11NY:A
O C .11"Ximi
Any Vil. Núm

306

PUBLICACIÓ
SETMANAL

Un any, 10

pies.

REDACCIÓ

1

—

Núm. solt,

20 cts.

ADMINISFRACIÓ

DURAN 1 BAS,

11

BARCELONA

2

de abril de

1927

APARTAT 273
TELÉF. 1171 A

L'home í l'Esta,
La doctrina de l'Església és doctrina •de pon
entre l'individu i la societat. En cap es.•
cola com en la de la filoso fia católica no es troba
tan clara i tan neta la separació entre les destina,
cions individuals i les socia,ls, i, per tant, en cap
doctrina no destaquen d'una, manera més delimi
tada els contactes entre lo que al món individual,
a la persona humana isoladam,ent considerada es

deració

den,

social

i ço que

a

l'individu

com

a

membre del

cos

pertany.

Per aquesta raó la doctrina católica, en cada
histaria, en cada evolució del pen
sament humá o deis fets reals, posa l'apostilla cor
responent derivada de la seva doctrina harma
inca, equilibrada. Quan una reacció individualis
ta, com la derivada de l'Enciclopedisme i la Re
moment de la

volució francesa, tracten de fer un, déu de Phome
Proclamant per boca de Roussea,u que la societat
li és un destorb, un alegit, la doctrina católica
recorda la necessitat de la sociabilitat; i clamad
les conseqüancies d'un individualisme eixorc, que
Porten a l'exalçament dels drets individucds, a la
guerra econamica despietada i, com a conseqüan
ela, a l'anorreament del feble, s'instaura aquesta

sociologia católica que, en el fons, no és más que
una página de la filoso fia catalica de sempre. I
l'individu ve defensat davant els excessos de i'Es

els drets individuals vénen reconeguts en, els
límits veritables, i l'home econamic es con,
tingut en el seu terreny veritable a fi d'evitar que
l'home es converteixi en llop de l'hom,e.
I al revés, quan les conseqüancies d'un excés
de sociologia, d'aplicado de doctrina social ens
tat

seus

Portarien a l'oblit de ço que l'hom,e significa, al
rovellament de la doctrina sobre l'etern problema
de les destinacions individuals, la filosofía catalica ens recorda de manera ben pulesa que, al cap
i a la fi, una
societat és un mitjá per a l'holle i que
el Problema de fons és el problema de la nostra

justificació

per darmunt de tota cosa.
darrera la Revolució francesa, amb
aquella flama d'exaltació de 'drets individuals,
amb la destrucció de tota organització gremial,
les escoles cattiliques s'han apressat a defensar els
I així

eterna

com

drets socials de l'home, suara, davant el dany que
el culte a la collectivitat podría portar, l'Església
s'apressa a fer-nos notar els perills d'un exalça
ment excessiu de ço que esperit collectiu significa,
recordant com ara i sempre l'única substancia im
mortal del món és l'esperit, l'anima de l'home, la
qual no ha de sacrificar-se a res más ni a altra
cosa per exceblent i alta que sigui.
El socialisme d'una banda, l'estatisrne per al
tra, han portat el món a camins equivocats en ço
que diu referencia al sacrifici de l'home clavant
la coklectivitat; i s'ha corregut el perill d'arribar a
alió que en termes gráfics un company nostre
n'ha dit el sacrifici de la Moral a la Sociología;
i qui diu Sociologia diu Estat, diu Nació, diu
Coblectivitat. I l'Església ara, d'un quant temps
banda, ens ve recordant sempre que
a aquesta
l'ocasió ho porta, els drets individuals davant el
Moloch de l'Estat, davant els excessos coblectius.
En el plet de /'Action française, primer; en el
discurs al Consistani de Nadal de 1926, després,
el Papa va parlar prou ciar en aquest respecte re
ferint-se a la doctrina en el primer assumpte i al
fet concret del feixisme en el segon; pera denun
ciott sempre el mateix perill. Suara, en, altre dis
curs adreçat als sacerdots i rectors predicadors
de la Quaresma en les parróquies de Roma, Sa
Santedat ha insistit en el tema amb paraules que
no podem deixar de reproduir ja que, sobre la llu
minositat que en traspua, demostren la insisténcia
del Papa i, per tant, la importancia inmensa que
el Pare deis fidels concedeix al tema.
Digué així Pius XI, segons L'Osservatore Ro
mano :

"A ta,ls intarprets, tan fidels i eficaços, el Sant
Pare volio, confiar algunes de les seves més greus
preocupacions, que avui es fan sentir més que
mai, formulant alguns pensaments i suggeri
ments, els quals —no en dubtava— els predica
dors tindrien en el degut compte i trobarien ma
nera de fer entrar en el programa que per a la

imminent predicació havien fixat. Desitjava,
dones, el Sant Pare que els predicadors inculques
sin un pensament important fora mida: go és, el
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veritable concepte de l'autoritat, de la societat, de
les funcions de l'autoritat i de la societat i d'a
quells que la constitueixen. I volia dir aquell con
cepte que és tan divinament lluminós i pel qual
podem veure coni, en la formació d'aquella, so
cietat que hauria de considerar-se com a rnodel
i prendre's per norma de totes les altres, ço és
l'Església, ressurt admirablement el designi que
domina tota aquesta divina construcció: el res
pecte a la individualitat humana. No són els ho
mes per a l'Església, ans l'Església ha estat crea
da per als homes. "Propter nos homines et pro
pter nostram salutem."
"Propter nostram salutein" mitjançant, abans
de tot, els Sagraments, els quals obren la gracia
regeneradora i salvadora. PerqW l'home no és,
no pot ésser, mitjá: ell és fi— no, ja s'entén, el
fi últim i suprem que és Déu—, peró, en el creat,
l'horne és verament el fi, el centre al qual tot és
ordenat, fins quasi a penetrar en el món invisi
ble, car els angels mateixos són cridats a la guar
da i al bé de les criatures humanes. Concepte be
llíssim, aquest, i que no és pas confós o deseo
negut. Per tant, ni el concepte d'estirp, ni tan sois
el d'Estat o Nació, no han de predominar sobre
tot: "Propter nos homines et propter nostram
salutem" i per aquest objecte, talment, per aques
ta finalitat, P.Apóstol deia al Salvador: "Dilexit
me et tradidit semetipsum pro me." Considerin,
per aixó, els predicadors com és gran aquest con
cepte, com és important i capaç d'immens des
envolupament i de consegüents aplicacions."
Després d'aquestes bellíssimes paraules caldrá
que nosaltres emmudim i ens contentem amb re

SO

A

NY

flexionar

C

I

AL

Papa exposa amb
contundéncia. Davant la desvia
ció de la gent d'En Maurras, davant la mica, de
filosofia i molt de práctica que en aqu.est camí
porta exposat i fet el feixisme, no cal sinó re
cordar quina sigui la doctrina católica i quina
els conceptes que el

tanta claredat i

sigui la doctrina

no católica davant les destina
cions de l'honre i de l'Estat. És l'home per a la
societat o és a.questa per a l'home? És l'home per
a l'Estat o és l'Estat per a l'home? Amb quina
claredat contesta el Papa recordant que l'home
no pot ésser mai milla per a res, sinó fi dins el
món!
Al cap i a la fi, res de nou no ens vénen a por
tar aquestes doctrines i aquells fets: el concepte
paga de l'Estal, i prou.. El que hi ha és que, feble
com és l'enteniment humá, vincladís com és el nos
tre intellecte, de tant en tant cal recordar lo que
mai no hauria d'haver oblidat. Ni el socialisme,
ni les doctrines estatistes, ni el fet italiá mussoli
mista ens han portal res més de nou que aquell
concepte paga de l'home per l'Estat, al qual cal
°posar el concepte cristiá que tot quant en el món<
és per a l'home és, propter nostram salutem. I
encara que en aquestes pagines hem exposat repe
tidament la doctrina, i encara que hi hem insistit
sobradament, aras en el moment en que el Sant
Pare exposa novament la seva greu preocupació
per aquesta qüestió i per aquesta deformació
ideológica, CATALIJNYA SOCIAL, té el deure de re
collir en les seves pagines aquesta nova vibració
que, venint d'on ve, és per a nosaltres una llum
vivíssima que tenim el deure de transmetre als
nostres lectors.
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Conferéncíes quaresmals
El nostre company Francesc Manich dona, diu
menge darrer, una interessant conferencia al Cen
tre Católic de Blanes, sobre la democracia cristiana.
En J. Civera i Sormani, divendres darrer a l'esmen
tad entitat de Blanes, dona també una vibrant con
ferencia sobre la persecució deis católics de Méxic,
diumenge parla en el saló d'actes d'una colónia.
obrera d'Ametlla de Merola. Diumenge vinent do
nará una conf erencia a la ciutat de Valls, de pro
paganda franciscana.

de fidels que s'apleguen sota l'ensenya de l'amor i
de la caritat cristiana.
Fins quan les campanes de la parróquia toquen
a morts, ho fan posant de relleu l'esperit de l'Es
glésia, que ens recomana i demana la caritat d'una
oració pels nostres germans que han fet el traspas,
i aquestes almoines espirituals no són sinó manifes
tacions d'amor.
Associem-nos a la joia i alegria deis eslaus.
*

*

*

Els dies 3, 4 i 5 del passat desembre es celebra
eleccions presidencials a la República de Gua
temala. Fou elegit el general Llatzer Chacón, per una
gran majoria de vots.
Un deis primers actes del nou President, atenent
els desitjos de la majoria que !'ha elegit, f ou el d'a
nullar els decrets de 1917 i 1918 que prohibien als
capellans estrangers d'exercir el seu sagrat minis
teri en la dita República, i que motiva tant d'enrenou
ren
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Espumes
Iugoeslávia s'ha celebrat fa poc l'onze cente
de Sant Ciril, el gran apóstol deis eslaus, qui
juntament amb Sant Metodi els convertí a la fe de
A

nar

Jesucrist.
L'Episcopat iugoeslau ha publicat una pastoral

aquella oportunitat.
seu antecesor, menjacapellans
furibund, sem
bla que patí una indigestió de carn de capella, de la
qual morí repentinament.
Demanem a Déu que l'hagi acollit en la seva Santa
glória, i que hagi merescut el seu perdó, peró re
cordem als homes que senten ganes de manejar els
negocis de l'Estat, que la carn de capellá és sempre
indigesta.
en

El

ex

hortant els fidels a celebrar amb tota fastuositat aquest
esdeveniment de l'Església.
Nosaltres admirem l'esperit de l'Església Católica
en celebrar aquests esdeveniments. Sempre
l'amor
í l'alegria sana de les animes justes, apleguen als fi
deis a entonar himnes de glória al Senyor. Comunió
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La política de penetració italiana als Balcans
El govern de Mussolini, saturat com es troba de
la política dictatorial emprada a l'interior, ha volgut
donar també a coneixer el seu programa restaura
dor i redemptor arreu d'Europa i així fer digna a
Italia del seu títol de gran poténcia mundial, sens
fixar-se, peró, poc ni molt en els mitjans emprats
per aconseguir els seus propósits, i que a poc de
començada ja ha suscitat conflictes internacionals,
entre ells el darrer amb lugoeslávia, conflicte com
pletarnent natural si es considera que Italia és un
poble novença en actuacions imperialistes ja que
fins ara ha esmergat el temps coquetejant amb totes
les nacions veines i donant ciares mostres d'una in
temperança molt accentuada.
Entre el representant de Víctor Manuel II i Ach
rned Zogou es signa el passat desembre el pacte no
menat de Tirana pel qual Albania queda, si no de dret
de fet, sota la intervenció financiera, política i eco
nómica de Roma.
El Pacte alludit s'anomena tractat d'arbitratge i
garantía mútua i és redactat en sentit altament per
judicial per als interessos bala/tics i l'omple una tal
malévola intenció en son contingut que immediata
rnent d'ésser conegut pel gabinet de Belgrad, capital
del poble deis serbis, croates i eslovens, en formula
enérgica protesta que s'ha estes rápidament a tot
l'Estat i Iugoeslávia, donant-se compte del perill que
corrien de restar desprevinguts davant el possible
vandalisme feixista, ha decretat la mobilització mi
litar i es prepara a def ensar-se de qualsevulla pene
tració imminent.
Cap nació que f rueixi de vertadera independén
eia i llibertat i sense detriment d'ella pot adrnetre
en les seves relacions internacionals que un Estat
faci reconeixement i surti fiador de la seva integri
tat territorial i prometi que no alterará el régim
Polític que gaudeix en l'actualitat. I com que aquest
és el taranna de l'articulat del tractat de Tirana,
clarament es dedueix que no és precisament la igual
tat que es pot veure en tota relació del dret de gents
la que presideix el pacte esmentat, sinó que mes aviat
sembla escoltar-se la paraula de la nació predomi
nat quan es dirigeix als pobles sotmesos a la seva
tutela.
S'ha infringit, doncs, amb aparences proteccionis
tes que traspuen malicia, les més elementals nocions
de l'autodeterminisme proclamat pel
cosa de posar-hi fi—a falta d'una
Societat de les Nacions conscient i lliure de parti
disines i intrigues : reflex deis postergats régims
parlamentaris
proclamant ben alt que La Moral
Internacional ha d'ésser una sola, i no una per a les
nacions fortes i una ultra per a les febles.
Els signataris de la pau mundial de 1919, per evi
tar el nou enlairarnent de les nacions vençudes i re
del

principi

Dret públic i és

—

novar

n,tent
1

europeu, s'aprofitaren maquiavélical'esperit nacionalista d'alguns pobles de
oriental, per a erigir-los en nous Estats.

l'equilibri

de

Europa

O aquesta

manera

trucció .de la

destruien tota

raga i

possibilitat de recons

pobles germánics, esgotant-los

moralment i material, fent seu, i portant a cap, el
ja postergat "Vae victis"; donant l'espectacle l'his

tóric palau de Versalles, més que de centre de pon
deració i diplomacia, d'un catau on s'hi reunien ra
mats de llops famolencs disposats a esquinçar i a
esmicolar la víctima immolada, que creient-se entre
éssers humans i en el segle xx es conf ia a llur civis
me i dignitat nativa.
Si amb aquesta política de f raccionament l'esde
venidor d'E":11ropa quedava exteriortnent assegurat i
ami) ehl les nacions consolidaven llur independencia,
l'eficacia d'aquest sistema no arribava a la vida inter
na dels pobles, ni a poder mantenir extraoficialment la
llibertat nacional, ja que no existint un proteccio
nisme económic internacional i essent element essen
cial i d'importancia formidable, el desenvolupament
del comerç, indústria i finances, tot i tenint per
sonalitat en el consorci mundial, la balança comer
cial més favorable deis pobles veins els anulla totes
les energies i a la fi no tenen més remei que caure
sota el caciquisme deis Estats plutocrátics i deixar
vía lliure a penetracions i préstecs en forma de em
pi-éstas, concessions industrials, que en no ésser sa
tisfets o cobrats cona és el desig deis prestataris, dóna
peu al proteccionisme polític, després al militar i per
últim el pavelló nacional és arriat per a enarborar-hi
el de la nació intervencionista.
Aquest sistema o truc polític l'empraren per pri
mera vegada els anglesos; passa després a les tretze
colónies nordamericanes : donant-los tan bons resul
tats que, un cop assolida la independéncia, en feren
un sistema ofensiu i defensiu amb el nom de "doc
trina de Monroe", que f ou acceptada amb tota la
bona fe per Europa que no aconseguí d'albirar que
la dita teoria, pels ianquis anornenada de salvació
nacional, era la máscara amb qué cobrien les seves
aspiracions imperialistes, com estan demostrant-ho
avui en dia, palesant les seves vertaderes cobejances
i intencions. Tard és ja perqué el que ha ocorregut
a Panamá, Méxic i Nicaragua pugui normalitzar-se
amb la sola indig,nació popular i oficial deis Estats
intercontinentals. Els Estats Units són avui la pri
mera potencia mundial, a més de la seva omnipoten
cia militar i naval, són els creditors de les millors
hisendes europees i americanes, i són difícils per no
dir inútils quants esf orços morals esmercin per evi
tar aquesta .ignomínia, puix que sois l'esperit patri
deis pobles víctimes de l'egoisme ianqui podrá sal
var llur llibertat.
Liensenyança, peró, que d'aquests fets es pot treu
re en l'afer objecte del present article, és bona i pro
fitosa. És ciar que en el cas del conflicte entre Roma
i Belgrad no es tracta de la preponderancia del mar
Caribe, ni del domini deis canals de Panamá i Ni
caragua, ni de les conques petrolíferes de Vera
cruz ; no obstant i aixó, s'ha d'impedir per tots
els
mitjans les irnitacions perfectes o ridicules d'actes
que si resten impunes quan són comesos per nacions
a qui no arriba la força del Dret públic, és indigne
que es tolerin als pobles que cauen dintre el camp
del Dret internacional i formen part d'una Societat
de les Nacions.
Des de fa un temps el govern italiá es dedica a
la intriga exterior, una mica ridícula; que ho digui
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les clarreres amenaces contra Turquia i França.
D'aquesta darrera tingué bona resposta amb la lliçó
política que li dona, Briand. També cal remarcar el
que ha succeit fa poc a Romania, Hongria i Grécia.
Si Italia vol consolidar el seu domini sobre l'A
driátic, a la qual cosa l'acompanyen alguns drets, no
cal que faci abús de la seva situació privilegiada i del
l'Estat d'Albania, país
seu poder, per aprofitar-se de
indústria nacional més
sembla
ésser
la
on la revolució
próspera per als seus cabdills, i així prendre peu en
els Balcans, realitzant el somni mussolinesc de do
minar Europa Oriental, monopolitzant el mar Adriá
tic, la qual cosa causaria un perjudici immens a Iugo
eslavia, ja que la intervenció sobre Albania significa
per al poble deis serbis, croates i eslovens, quedar
fiscalitzada llur vida marítima i tancat dintre un mar
si

no

la porta del qual sois és guardada per Roma. És per
tant lógica i natural la indignació de Belgrad davant
l'atropell de qué la seva nació companya és víctima,
per causa d'un mal contingut imperialisme.
si Mussolini, portat de les seves aficions cesaria
nes, vol seguir la ruta de les legions romanes : la via
Ignatia cap a Salónica, Constantinoble i l'Asia, ha de
tenir en compte que aquest ideal consagrat de la "ruta
vers

i

l'Est o l'Orient" ha de adaptar-lo als nous temps
amb compte de no perdre's pel camí, car en

anar

la península deis Balcans hi ha ciutadans desitj osos
de consolidar plenament llur 1libertat tan lligada abans
de la guerra pel domini austríac, que no permetran
intromissions de cap mena i que abans de sotmetre's
els hauran d'arrabassar la vida.
.A.1.33ERT QUIRON

La carestía de la vida
No anem pas a plányer-nos sorollosarnent, ni a
blasmar ningú; i no cal que la censura faci punta al
llapis roig, que no hem de dir mal del Govern ni deis
seus amics.
Es pel bé de la nostra urbs que en aquest moment
posem ma a la ploma.
Está passant un fet curiós i ruinós alhora, que la
gent sofreix com si estigués resignada a patir sense
protesta i a viure sense esperança de millor sort. Ens
referim a la puja constant deis bitllets deis tramvies.
Si el pa, per exemple, hagués doblat de preu en un
parell d'anys, els xiscles del poble retrunyirien més
enlla de l'Ebre. I el tramvia, per infinitat de famílies
treballadores, té quasi tanta importancia com el pa.
I el preu deis tramvies va pujant, pujant, pujant...
Fins on arribarem?
Els passatgers no es queixen.
L'Ajuntament no se'n preocupa. La premsa, poc
menys. Peró els pressupostos familiars sovint veuen
augmentar l'inquietant capítol tramviari.
*

*

*

despeses de tramvia, per a moltíssimes famílies
equivalen, aproximadament, a la despesa del
pis. Ho hem pogut comprovar mantes vegades. L'al
Les

obreres,

contava un cap de casa obrer que a casa
tramvies
els costen noranta pessetes cada
els

tre dia
seva

ens

mes.

Els Metros no han resolt pas aquest problema, ni
cap altre de semblant, per ara.
I els tramvies, amb la seva constant puja de preus,
tampoc, ans al contrari.
*

*

*

El que es fa de carregar la má als bitllets tram
viaris en els trajectes dits de luxe, és una lamenta
ble equivocació.
No n'hi ha de seccions de luxe. Encara que la gent
passatgers
en elles vagi ben vestida, la rnajor part de
no viatgen pel plaer de viatjar, sinó per necessitat. Es
la classe mitjana la que en aquests trajectes surt per
judicada; aquesta sofrida i callada classe mitjana,
que es el nervi de la vida ciutadana i la classe social
avui dia més mancada i més necessitada de protec
ció.

*

*

*

Les hábils combinacions que s'han f et i s'estan fent
per augmentar els ingressos deis tramvies, són les que
més indignen al públic que els usa. Trobar-se a mei
tat de camí d'un antic trajecte i rebre la invitació de
baixar o de pagar de nou, és cosa que irrita, encara
que es calli.
Per aquest sistema s'Ira doblat i quasi triplicat el
cost de molts deis trajectes vells.
Per anar, per exemple, de les Dtassanes a la Bo
nanova, cal comptar per rals.
De la Plaga de Santa Anua a Plaga Rovira, hi ha
unes combinacions de bitllets que cal passar un curs
estudiant-les.
Per anar de Can Rabia al carrer de Bilbao cal por
tar la bossa plena, et sic de coeteris.
*

En quasi

tots els

*

*

trajectes consagrats pel públic pas

el mateix.
Com es defensa aquest contra aquesta nova i im
portant carestia?
Quan la curtedat del trajecte ho comporta, es de
fensa prenent el cotxe de Sant Francesc.
Per de prompte es dóna el cas ben notori i alliço
nador que la recaptació baixa en comptes de pujar
en alguns deis trajectes encarits.
Es la barator, demés del bon servei, la qui anima
i fa productius aquesta mena de negocís.
sa

*

*

*

Caldria que les autoritats que tant es preocupen
d'abaratir la vida estudiessin els mitjans de rebaixar
el preu deis bitllets tramviaris que per a tantíssimes
famílies de les classes mitjanes i proletáries tenen
tanta o Inés importancia que el pa que mengen.
No s'hi val a estrenyer els cordills d'aquesta ma
nera, i molt menys en negocis d'aquesta mena.
Es tracta d'un servei públic de primera necessitat.
Es tracta del ben anomenat cot.ve deis pobres.
Es tracta de rebaixar els pressupostos, avui día
insuportables, de les classes humils.
Peró, demés, es tracta de posar f re a un desen
frl i d'atendre a la justicia social, que és una me
bromes.
na de justicia que quan reacciona, té males
S.

E—A'--A—LUN
Una bona

Y

crossa:

El femps que
Al senyor Josep

fa

Aubet.

L'altre dia cm topava en el carrer amb el IlleU
amic Gilbert Roquesalbes. Feia una passada que no
l'havia vist. Sabut aixó i també que ell i jo som dos
sentitnentals, no us estranyará que garléssim una

bella

estona.

mig de la conversa, soná el nom d'un amic
Rogeli Gratacós.
—Que? Ja li ponen totes? vaig preguntar a En
Gilbert Roquesalbes, qui el veia sovint.
—I ca! Com voleu que li ponguin si és un pobre
En
comú

:

tarambana? Es un xicot massa modest. No té el
més lleu aire de pose. Va a una reunió i dóna la
má a tothom, encara que es trobi davant d'un que mai
no li ha estat presentat.
—Aixó, segons com us ho mireu, fa endevinar un
gran sentit d'ironia : revela cert domini. Recordo que
una vegada, en una reunió, em saluda un jovencell.
El cohibit vaig ésser jo, qui romania esblaimat i
dubtava si em volia prendre el pel o cm saludava de
bona fe.
—No vull discutir-vos-ho; peró hi ha una altra
cosa en el taranná d'En Rogeli Gratacós que em
sulfura i me'] fa tenir en un criteri poc lloable...

—Digueu.
—Sempre

Gratacós,

os

com

parla del temps. El saluden: "Hola,
va aixó?" "Bé", us respon. I, al

cap d'una pausa : "Fa bon temps, avui", o bé, "Tro
bo que fa massa humitat", o bé, "Ço que em mo
lesta no és el fred, sinó el vent ; cregueu que m'ar
riba a marejar". I segueix parlant del temps fins que
li ve de gust plegar.
—Aquesta manera d'iniciar la conversa és més
ben pensada o, almenys, més ben trobada del que us
creieu. Voleu res més interessant que "el temps que
fa", entre les coses d'aquesta vida? Quin aperitiu hi
ha més salutífer i reeixit que aquest, per iniciar una
conversa? I ho és, tant si teniu quelcom especial
per dir, com si no saben que dir. Els diplomátics,
com observa G. K. Chesterton, comencen sempre
aun llurs converses; sinó que els diplomátics ho fan
per distreure l'adversari i poder-li clavar així, im
punement, l'urpa. En Gratacós no porta una sego
na intenció tan sinistra. Pel cap més alt, riu, de per
sota al nas, imaginant ço que us dirá després que
hagi passat la vostra primera impressió temporal en
sentir-lo parlar del temps.
—Sou un xerraire; patio de verbagália.
—Ara heu f et el meu máxim elogi. I per meréi
xer-rne,i, vull continuar parlant. Quan us faci mal
de cap, avisen-me.
—Es que ja cornenceu a f er-me'n una mica.
.—Senyal que us donen. Si el que os clic us negui
teja, us queden dos camins a seguir : defugir-ho,
coro quan l'estruç amaga el cap sota les ales en ado
nar-se d'un perill, o discutir-ho, com fan els Sants,
que quan estan en públic sempre en tenen una per
(In" i gairebé sempre enutgen qui els escolta. Pera
tornem P1 (fue deja. Parlar del temps ens fa humils
1
ens ensenya que no ,tenim tot el que volem. El
tenlPs parlo del temps atmosferic, no del temps
—

A
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que midem amb l'espai i unes agulles que el recor
ren; del weather, no del time —el temps, us dic,
sernpre ens envolta i té una gran influencia—per bé
que no una determinació—en el nostre obrar. L'ho
me sempre actua o deixa d'actuar dins de certes con
dicions. Adhuc per les coses rnés elevades, cal un
cert temps. O si no, mireu-ho. Feu una revolució
pobles que tenen
no rigueu, que encara hi ha gent i
sense mirar si está núvol, i al cap
esma per f er-ne
d'una estona os trobeu que tots els revolucionaris
que us segueixen, us han deixat sol i vern. "Qué ha
passat?", us direu vós, bo i reparant que esteu xop
coro la roba del cubell de la bugada. Aqueixa ma
teixa xopesa que us humiteja el moll deis ossos, us
ho revela : ha plogut. Un dia us sentiu un corcer des
bridat. Esteu enutjadorament provocatiu i groller.
Peró avança el dia. Un nuvolet tot fi posa una Ile
ganya a l'ull del sol. S'estén la nuvolada com una
gota d'oli en la mar d'un got d'aigua. Quina cosa
tan estranya! Neva! I com que no hi esteu fet, sen
tiu el pessigolleig del fred i la blancor acotonada del
paisatge us fa somriure com un infant. Abraçaríeu
el primer enemic que trobeu pel carrer.
—

*

*

*

I com que el meu amic Gilbert Roquesalbes és un
sentimental com jo, acaba per donar-me la raó i dir :
—Sí, noi. Es el mateix que passa amb la gent que
té la aria de parlar del que li és més a prop per llur
professió. Val més que un barber us parli amb una
insistencia plácida i infantil contra l'acte de rasurar
se un mateix i que us doni "taba" mentre us rasura,
que no pas que us parli de literatura; val més que un
advocat o un auriga digui, amb sornegueria, mal deis
no pas que prediqui contra la
seus companys, que
Medicina que no coneix ; val més que els obrers par
un del cap verd del fill de l'amo i dels drets de la
classe treballadora trepitjats, que no pas que us par
lin de la beneficencia oficial; val més que un capellá
no pan i fins a convertir-vos, a capia de sermons, que
no pas que us fagi l'elegia enutj adora de la cigarreta
que s'acaba, quan us trobeu amb la petaca buida i a
cleu quilómetres de distáncia de l'estanc més proper ;
val més que un home qualsevol us parli de política i
deis partits polítics i que s'hi apassioni, que no pas
que us digui que la seva preocupació són els banys i
la

higiene.
*

*

*

El temps, insensible a la ponderació que d'ell ha
viem fet, venia, amb la seva cruel insensibilitat, a
confirmar el que anávem dient. I vaig haver de dir, a
causa d'ell:
—Adéu, Gilbert Roquesalbes ; es posa a ploure.
—I, sense donar-me'n compte, donava sentit prác
tic a la nostra opinió, afegint:
—Porto sabates de xarol i cm sabria greu que
se'm mullessin.
I després de mirar jo i ell les meves sabates xa
rolades, arnb un somriure alhora ingenu i irónic,
separávem, convençuts que no havlem dit cap
ens
inútil futesa, plens d'optimistne a desgrat de la plu
ja, car la conversa sobre el temps havia tingut l'efi
cácia d'estovar-nos l'ánima i de deixar-nos-la com
la d'un infant : plena de grácia.
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Pelítes notes
Cal tenir un profund respecte a les padres valles.
L'obra deis anys solament els anys la poden fer; i
inai la tasca de l'horne no arribará a determinadas
valoracions que a les coses poden donar els anys
antb el seu curs solemne i no interromput.
Ço que se'n diu la pátina del tentps és cosa que no
s'improvisa i solament els monuments que la poden
ostentar són els que poden reclamar respecte per
damunt de totes les coses. Es ciar que de monuments
vells n'hi ha de bonics i de lletjos, d'artístics i d'en
fadosos. Pera fins els lletjos, els antiartístics sem
bla que amb l'or del temps adquireixin una carta ca
tegoria de res pectabilitat.
En conseqiiIncia, cal anar amb molla cura a re
el tentps ha consagrat; sobretot
moure tot alió que
si a nació del temps s'hi ha afegit l'acció d'una his
tarja gloriosa o d'una tradició de vida ciutadana.
Qui s'atreviria, per exemple, a posar avui les sa
yas mans en aquells vells rerons dels voltants de la
Catedral de Girona?
Fins alla que els segles han consagrat com a obra
del temps, encara que en el seu día hagués restal
inacabada, cal respectar-ho, parque els afegits i els
acabaments no s'adiríen par amb el pensament d'a
leshores. Hi ha obres inacabades que avui són una
delicia, cont aquella façana de color d'or de la Seu

tarragonina.
Per aquesta raó

forma

esvera

ens

sempre qualsevol

re

monuments seculars.
I avui no sembla sinó que un cert furor s'és apo
derat de manta gent per a desfer l'obra del temps,
sense pensar que aquesta és rúnica obra que no pot
substituir-se. Sembla que la histaria destorba, quan
en

carrers

antics,

en

és l'executaria de les grancleses de cada poble!
A propósit
recordem sempre aquella anbc
dota d'un home llatí en diclleg amb un yanqui, da
vant d'un monuntent gatic. "Quant costaría— dama
nava l'americá
un monument igual com aquest?"
I contestava el llatí: "Costaría sis segles!"
—

*

*

*

L'any darrer tin,gué lloc la Setmana Social d'O
viedo. Va obtenir un bxit sincer i gran.
Per que no s'anuncia una altra Setnuma Social en
una altra dibcesi espanyola? Es que ens trobem, tan
sobrats de cultura social? O és que no hi ha diacesis
que, com les de Barcelona, Madrid, etc., comptin
amb mitjans materials, inteilectuals i morals sufi
cients per arribar a una Setntana Social?
L'ideal fóra el de les Setmanes Socials anyals i
generals. Pera si aixi, un dia, s'estroncaren, almenys
limitem la nostra acció a aquestes Setmanes diocesa
nas, com, la d'Astúries darrera, que poden produir
ópirns fruits coin les ganarais.
*

llunt

en

familia.

fullató separat,
Per

cert que

a

les de ?'Aznar sobre la
contenen

lunya, la
Anal«

que haurien de

torra de menys natalitat.
de França?

pels camins

*

*

Ha estat nomenat canonge el zelós sacerdot i

rec

d'Olite, D. Victoria Flarnarique.
Qui és En Flamarique? Es un home

tor

que ha pas
la vida saneara en un apostolat, cremant sern,pre
Un bon dio,
en la flama del zel pels seus germans.
instruit per uns fulletons d'En Chavas
aitre nom
un sic inju,stament oblidat—, va fundar a Olite una
Cai.t-a Rural i va fundar sindicals agrícolas en tots els
pobles de la comarca. Antb la cooperació de tots els
sindicats, va installar a Olite una Central clbctrica
per a llurn, força i economia,. Per aprofita, la Cen
tral durant el día, va néixer una fabrica de ferinas,
primer, una pastisseria cooperativa, des prés, una bo
dega cooperativa, més endavant... Pot dir-se que no
hi hagué problema agrari— arrendaments, cultiu, de
tarros, minora de cultiu, compres en contú, etc.—
que no fos plantejat i rcsolt sota la direcció del fa
mós sacerdot.
I junt amb aixa, és ciar, hi va anar una acció re
ligiosa compatent i fervorosa. I aquellas terres na
varras. van beneficiar ntoralMent i materialment de
l'obra del rector d'Olite.
Ara, com una recompensa als treballs i als anys,
?'han nomenat canonge. No cal dir cont ho trobem
just; és un prend i un descans per a qui tant ha tre
ballet en la vinya del Senyor.
sat

—

*

* *

•

Guerra cruentíssima a, Xina; conflicte italia-ittgo
eslau; guerras colonials a l'Africa, etc. I la Societat
de les Nacions, dones? Es ciar que no en som pas
anemias, no. Constitueix una bona temptativa que
cal enfortir, ja que per part nostra, tot qua,nt ten
deixi a la pau és de fons eminentment cristia.

Pera, s'hi arribara mai a la pau per aquests ca
mins? Perqua la impressió de l'hora present és de
soladora.
GASTON GERARD
4

En eh s números

prbnims

La Salette
Notes apologettques complententhries;

*

Tenint noticia que la impressió del volum en qul
apareixeran totes les lliçorts de la Setmana Social
d'Oviedo esta a punt d'acabar-se.
El públic conscient deis problemas d'avui l'espera
ja impacient. Dissortadament a Espanya es publica
poc; i encara es llegeix menys.
Entre aqueste.s lliçons n'hi ha que han vist ja la

en

fer abrir el.s
molts catblics. Especialment afecten a Cata

senyaments terribles i
ulls

con!,

aquestes lliçons

per R. Rucabado
1.— Ele vidente. L'incident d'Are.
2.
3.

—

—

La qüestió del Secret.
Els mirados.
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En cada home velem-hí
En aquest temps és quan la contemplació de la
produeix un goig més pur i més intens. En
les branques deis arbres verdegen les petites tulles
que es van descabdellant lentantent. En mig de la
verdor deis camps blanqueja la flor de les pomeres
i vermelleja la flor deis presseguers. La flor de la
Pomera l'ha blanquejada la claror de la lluna que
brilla voltada de petits estels i el sol de posta ha
posat una mica de roentor damunt la flor del pres
natura

seguer.

1;herba deis prats té

fonts somiquen

una

verdor idílica i les

sota el brancall deis arbres que

es

teixint un mantel de llustroses fulles.
Les muntanyes blavegen enla de l'horitzó i els
pins, color de maragda, dins la quietud i la pau
augusta de la boscúria solitaria, beuen lentament
la llum blava de les altures.
Plans i muntanyes es van amarant de pau, pera
les passions no es volert aquietar en el pit tempes
ticós deis homes.
Arriben noves de les terres llunyes de !'Asia,
que fan plorar els ulls i sagnar el pit. Els xinesos
exaltats occeixen els homes que no tenen la faç
Pálida. Estranger i enemic són dues paraules silla
'limes. La xenofabia está fent grans estralls.
Confesso sincerarnent que no puc compendre
con& és possible que els holles s'avorreixin i es
matin. Tots som responsables del que passa a les
terres xineses. Els pobles d'Europa no han fet altra
van

cosa que

defensar

un

fals patrio tisme.

La histaria de la humanitat encara s'ha d'es
criure. Avui la história no és altra cosa que el co
neixement de les gestes deis reis. La vida deis po
bles gira al seu entorn. Tots els infants saben, per

.exemple, que

en el segle XVI hi havia un rei que
governava amb el nom de Felip II, pera desconei
zen la vida deis grans homes d'aquella época. Co
neixern les grandeses deis de dalt, pera ignorem
les dolors i les sofrences deis de baix.
A un infant francés li diran que Franca és la
nació més gloriosa del món i que els seus homes
són superiors als altres. El mateix diran als infants

alemanys.

No sabent aprofitar-nos de les grans lliçons de
la vida i de la histaria. Per a molta gent el patrio
tisme consisteix en estrafer els fets históries per
qué no es conegui la veritat.
Per a un feixista, Italia és el centre del nión.
Per aconseguir la grandesa de la seva patria, si
calgués, arrabassaria la llibertat als homes d'altres
Pobles i els faria seguir, com pobres esclaus, darre
ra

el seu

carro

triomfal.

.as natural i lógic que els homes defensin la seva
rala.No totes les banderes tenen el mateix flarne
reig ni totes les parles la mateixa dollor. Cada
home porta dintre seu les virtuts i els defectes de
la

fronteres polítiques no han
obstacle perqué s'estimin i es respectin

seva rala. Perd les

d'ésser

L

un

els homes.
O

Baldament aquests tinguin la faç bruna, pálida

blanca, som

germans
comía que és al cel.
Sembla increible que

perqué
encara

tots

tenim

un

Pare

existeixin odis de

rala.

Franca

un
i

germá

Alemanya

s'odien mútuament.

Quina culpa té el poble dels desencerts

governants? És

que

hagin

que quan Ale
manya declara la guerra a França, el govern i
varen preguntar al poble si la volia? Si,
per exemple, es declarés la guerra a Prança, i el
mett veí fos francés, trencaria els vincles d'amistat
que m'unissin a eh, perque els governants del seu
país haguessin provocat la guerra? Naturalment
que no. Aquesta afirmació sobtara potser a algú,
car en la vida passa el contrari.
Hi ha ntolts alemanys que estaven establerts a
Franca que avui viuen pobrement perqué en escla
tar la guerra el govern frances va confiscar els
seus béns. Ni un sol frances va protestar d'aquesta
injusta disposició. Tampoc haurien pro testat els
alemanys si el seu govern hagués fet el mateix amb
els francesos establerts a Alemanya. De les pas
sions, la més terrible és la patriótica. En nom del
patriotisme es cometen moltes aberracions.
Durant la guerra, a París no es podien executar
obres d'autors alemanys. És que Mozart, Beetho
ven i Wagner eren responsables de la guerra euro
pea? Un artista frances que, deizant de banda la
passió patriótica, hagués executat una obra d'autor
alemany l'haurien titllat d'antipatriota. Aquestes
coses fan riure. Hauríem de tenir de la patria un
concepte més huma.
Al món nomás hi sé veure que bornes. Els addi
taments no m'interessen. La color de la tal ni les
vestidures, no tenen cap importancia. Al xinb
exaltat que per patrio tisme occeix els homes d'al
tres terres, u diria:— Escolta, germa, per que fas
brillar en les teves mans l'espasa occidora? Per qué
vols enfonsar-la en el meu pit? Si foragites l'odi
del teu cor i et penetra dins l'esperit la llum de
l'amor, veuras com les muntanyes i els rius que
et separen de la resta deis /tomes desapareixen i
com la humanitat forma una gran familia.
No aconseguirem estimar-nos fins que desapa
reguin alguns tapies patriatics, i fin,s que tinguem
la sinceritat de reconeixer que els altres pobles va
len tant com el nostre.
Les históries que posem a les mans deis infants
no
cm refereixo als infants d'arrett del món
són altra cosa que un teixit de falsedats. Els fets
histarics s'haurien d'escriure des d'un punt de
mira objectiu. Si reviséssim algunes histaries de
clarades de text en determinats centres docents,
veurient que contenen moltes inexactituds i que
no donen a l'infant una visió clara i exacta de la

pogut

cometre els

!'emperador

—

—

vida.
Unicament coneixem la veritat histórica quan
arreconem els !libres que ens varen posar a les
mans en aquells temps que la nostra inteligencict
necessitava un guiatge.

Siguem ben patriotes, pera no perdem l'equili
ponderació.
Ent sento fortament lligat amb la gent de la
nueva rala, pera cm sento també gema, de tots els
bri ni la

bornes.

J. CIVERA 1 SORMANI
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El catolícísme de Beethoven
En el Centenari del gran músic i com a petit ho
menatge al sord de Bonn, ens plau traduir de La
Vie Catholique, de París,, el bellíssim article següent.
Ai.rí aportarem el nostre concurs al de la prensa
catalana en aquesta celebrctció a la vegada que pla
nejarent en aquestes planes un tema que no hem vist
tractat en rap diari de la nostra terra.
No fou Bocaccio el qui va dir, a propósit de la
"Divina Comedia", que tota alta poesia és teologia?
No es podria, doncs, aplicar el mateix concepte a les
grans altures de l'harrnonia? Si és cert que totes les
aspiren
belles arts
con afirma Henri Brémond
a juntar-se amb la pregaria, no es pot sostenir que
cap com la música s'hi acosta tan fácilment? No pot
arribar un moment en qué una poesia o una música
preguin, realment? Els hines i les proses de Sant
Tarnas d'Aquino no són, en tot rigor, pregáries? I
si
com parlar de la Missa solemnis i del seu autor
el
religió,
si
no
s'entra
de
tot
cor
en
de
no es parla
pensament i el sentiment católics?
Durant quatre anys Beethoven ha estudiat el text
del drama sagrat, s'ha dedicat a penetrar-ne l'esperit,
la seva ánima i els seus acords a la
a sotmetre
inspiració i al sentit de la litúrgia. El seu llibre de
meditació és la Imitació de Jesucrist. Ehl rnenjava
de magre tots els divendres, dejunava les vigílies de
festa, deja la pregaria del matí i del vespre amb el
aprengués bé
seu nebot, treballava perqué el darrer
aquesta base
sobre
catecisme
"ja
que
és
solament
el
—escrivia—que és possible elevar un home". Vin
cent d'Indy, que mai no afirma res sense tenir-ne
la plena certesa, dóna testimoni de tots aquests fets.
I ell és qui n'ostra d'una manera acabada l'obedien
cia constant de Beethoven a les lleis de l'Església.
I així diu l'eminent musicóleg: "Beethoven, ésser
eminentment pur i profundament cristia, no podia
concebre l'amor sensual més que mitjangant el ma
trimoni, és a dir, conforme als manaments de la Llei
de Déu. Eh l professava la més viva repulsió per
aquells dels seus collegues que es vanaven, seguint
la moda del temps, d'alguna relació adúltera. Ehl
inclús arribava a blasmar fortament Mozart per ha
ver consagrat el temps a descriure els arnors illegí
tims de Don Juan... D'ací que la seva vida no ens
mostri cap aventura romántica, cap crim passional."
I no és, certarnent, molt més bell, en la seva cas
tedat, el seu "cor trist i tendre tancat en un estoig
desdenyós"; les seves ánsies amoroses, setnpre de
cebudes, calmades solament per una mirada, per un
esguard, cap a més enlla de les estrelles, segons bella
frase de Léon Bloy?... Que jo deixi correr un xic
més la meya lógica, i gairebé m'atreviria a parlar
de la santedat de Beethoven amb més raó que Barres
ha parlat de la santedat de Pascal.
Pensem solament go que ehl haurá sofert abans d'es
No és pas Don Joan
criure la seva Missa
el que ell ha cantat, és Fidelio. I ell que no havia so
miat altra felicitat humana que la de la llar familiar,
va veure un día obrir-se davant seu la casa del seu
somni. Com a un captaire que de cop i volta se li
posa a la ma una moneda d'or, Julieta Guicciardi li
ha posat al seu cor la joia de l'amor compartit, fins
—

—

al punt que di un bon dia ha pogut escriure "Jo amo
i sóc arnat". I així, quin cor seria prou dur per a
retirar de la ma del captaire la moneda d'or ? En can
vi, Julieta Guicciardi ha retirat la seva paraula do
nada a Beethoven... 1 ehl no ha pogut coneixer la
delicia del seu destí més que pel f el del seu des
engany. La dona l'ha traicionat, i l'ha abandonat tan
durament que la mateixa idea del suicidi ha passat
per la seva pensal... Llavors, ell ha retornat al seu
món ideal de l'art i ha demanat a la música el con
sol en l'afiicció! I fins la música l'ha traicionat, ja
que les seves orelles s'han tancat a totes les l'armo
nies de la terra....
Déu meu, tot reposa en vostres mans paternals.
En el magnífic i patétic discurs que el R. P. Lhan
de ha pronunciat a Notre-Dame, de París, el 17 de
març darrer, en la commemoració solemne del magic
sord de la simfonia, l'orador sagrat no ha tingut va
cillació, en un sublim moviment, de derivar l'agonia
de Beethoven de l'agonia única de l'Hort de les Oli
veres. Déu treu la vida de la mort. Tancat i sord
a tots els sorolls materials, Beethoven va sentir en
si tots els inefables sons i harmonies de l'anima, deis
ángels i de Déu mateix. Ell es dona tot sencer a la
melodia essencial de l'Amor. Ehl adquirí el dret d'es
criure en el próleg de la Missa solemnis: "Surt del
brolla
meu cor, que ella vagi al cor !" Una música
món,
al
no
pertany
a
apiest
sinó
d'ella, música que
de més enllá de les estrelles...
Eh l ja podia morir. Es sabuda la fe amb que va
rebre el Viátic ; "Senyor rector, vós m'haveu portat
el consol". I les seves darreres paraules f oren : "Oiu
les empanes?"
Afegeix al P. Lhande: "Senyors, qualifiqui qui
vulgui de somni poétic la suggestió que us acabo de
fer... pero nosaltres, preveres, testimonis del bon
Déu sobre la terra, sabem que la Providacia obre
manta vegada, als grans homes dolorosos que van a
morir, aquelles grans perspectives que en el llibre
deis segles deixen entreveure l'eternitat. Aquestes
campanes que sentia Beethoven, on tocaven? Can
taven l'home immortal d'una raga fidel? Potser sí.
En els campanars de l'església de Bonn on el mestre
fou organista els tretze anys? Potser sí. Pero també
pot ésser que aquelles campanes no vinguessin d'un:
malencónic passat i toquessin, en canvi, en aquest
esdevenidor del qual Déu és l'únic ordenador i se

•

nyor.

"Aquelles empanes, senyors, foren tal vegada les
mateixes que a vosaltres us han cridat per a venir
ací per a homenatjar la memoria del sublim artista.
Aquelles empanes tal vegada eren, pressentides a
un segle de distancia, les qui, per primer cop, aquest
matí han convocat en la persona deis seus represen
tants a totes les nacions del món a fi de donar a
una immortal obra cabdal el sentit veritable que vo
lia el seu autor. "Cal pregar, pregar" havia dit Bee
thoven sobre un marge deis seus manuscrits. Aque
lles campanes són, tal vegada, aquelles que han Han
cat en l'espai tantes i tantes súpliques i accions de
grácies, tanta esperanga i tanta bellesa... Aquelles
campanes, que tal vegada sentia Beethoven, morint,
eren les empanes de Nostra-Dona de París."
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Els ocells, tot cantant, es posaven sobre els llibres
i sobre les mans deis apóstols de la portalada; una
llum pura com un somriure de nen o un motet gre
goriá envoltava la Catedral ; una brisa ja primave
ral portava, amb el so de les campanes, un estremi
ment de joia i de viva glória en aquell bell matí de
març en el qual nosaltres érem invitats a comme
morar, sota la presidencia del Cardenal Dubois, el
geni immens de la Missa solemnis. Tota la natura es
juntava a nosaltres per a celebrar el gran músic
que, fins dins el Temple de Déu, no ha pas oblidat
que va
gertná admirable del Pobrissó d'Assís
escriure un día la simfonia pastoral. Pleni sunt celi
et terra gloria tua.,.
Jo no empendré pas, després d'haver-ho fet Vin
cent d'Indy, l'análisi de la missa en re. En l'atmos
fera de Nótre-Dame, per. l'imperiós i formidable
acord que s'és establert de seguida entre l'arquitec
tura musical i la simfonia de les naus i del cor, i
millor encara per l'harmonia que s'és establerta de
seguida entre la melodía gregoriana i el cant beetho
—

—
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tot seguit ránima ca
tólica.
El P. Lleó de Grandmaison, en un recent article
recorda que el dogma angular del
en Etudes, ens
Catolicisme és el de Crist-Redemptor ; i aquest és
el dogma al qual Beethoven es llança sense parar.
No és pas en un sol f ragment de la seva gran obra
en
el qual nosaltres trobem el Crist : en el Kyrie,
i sobretot en
en el Gloria,. Agnus Dei, el Sanctus
el Credo, on la fe en Jesucrist, en el Déu fet home,
crucificat per amor a nosaltres i per a la nostra
salut, és proclamat solemnement, en el virginal In
carnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
fins al gloriós Resurrexit, passant per la intensa co
loració d'angúnia del Passus et sepultus est, sempre
la idea de Crist Redemptor domina.
El cant del violí del Sanctus ens mostra realment
el Rei pie de dolgor, el Príncep de la Pau...
I jo veig a Beethoven, geni agenollat mentre pas
sa el Crist...
JEAN SOULAIROL

vena., nosaltres havem sentit
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Notes í comenta rís

sempre

El diari de les beceroles ens ha sorpres amb un
article contra els industrials del nord i els catalans.
Diem que ens ha sorpres perqué creiem, oh santa
innocencia!, que a l'alludit diari ja u havien passat
les convulsions nervioses. Es veu, peró, que es trac
ta d'una malaltia crónica.
De vegades són perdonables les estridencies per
que obeeixen a un moment passional. Que un home
cridi i gesticuli quan está irritat, no ens ha d'estra
nyar. El que sorprén és que us bastonegi un home
al qual n'o heu fet cap mal ni tan sois heu discu
tit amb dl.
Que u passa al diari de les beceroles ? Per qué es
posa tan vermell de cara i adopta actituds teatraís?
Quin mal li han fet els industrials del nord i els
catalans? Per qué alga la veu si ningú no discuteix
amb eh?
A B C segueix creient, o millor dit vol fer creure,
que els industrials catalans encara teixeixen amb els
telers del nostre pare Adam. Els fabricants catalans,
segons afirma el diari del senyor Tena, fabriquen
molt malament.
Els nostres fabricants no es volen perfeccionar.
Es sensible que no escoltin els consells del senyor
Luca de Tena.
A B C és el diari de les fóbies. Fa temps que
no havia fet servir la caixa deis trons i ara, enyorant
els temps passats, ens vol espantar llançant damunt
la nostra indústria fulminants anatemes.
Si troba dolenta la nostra producció, en canvi
canta les excellencies de la prosa fluida del senyor
Zugeni d'Ors, flamant academic de la llengua espa
nyola.

Actualment,
co

universal.
Es veu que

segons A 13

C, escriu para

un

públi

—

tot el món

llegeix

el diari de les bece

roles.

Ara comprenem per que el seu propietari volia que
fos vulnerada la llei del descans dominical.
Ho feia, segurament, perque el público universal
no es quedes el dilluns sense diari.

La ciutat
car un

d'Arequipa (Perú) ha determinat aixe

monument

a

la memória del reverend Pare

Hipólit Duhamel, qui per espai de 25 anys es de
dicá amb abnegada constáncia a l'ensenyança, ha
vent exposat els meras d'aquest apóstol, diversos
diputats.
Fins al Perú els homes dirigents i ministres s'en
aixecar monuments als clericals. És cert,
per les seves selves no s'hi han vist fins
ara els lerrouxistes ni radicals a civilitzar els indis
salvatges. S'está millor a la Casa del Pueblo, i so
bretot, més tranquil.
testen

a

peró, que

A la plaga, de Sant Bonifaci de Brusselles s'acaba
d'inaugurar un monument a l'illustre estadista Car

ies Woeste, que durant 35 anys fou director de la
Federació de Cercles i de les Associacions Católi
ques, havent estat el gran defensor de la llibertat de
l'ensenyança i el fundador de l'Associació d'ense
nyança católica i de moltes escoles católiques.
Aquesta vegada els belgues ens sembla que han
encertat millor que quan aixecaren el monument a
Ferrer, destructor de consciencies.
*

*

*

El bon cor (?) dels anticlericals es demostra amb
el exemples que ens vénen de Mexic. Als obrers i
obreres pertanyents als sindicats católics se'ls separa
de les fábriques, com ha passat en la fábrica de
cigarretes El buen tono, en la Britania, fábrica, de
camises i en moltes altres. Peró, els obrers demos
tren ser abans que tot católics, i prefereixen sortir
de la fábrica a renegar de llur fe.
Si els fabricants católics, directors d'empreses,
caps d'oficines que són católics, fessin altre tant,
demostrant preferencia pels elements católics, segu
rament que els anticlericals cridarien de debe', per?)
per a assegurar la vida deis nostres, ens sembla que
haurien d'imitar els nostres enemics.
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La crísí de la cívillizacíó
II
Tothom sap que avui es parla molt de feminisme.
És aquest un problema transcendental i tothom hi diu
la seva.
Hi ha qui amb molt bon sentit entén el ferninisme
com
una cosa oposada a l'efeminament ; peró n'hi
ha d'altres que sols el volen compendre a base d'unes
senyores f errenyes i científiques que són la negació
de la feminitat, d'aquesta virtut femenina que tant
podria contra la corrupció de la humanitat desorien
tada.
Peró a desgrat de les prédiques i teories d'uns i
d'altres, al món hi ha una gran crisi de virilitat als
homes i de feminitat a les dones ; el món és ple d'e
feminament i, precisament aquesta gran crisi de va
lors que en els dos sexes arreu s'observa, és el que
dóna peu a aquelles convulsions i doctrines que bus
quen i no troben l'educació apropiada a cada u, i de les
dones molt especialrnent.
Així com la f eminitat ha d'ésser, al rneu entendre,
la base de la educació i instrucció de la dona, l'efe
minarnent és ridícul per a tothom, si bé es ven més
clara la seva estupidesa quan s'ernpara d'un home
ben plantat.
1 malgrat aixó, la humanitat estranya d'avui eri
geix en ídol l'home efeminat ; les noies "modernes"
s'extasien i sospiren davant de la contemplació d'un
d'aquets "asas" de la pantalla que donen afectades
i somioses mirades, que s'afaiten curosament les ce
lles, que es pinten el rostre i que perden mig dia en
el vestit i la "toilette"... ; i els nostres elegants, en
vejosos d'aquests extasis i sospirs que l'efeminament
d'un borne arrenca del cor de les beutats, més o menys
naturals, de casa nostra, fan els possibles, de grat
o blasmant els nous corrents, per tal de semblar-se
a l'efeminat home del dia.
A la divulgació d'aquest tipus estúpid ha contri
buit, doncs, el cinema, molt especialment perque, arnb
gran malicia, l'acostuma a presentar de manera que
tot f ent aparentar-lo detestable, o que almenys no
és digne d'elogi, resulti simpátic, graciós, atraient,
"guapo"... el que vulgueu. Per?) no pot dubtar-se que
inconscientrnent i mentre molts van dient, amb més
o rnenys vehemencia: "que és efeminat !", "a mi no
m'agrada n la joventut sencera s'hi emmiralla i no
és la dona la que camina cap a la seva integritat,
sinó que és la humanitat en pes la que s'acosta a
la dona efeminada.
Per aixó trobem el món mancat de carácters,
com que sense carácters no hi ha ideals, per aixó
la baixesa de mires de la societat d'avui.
Per aixó veiem aquesta lassitud aterridora i sui
cida deis pobles davant els problemes amenaçadors,
no ja d'ells mateixos, sinó de tota la humanitat, les
bases socials d'existencia de la qual s'esquerden a
merce d'aquest materialisme groller.
Per aixó aquesta inconsciancia tan "graciosa" de
moltes "nenes" i moltes "mamás". Per aixó aquest
tipus d'home que fa gala d'ésser "Tenorio" i que
pensant-se així fer l'home dóna mostra d'un efemi

pueril...
així, d'aquestes consideracions sorgeix el camí
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salvació del món fer carácters, fer hornes i fer
dones.
Com si no n'hi hagués prou amb el que les esferes
privades de tots els ordres en general contribueixen
a la ruina de la civilització, els governs de molts po
bles es creuen també obligats a secundar aquest ex
traviament o desviació, aportant el seu esforç a les
possibilitats d'una altra guerra espaventable. L'únic
que fa falta per acabar de tirar a terra el sotraquejat
edifici de la civilització embrutida de pertot I
Bé prou es segueix parlant cada dia més de des
armaments, de conferencies per a mirar de limitar
les nombroses i complicades armes criminals que els
Estats moderns alimenten amb el diner que roben a
les finalitats nobles de cultura, al progrés i al foment
de les riqueses del país ; bé prou eminencies del món
públic enlairen el pacifisme. Tot él o parauleria o
un cas particular de bona fe!
Miren la realitat, miren els fets, miren les xif res
deis pressupostos de les principals nacions d'Europa
especialment, i veureu al costat d'una exorbitant
quantitat per a despeses de guerra, és a dir, per a
destruir, per a matar, per a odiar, per a llágrimes,
per a fer orfes i vídues i inválids... per a anar con
tra la caritat deguda als gei'mans d'unes guantes lle
gües més enllá, per a tot aixó una imponent quan
titat, i per a construir, per a ensenyar, per a ins
truir, per a donar la vida i l'alegria als ciutadans,
per a tot aixó que tanta falta fa i que per a la hu
manitat extraviada podria ser un camí cap a la re
generació, trobem tan sois una miserable quantitat.
Quin paper fan aquestes nacions qué acudeixen a
les con f erencies del desarmarnent rnentre tota la in
formació assenyala unánimement adquisicions que al
mateix temps van fent d'ametralladores, vaixells de
guerra, canons, explosius
altres trastos infernals?
Que en treurem d'anunciar molta pau i molt des
armament cada un quant temps, si diáriament es
reben noticies d'amenaces de guerra que una rivalitat
pueril, una provocació estulta o una causa més jus
tificada, peró mai suficient per a arruinar una part
d'humanitat, fan possible en tot moment ?
Aquesta és l'educació i exemple que els Estats més
importants donen als homes civilitzats de pertot. Així
és com vetllen pels interessos deis seus súbdits, ex
posant-los perqué sí, al sofriment, a la mort, a la
ruina; així és com eduquen el seu instint i el seu sen
timent habituant-los a la sang, a la matança, a la
destrucció; així és com els donen una norma moral,
burlant la caritat i les paraules de desarmament.
Aixó sí !, vindran hores de sacrifici, vindran ho
res
d'angoixa i a canvi d'aquesta educació iniqua,
voldrá l'Estat que els seus ciutadans siguin abnegats,
els exigirá virtuts cíviques, els glorificará fins i tot
un cop morts, dramáticarnent, en la tomba d'un sol
dat desconegut...
I quan, com passa sovint i lógicament, després de
temps de sofrir, el poble així mancat de sentiments,
de cultura i de moral, el poble apesarat per l'an
goixa i la dissort, després de les crisis terribles d'una
guerra, es revolta i bateja amb sang als seus tortu
radors d'abans, ara com sempre, aquests i els seus
confrares d'altres paisos no sabran coneixer la seva
intervenció en la ruina del món civilitzat ni la culpa
terrible que sobre d'ells pesa pel seu crim contra tota
la humanitat.
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Senyor, que jo síguí lógIc
FIeus aquí una oració que haaíein de repetir, tot
sovint, els católics, imitant a Psichari després de la
seva conversió. Si tinguéssitn la virtut d'ésser lógics !

Els católics ho

som

tes coses, que

no

poc, per aixó és que passen cer
un poc

passarien de reflexionar

mes.

De lamentacions perque el mal s'estén pel món,
perque la societat es desmoralitza, perque l'indif e
rentisme religiós es propaga, ja n'hi ha; mes el que
convé és que apliquem els rnitjans que tenim a la
nostra disposició per a l'extinció d'alió que deplo
ren], i que portem una conducta que no sigui causa

d'aquest

indiferentisme i de la desinoralització. Per
lógics amb les nostres creences, per trair
les nostres conviccions, el mal ara més intensitat
domina en el món. Anem-ho a veure •amb aquests
tres punts : Premsa, modes, espectacles i diversions.
Prernsa.--La premsa influeix pel bé i pel mal.
Es arma d'apóstol per l'acció católica i instrument
diabólic per escampar la impietat, l'escepticisme, la
immoraiitat per les revistes pornográfiques. Si els
mals socials s'han d'ofegar amb l'abundáncia del bé,
i els mals que pateix la societat revelen la causa d'una
producció literária verinosa, és evident que els cató
lics hauriem d'aportar el concurs eficient pel contra
ri ; aquí alió de "contraria contrariis curantur". No
obstant, no és així. La premsa católica no rep la pro
tecció deis bons (diguem-ho així, faltant a aquell
principi de "bonum ex integra causa"); si per tots
els indrets es contempla l'espectacle desedificant que
els católics són el sosteniment del diari neutre, mes
amb una neutralitat tan funesta que mata l'esperit
de l'home, els bons sentiments, l'entusiasme religiós,
les enlairades aspiracions. Que encertats estan els qui
el qualifiquen de "morfina periodística" ! També
aquests periódics que es titulen neutres solen pecar,
amb tot, de falta de lógica, perque d'ésser conse
qüents, en l'ordre religiós no s'inclinarien a favor
de la incredulitat i de l'ateisme, go que confirma el
s'ha dit tantes vegades, que la neutralitat és una
mentida. Peró davant l'opinió, preval el carácter neu
tre del periódic ; peró com que el món no fa la cosa
pel cas, el cert és que aquest diari que ofen els sen
timents deis católics, censurant el Roma Pontíf ex,
(Juan en exercici de la seva potestat divina dóna
orientacions per salvar la doctrina de Crist i la seva
Moral, que es fa órgan de la immoralitat pels seus
uncis, per l'apologia d'autors desvergonyits; que
es fautor del materialisme per articles que tendeixen
a, la divinització de la naturaelsa; que és esceptic per
I orientació
deis seus dirigents; que és ecléctic per
la barreja monstruosa d'alió que no té cap criteri sá.
1 recte
amb alló que és de carácter católic que es
Publica d:una manera vergonyant. Oh la força del
Inercantilisme! El cert és que és el periódic predilec
te de molts católics. Concretant, i parlant més ciar,
a tot arreu
us trobareu amb La Vanguardia; el té
el católic i el que no ho és ; el llegeix el qui vol és
ser católic práctic, i el qui no sent cap aspiració
cristiana, és el diari de tots i és aixó el que no hau
ria d'ésser ; ja
n'hi ha de periódics d'orientació con
f°Trae a les nostres creences,
perqul deixem de pro
tegir una premsa que, al fi, ve a ésser una burla a
no

ésser

C
la nostra Santa

que tarnpoc
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Fe. Un altre contrasentit,

una

cosa

comprenern, és que els católics pu
bliquin esqueles, que anuncien el traspás de l'ánima
a l'eternitat, i demanen oracions per un mitjá tan
contraproduent com és pel periódic que porta arti
eles que neguen l'eternitat, que rieguen la llibertat,
que tan se'ls en dóna de les ánimes i el que Inés els
preocupa és el mercantilisme. Si f óssim lógics, coni
deixaríem aquests diaris ! Seny or, que sigui jo 16no

gic !
"nades.— Hi ha modes vertaderament immorals,
f onamentades per la secta magónica, satániques. Es
cultiva l'art pel desnú i el realisme és de lo més sen
sual. L'Església, representant de la Moral de Crist,
protesta, dóna avisos saludables, amb insistencia,
amb severitat. La seva veu no sempre és escoltada.
Avui la dona honesta (parlem en termes generals),
honesta, diem, i potser está mal dit (per qué, si és ho
nesta, vesteix indecentment, no distingint-se de les
de baixa condició?), vesteix tarnbé d'una manera pro
vocativa, vol seguir el corrent muna.. I que será
católica la dona que segueix aquest corrent es com
provará perque assisteix al temple, i freqüentará els
Sagraments i será observant de práctiques de pie
tat. Es el que tampoc no comprenem, que una dona
católica profani el temple, i el profana, car el Roma.
Pontífex, Pius XI, ha dit "cal defensas l'honor del
temple profanat" (paraules del Sant Pare als predi
cadors de Roma). Es més, ami) vestimenta immodesta
es va al convit eucarístic. Corn va dir la Directora
General de la Institució Teresiana en el Congrés Eu
carístic celebrat aquest any a Toledo, "regna una gran
confusió en la mateixa societat católica, a vegades,
són els mateixos que combreguen al matí, els qui es
presenten amb provocacions i mals exemples".
Quina pietat será aquesta? Com es podria dema
nar que vingui el regne de Crist al món, si es co
menga a treure'l de l'individu? No podern compagi
nar un esperit de sólida pietat amb un comportament
frívol i muna. Es aixó una contradicció. La virtut
de la lógica falta en el sexe pietós i devot.
Diversions i espectacles.— Serem els católics més
conseqüents en aquest punt? Tampoc. De les diver
sions i espectacles surten atacs f ortíssims contra la
Moral. El sensualisrne es manifesta descaradament
en cinemes i balls. Aquí, aquí, es desenrotlla la pre
cocitat del vici; aquí, aquí, s'escandalitza l'ánima in
nocent ; aquí, aquí, s'arruina el candor de la donze
fla, aquí es marceixen tendres flors.
L'afany de divertir-se i fruir arrossega a tothom,
i ja no es repara en les traves saludables d'una cons
ciéncia delicada. Si aquests espectacles i diversions
són vistos amb simpatia per tots els estaments ! ni
deté l'honor del nom, del cognom, de la posició so
cial, de la noblesa i aristocrácia. Será que falta la
vertadera aristocrácia de la virtut, car de ser-hi, no
es donaria el cas deptorat per la citada Directora
General de l'Institut Teresia, que "persones cató
ligues assisteixen a espectacles immorals".
Q1,Q hi ha en el fans.— En el fons hi ha un gran
sediment d'ignoráncia culpable; allá, ja diu un Pro
feta, el rneu poble está captiu (captiu pels errors,
pels vicis, pels desordres), per falta de ciencia. En el
fons hi ha l'esperit del paganisme; sabut és que els
pagans adorant als seus déus, es Iliuraren a tots els
vicis, els seus déus els patrocinaven. Es que també la
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societat moderna creu que el Catolicisme és un ídol
que sosté la immoralitat ? Aquesta apreciació no pot
formar-se, judicant seriosament de la doctrina cató
lica. Injúria fa a Crist el cristiá que no viu cristia
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són reals sinó aparents, diu un
autor, és que oculten un esperit pagá, sensual i or
gullós. Abo5 és el que es podrá veure en tants cató
lics qui tindran algunes práctiques exteriors, mes qui
ajudaran la premsa que hem censurat i la que po
dríem censurar, funesta pel seu contingut ideológic,
i per les seves immoralitats ; qui seguiran les modes

Quan les virtuts

-alf

-4a

no

-

-,

n'abres

nous

Un resum sintetic de dos temes és el que consti
tueix aquesta conf erencia : el del pes enorme de les
classes passives respecte a l'Estat espanyol, i el del
régim tecnic a seguir davant els principis i l'aplica
ció de les lleis d'altres paisos.
El tema no semblará interessant a tots. I amb tot,
per a tots ho és : en eh s'estudien, respecte de l'Es
tat, el possible alleugeriment de la cárrega financie
ra que les classes passives representen avui ; i res
pecte deis qui figuren en elles se'ls defensa en la seva
posició de justícia (evitant l'abús) i se'ls cerquen
garanties en el seu problema.
Documentat, seriosarnent treballat, constitueix
aquest treball una síntesi perfecta de la totalitat deis
problemes que aquest de les classes passives compor
ta, constituint aquesta monografia un exemple de go
que es pot derivar del dret comparat quan se l'apli
ca a la realitat d'ací.

barates.—ConfeHncia

de D. Frederic Blan
el Círcol Católic d'Obrers de Mataró.—Pcn
sament Maria de la Costa de Llevant. Mataró.
co
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un cor virtuós no pot seguir ; qui f reqüentaran
espectacles i diversions que ofenen els sentiments de
la dignitat humana. Será, tal vegada, la conseqüen
cia massa f orta, o exagerada? doncs, el procedir que
condemnem, será per falta de lógica, per establir

vorci entre les conviccions i l'obrar, entre els princi
pis i els f cts. Davant de la falta aquesta, potser que
com l'autor citat, que convertit al Catolicisme, en té
el concepte veritable, seria també oportú fer aquesta
oració: "Senyor, que jo sigui lógic".

LAURENTIUS

IIZSZKORSIIIM~Y~2~5~31~11111112110SURSZIS

Tendencias modernas sobre el régimen de las clases
pasivas.— Conferencia de D. Luis Jordana de Po
zas, en la Facultad de Derecho de Madrid.— 016
zaga, 1, Madrid.

Cases

A

Hern de felicitar al Sr. Blanco, ja que si la seva
conferencia conveng de les dificultats que té la qües
tió de cases a bon preu, també aporta una serie d'ob
servacions i dades que segurament no es poden
menysprear el dia en que en la qüestió es vulgui
anar de cara a la realitat evitant el lirisme que fins
avui hi ha imperat.

Difusión popular del Régimen Obligatorio de Retiros
Obreros.— Pulletó editctt per a la clivulgació del
sistema. Barcelona, 1927.—Imp. Galve, Carme, 16.
El régim vigent a Espanya en materia de Retir
Obrer ; els deures que imposa ; els seus beneficis di
rectes i indirectes ; el regim obligatori i el voluntari
o de millora ; les objeccions que al Regim acostumen
fer-se i la contestació contundent ; les modalitats
del Regim en el treball a temporada, setmana reclui
da, treball a preu fet i a domicili, entre els treballa
dors del camp i els treballadors del mar ; els organis
mes i el procediment pel Régim ; heus ací el suma
ri d'aquest fulletó fet amb una traga que només pot
tenir qui estigui eminentment compenetrat amb el
Régim 1 conegui les dificultats de la seva práctica
diaria. Repartida la materia i separada amb epígrafs
que en fan senzilla i comprensible la lectura, ve a
ésser aquest fulletó el millor vehicle per a portar a
tots el convenciment dels avantatges del Regim del
Retir Obrer. Per aixó convindria que caigués en
mans de patrons i en mans d'obrers perque acabes
sin les resistencies i les objeccions sense peu a un
sistema que és deis millors i més raonables que avui
existeixen arreu del món.
a

en

en la República Argentina.
n'atetó del P. Joan Francisco Correas.— Edi
torial Ibérica, Alburquerque, 12, Madrid.

La

emigración espanola

—

El distingit Actuari-Matemátic de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha condensat
en aquest treball interessantíssims punts de vista en
aquest problema seriós i tan manossejat de la casa
a bon preu. Des del plantejament del problema, fins
a les seves solucions, passant per la importáncia que
avui revesteix, especialment pel que diu referencia a
la classe obrera i per a la classe mitjana, i passant
per un estudi de go que en el terreny legislatiu s'ha
fet a Espanya, constitueix aquest estudi una síntesi
del problema ; peró síntesi feta a consciencia, sense
romanticismes i sempre a base de números. Cal evi
tar les divagacions en aquesta árdua qüestió, i el se
nyor Blanco així ho ha fet portat del seu tempera
ment estudiós i format davant la ciencia deis núme
ros.

Constitueix aquesta publicació una interessant me
mbria sobre el tema enunciat, després d'un viatge a
l'Argentina portat a cap per l'autor de la mateixa
memória, elevada al Director General d'Emigració.
Constitueix el seu fonamental pensament el que
així pot resumir-se: menys emigrants, més capaci
tats de la realitat del país, millor preparats per al
treball i més tutelats per l'Estat. Amb aquest resum
—que fa el propi Correas—no cal insistir sobre el
tema.

Constitueix aquest fulletó el primer d'una serie
que en vindran i que anuncia ara l'autor.

J. PI. GICH
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Altrament, la Conferencia del Llibre

ti que passa

teressos

ens

es recor

culturals. Es

una

vergonya per

a

la gent del

llibre.que sigui Espanya el país del món on s'impri
meixin més brutícies pornográfiques, fins al punt de

ESPANYA ENDINS
Altra vegada

no

dá, ni poc ni molt, deis alts interessos morals que té
obligació de salvaguardar, ni tampoc gaire deis in

cridar l'atenció i provocar reclamacions de les na
cions cultes. Que bé hauria estat un compromís for
mal de totes les empreses del llibre representades en
la Conferencia per a evitar aquesta vergonya i la pla

emplenar aquesta secció
Consell de Ministres, ja res

ajuda

a

el senyor President del
tablert, grácies a Déu, del conegut accident.
Amb motiu de la Conferencia del Llibre que ha
tingut lloc a Madrid al saló de sessions del Senat,
el Marqués d'Estella, president de la sessió de clau
sura, digué algunes coses que cal recollir.
Després de blasmar els vells partits que segons opi
mo seva
enviliren aquells escons i els del Congrés,
diu que la tasca cultural de la Conferencia del Lli
bre té f orça rnés interes que la seva part industrial,
principal preocupació deis conferenciants, natural

ga

ment.

Anunciá que l'exportació de llibres a l'América
Ilatina habia augtnentat un mil (?) per cent, peró

que, atesos els milions d'éssers que allí parlen en
castellá és encara ben esquifida. (Aquí caldria escatir
qui en té la culpa.) Es rnanif está propici a tota mo
dificació aranzelária que donés facilitats a l'expor
tació del llibre. I con] que en una de les Conclusions
de la Conferencia es combat el te.rt únic—com és
lógic tractant-se d'editors i llibreters
En Primo
de Rivera aprofitá l'avinentesa per a defensar aques
ta pensada ministerial (que oportunarnent combate
rem), dient, denles d'altres coses, go que segueix:
"Sobre la implantació del text únic, projecte del
qual sóc inspirador i que ara desenrotlla l'actual mi
nistre d'Instrucció, f ou una mínima part de l'asse
nyalada pel senyor Royo Villanova la que m'incluí a
crear-lo.
Rauda bastat una disposició per a evitar els abu
sos que es cometen. El que es busca arnb el text únic
es evitar que el catedrátic extravagant i pedant faci
deis seus textos tribuna d'indisciplina militar i atacs
contra la moral, contra el patriotisme, contra la fe i
fitis dubtes contra esdevenimehts histórics, teories,
per tant, anárquiques que estan bé per a exposar-les
al seu domicili, peró no per a donar-les a la joventut
des d'una cátedra que manté l'Estat.
No será un monopoli, puix segurament el text únic,
fet per homes doctes, que li donaran una garantia de
legalitat patriótica, es vendrá a totes les llibreries.
Segurament amb aquest llibre s'obriran amb facilitat
els mercats americans, puix allí tindran la garantía
que el seu text está aprovat en una reunió d'homes
-

illustres."

Altres de les declaracions del cap del Govern, a les
quals
són fetes en un interviu periodístic.
Estan dedicades a justificar la censura de la premsa,
que

no fóra necessária, diu, si s'inspirés en principis
de prudencia i imparcialitat i tingués consciencia de
la seva importáncia i la seva responsabilitat. Declara
que arnb la llibertat d'impremta no haurien estat pos
sibles empreses tan necessáries com la pacificació del
Marroc, la normalització financiera, l'amistat italia
na ("cada dia més
gran"), et coetera.

inhumana, fastigosa

que

comporta!

Les harques que al Marroc francés han ocasionat
sensibles contratemps militars a l'exércit aliat, slan
corregut un xic a la zona espanyola, obligant a dis
posar de tropes suficients per a la seva defensa. Es
ciar que aquests incidents no deixen de costar sacri
ficis, peró el Govern ja estava previngut, i no corre
cap perill la lenta peró segura pacificació deis terri
toris ocupats.

ESPANYA ENFORA

Temporalment conjurat el conflicte serbi-albanes
les potencies dediquen ara els seus esf orgos a

italiá,
•

fer f ront als
la Xina.
Els nostres

sagnants i

ruinosos esdeveniments de

llegidors ja n'estaran ben assabentats
i admiraran, com hom mateix, l'oportuna previsió i
la ferrita decisió d'Anglaterra enviant més de cent
vaixells i nombrosos soldats als principals ports xi
nesos
pels exércits en lluita fratricida, pe
ró arborats d'idéntica xenofóbia tots dos.
Les mateixes potencies que veien amb mals ulls el
gest arrogant de la Gran Bretanya, han hagut de
rectificar i fer-se'l seu enviant als ports alludits
vaixells i tropes própies per tal de protegir les vides
i els béns deis súbdits respectius. Fins Espanya es
cregué en el deure de fer-hi acte de presencia amb el
Lezo i un escamot d'infanteria de Marina.
Horroritza pensar go que hauria passat a Hancau,
Xangai, Nanquín, i altres ciutats xineses, sense
aquest sobirá gest d'Anglaterra, ara ben secundat per
les esquadres del Japó i les naus de guerra dels
Estats Units, Franga i Itália.
Adhuc així, els estrangers han sofert i estan so
frint allí una persecució salvatge, comptant-se les
víctimes per centenars. Els que es troben endinsats
en l'immens ex-imperi, com podran sortir-ne indem
nes? Quants tnissioners han trobat i trobaran allí el
seu martiri?
El servei prestat per Anglaterra a tota la Cristia
nitat, i ádhuc a tot el món civilitzat en aquesta oca
sió, i la seva nobilissima acció tutelar sobre tots quants
l'han necessitada, mereixen universal gratitud. No és
de sorpendre que davant de la pruija demoníaca dels
Soviets russos per destruir i ensorrar l'Imperi bri
tánic, surtin veus prestigioses que propaguin la soli
daritat i la collaboració europea per l'existencia i la
potencia de la nació que és garantía de la seva vida
i, de teulades en avall, de la mateixa civilització.
J.
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Aquest número

ha passat per la

censura
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Espanya
El Laboratori Popular de Previsió ha acordat de
dicar les seves properes informacions a divulgar la
notable i voluminosa obra de la Caixa de Segurs
Socials d'Italia (edició de soo exemplars) Per la sa
lute degli operani que acaba de rebre el professor
ponent senyor Maluquer. Aquest estudi, fet ami)
l'esperit imparcial del Laboratori, és continuació de
les referents a Bélgica i les Caixes Regionals del
Régim espanyol de Previsió, respecte a inversions
financiero-socials a favor de la salut pública.
—A Valladolid s'han celebrat simultániament dos
actes verament importants : el Congrés de l'Estalvi
i la constitució de la Federació Hidrológica del
Duero.
Aquest últim té per a Espanya i Portugal cabdal
interés, per les forces deis salts d'aigua que s'apro
fitaran i les terres que podran regar-se.
Els dos actes resultaren solemnials, grandiosos.
Els nostres Sindicats Agrícoles Católics hi represen
taren un gran i efectiu paper.
—Diuen de Santander :
"Al sanatori de l'Alfonsilla s'ha practicat una
operació de transfusió de sang a una pacient. Per
aixó s'ha ofert desinteressadament el capellá don Víc
tor Madrazo, al qual el metge que realitzá l'operació
extragué 350 gran-1s de sang.
La malalta que estava en perill de mort ha millo
rat notablement."
Actes heroic d'aquesta naturalesa solament els sa
ben f er els homes de fe. Un pobre capellál
—La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es
talvis ha f et públic, per a coneixement deis afiliats
al segon grup del Régim Obligatori de Retirs Obrers,
que ha rebut de l'Institut Nacional de Previsió la do
cumentació necessaria per a sollicitar la concessió
d'una bonificació extraordinaria de 400 pessetes, pro
cedents del recárrec sobre les herencies llunyanes (es
tablert per llei de 26 de juliol de 1922), concedida als
obrers i obreres que reuneixin les condicions que en
la dita llei s'exigeixen per a beneficiar-la.
—Llegim amb molt de gust aquest solt :
"A la sessió d'avui ha aprovat la Diputació, per
unanirnitat, la moció de la presidéncia rebaixant el
25 per Ioo de les tarifes de les cédules de la tercera
classe per a la capital i els seus pobles."
Es tracta, naturalment, de la Diputació de Ma
drid; peró, amb tots els respectes deguts, nosaltres
supliquem a la Diputació de Barcelona, ara que són
tan de moda les coses de Madrid, que imiti l'exem
ple de la seva germana major i rebaixi no el 25, sinó
el 75 per cent de l'irnport de les cedules que té
esfereides totes les classes humils de Barcelona. No
poden pagar-les, senzillament.
—El Basar de l'Obrer, de Barcelona, amb l'enlairat
propósit de donar més amplitud a la seva secció
benéfica, inaugurará molt aviat un Consultori Medic,
que s'anomenará de Santa Isabel.
Aquesta entitat benéfica-social és una de les mi
llors i menys coneguda de Barcelona, i és una las
tima.

—Amb motiu deis perills que comporta l'ensenya
oficial en tots els seus graus, i de les reformes
de qué va sent objecte per part del Govern i les que
té en cartera, pren increment altra volta l'Associa
ció de Pares de Familia, fundada anys ha per a vet
llar per la salut espiritual deis fills llurs. Recentment
se n'ha constituit una a Toledo sota la immediata pro
tecció del Cardenal doctor Reig.
—La Cámara Arrossera de Sueca demana autorit
zació per a enviar cuiners als cossos de l'exercit per
a ensenyar com i de guantes maneres es cuina l'arrós,
a l'objecte de propagar el seu consum entre els sol
dats. També defensa la idea que es posi un deu per
cent de farina d'arrós al pa cornú, que en lloc de
perdre encara guanya en gust i presentació.
Es d'aplaudir la cura que posa la C. A. de S. en
el negoci que té encomanat. Si totes les Cambres sem
blants obressin així !
cultiu del cotó a la regió andalusa, en les tres
últimes campanyes, dóna el següent resultat : En el
primer any, fou de 86o.000 quilos ; el segon d'un mi
lió 97.000 i aquest any ha estat de 5.364.000. En
aquesta darrera campanya s'ha fixat el preu de 1'25
pessetes el quilo per als cotons de primera, una pes
seta per als de segona i vuitanta céntims per als de
ment

tercera.

—El reverend mossén Jaume Batlle dona una con
ferencia de divulgació de l'ensenyarnent oral del sord
mut al Basar de l'Obrer.
Després d'una breu noticia del sord-mut i de la his
tória de llur instrucció, presenta alguns alumnes deis
diversos graus d'instrucció, amb els quals es posa ben
ciar que el sord-mut no sois pot articular la paraula,
sitió que, instruits pel sistema oral, se'ls proporciona
els elements perqué llur intelligencia pugui exercir la
seva própia funció, i es pugui educar el seu cor, fent
arribar a l'anima la idea religiosa. Confirma, el que
digué amb l'explicació d'alguns casos trets de l'ex
périéncia del dissertant i amb el freqüent tracte amb
els sords-muts. L'auditori restá commogut i corona
el seu treball amb una afectuosa ovació.
Acabat l'acte, la secció infantil que dirigeix la se
nyoreta Merce Vila, va cantar l'Himne a Santa
Isabel".

Ertranger
La Cambra noruega ha aprovat el projecte de
llei regulant la venda de begudes alcohóliques en els
establiments públics i la prohibició de vendre-les als
tnenors d'edat.
No convindria fer quelcom semblant a Espanya?
perqué no hi ha dubte que es beu massa i es dóna
de beure a tothom, grans i petits.
—Per primera vegada s'ha reunit la Comissió in
ternacional d'Agricultura per a discutir interessos
agrícoles comuns i formular un programa económic
beneficiós per a tots els paisos.
Assistiren a la reunió representants d'Alemanya,

Austria, Bélgica, França, Italia, Hongria, Holanda,

Txecoeslováquia.
Espanya es veu que no

Suissa i

va fer acte de presencia a
la reunió i no será perque no tingui interessos agrí
coles a defensar ni programes valuosos a fer.
Ens agradaria saber el per qué d'aquestes inassis
téncia d'Espanya a la C. I. d'A.
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1

Nova)
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per diferents
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i escales

IDIOMES
práctica

erninentrnent

CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS

1
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demanda d'alumnes

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cilcul.—Lletra

per ocupar bones

places.

comercial.—Correspondéncia.—Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.
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Transatlántica

OBRES DE

J. Civera i Sormani

VAPORS CORREUS ESPA.NYOLS

Preu: 4

(novella franciscana)

ptes.

Les abelles del jardí de laReinai altres contes
Preu: 4 ptes.

Diccionari Catalá-Castellá i Castellá Catalá
•

Preu: 12 Ptes

GRAMÁTICA CATALANA (edició popular)
Preu: 0'75 Ptes.
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a
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