentirnent sincer de l'art

sou

pintura per a
propi. Sensual

de

a l'anima [jo subratllo], perque pel pintor rea
lista l'anima de les coses és (tiza: un centrifugismc
de sensualitat [jo subratlloi, aquella alta sensuali
tat que ve a ésser con) la dilució en el coneixement
humá de les esshwics bo i revelant-se" (ir).
L'ánima de les coses, la revelació de ránima de
les coses és l'objecte central i la finalitat última, de
l'estética, de l'ética i de la religió en aquest apóstol
novíssim del panteisme. En son ofici de pintor,
En Feliu Ellas s'especialitza en "bodegons" i natu
res mortes, go que illustra singularrnent la seva filo
sofia. El seu quadro que hi ha al Museu Municipal
d'Art Modero revela a l'espectador ránima d'una su
crera de porcellana, un flascó, una ampolla, quatre
llibres en pergamí i un bronze budista. En canvi,
ránima de les persones no li mereix interés ni té
lloc en el sistema.
L'ánirna personal no entra en l'esfera de la Pura
Realitat que el senyor Elias dibuixa. El misticisme
que se n'ocupa, és un misticisme pessknista [el con
tracop a l'optimisme de l'estética]. Es un misticisme
antimístic, ve a dir ; i molt pitjor que aixó: és
EGOISTA i és INHUMA. Res tan egoísta, res

fins

tan

inhumá,

segons

ens

intercssa,

no

sembla,

corn

l'ocupar-se

en

la

salvació de la própia ánima, coni el fugir del cástig
etern. Acabaré amb una cópia textual, perque es vegi
de quina manera rexploració de l'ankna de les coses
porta a la negació de ránima personal, a la negació
de la vida eterna i al menyspreu de la Institució
divina que es dedica a la tasca egoista i inhumana de
salvar ánimes:
"Aquest misticisme pessimista és el que practi
quen els esperits EGOISTES i pusillánitnes, abran
dats i enfollits per l'escalfor encara llunyana de les
flamas de l'infern, els esperits obsessionats pel dra
ma de la salvació exclusiva de la prdpia anima, es
perits INHUMANS... Aquest ascetisme practic no
té

res

que

veure

amb el

misticisme,

sinó tal vegada amb les Societats d'Assegurances de
vida... de vida eterna, si es vol" (12).
Els darrers punts suspensius són al text. La reti
cencia final despectiva, alludint a l'Església Cató
lica: "Societat d'Assegurances de vida eterna", és
també una revelació. Revela tota ránima del senyor
Feliu Ellas.
R. RUCABADO
Simó Gómez, p. 156.
(2) Ibid.
(3) V. CATALUNYA SOCIAL, Ilúttl. 255, 31 marl 1926.
(4) L'obra de Joan Llimona, "La Publicitat", 17 març
de 1926.
(5) Joan Sacs, La Pintura Francesa Moderna fins al
Cubisme, Barcelona, MCMXVII, pp. 37 i 38.
(6) A propósit del "Concepte general de la ciMcia ca
talana", llibre famós d'En. Francesc Pujols. 1. La Pura
Realitat (acabament), Vell i Nou, núm. 79, 15 novembre
1918, p. 421. (En Francesc Pujols havia dedicat a En Feliu
Elías un capítol amb el títol: "La crítica artística de l'Apa”,
en el qual s'equipara En Feliu Elias, com a tractadista d'es
tetica, amb En Milá i Fontanal!)
(7) Simó Gómez, p. 121.
(8) Ibid.
(9) La Pintura Francesa Moderna, p. 35.
(To) Benet Mercarlé, p. 99.
(n) Simó Gómez, p. 156.
(12) Vell i Non, ibid.
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a saber el consum de garrofes que s'ha fet
que es falsifica el café.
Ara comprenem per qué hi ha tanta de gent que
fa el burro !

manifest la seva admiració.
La notable cantatriu Concepció Callao, que va
pendre part al concert, quan Ii fou ofert un ram de
flors, °frena un clavel! a En Casals.
Aquesta delicadesa produí una gran ovació.
Després d'interpretar "La nit de Nadal" d'En
Lamote, aquest sortí a saludar, i estava tan emocio
nat que abraça efusivatnent al mestre i Ii féu un

petó.
En Balcells, director de l'Orfeó Gracienc, que va
pendre part al concert, estava també emocionadís

sin'.
A l'acabament del concert,
saludá un professor que fa
flauta.
pas,

I

cl'ença

Diurnenge darrer, l'orquestra meravellosa que diri
geix En Pau Casals ens va donar un concert
En Casals, com sempre, va obtenir un gran triomf.
El públic ja no sabia com f er-ho per a posar de

un
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El govern italiá ha pres l'acord de clausurar totes
les entitats titllades d'antifeixistes o de poc amigues
amb el régim imperant.
Aquesta clausura s'ha fet invocant la llei de segu
retat de l'Estat.
Aquest és un camí molt expeditiu per aconseguir
que hi hagi una•pau completa.
Suprimits els dlaris d'oposició i taincades les en
titats desafectes al feixisme, la tranquillitat será com

pleta.
aquell revolucionani que hauria es
professor de lógica: tallarem el cap a
aquells que no vulguin seguir-nos, i quan els

Es
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el que deia

bon

un

tots

haurem

mort

el món será nostre.

instáncies del rnestre,
admit ablernent la
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sonar

créiem que

regar-se a coll-i-be el mestre i
falment per la sala.
*

*
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En passar per davant d'un quiosc hem sentit una
fetor molt desagradable. Hem girat el cap i hem vist
exhibits dos exemplars d'una publicació pornográ
fica. Aquesta publicació havia estat suspesa, i ara
torna a publicar-se amb el seu nom primitiu.
La pornografia está d'enhorabona. Ha aconseguit
sortir novament a la llum, amb el seu veritable nom,
una de les publicacions que més estralls ha fet en
tre els joves.
Si hom castiga durament els comerciants que adul
teren els queviures, matant la vida del cos, per qué
no s'ha de castigar també els que maten la vida de

Als Estats Units ha triomfat una senyora, en les
eleccions, per al cárrec de governadora.
Ara sí que és un fet alió de: si las mujeres man
dasen!
Calculen quins parlaments fará el dia que reuneixi
a les comissions del seu districte.
La majoria de les dones quan parlen no acaben
mai la corda.
I encara hi ha senyores que creuen que n'hi ha
darreres

que

no

parlen gaire!

>Una d'aquestes senyores exclama, en una reunió :
—És ben estrany el que passa amb els bornes. S'en
tusiasmen únicament amb les dones que parlen molt
i

no es

recorden de les altres.

bé,

senyores
respongué somrient
concurrents—: i quines són les altres?
—

*

*

un

deis

*

l'esperit?
*

*

*

S'ha descobert una important falsificació de café.
Ara resulta que en cornptes de prendre, en havent
dinat, una tasseta Uromátic café, prentem suc de
garrofins i de cigrons averiats.
Miren que cada dia se'n saben de noves.
Per qué us heu de trencar el cap estudiant i fent
invents si hi ha tants desaprensius que es fan rics
donant-nos gat per liebre?
Les Ilavors de garrofa eren recollides als estables.
Aquestes eren, naturalment, bavejades pels cavalls.
pensar que nosaltres posávem aquest suc infecte en
'tassetes de porcellana i preníem el sucre amb pinces

d'argent
Quin desengany ! Haver convidat els amics
dre substancia de garrofa!

a

pen

Aquest número ha passat

Actualment s'está construint a Barcelona, de cara
al mar, un Hospital d'infecciosos. L'alcalde, que ha
visitat les obres, ha declarat que dintre d'aquesta es
pecialització, será un dels millors d'Europa.
No n'hi ha prou, peró, que sigui bonic i que re
uneixi tota mena de condicions. Cal també que sigui
molt gran.
Si hi han d'anar a raure tots els homes que estan
infectats, ni amb cent hospitals n'hi haurá prou.
*

*

*

En Lerroux ha estat detingut per haver fet unes
suposades manifestacions revolucionarles en una
carta particular.
Les cartes són perilloses. Hi ha gent que per mor
de les cartes no solament ha perdut la llibertat, sinó
també els diners.
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a

republicans.

Referent als senyals deis
lávem l'altre dia, hi ha

una

nous

altra

temps de qué par
nova

interessant : la

qüestió deis territoris de Tacna i Anca, que tenia
anys ha fortament enemistades i a punt de guerra les
repúbliques de Xile i Perú i molt descontenta a la
de Bolivia, s'ha endegat per camins amistosos Un

altre indici que fa joc a aquest és la promptitud atnb
qué l'imperialisme furibund del Duce ha afluixat da
vant les reclamacions

diplomátiques

del govern fran

cés pels atropells feixistes de Vintimiglia. Tothom
tenia por de les conseqüencies i s'ha resolt rapida
en

semblant.

encara

f ora. Les més notables són les eleccions mu
nicipals angleses favorables al Trade-unionisme ; les
deis Estats Units, als demócrates ; les de Grecia, als

ment

negocis, per suprems que siguin, quan arriben
posar en perill la vida económica de la nació, han
de calcular-se amb una altra aritmética...
Ja parlávem fa dies de les perdues fabuloses que
la vaga minaire costa a la Gran Bretanya. Foques
vegades aquest nom de Gran Bretanya pot aplicar-se
amb més de raó que ara en contemplar-la impávida
davant d'un cas semblant. Cap poble del món, ni
antic ni modem, no hauria aguantat així un enruna

runes.

pitjor, tant, que s'ha vist obli
gat aquell govern, tan ric, a demanar almoines als
estrangers per als damnificats. Etc., etc.
En el terreny polític, passen igualment moltes de
coses
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També f ora d'Espanya passen moltes coses.
Els diaris fa temps que semblen una lletania ca
tastrófica. La de la Florida amb la destrucció de la
platja de Miami coberta de palaus sumptuosos i lloc
que ha ocasionat tants de morts i tantes

A

certs

ESPANYA ENFORA

nia,

CI

obrers, tal volta perque fan més xifres, oblidant que

que passa

d'impúdiques

O

pau i amistat.

Els recents negres pessimismes de Lloyd George
que han pertorbat molts esperits, s'han esvait promp
tament.

a

Imitar

En un deis collegis de nois regits per una Comu
nitat religiosa, a primers de curs aparegué a la por
ta l'anunci que amb vertader gust inserim i que ens
plauria moltíssim que arribés a coneixement de tot
hom i f os imitat i seguit i complert, majorment en
la part que fa referencia a les senyores i noies.
No fa pas més aquesta Comunitat religiosa que
seguir els repetits manaments de S. S. el Papa
Pius XI a les comunitats religioses i als fidels en
general i al mateix temps els de l'Església Católica.
Diu així :
"Avís: Els nostres collegials no tenen vestit es
pecial, mes han de vestir-se segons les regles de la
modestia cristiana.
No podem admetre, entre els collegials, el noi que
vagi escotat, sense mitges i amb pantaló que no arri
bi almenys fins al genoll.
Res no direm de les senyores i noies que visitin
aquest Collegi, perque les suposem més afanyoses
d'acreditar la dignitat i la modestia llur, que no pas
de seguir modes ,poc decents i reprovades per la

Església".

L'únic punt veritablement desconcertant en la po
lítica mundial és la persecució als nostres germans
de la "Nova Espanya", de la qual parlen abans.
Les ultimes noves són esgarrif oses. Els católics ro
bats i assassinats en llurs cases i pels carrers, s'han
vist en el cas de fer ús del legítim dret de defensa.
La guerra civil és un fet, peró una guerra provocada
sostinguda per Calles i els seus botxins amb una
ferocitat de qué no hi ha exemple ni en els temps

No hem de fer cap comentari ; tant amb les noies
i amb els nois que assisteixen a les escoles de les Co
munitats religioses, arreu de Catalunya, es compleix
el primer parágraf d'aquest avis.
Pel que fa a les senyores i noies, es veu que no
s'han donat per enteses i cal insistir, i cal més que
insistir, manar i Si així encara no se'n treu esmena,
cal obrar.

nlés bárbars de la Roma pagana.
Altrament Bélgica ha pogut estabilitzar la seva
moneda sacrificant l'antiga i establint-ne una altra

Federació Cata1an1 d'Estudiants Catblics

sólida.ment garantida.

CURS

França treballa

ferventment per a imitar a la 3eva
veina i aliada, peró la tasca francesa és molt més
difícil. Ara per ara el franc puja i es sosté per da
rnunt del 20, tipus que molts financiers creien pru
dent per a procurar l'estabilització. Poincaré porta
la de guanyar la magna partida, cosa que pocs espe
raven d'ell.
De la vaga

Zis patrons

esdevenen millors.
que els
irreductibles
mostren més

anglesa les

es

santa

noves
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UPANYA
Rebem noves ben consoladores del fruit espiritual
amb que Nostre Senyor ha estat glorificat en la dar
rera missió que per terres de Mallorca ha donat nos
tre bon amic el P. Ramon M. Bolós, S. J.
En la tardor i hivern passats missioná en les ciu
tats de Sóller i Manacor i en les viles de Pollenga
i Porreras, i ara darrerament, en companyia dels PP.
Guillem Vives Pere Blanco, ha escampat la bona
llavor evangélica en la bella ciutat de Felanitx que
ha correspost dócilment a la veu de la grácia. Arri
baren a 4.000 els oients que cada vespre omplien el
temple. Al Rosari de l'Aurora, a dos quarts de cinc
del matí, hi arribaren a assistir unes i.000 persones.
Les solemnitats del Via-Crucis pels carrers de la
ciutat i la del Perdó commogueren fondament la
ciutat que és d'unes 12.000 ánimes.
Un bon amic nostre que s'hi trobava ens escriu
que a Felanitx no es recordava missió tan esplén
dida com aquesta que acabá el dia de Tots Sants
ainb el sermó de Perseveranga que a hora baixa pre
dicá el P. Bolós.
Ens assabenten de l'éxit que han tingut els cants
religiosos d'En Millet i de Mn. Romeu, que abans
d'aquestes missions eren quasi desconeguts del poble

mallorquí.
a Balaguer i a Mollerussa és esperat
volgut missioner P. Bolós, el qual haurá
de retornar a Mallorca dins de la Quaresma per a
predicar la missió que es té de donar a Palma. A ell
i als seus germans jesuites se'ls ha assenyálat per
a la seva predicació la Catedral.
Beati pedes evangelizantium pacem...

Sabem que

el nostre

—A Avila sha reunit l'Assemblea anual de la Fe
deració Católica Agrária, assistint-hi un nombrós
contingent de f ederats. L'estat d'aquest organisme
és ben satisfactori ateses les dades exposades en
l'Assemblea.
—El director d'El Debate ha donat a Valladolid
una conferencia sobre aquest tema : "La premsa ca
tólica", que domina de valent el senyor Herrera.
Encara que és un tema esgotat, va fer-lo interessant
i

oportuníssim.
—E1 Crédit Agrícola porta fins

d'import

total 21.750 pessetes, concedits a les
obreres que han acreditat trobar-se inscrites
al Regim de Retirs Obrers i haver complert les al
tres cláusules que regulen la concessió del subsidi.
Per pagaments de pensions de capitalització a favor
d'obrers que compten ja 65 anys, la Caixa ha satis
fet 13.434'67 pessetes, i així mateix ha abonat 24.200
pessetes en concepte de 26 bonificacions extraordi
náries de 350 pessetes cadascuna, i 36 de 400, con
cedides a 64 vells majors de 65 anys que, havent
ja percebut l'import del seu compte de capitalitza
ció, han estat compresos en la repartició de la quan
titat procedent del recárrec per al Retir Obrer so
bre les transmissions de béns per heréncies entre pa
rents des del cinque grau collateral, inclusivament,
o entre persones sense vincle de parentesc.
—L'Associació de la Dependencia Mercantil, l'As
sociació de Viatjants, el Centre de Viatjants i Re
presentants, l'Associació Ferretera, l'Associació de
Dependents d'Agents de Duanes, Consignataris, Ar
madors i Similars, la Secció Permanent d'Organit
zació i Treball, la Unió Professional de Dependents
i Empleats, el Centre i Unió Mútua de Mossos i
Cobradors, la Lliga de Corredors i R epresentants,
la Unió Ultramarina, l'Associació d'Agents d'Asse
gurances, i el Centre de Dependents i Empleats
d'Assegurances, atesa la propera convoCatória de les
eleccions de vocals deis Comités Paritaris, integrants
de la Comissió Mixta del Treball en el Comerg de
Barcelona, preguen els seus associats i a la depen
dencia en general que s'interessin si estan inscrits
en el Cens electoral, i a l'efecte, poden personar-se
a les oficines de les esmentades associacions o bé a
les electorals installades al domicili de la Unió Pro
fesional, Ciutat, 5, primer, tots els dies feiners, de
deu a una, i de dos quarts de deu a dos quarts de
dotze de la nit.

nitat

ara

concedits cré

agricultors per 3.600.000 pessetes. Tracta la
Junta central d'ampliar a 15.000 pesetes el crédit
personal, molt esquifit avui dia.
Ho estimem prudent atesa la probitat i seriositat
dits als

dels pagesos que han f et ús del crédit.
—En el passat mes d'octubre la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis ha cobrat per im
posicions la quantitat de 17.376.642 pessetes i ha
pagat per reintegres d'estalvi, terminis mensuals de
pensió i capitals diferits reservats, 16.496.921 pes
setes. Resulta, per tant, una diferencia a favor de
les imposicions de 879.721 pessetes.
A 31 de l'esmentat mes el saldo d'operacions de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
era de 248.726.185 pessetes, de les quals correspo
nen 210.152.506 a l'Estalvi a la Vista ; 7.897.569 a
Estalvis Dif erits i 30.678.090 a Segurs Socials.
En el mateix mes aboná 435 subsidis de mater

ESTRANOER
A Viena tingué lloc l'Assemblea anual de la Fe
(leració de les Unions Inte•lectuals, a la qual assis
tiren representants de deu nacions. L'objecte d'a
questa internacional de gent saberuda és procurar,
amb la intelligencia de l'élite intellectual, la conser
vació i aSermament de la pan, danés del mutu servei.
—En rúltima Conf erencia plenária del Partit
Treballista angles regná molt de fred en tractar-se
de l'auxili que demanaren Cook i altres líders mi
ners per als vaguistes. Acordaren que els obrers que
treballen donessin voluntáriament un penic cada u.
—A la Gran Bretanya reben almoina oficial
2.420.700 pobres. Entre aquests i els obrers parats,
com
s'arregla el govern anglés per atendre tantís
sima gent ?
—A l'Argentina s'establirá prompte una caixa de
retirs per als periodistes vinculant-la a la Caixa de
retirs obrers.
—El "Labour Party" ha rebutjat per 2.706.000
contra 449.000 vots la proposició relativa a l'afilia
ció deis comunistes al partit laborista.
Els obrers anglesos encara tenen seny.
—El Congrés d'hostalers reunit a Budapest acor
dá, per unanimitat, suprimir les propines i substi
tuir-les per un supletnent a les notes de despeses,

proporcional.
—La "llei seca" ha estat
de majoria.
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eminentment práctics

CLASSES GENERALS, QUOTA MOD1CA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones
ASSIGNATURES: Teneduria.—Cidcul—Lletra

places.

comercial.—Correspondancla.—Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés Angl?s.—Alemany.—Classificació
i
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cornercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Mitquines de calcular,
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SER LIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unla de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Flavana Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
[-jayana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

Gijón

Linfa de Buenos-Alres.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 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.
Llnia 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 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unía de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 1 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico 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 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península Indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especlals deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
Aquests vapors admeten cárrega en les condlclons més favorables 1 passatgers, als quals
a Companyia dóna allotjament molt cómode1tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servel. Tots els vapors porten telegrafía sense flls.
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cerebral, produYdes pel desgast físic i intel•lectual.
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