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No oblídem la joven (uf
En

una revista estrangera hem vist reproduit
casal magnífic destinat exclusivament a la jo
,ventut católica. Potser nosaitres tenim un xic
abandonada la joventut. No ens donem compte
de la importancia que tenen les entitats destinades

Actualnzent existeixen algunes organitzacions
dignes de lloança, pera no tenen mitjans econa
mies per a de-senrotllar-se. Si els estudiants cata
lies fossin ajudats, com ells es mereixen, segura

un

ment

la

forrn deió

?que-lis elements posen a les mans de la jo
ventut uns sense nombre de llibres i de publica
cions que -la desorienten completament. Si garbe
néssim bé les obres que

es publiquen actualment,
forja no son pas les mes'
vinents Per 'a-conseguir la formació intellectUal

de la

la gran

acoblats sota llur esten
nostra terra.

Ens he-ni de modernitzar una mica. No podem
.do,iarI a les nostres entitats el caire quelins ara
Jan tingut. Cal- obrir les finestres Ve bat a bat,
per' qué penetrin aires de renovació. Si voleu co
néixer les entitats més pobres i més humils, visi
teu aquelles que es proposen realitzar una finalitat
noble i generosa. Aquestes entitats han d'actuar
fent grans sacrificis. En canvi, les de carácter
munda viuen folgadament. Existeixen algunes en
titats que no sabeu ben bé per qué serveixen

te que

'que

veure

La gent de la nostra terra que té possibilitats
per ajudár els que treballen, hauria de mostrar
se. generosa; no podem penetre que els rtostres
,adversaris en,s prenguin la joventut. Perdre la jo
Ventut quival a perdre els homess de l'e.s.deveni
dor.

houra-endevinat de seguida que ací no exis. teixen
organiizacions de carácter cultural que tin quin la
virtualitat d'acoblar els esforloS deis' joves.
Algítpotser Ojeda/ra. que els;elements que' no
•SY'M dins.de la nostra cleda tompoc ferien orgartit
zacionS libiliartants; és'cert; pera cal tenir en, ,cómp

veuríern

aconseguiren

dard, la joventut intellectUal- de la

intellectual de la joventut. Anib mo
tiu de l'Expos.ició Internacional han v.ingut a Bar
celona moltíssims estrangers. Si algun -d'ells ha
volgut conéixér l'actuació de la nostra joventut,
a

ma

joventut.
Voleu dir que fem tot el que podríem fer, per no obstant, disposen d'estatges magnífics. Si els
a
control-estar el mal que causen a la joven tia els que perden el temps tenen possibilitats per a sos
nostres- adv. ersaris?
tenir entitats principesques, per qué no ham de
Caldria que' existís un organisme estimulador tenir-ne també els que posen llurs activitats i ener
que aco_blés les forces disperses. Existeixen ça i 'gies al servei de la causa de Déu?
n,ostra

,

enlla alguns elements que ben units podrien fer
Cridem la joventut i acoblem,-la sota uno ban
una las-ea benprOfitosa.
-dera refulgenn La joventut que no té ideals és
Si volem, pera, cridar la joventut, cal que t'in
ineficac com Vaigua que s'escola damunt el Pe
guem en compte les neceSsitats deis temp's mo
druscall, lluny de la terra generosa.
derns. Crear una entitat amb sala de teatre.i unes
Sacsegem la joventut perqué vibri, i ba,stint-li
guantes taules de café, seria perdre el temps. La un casal perqué pu.gui preparar-se per a fer sentir
joventut, lo vol teatre ni .taulés de billar: Natu damunt la societat la se-va influéncict benefac
ralment que ens referim a la' joveraut estudiosa. tora.
-
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Memóries d 'un cabaler
estrafeien la

seva cara, mentre que
deis ulls rodola
avall grosses lagrimes.
L'amo que li pregunta:

XVI

ven

L,a xacolata,

menjar diví

Tercera part i

wit

epíleg de pa

sucat amb oh

quina

d'exal
Jo no sé on
tació ha penetrat el meu esperit que m'ha fet oblidar
!'entrada i la cuina i el menjador de can Feliu i m'ha
arrossegat a empentes i rodolons pels viaranys per
dedors d'una tan !larga i inoportuna digressió i m'ha
portat a remenar papers i ossos de la centuria xvm.
Bé tinc de confessar que tot ha vingut a éser com
una embriaguesa encomanada per la f ragáncia que
el molinet llenga en espirals generoses xacolatera
enla i que penetra i embauma tota la casa.
Crec que ja haviem trobat al menjador la tanta
ovalada de dotze places, parada amb un joc de xi
cres noves i platets escaients. Hi veurem també uns
tovallonets ami) serrell, uns vasos de cristall tallat
que si els piquen amb l'ungla sonen com diapasons,
unes fruiteres de pomes camoses, figues de coll de
dama i raim valenciá que és la f ruita del temps, un
castell de secalls posats en una plata rectangular de
metall i dos gerros d'aigua ben entelats de la fres
hagués estat anunciada el castell
cor. Si la visita
fóra de melindros. Fos o no fos anunciada, entre
Nadal i la Candelera, el castell f óra de neules.
El pendre la xacolata amb la correcció deguda
és una habilitat que demana educació i atenció. Una
taca que caigui, no ja en el vestit, peró també en el
mateix plat és cosa de mol mal gust, i tan fá
ha també altres dificultats. Els melindros
cil!
s'estoven amb la pasta calenta i, per poc que us en
tretingueu parlant o escoltant, el treure'l de la xi
cra per a dur-lo a la boca, es trenca i en queda un
tros a la xicra. I, si ella se us omPle de trossets de
melindro, ja us dic jo que bona l'heu f eta i la boca
es queda amb la salivera i sense la xacolata. En
un cas com
aquest qualsevol pagada no sé qué de
tenir a má una cullereta ; peró aquesta eina no s'es
tilava pas en aquell temps a aquest efecte. "Qui
no en sap que n'aprengui", deien. Si en compte de
melindros s'havien de sucar neules les dificultats
creixien extraordináriament. Era qüestió de no ba
dar boca com no ios per a fer pas a la neula su
cada : no donava temps ni per a respirar.
Una de les coses que més ern feien riure quan jo
era un xaVal eren les ganyotes que feien els convi
dats (i els de casa també; peró les ganyotes dels fo
rasters són sempre més ,gracioses) quan prenien la
xacolata„, gantes ,elevades a la segona, potencia si
la xacoláta ereiriava, cosa més que frequent. El pare
ens contava d'un inossó 'que va éser convidat a tas
tar la icacolata de la taula de l'amo, després il'haver
li ponclerat el gust deliciós que hi trobaria. El bon
home, la boca plena de salivera, va agafar un doble
melindro, que .són dos melindros soldats per la cara
plana, el va ensorrar a la xicra i ami) un bon gruix
de xaeolata esPessa el va embutir a la boca. La Ilen
gua i las parets de la boca i el coll se li cremaven.
Passejar la mossegada d'un cantó a altre era impós
sible per massa voluminosa. Tota mena de ganyotes
he anat

,

Immiwor

,

a

parar i

mena

qué plores, Pasqual?
Pasqual, amb una ven fonda de boca plena,

Per

—

I el
respon

:

mare es va morir
rebona.
jo no m'assec a taula amb els forasters. La xaco
lata és eminentment familiar : jo la trobo incompa
tible amb els compliments que exigeixen les relacions
socials. Em quedo, doncs, a l'expectativa, i, quan
sento l'animada conversa de comiat, encara m'espe
ro una estona. L'acomiadar-se és cosa dificultosa a
les senyores, les quals dretes davant la porta no aca
ben mai més. Diuen que a un pintor li va arribar la
comanda per a una sala d'un convent de monges
d'una tela pintada que representés l'eternitat. El bo
del pintor prou espremia el seu cervell i cercava en
els recons del seu magí una imatgeria apropiada;
peró no trobava res ni cap fil que el portés enlloc, fins
un dia sortós en qué va veure la seva muller acomia
dant una visita a la porta del pis. Llavors com un
altre Arquímedes va clamar : Eureka, eureka;
prenent els pinzells i la paleta va passar a la tela
l'escena que havia presenciat. També fóra bo saber
si al convent va plaure la pintura; peró és cosa
aquesta que no es pot esbrinar porqué ni la ven po
pular ni cap história escrita no ens ho compta.
Com que tot té fi en aquest món, arriba l'hora en
qué els forasters marxen camí de la vila enla i aque
lla és la bona per a acostar-se al menjador a explorar
qué hi queda o a la cuina a explorar qué hi sobra.
És dar que de justicia no es pot exigir cosa, pero
mai és per demés tantejar els carnps d'operacions.
I el que són les coses! Ara em ve a la memória
el record d'un dia solemnial. La mare i les germa
nes i la visita es van algar de taula i les van em:
pendre pati enla cap a la porta, i com si ens hagués
sim donat cita varen' entrar al menjador els tres
germans i uns intants després el pare, que havia aco
Miadat els visitants a la porta. Quatre xicres enca
ra sortiren. El pare ens
fa aquells encárrecs propis
de l'ocasió; que siguem polits, que no ens embrutem,
que no girem la xicra, que no ens fiquem a la boca
un volum massa gros de secall, etc., etc. La xaco
lata era tebiona i espessa. La Consistencia es al nostre
gust; les xicres, peró, massa Petites. Altrainent com
que els secalls són durs no serveixen per a escurar
la xicra que queda encara ben envernissada interior
ment. Fou llavors que el pare, amb el to familiar i
afectuós que prenia quan ens volia donar una Iligó
d'alta sáviesá i áti-ib un mirar dolg que norités he
conegut en els seus ulls clars paternals, ens parlá
així
Fills meus; les coses que sabem dels passats les
hem de transmetre áls fills perque no es perdin, i jo
no faré ara sinó complir un ene,árrec que un día ern
va fer el meu Pare. Vosaltres el rebreu í el passareu
tarnbé áls vostres fills. Quan la xacolata és espessa
Hi ha .també aquesta manera d'aprofiar-la tota. No
perque ho feu sinó perque ho sapigueu.
I, paásant l'index per les parets internes de la xi
—

sense

—

Ploro al pensar que la
haver tastat

una cosa

meya

tan

CA
cra,

va

T

portar

A

a

•

U

N

la boca alió que el secall

Y

A

no

havia

aprofitat. Nosaltres moguérem gran gatzara amb
aquella ensenyança tan autoritzada i en várem fer
immediata aplicació amb molta més habilitat de la
que es podia esperar d'una primera práctica. Altra
ment, jo no m'he pas oblidat de soldar la nieva ane
lla a la cadena d'una tan profitosa i divertida tra

clició.

*

Que

em

disquisició

*

*

sigui permes afegir

un

epíleg

a

aquesta

de la xacolata. Em queda per dir que la
menja que tant havem lloat té una tara i és que
deixa la boca plena de salivera i el ventrell no pas
quiet, si és de persona jove. Necessita, doncs, un
cornplement. On trobar-lo ? Desmuntar, un darrera
l'altre, els melindros o secalls del castell és massa
Ilaminadura
i no está bé. La mare m'hauria dit :
"Q
uin marques, aquest senyoret !" Pendre per com
plement les figues o raims o pomes o cireres, ja está
bé quan és el temps d'aquestes coses; hi ha, peró,
nou mesos de l'any prou malcarats per no deixar f rui
tar els arbres ; Déu sap el perque. Mes no cal apurar
se. Hi ha una cosa de tot temps i de tot lloc, certa
ment tradicional i clássica en el nostre país per a
complementar tota mena d'ápats curts, de la qual
•

äsS

rs,z-„,st

El treball de nit
estudiós corn eixerit i

ple de sen
tit comú (cosa que ara escasseja massa)), ens digné
l'altre dia que les publicacions socials devien pro
pugnar l'abolició del treball nocturn deis periodistes.
Les raons que allegava podia estalviar-se-les. So
ciólegs i no sociólegs, les saben de cor i, demés, són
indiscutibles. Peró .horn Ii hagué de preguntar si la
proposta era un passatemps enginyós, o bé la pre
seriosarnent.
En l'estat present de la publicitat causaria una
revolució la supressió del treball nocturn periodís
tic, puix suposaria l'abolició de la premsa diária
matinal i el regnat exclusiu deis diaris de la tarda
i de la nit, cosa avui dia inimaginable.
Una de les raons que ell donava ens va fer ru
miar un poc.
Deia que la falta de la premsa mátinera faria
guanyar moltíssim de temps a les cases de comern,
impossibilitant a la dependencia llur la lectura deis
diaris del rnatí, que tant de temps consum.
Peró vol dir el nostre company que no el malver
saren a la tarda o a la nit aquest temps que avui
dia es perd llegint els diaris del matí ?
De totes maneres, aquest tema de la supressió del
treball nocturn periodístic no és un pas un tema absurd
Mes absurd semblava fa pocs anys la celebració de
la festa dominical
pels periodistes, i avui dia és un
fet consagrat pel costum i el Dret alhora.
Sobre el pes deis

•
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A
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diu la gent que té gust de tornem-hi. És el pa sucat
amb oh. I ningú no cm desmentirá si afirmo que,
quan el pa és una torrada, encara calentona, de poca
crosta i gruix regular i l'oli és d'Olesa i ben lliberal,
torrada amb el ganivet en tots indrets i totes di
jo voldria ésser poeta per a cantar l'epopeia de l'oli ;
per ara cm quedaré amb les ganes : ara mateix a
aquesta suavíssima paraula no Ii sabria trobar cap
consonant, f ora de petroli que no va en poemes bu
dines. En tindré prou amb exclamar : "Benaurats els
que som del país de l'oli!"
Mes, ai ! que quan amaniu el pa, si tireu curt, vaja
quina grácia! ; i si tireu llarg i feu bassal, com que
no falta qui vigila, us tornaran a qualificar de
nwr
qubs, i aixó és cosa que a un fill de pages Ii cau a
sobre. Encara que sembli que el problema no té so
lució, la té i bona i apresa de qui he apres tantes
coses bones : del pare. La qüestió está a punxar
la
torrada amb el ganivet en tots indrets i en totes di
reccions i així es torna com una esponja que pren i
reté tant d'oli com vulgueu. Només diré per a esti
mular a aquesta profitosa práctica que el sistema no
está patentat i que és cosa provada que el ventrell en

queda profundarnent agrait.

És capia,

JORDI ARNAU

Ara

a

xrz.xh.;

l'Oficina Internacional del

sell de la mateixa ha

la reunió

proposat

Treball,

tractar-ne de

el Con
non

en

próxima.
Altres

tan

Hem tractat algunes vegades d'aquesta qüestió,
en la qual
un antic company
senyor Sas
tre, tingué ocasió d'iniciar unnostre, elinternacional,
acord
del qual oportunament parlarem, en
benefici deis
obrers bastaixos.

L.

O

JvItudY.É

Dei món del ireball
Un socióleg,

S

qüestions

L'esmentat Consell en proposa quatre de qües
tions en el programa acordat, i totes són de molt
práctica eficácia :
Primera. Cárrega deis fardells que pugui dur
un obrer.
Segona. Edat d'admissió deis nois al treball co
mercial.
Tercera. Vacances deis obrers, amb abonament
de

jornals.
Qurta. Organització

del treball per equips a
les manufactures del vidre automátic.
Ja convé que canvii els vells ternes l'esmentat
Consell i dediqui les seves activitats, demés, a coses
que no són tan cridaneres, peró ben necessáries d'ar

manjar,

per cert.

Con grés deis Sindicas I,.liures
La premsa d'informació n'ha

parlat llargament

d'aquest
se a

interessant Congrés, que acaba de celebrar
única cosa
Barcelona. La nostra impressió
—

que ens és possible donar,
és afalagadora en quant
a la vida societária deis
Sindicat Lliure que, evi
dentment, la f rueixen robusta i progressiva, peró no
conforme al nostre sabut i firmíssim criteri sobre la
materia. Les orientacions deis S. Ll. discrepen com
pletarnent de les nostres en materia sindical. El dia
en que els Sindicats Lliures escoltessin i seguissin
conscientment la veu de l'Església, quin pas de ge
gant donaria arreu la sindicació católica!
I a fe que l'Església ha parlat, i acaba de fer-ho
ara mateix, amb claredat meridiana i
amb perfecte
coneixement de causa, donant a la sindicació obrera
normes sapientíssimes i facilíssimes, demés.
—

1
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mártirs,

i

aquest jove minyó
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S
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í martínl

Les casulles naves, els calzes i altres ornaments,
són a la sala de baix, de Santa Teresina. Peró n'hi
ha una altra de casulla nava a dalt, al saló de les
relíquies. Té pintades unes espigues ; no f eia pas
molt que l'havien estrenada. És ben nava, i ja ha
servit. Prop d'ella hi ha el calze de les darreres
misses. També el barret, una maleta, altres records.
Tot aixó és fresc de tres anys. No és cap temps his
tóric tres anys. Un sacerdot jove, catalá, fill de la
Plana de Vich, de Santa Eugénia de Berga, el Pare
Andreu Solá, Missioner del Cor de Maria, propieta
ri d'aquella casulla i d'aquell calze, morí afusellat
1926. En
a León, de Méxic, el dia 25 d'abril de
agafar-lo pres Ii trabaren una f otografia on hi era
el!, revestit amb casulla, donant la Primera Comu
nió a una nena. Aquest document delatava la seva
condició d'eclesiástic, i f ou condemnat a mort. L'es
cena la veiem ja pintada en un quadro a l'oli en la

galeria

A

casa

nostra, sacrificat per odi a Crist, tombat en l'exercici
del seu ministeri en terra de missions, és ja entre
els venerables, pels quals és postulada la inscripció
en el catáleg deis qui han donat la vida per la Fe.
La persecució de Méxic ha minvat. Pot recomençar
qualsevol dia. Vindrá una altra nava pacificació. Men
trestant, moles galledes de sang han estat abocades
als f onaments d'aquella República cristiana. Amb el
millar i més preciós adob han estat fertilitzats els
camps del Méxic futur, i en els soles hi ha enterrats,
santa llavor plantada, els cossos deis missioners.
La Sala deis Mártirs, al Palau de les Missions de
l'Exposició Internacional de Barcelona, s'hauria de
visitar de genolls. Tots són sants els missioners, es
pot dir ; els qui no vessen la sang, vessen tota la vida
i vessen la mort. Sant Francesc Xavier defallint
d'un martini místic, Sant Pere Claver havent bate
jat tres cents mil negres, Sant Joan de Déu, segons
representen en admirable escultura les dues testes de
l'agonia extática i del traspás beatífic, fan la mort
deis esgotats, deis malalts, extenuats, caiguts de fa
diga. Els altres, colls tallats, cossos rostits, membres
nmtilats, cranis esbotzats per les bales, són les flors
més vistoses i roges. Els Jesuites exhibeixen, al cos
tat del Sant Crist del cranc d'or, la sandália, el birret
i les lletres de Sant Francesc Xavier, unes relíquies
patétiques. La sotana en que rebé el martiri un Pare
de la Companyia ; un drap de seda xinés tot empapat
de sang de mártirs, que fa unes taques brunes de ro
vell. En tota l'Exposició de Barcelona no hi ha stands
on s'exhibeixin mercaderies més precioses.
En aquest Palau de les Missions haurien de fer-hi
un acte tots
els Comissaris i representants de les
Nacions, celebrant no solament l'homenatge pels es
forços actuals de l'Església Católica per l'evangelit
zació de l'univers bárbar i pagá i per la unitat cris
tiana de la humanitat sencera, sinó pels esf orços
primitius, per les rnissions deis primers segles, de
les quals han sortit les nacions modernes, les grans
regions cristianes deis continents ja guanyats a la fe
i la civilització. Tots nosaltres sorn descendents de
missionats, tota Europa f ou per centúries terra de
missions, i els missioners que l'Església de Crist en
viava per a predicar i batejar a la Hispánia, a la
Gállia, a la Británia, aquells Jaume apóstol, Fé
lix i Cugat i Narcís de casa nostra, bisbes i con

vinguts de f ora, pares del nostre poble en la
veritat, que moriren per donar-ne testimoni, missio
ners f oren, tal com un Pare Almatá o un Pare Solá,
de llavors. La saó que la sang d'aquells llença en els
fessors

f onaments de les nacions moderres, és la saó de la
tots ara. I l'estructura de la societat i les

qual vivim

directives de la civilització provenen d'aquelles mis
sions inaugurals i remates, d'un Sant Ireneu a Fran
ça, un Sant Bonifaci a Alemanya, un Sant Colombá
a Borgonya i Suissa i Lombardia.
Cal perdonar imperfeccions humanes, oblidar cri
tiques de detall : no és tal volta lícit ésser exigent en
matéries estétiques a aquells que fan de la seva vida
un drama, el més punyent. El conjunt de cavalcades
i comitives amb motiu de PExposició Missional ha
estat una gran manifestació didáctica i popular.
Aquest Palau de Missions intercalat en l'Exposició
Internacional, obert dones, a la fas de tots els po
bles i de totes les creences, visitat per estrangers de
tot arreu i de tata confessió, constitueix una Migó
católica, una propaganda, una ensenyança per a pro
pis i estranys, una lliçó moral i advertencia ascética,
als distrets i als mundans. Tothom surt carregat de
prospectes, catálegs i reclams virolats o elegants,
dels distints palaus de l'Exposició: records, anuncis,
llibres, espléndids molts, vistosament oferts al pú
blic en concurrencia artística i comercial. No igualen
l'emoció severa d'aquestes fulles módiques, senzilles,
escanyolides, que porten a les mans els qui surten
del Palau de les Missions, humils recordatoris de les
Ordres religioses que es reparteixen
treball
d'evangelització del món : Jesuites, Caputxins, Mis
sioners del Cor de Maria, dels Sagrats Cors, Paüls,
Oblats de Maria Immaculada, Benedictins, Salesians,
Franciscanes Missioneres de Maria, Filies de la Ca

ritat, 1Viercedáries, Concepcionistes... Fulletes

que us

sobrenatural negoci : almoineá i oracions
pels pobres missioners.
L'Exposició anima i vivifica totes les activitats
del món *sense destriar ; hi prenen ufana el blat i la
cogula. És just que al costat de tantes obres de carn
exaltades s'hi exhibeixi la lligó més colpidora i vio
lenta: el flagell més horrorós de la carn, que és la
lepra; i l'abnegació i la ca.ritat més f arta, que és el
curar la lepra. Són nota dominant del Palau de les
Missions les escenes plástiques de les monges mis
sioneres assistint leprosos, punyent contrast de la
figura angélica amb el pobre germá d'altra raça : se
mita, indi o malai, ulcerat, mutilat per la gangrena
lenta horripilant que li devora el rostre i les extretni
tats. A11Í s'hi veuen en estátua jacent un Pare jesuita
que morí del mal encomanat deis que eh cuidava, i en
figures de cera la doble maqueta d'un altre heroi, el
Pare Dama de Veuster, belga, deis Sagrats Cors,
primer tot jove, en arribar als llatzarets d'Oceania,
i després pie de mal, revellit, invadida la cara per
les llagues terribles, al cap d'alguns anys, víctima
del contagi. Un dia en rentar-se els peus sentí fiblada
crua. El metge u va dir: "També vasta está atacat".
"Faci's la voluntat de Déu", respongué el P. Dama,
marcat per l'estigma rosegador sens guariment.
Són les flors de la caritat i les glóries de l'Esglé
sia de Crist, aquestes dures visions. Edificant visita,
meditació profiláctica i curativa en rnig de tanta con
rupció exposada. Propis i forasters s'enduen al cor
proposen
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la saludable memória, preventiva contra tanta s'AH
citació enlluernadora dels tres enemics de ránima.
Bona, boníssima obra la d'exhibir cruament, brutal
ment, el revers de la platxéria ; el flagell que espar
vera la carn, la pietat que es llença al dolor voluntari.
Caldria f er visitar l'Exposició de les Missions als
literats amics de la manera forta. I,'Església, que és
lo més í ort del món, n'és la mestra insuperable de
la manera forta, del realisme, del naturalisme to
tal. Totes les coses coentes i picants, la Caritat les
ultrapassa. El vas de la matéria descomposta, ella el
beu tot, ella l'eixuga a f ons. Són els poetes, els no
vellistes qui es queden a mig camí ! Quan, volent fer

váitot,

un

un

espetec,

escriuen AH i

escrit ja fa temps, sobre el
i Martiri.

seu

Salobre, Ella ha
mateix, Lepra
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nará en tots els collegis i escoles de la República,
tant oficials com particulars, amb subjecció als plans,
programes i disposicions que dicti el govern i con
forme als llibres de text aprovats pel Ministeri d'Ins
trucció.
Art. quart.

Podrá dispensar-se de la instrucció
religiosa prescrita en els articles anteriors, als fills
de pares que pertanyin a confessions distintes, sem
pre que la dispensa es solliciti del ministeri del ram,
pels pares o apoderats respectius.
Art. cinqué. El govern establirá, on ho jutgi
convenient, escoles especials per a la població indí
gena, i en els departaments de Puno, Loreto i Aya
cucho, instituts pedagógics per a mestres i mestres
ses d'indígenes.
Art. sisé. Es creará en el Ministeri d'Instrucció,
la direcció d'educació indígena, l'organització i atri
bucions de la qual seran determinades pel Suprem
Govern."

El

Un decref del Presíden1
del Perú
En el Perú, l'actual President senyor Leguia ha
donat una nova prova del respecte que li mereix la
Constitució del seu país, especialment en matéria
d'educació ; en un decret del 22 de juny ve a dispo
sar

el

següent :

Que si bé la Constitució garanteix la llibertat de
cultes, aquesta no deu exercir-se de manera que les
escoles es converteixin en centres de propaganda sec
taria, oposades a la religió que la nació professa;
Que els establiments d'ensenyanga en els quals es
propaguen religions amb oposició amb la de l'Es
obra destructora de la unitat na
conservar i enf ortir ;
Que dita propaganda és més nociva quan actua
sobre la població escolar indígena, que deu ésser es
pecialment protegida per l'Estat ;
Que en els articles so, 33, 79 i 191 de la Llei Or
gánica d'Ensenyança es prescriu la instrucció reli
giosa conforme a la religió de l'Estat;
D'acord amb l'incís 7 de l'art. 121 de la Constitu
ció i en ús de l'autoritat concedida al Poder Execu
tiu per la Llei núm. 6.520 per a reformar l'ense
nyanga primária i secundária i per a la reorganitza
ció administrativa del ram :
una

cional que al govern incumbeix

DECRETA
Art. primer. En els establiments d'educació que
funcionen a la República, tant oficials com particu
lars, no podran ensenyar-se doctrines que en qualse
vol sentit s'oposin a la religió de l'Estat.
Art. segon. Els instituts particulars d'ensenyan
ga on s'infringeixi aquesta disposició seran clausu
rats. El govern podrá, en tals casos, expropiar, con
forme a
pectiu.

la

llei, els locals i el material

Art. tercer.

Leguia, que ha vist l'obra dels Missio

per a la República, despullant-los de la ignoráncia,
i fent-los bons soldats per a la pátria, i que al ma
teix temps ha pogut copsar l'obra dissociadora que
porten a cap les diverses sectes protestants que divi
deixen per a triomf ar, no han hagut de pensar-s'hi
gaire per a saber escollir l'ensenyanga religiosa que
més convé al Perú i el decret transcrit per dl sol
dóna a entendre la visió clara que aquest home tan

actiu té de les coses de, la República, al qui tot el
Perú aclama com el seu salvador, i el que ha assenya
lat l'era de progrés en qué viu actualment la nació

“Considerant

tat, realitzen

senyor

católics, que han algat escoles entremig de les
tribus, i que han f et dels indis inútils homes aptes
ners

L'educació moral i

pedagógic

religiosa

es

res

do

peruana.

Al Sud-América ja comencen a donar-se compte
qué els protestants, que tant podrien fer
als Estats Units, on existeixen milions d'ánimes sen
se cap religió, se'n vagin a les Repúbliques hispanes
a predicar el que no creuen. Els protestants ameri
cans saben prou
bé que la divisió de consciéncies,
en una nació, porta a aquesta al suicidi propi, i que
en aquest cas se'n podran aprofitar els que segueixen
darrera dels pastors protestants.
Méxic, Guatemala i per tot arreu on deixen arre
lar la mala herba, són un exemple ciar del que diem.
Com totes les disposicions de l'actual govern pe
ruá, es pot notar en el decert un esperit de tolerán
cia i respecte, que solament pot apreciar el qui hagi
viscut per aquells indrets, tan lluny del nostre. En
el decret es disposa que els fills deis pares que no
desitgin rebre l'educació religiosa que mana el Mi
nisteri respectiu a les escoles, podran deixar de re
bre-la sempre que els pares ho determinin d'una
clara i concreta.
El poble peruá és eminentment religiós i católic, i
la lógica ens fa entendre que l'ensenyanga i educa
ció han d'ésser en sentit católic, puix seria absurd
que un país eminentment católic deixés de donar
l'ensenyanga católica i obrís les portes de les escoles
als sectaris de totes les marques conegudes, per a
dir-ho en frase vulgar.
Nosaltres felicitem una vegada més el govern del
Perú, qui amb el seu digne President senyor Le
gaja, sap pendre deterrninacions que tant de bé han
de causar al seu pais.
exacte de
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Suggestions eicordades
Jet contemporaní
Els ha fet molta gracia el llegir

en un

document

de carácter pastoral, firmat per l'Eminentíssim Car
denal Sr. Segura y Sáenz, i ordenat a la divulgació
del menester del Sant Rosari, unes paraules com

aquestes

que traduim:

"Excellent idea podrá semblar als prudents la
d'atendre per manera durable a la seguretat i defen
sa de la Patria armant els ciutadans i organitzant-los
militarment fins arribar a la formació del gran So
metent nacional."
"Així i tot, amb tota veritat podem afirmar que
hi ha una altra classe de sometent més necessari i
més eficaç, i és el que en podríem dir amb tota pro
pietat Sometent Nacional del Santíssim Rosari."
Quanta veritat inclouen aquestes paraules del Car
denal de Toledo ! Lluny de tenir una simple consis
téncia de figura retórica de dicció, tanquen la realitat
magnífica de la seguretat i incolumitat pretérites del
nostre poble i tota l'eficácia del futur.
La história s'encarregaria de demostrar el primer
amb més número de dades que no hi ha estrelles vi
sibles en la campinya del firmament nocturn.
No hm d'ésser nosaltres els qui ens entretinguem
ara, estones i més estones, en aquest agradable afer.
C,abalment el Sr. Bisbe de Barcelona, en la seva dar
rera Pastoral, ho ha f et amb aquell lluiment que li és
consuetudinari i amb les fines maneres d'home de
lletres que li reconeix tothom. Us remetem a la lec
tura d'aquest recent i especiós document bisbal, dig
ne de la rúbrica del Sr. IVfiralles.
El nostre-f er será un altre. Será el d'anar acotant
ami) personals suggestions el pensament de l'Eminen
com en tantíssi
tíssim Sr. Segura, que en aquesta
el
més
emérit deis
coses
més
es
destaca
com
mes
nostres Prelats per aquella difícil i estimulant pre
sencia de qué sempre dóna prova en totes les coses
que conspiren a la f ormació, regiment i orientació
del coetus cristia de les terres hispániques. L'equació
del zel i del seny fan de la joventut d'aquest Príncep
de l'Església, veneradíssim, estimadíssim, una desta
cada figura del Vir Apostolicus que Déu tramet sem
pre, i a l'hora oportuna, al seu poble.
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pescar les animes a les horrors de la mort eterna
dels inferns.
I cal aquella santa i prudent vigilancia de si propi,
sense la qual es camina distret i enganyat a la con
demnació.
I per aquest triple afer
amb tot l'additament
d'energies novelles, d'activitats espirituals i de f rui
toses vigiláncies de si propi —H res de millor
des
prés de la comunió del Santíssim Cos de Crist,
que l'alçament pel Sant Rosari. Siem-hi, dones ! Fora
ensopits I
El Santíssim Rosari és "el tresor tancat de totes
les grácies" (Paulo V), "és la segura fermança de la
protecció de Maria" (Gregori XIII); és, encara, "la
salvació segura de tots els cristians" (Climent VII).
Qué ens cal saber més ?
Nicolau V, Papa, resumia un dia tota l'eficacia so
cial i religiosa del místic Psalteri de Maria, dient a
tota la Cristianitat : "Us dic que el Santíssim Rosari
ou instituit
per a conjurar TOTS els perills que
amenacen el món". I tots sabeu que el Papa no s'e
quivoca, ni es pot equivocar, quan alliçona el món en
les questions de doctrina i de costums, puix que no
endebades l'Esperit Sant el colga sota el ruixat de
llum de ses ales i sota l'encert divinal de la seva ins
piració i consell. I si per la Paraula del Papa sabem
que el Rosari és el conjur que aterra TOTS els pe
rills és al R' osari que ens hern d'acollir en els tan
tíssims menesters que ens endogalen la vida tempo
—

—

—

rera.

Entengueu, de més a més, que el Rosari "és la
devoció més divina" (S. Caries Borromeu), i la raó
d'aixó és óbvia : és un diáleg amorós i confiat amb
la Mare del Redemptor Diví, en lloança condigna deis
seus goigs, deis seus dolors i de la seva glória i en
petició filial i tendra del seu adjut omnipotent per
gracia, reposant-nos sempre en els infinits mereixe
ments del Nostre Redemptor als quals ningú no está
Inés de prop, més íntimament associat que la Santís
sima Verge, la qual és justament anomenada co-re
demptora nostra pels teólegs, a títol de la transfusió
de l'anima de Maria en l'anima sof rent i adolorida
del seu saptíssim Fill Jesús en tota la gran drama
túrgia de la Passió pel nostre rescat i salut.
Imaginen una cosa més divina que aquesta ? Us
poden figurar una més substancial comunió d'esperits
que el del Fill sofrent i el de la Mare de tots els do
lors?
Per aixó, segurament, aquell tendríssim enamorat
* * *
de la Verge que es digué Sant Alf ons de Lignori
deja del Rosari : "es tracta de l'homenatge més agra
El Sometent Nacional del Santissim Rosari! Vo
dable que poden tributar a la Verge".
leu una idea que involucri millor una figuració d'al
ça.ment, de mobilització, de vigilancia?
Ens seran precisos més testimonis ? Llavors hau
I tot aixó és el que cal en el pla de vida cristiana, rem de recórrer al testimoniatge fermíssim de la ma
teixa Verge Mafia en les seves revelacions a Sant
ara més que tnai.
Cal un alçament que sorolli la mandra espessa de Domenec de Guzman i a tantíssimes animes més que
tingueren el goig i la glória del collotge amb la pró
tants cristians enpeguntats sle vicis i de desgana del
sobrenatural, que jeuen, com els ganduls a l'era, com pia Reina deis Cels...
No cal, peró ; parlem amb gent cristiana i ens és
si tot ja fos fet i com si no hi haguessin mosques
emmalalteixen.
abreujar les paraules de raonament i de conve
pessiguen
i
lícit
de dimoni que els
Cal una mobilització que desentumeixi l'animeta niéncia d'aquesta devoció mai prou coneguda i mai
empiocada de tanta gent, assenyalada amb el baptisme prou lloada, per a passar a establir aquesta única
conclusió : fem l'alçament en pro del Sant Rosari!
de Crist, que viu paralitzada de cor pel bé, i que, en
Resem-lo tots ; resem-lo cada dia; diem-lo amb
contraposició diabólica al voler de Déu i a les per
una estudiada atenció i devoció. No mai a la lleuge
sonals urgéncies de salut espiritual i eterna, viu fre
ra i per rutina. No mai amb l'esperit divorciat de les
nética, vibrant, enf ollida, xuclada per tots els re
paraules de la preR ária. No mai, tampoc, sense la
l'abominació
que
i
de
totes
les
altres
coses
clams de
el diable porta a la fira del món per a engatussar i contemplació íntima del misteni que simbolitza.

C

A

T

A

L

U

N.Y

A

Una oració amb aquestes tares és sempre una
que rastreja com una boira baixa que no
sal) encelar-se... Ve a ésser com un ocell que no sap
volar ni atényer les rames altes on li és prometent
la llibertat i la f olgança...
Resem bé. Fem que l'oblació deis llavis sigui una
cosa adornada i enriquida de la substáncia del nostre
própi esperit. Que els llavis sien només la cuina i la
brasa on es cremi el nostre sacrifici del cor...
I no ens acontentem amb resar nosaltres. Procu
rem, oportunament o importunament, associar els al
tres a la nostra oració mariana, recobrant aquell
prestigi que antany teníem com a poble devot de la

pregária

Santíssima Verge.
Qué s'és fet d'aquell temps, que ádhuc als hostals
parades dels camins es cloia la jornada amb el rés
del Santíssim Rosari ?
Qué s'ha fet d'aquells anys pretérits en els quals
cada cap de casa es dignificava els dits passant-hi
cada jorn els granets del Psalteri de Maria?
On han anat a parar aquells suavíssims murmulls
que a l'hora f oscant sortien del portal de cada casa
adreçats a la Mare de Déu i Mare de tots nosaltres ?
Jo em recordo. que, de petit, els companys de jocs
ens separávem a una mateixa hora sempre perqué la
triare o Fávia ens cridaven cap a casa per a dir el
Sant Rosari abans de posar-nos a sopar.
I ara? Quin des pintamentl Quina claudicació de
les sanes tradicions dels avis ! Quin jaquir en oblit
el més granat i fruitador de la pietat que ens havia
caracteritzat sempre!
Mireu si n'hi ha de raó per a demanar un bon

alçament!
Seria una cosa poc viril, una cosa própia de do
nes, el fer planys només, deis dies que han passat.
Cal actualitzar-los, en el seu aspecte pietós i devot.
Ens hi sentim molt rebé en els progressos materials
del segle en qué vivim. Som una gent addicta als
•avantatges i fermances del progrés material ; peró mai
no ens ha agradat quedar-nos a mig camí de les co
ses, i és per aixó diue entenem ésser molt lógic i molt
a propugnar una justa eqüació
vingui representada per dues xifres
germanes : el progrés moral i espiritual situat a la
mateixa estima que el progrés de la mecánica i de
les ciéncies químiques i experimentals. Aixó reclama
l'harmonia i la normalitat.
Ens hem d'estimar més poder dir el Rosari amb
claror eléctrica que no amb llum d'oli ; peró mai
deixar de dir el Rosari "perqué el dejen la gent que
només conegueren el llum d'oli". (Hi ha nyébits que
ho diuen aixó que us acabo de dir). Hem de preferir
(jo ho prefereixo, tanmateix I) poder dir el Rosari
ben assegut a una butaca de tren lleuger o exprés
encara millor, que no pas dir-lo des de les bosses d'un

racional afanyar-nos
de

progrés

carro

que

des dels seients de vellut de calces d'una
tartana pobletana o d'un vehicle d'ordinari; peró mai
deixar de dir-lo perqué siem al segle dels expressos
deis avions i del motorisme perfeccionat. Prou vol
d.ria poder-lo dir un dia volant per l'aire ! Seria go
jós de pensar que el dirigia més a prop del cel...
Pobra gent, la que es creu que el progrés material
d'una época desbanca, o rovella, o desacredita, o des
trueix la pietat o la religió ! Es la mateixa genteta
inflada i banal que mira amb compassió als qui van a
peu sense fer memória que el pare comú de tots
nosaltres, Pare Adam, sempre !ti anava... O, si voleu,
es com aquell pagés que bo i
rumiant una troballa
o
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a privar que els pares se li morissin es va de
candir i va morir primer que cap d'ells!...
A peu o a cavall, amb tren o amb carro, amb avió
o amb auto, sia com sia, la nostra fe i la nostra de
voció i les nostres práctiques són, immutablernent
veres, les dels nostres avis, que les colliren deis seus,
i així successivament. Són la fórmula revelada per
Du als homes de totes les edats, fins aquells que
vindran després de nosaltres i que potser arribaran
a inventar una formula per viure sense menjar... fins
que els arribará la mort.
Demés ; qui us assegura que el fill del fill del vos
tre fl11 no es planti a riure com un orat, anys a venir,
de totes guantes emes i enginys i traces i avenços
perqué relativament ho són,
estimeu ara
com la
flor i la nata de la civilització ?
Més encara; la fe i la pietat no muda. Es origi
náriament perfecte i transcendent a totes les muta
cions de la civilització i del progrés material. Té, so
bre aquest, una perpetuitat gloriosa, més estimable
com més canviable veiem tot el que neix de l'enginy
humá. Destruiu aquest argument, si us plau, que ja
cm sembla que hi teniu f eina llarga i impossible !
...I tot aixó per tornar allí on érem : el Rosari és
de sempre.
doncs, cada dia més "d'avui".
Es, de sempre, l'escala per pujar al cel, la qual
cosa no l'arribará a fer mai
cap motor d'aviació.
Es, de sempre, la millor lloança a la Santíssima

per

—

—

Verge.
Es, de sempre, la penyora més f erma de la salva
ció de la nostra ánima.
Es, de sempre, sempre, i per sempre, la trama
subtil i fina de la Divina Pescadora de les Animes,
en la qual trama o malla el que hi quedi pres d'amor
i de continuitat pietosa será collit per les mans de
lliri d'Ella (la Verge amadíssima) i portat per aques
tes mateixes mans a l'oceá immens de tota f elicitat
que és el Cel, per a viure-hi sempre més, a pleret,
amb joia inefable, gosant de la dolçor divina d'aque
Iles aigües que Déu té aparellades per als estols f e
licíssims dels escollits.
Que Déu i la Verge ens donin de poder-hi ésser
comptats ! Amén.
MN. ',Luís G. PLA
014444,94144ti
EL LLIBRE DE LA PARAULA DE
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joan ría Bia.Vianney
(Rector d'A)

X
El poble sovint creu que són certs els defectes
que s'atribueixen ats homes més austers; pera quan
s'adona de llur santedat, no existeix cap forea hu
mana que pugui allunyar-lo d'aqnsells que estima
i admira. Quan el Rnd. Vianney comeneava de
seguir la senda de la perfecció cristiana, la calúm
nia estenia damunt cluell les seves ales negres; pera
quan la seva santedat fou ben manifesta, el poble
es postrava als seus peus.
Constantment acudien a Ars homes humils que
proclarnaven la santedat del servent de Déu. Era
tanta la seva fama i el seu prestigi que, malgrat
els atacs dels adversctris, la gent bona volia conéi
xer el sant rector d'Ars.
De tots els pobles de la rodalia acu,dien penitents
que vatios confessar-se amb el servent de Déu. Ell
no cercava els penitents; eren aquests els que de
sitjaven que els esbrossés el camí de la perfecció.
Els malalts també acudien a eh, demanant que
els beneís. Alguns malalts varen aconseguir que
els dolors que els torturaven fossin alleugerits. El
Rticl. Vianney es molestava extraordinariament si
algun malalt feia públic el rniracle que s'havia
obrat. A l'església parroquial inaugura el culte a
Santa Filomena, i tots els fets miraculosos els atri
buía a aquella santa. D'aquesta manera es va es
tendre molt la seva devoció per tota la FranO.
Els rectors de les parraquies veines no varen
contribuir gens a consolidar el prestigi del reve
rend Vianney. La majoria d'ells no podia con
cebre que el poble acudís a demanar consell a un
rcetor d'una vila tan humil. Eren molts els que,
sant, l'anomenaven ex
en compte d'anornenar-lo
céntric. Alguns dels seus collegues el censuraven
durament perqué creien que era un extravagant.
Com que portava una sotana Molt vella i rebre
gada i unes sabates empolsades, aquells que no el
coneixien creien que era poc arnic de la higiene.
La dona encarregada de la neteja de la casa par
roquial declara que el Rnd. Viann,ey era molt atnic
de l'ordre i de la polidesa, i que es canviava molt
sovint la roba interior. Si portava la sotana vella
era simplement per a mortificar-se. Alguns dels
seus companys el titllaven d'avar i altres dejen que
portava la sotana vella per a cridar l'atenció.
El rector d'Ars, com el nostre Pare serafic Sant
Francesc, s'havia enarnorat de ~dona Pobresa,
i no s'ofenia si algun company seu es befava d'ell
perqué anava pobrament vestit. Davant un home
que pretenia molestar-lo amb paraules feridores,
no feia sinó somriure.

Alguns companys
_rió: el

seus

es

feren aquesta refle

rector d'Ars és tul home

poc culte;

no

co

neix la llengua llatina, i sap poca teologia. ?Com
és possible que un hom,e tan poc intelligent pugui
donar consells als penitents?
La passió ens fa fer uns raonaments molt poc
lógics ?És que tots els sants han estat grans tea
legs? Era un tealeg el Pobrissó d'Assís? No n'hi
ha prou de coWixer Déu, sinó que cal estimar-lo.
El dimoni coneix Déu i, no obstant, no l'estima
perqué ti manca la gracia. Un sant no és un tealeg
ni és un filasof, sinó un enamorat de Crist. Na

turalment que,

pot ésser
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tebleg,

i

santeelat; pera no
venir refulgent el

Sant
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Agasstí i Sant Tomas,
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es

filasof i seguir el canvi de la
es la filosofia la que fa esde

nostre esperit, sinó l'amor a
Déu. No és més agradable als ulls del nostre Pare
que és al cel, l'hoque más savi i Mteiligent, sinó
aquell que porta més llurn a diutre. El Rnd. Vian
ney sabia que el bon Jesús no fou encarnat dins
el claustre ?'una Verge per a convertir els hames
en savis i intetlectucils, sinó per a salvar animes.
cont s'equivoquen, dones, els que menyspreen els
homes humils enamcrrats de Crist, perqué no por
ten cenyida al front la corona de la saviesa. El cel
no s'h,a creat per als savis, sina per als homes
bons. El día del judici, guantes desiblusions hi
haural Quants homes de gran intelligéncia es veu
ran humiliats per aquells que ells havien injusta
ment menyspreat ?De qué us serveix la intelti
Onda si no sabeu allunyar-vos de la pols deis

camins?
es recorda avui d'aquells teólegs que es be
del rectoret d'Ars? Ara el servent de Déu bri
lla dalt deis altars; i ells on són que no els velen!
Alguns deis coltegues del servent de Déu es
varen dirigir al Bisbe, fent remarcar la incapaci
tat del rectoret per aconsellar els penitents. Els
más incomprensius varen negar l'absolució a
aquells que es dirigien a la vila d'Ars. ?Eren do
lents aqu,ells rectors que obraven d'una manera
tan injusta? No; si eren injustos és que no sa
bien situar-se. Ells obraven bé segons la seva cons

?Qui

laven

ciéncia.
Venerem els sants quan els veiens nimbats de
lium dalt deis altars, pera dubtem de llur santedat
quan conviuen amb nosaltres. Un, home sant'és
guardat amb recel. Si no ens 'atrevins a, negar les

virtuts, el tialem d'excéntric i d'extraira
sant és un hom,e que fa nosa al rnón.
Per qué dl no ha d'ésser com,nosaltres? Pe', qué
seves

gant. Un

fer
fons,

que nosaltres no fem? En el fons
la nostra actitud incomprensible hi
trobarem el monstre de la gelosia. Ja ho sabem
que aquall home que el poble anomena sant és
millor que nosaltres, pera no ho volem reconlixer
per no declarar-nos inferior a ell.
Era, en efecte, un ignorant el Rector d'Ars?
No; si s'anomenava ignorant era per humiliar-se.
Quants sants ens parlen constantment deis seus
pecats i tenen l'anima blanca com la neu de les
con gestes!
Una vegada va comparar-se amb un
idiota. Es natural que aquells que desconeixien la
eva santedat, s'aprofitessin de la seva humilitat
per a ferir-lo. Els sants ten,en un concepte migrat
deis seus propís mérits i els pecadors creiem que
la humanitat no podria prescindir del nostre es
forl. Nosaltres ens creiem más bous i més intel
ligents que els altres homes i si ens veiéssim l'ani
ma ens avergonyiríem de portar-hi tantes sutzures.
La baronesa de Belvey, digué en el procés aposta
lic que en el con fessionari el Rector d'Ars parlava
correctíssimarnent el francés, i en can,vi quan parla
va al públic, especialment davant de persones de re
lleu, s'expressava incorrectament. Aqueas que l'ha
vien tractat declaraven que tenia una intelligéncia
molt clara i que de vegades deia coses profundís
gimes. Totes les nits dedicava unes hores a l'estudi.
El Dr. Trochu afirma que sobre l'Eucaristia i la
ha de

coses

del
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grandesa del sacerdoci catalic, té idees profundes,

d'un Pare de l'Església.
En el procés de l'Ordinctri es fa constar que un
sacerdot molt culte acudí al Rd. Vianney perque
resolgués un cas de teología deis més enrevessats,
amb una gran facilitat li va donar una solució
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pera el prelat, seguia rebent denúncies contra ell.
Un día que li varen preguntar per qué no es de

!ensaya, referí aquesta anécciota:
a un deis seus religiosos:
Vés

als ulls d'aquells que no el
comprenien un home desconcertant. Com és possi
ble que un home que va tenir tauts fracassos en els
seus estudis s'atrevís a aconsellar a tanta de gent
que acudia a el!? Calia tallar les ales a aquell home
caudal que volia volar massa iluny. Ens estranyara
que els Apóstols que eren homes rústecs i ignorants
diguessin coses tan profundes, si havien rebut la
llum de l'Esperit Sant? Quan aquesta llum, penetra
dins de la nostra ánima, les idees són clares i

"Un saut din
al cementiri
injuria els morts. El religiós obeí i en tornar li
pregunta el sant: —1 que t'han. dit? —No res.
—Torna, dones, al cementiri i fes d'ells grans
I que t'han
elo gis. El religiós obeí novament.
dit aquesta vegada?
No mlhan, dit res. Llavors
Tant si t'ofenen, com si et lloen,
el sant digué:
condueix-te com els morts" (1).
Quan rebia una carta injuriosa exclamava: heus
aci un horne que em coneix bé.
Mons. Devie era un gran bisbe, i no es deixava
suggestionar per les falses delacions. Per a fer
callar els adversaris del servent de Den, va orde
nar al canonge Ruivet, el seu vicari general, que

exactes.

es

meravellosa.

d'Ars,

El Rector

era

Acudia tanta de gent ala vila d'Ars, que el ser
vent de Déu rebia inoltes curtes andnimes censu
rant-lo perque les admetia a la parrbquia.
L'autor d'una de les cartes ananimes ti deia, que
si no minvava el seu zel mal entes, es veuria obligat
a denunciar-lo al Bisbe. El Rd. Vianney va reconéi
xer la lletra de l'ananim, i contesta al seu autor
amb aquestes paraules: Si us sembla bé poden es
criure a Monsenyor, el qual espero, tindrct la bon
dat de reptar-me. Demaneu a Déu, si us plan, se
nyor Rector, que no faci tant de mal i molt niés bé.
L'autor de la carta ti va tornar a escriure, sense
ometre la signatura, excusant-se.
Alguns deis seus coblegues que es befaven d'en,
després d'haver-lo sentit predicar, es convertien, en
fervents admiradors de la seva santedat. Un día pe
netra a la sagristia un coblega seu amb l'intent de
fer-li algunes preguntes per tal de coneixer la seva
capacitat, i es va torbar de tal manera, que no va
Poder descloure els llavis. Jo que he parlat davant
de bisbes, deia, ara no puc parlar davant d'aquest
Pobre Rectoret.
Un dia un capella !ove ti va escriure una carta,
en la qual ti deict: "senyor Rector, quan un hom
saP tan poca teologia, no es pot asseure en el gran

confessionari".

va dirigir aquesta carta:
company: Quants motius tic
Per estimar-vos! Unicament vós m'heu conegut be!
Ja que sou tan bo que us dignen interessar-vos per
la nieva pobra anima, ajudeu-me a aconseguir la
gracia que demano des de fa molt de temps, a fi

El servent de Déu u

"Estirnat i

venerat

rellevat del meu carrec del qual no
de la nieva ignorancia, i pugui
retirar-me a un recó per a plorar la meya pobra
vida. Quanta penitencia he de fer, guantes coses
he d'expiar, guantes llagrimes he de vessar!..."
Unicament s'expressen amb aquesta humilitat
els que segueixen les petjades de Jesús. Si hagués
estat un vanítós, com s'hauria revoltat llegint els
greuges que con tenia aquella carta! Si algú digués
a un de
nosaltres que som uns ignorants com ens
que

sóc

sigui
digne

a causa

indignaríem!

Aquell jove capella en llegir la carta del servent
de Déu, va anar-lo a visitar per a agenollar-se als
seus peus. El Rd. Vianney el va rebre amb un
somrís als llavis i lj va donar una abra çada de
germanor. Des d'aquell dia fou un gran admira

dor de les seves virtuts.
Eren ja molt nombrosos els que l'estimaven,

—

—

—

dirigís a Ars, per a girar una visita d'inspecció.
Aquest canonge era molt sever, pera molt virtuós.
El servent de Déu Ii digné que els peregrins acu
dien espontaniament i que resolia els casos d'acord

amb la seva consciéncia; que el carrec de Rector
ti era molt fei.ruc a causa de la seva ignorancia i
que diverses vegades havia sollicitat al bisbe que
l'alliberés de tanta responsabilitat. El vicari ge
neral, després de romandre uns dies a Ars, va,

informar favorablement.

Al cap d'un quant temps, Mons. Devie, que no
partidari del rigorisme teológic, perque allu,nyava moltes animes de la practica de la religió,
ordena al servent de Déu que ti dones compte de
la solució que donava als difícils casos de conscien
cia. El servent de Deu va sotmetre's humilment a
la voluntat del bisbe. Les decissions del servent de
Déu, sempre eren exactes i correctes. El Prelat
aprova la solució donada a tots els casos de cons
ciencia. Mai el rector d'Ars no obra, incorrectament
ni es mostrá massa sever amb els penitents.
Una vegada una dama digné al Prelat que el
Rector d'Ars era poc culte, i Mons. Devie respon
gué: "No sé si és instruit, peró sé molt bé que
l'Esperit Sant l'Ilumina" (2).
El Prelat va saber que alguns rectors comentant
el regim de vida del servent de Déu, digueren que
era boig, i quan durant els recers anuals els dirigí
la paraula, els digué: "Jo desitjaria per a tota la
clerecia del meu bisbat un granel d'aquesta follia."
A poc a poc, els seus adversaris, o millor dit,
els incomprensius, quedaren reduits a una petita
minoría. Els rectors de les parroquies de la roda
lía que coneixien bé la seva vida exernplar, l'esti
maven molt. Eren moltíssims els capellans que es
volien confessar amb el servent de Déu.
El Rd. Vianney, soUicita llicencia per a coo
fessar a la parroquia de Chaleins, on es celebrava
una missió, i Mons. Devie, no solament ti va con
cedir llicéncia perque confessés, sinó que clarnunt
de la fulla de poders va escriure aquestes paraules:
'ten' pro tota dioecesi (així mateix per a tota la
era

diacesi).

L'esperit del servent de Déu era tan refulgertt,
que fins els más obstinats a negar les seves vir
tuts, varen reconéixer la seva santedat.
J. CIVERA I SORMANI
(I) Joana Maria Chanay. Procés de l'Ordinari,
(2) Procés de l'Ordinari.
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ráníma de Santa Teresa de Jesús Infant
"Poment de Pietat" acaba de publicar una obra
un estudi profundíssim de San
ta Teresa de Jesús Infant, aquesta santa admirable
de la qual hm* té un concepte equivocat. La majoria
de la gent desconeix la seva fortitud espiritual.
L'illustre jesuita Rd. P. Ignasi Casanovas, ha fet un
estudi profund d'aquesta anima escollida. Tots els
devots de la santa llegiran amb gust robra notabilís
sima del Pare Casanovas, una de les més reeixides
que s'han publicat en aquests darrers temps. Nosaltres
intentarem comentar-la; avui ens li/mitem a repro
duir el pórtic magnífic que ha escrit reminent je
suita, el qual situa admirablement el lector per a lle
gir i meditar l'obra.

interessantíssima. És

EX-VOT
Vos heu sobrepassat les nos
tres
esperances;
Nosaltres
cantarem vostres misericbr
dies.
Aixó vol ésser el present llibre : una humil i devo
presentalla penjada a l'altar de Santa Teresa de
Jesús Infant. Les senzilles taules votives deis nos
tres santuaris tenen dos oficis : per part del donador,
són testimonis d'agraiment d'algun benefici extraor
dinari ; per part deis contempladors, són instruments
per despertar la devoció. Apliquem al nostre cas
ta

aquests conceptes.

Quant a lo primer, sense especificar en particular
gracia rebuda, cosa més própia d'ésser feta da
vant Déu i la Santa, únics que les coneixen perf ec
cap

tament, no será cap cosa extraordinaria afegir un
testimoni rnés a l'aclamació universal que confirma
el compliment d'aquella promesa : "Ningú que m'in
yoqui no quedará sense resposta." La vida de Santa
Teresa, no sois no és acabada pels seus devots, sinó
que ara som a pie migdia, perqué és veritat que ella
passa el seu cel fent bé a la terra. Diuen les amoroses
germanes de la Santa, en l'epileg de l'autobiografia :
"Després de la seva mort no ha desaparegut, per
dir-ho així, sinó que ha seguit vivint entre nosaltres.
Les seves manifestacions, f etes del cel estant, porten
ben marcat el seu segell personal ; en algunes cir
cumstáncies ha parlat i ha obrat de tal faisó que s'hi
reconeixen el seu accent i els seus posats, i la seva
autobiografia es completa naturalment amb els seus
fets i gestes del Paradís... Cal remarcar un carácter
particularíssim de la seva devoció : la intirnitat con
tinua que s'estableix entre Santa Teresa i els seus
amics. Viu amb ells, intervé a llur favor en els de
tall més mínims de llur existéncia, els guia en les
dificultats, els aconsola en les tribulacions. Entre ella
i aquestes animes hi ha una relació afectuosa i per
p?.tua, millor encara, una inconcebible tendresa de
cor a cor. Ella está veritablement prop deis qui la
invoquen, perqué ha trobat la manera inefable de
passar la seva eternitat al cel i a la terra, escampant
els beneficis a mans plenes."
El dogma de la Comunió deis Sants, que li fou
manifestat el dia de la Primera Comunió, la Santa el
sentia molt íntimament. "Penso
deia,
que jo
potser sóc el f ruit deis desigs d'una ánima ignorada,
—

—

la qual deuré totes les grácies que el bon Déu
m'ha fet." I un deis dies de la seva agonia, va dir :
"Sento una cosa misteriosa ; no pateixo per mi, sinó
per una altra ánima... i el dimoni no ho vol." Les
quals paraules no eren sinó una expressió particu
lar d'aquell esperit general amb qué ho donava tot
per la salvació de les animes. No és, dones, cap pre
sumpció ni singularitat el reconéixer i confessar la
protecció amorosa i admirable de la Santa envers la
casa editora d'aquest !libre, obra d'apostolat, al qual
ella donava de bon grat el seu amor, els seus mérits,
tots els sacrificis de la seva vida, i fins la felicitat del
seu cel.
Complert el primer ofici de gratitud d'aquest Ex
vot, ve el segon : ésser instrument d'edificació, par
ticularment en fer conéixer l'esperit de Santa Tere
sina, fomentar la seva imitació, i desvetllar la con
fiança en el seu patrocini. Voldrlem declarar aquest
punt més copiosament.
Un deis secrets de la divina providéncia és el deis
Sants que envia al seu punt i hora, la qual cosa és
molt evident en la nostra Santa. El testimoni deis
Papes, les declaracios deis directors espirituals, i una
experiéncia públicament comprovada en el moment
actual de la história de l'Església, demostren que
Santa Teresa de Jesús Infant está complint d'una
manera molt ampla i intensa aquell misteriós minis
teri que ella va pronosticar per quan fos al cel. Real
ment, de les seves mans cau en el món una yerta
dera pluja de roses, entenent per tals, no solament,
ni principalment tampoc, els fets miraculosos que
omplen les pagines deis seus annals, sinó, sdbretot,
la seva influéncia santificadora en les animes. Val a
dir, examinant íraimament la manera com ella sol
concedir els seus favors, que ordinariament no dóna
la mercé que se fi demana, sinó obligant amorosa
ment a f er actes de moltes virtuts, com per demos
trar que les gracies temporals van totes ordenades
al fi sobrenatural. Peró, de més a rnés, Santa Tere
sina exerpeix un vertader apostolat de santificació,
per l'exemplaritat de la seva vida i per la doctrina
deis seus escrits, els quals porten una unció parti
cular de l'Esperit Sant. Sent així, sembla conforme
al ministeri apostólic el cooperar a l'obra de la di
vina providéncia escampant pel món aquests exem
ples i aquesta doctrina.
No tota propaganda és bona i profitosa. La gra
cia natural de la Santa, fila de les seves qualitats
de tota mena, sobretot de les estétiques i lacrarles,
fa mal de vegades a la vertadera interpretació deis
seus
f ets, i a l'alta transcendéncia espiritual de la
seva doctrina. Quan es veu néixer el sentimentalis
me semisupersticiós que s'engresca amb els sants de
moda, molts esperits rectes, embaf ats per aquesta
devoció vaporosa i llaminera, fugen d'unes f onts
de pietat que creuen contaminades de fluixedat an
tievangélica. Hem de conéixer, estimar i seguir Nos
tre Senyor Jesucrist, diuen, i no pas entretenir-nos a
repetir frases boniques o esfullar roses als peus d'un
Sant Crist. Els qui tal pensen i diuen, referint-se
a Santa Teresina, evidentment no coneixen ni la seva
vida ni la seva doctrina ; han vist solament una caricatura que els en fa desviar la mirada. Tant la
mala obra deis caricaturistes, com la mala impresa
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sió deis qui se n'ofenen, no poden ésser destruides
sinó per llibres que donguin a conaixer el fons subs
tancial i solidíssim que s'amaga sota aquelles for
mes

gracioses.

La bibliografia publicada en aquest sentit sanitós
es molt copiosa. Demés de la Histbria d'wn.a ánima,
f onament essencial de tot llibre seriós que es vulgui
escriure sobre la nostra Santa, s'han editat vides molt
ben treballades, i exposicions doctrinals plenes de
cites i comprovants, i estudis crítics de gran valor
teológic i psicológic. Peró en aquest camí també pot
haver-hi entrebancs, com és ara el desig de portar
l'espera de la Santa cap a escoles determinades, o
l'afany de teoritzar. L'ascética de la Santa s'ha mirat
com oposada a tatodes, lliure d'escales i dassi
ficacions, enemiga de les matemátiques. Prescindint
ara del grau de veritat real tancada en aquestes
formules, encara queda el perill de f er aix6 per sis
tema, la qual cosa fóra caure en el mateix vici que
es critica, amb l'agravant que sembla quelcom con
tradictori el métode de l'espontaneitat i simplicitat,
o el sistema d'un esperit lliure de traves. Quan s'es
devé alguna d'aquestes coses, és que l'autor barreja
l'esperit de la Santa amb el que ell porta dintre de
S i mateix.
Quelcom d'aixó deu passar, quan el qui fou pro
motor de la fe en la causa de canonització, P. Th. Du
bosq', prologant el llibre A 1Scole de Sainte Thé
rbse de l'Enfant Jésus, escriu a la Mlare Agnes de
Jesús, germana de la nostra Santa : "Si els prejudi
cis histórics poden alterar la veritat en la narració
deis f ets, com més fácilment els prejudicis doctri
nals disfressen el pensament deis mestres 1" La San
ta no té res de complicat, ni en la seva vida ni en els
seus escrits. Encara que tenia inte•ligencia molt pe
netrant i havia llegit bons autors místics, particular
ment Sant Joan de la Creu, no es troben en ella doc
trines abstruses, sinó que imita molt de prop la cla
redat i simplicitat evangeliques. Sembla, doncs, que
els llibres destinats a propagar la influencia espiri
tual que Santa Teresina, per manifesta providencia
divina, té en la regeneració del món, haurien de tenir
el mateix carácter senzill i lluminós. Ningú no arri
bará mai, en ab(?), a la Histbria d'una aninu2, i per
go mateix ella será sempre el llibre essencial i insubs
tituible per escampar la devoció de Santa Teresa de
Jesús Infant.
Peró aquest llibre, admirable com narració espon
tánia i íntima, feta a germanes que volen conservar
els records fraternals, no té aquella unitat i aquell
ordre que és convenient perqué un hom tingui un
concepte cabdal i harmónic de la Santa. A aquell
Conjunt de narracions, externament desIligades, ella
va posar després el títol d'Histdria d'una anima, per
qué realment estan unides i animades per un corrent
de vida que és la seva ánima; peró com que hi fal
ten moltes págines, segons confessá la Santa, que mai
no seran llegides en aquesta vida, aquella ánima, per
rnoltes intelligencies, no té prou unitat, ni prou re
lleu, ni l'ordenació perfecta i harmónica que posseia
en la realitat ; i d'aquí, potser, vénen algunes de les
defortnacions o mutilacions que la pietat superficial
narracions autobiográfiques, perfeccionant-les amb
els f ets i dites que consten autenticament per altres
camins, potser la figura de la Santa es presentaria
mes ferina i lluminosa, sense caure, peró, en el sis
tematisme i retoc personal.
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Heus ací el que voldria f er el nostre llibre. Cer
quen-1, no precisament la história d'aquesta ánima
escollida, és a dir, la cronologia i el fet extern, sinó
Fánima mateixa, la seva vida espiritual i sobrenatu
ral. I aquesta ánima no la volem interpretar, no la
volem teoritzar ; sinó que voldríem presentar-la sen
zillament, com un llum que es treu de la fosca i es
posa damunt del candeler, perqué illumini per la seva
própia virtut tots els qui tenen ulls per veure, i
perqué encengui en amor de Déu tots els cors capa
ços d'estimar. En les seves itnmenses aspiracions, ella
volgué ésser el cm- de l'Església, és a dir, l'amor que
dóna vida a tots els membres ; i el Senyor va escoltar
cl dcsig d'aquesta ánima humil i fervorosa, con ho
demostra la generació que corre darrera seu, em
baumada dels seus perfums.
Con fessem que no som nosaltres els únics ni els
primers que han intentat aquesta ,reconstrucció de la
Santa. Els biógraf s, encara que segueixen principal
ment la cronologia i els fets externs, es veuen obli
gats a entrar dintre l'ánima en una vida que és tota
esperit i poca cosa té d'exterior. Hi ha llibres clás
sics que cerquen l'esperit de la Santa fent arreplec
d'exemples, de sentencies i testimonis de tota mena
pertocant a les virtuts. El sacerdot francés V. Gi
loteaux va santificar i alleugerir les hores trágiques
de les trinxeres peffilant una fesomia sobrenatural
plena de devoció. Per aquest camí aná també En
Ferran Laudet. Potser encara hi hagi obres que ens
siguin desconegudes. La mateixa d'En Giloteaux no
l'hem Ilegida sino quan el nostre treball anava cap
No voldríem pecar de presumpció,
a la impremta.
pensant que el nostre llibre té encara la suficient con
sistencia personal per anar per compte propi, i que
l'intent a casa nostra pot ésser útil i oportú. Si més
no, valgui'ns davant de la Santa com Ex-vot pura
ment

personal.

Af egim una paraula sobre el títol del nostre lli
bre. El títol de l'autobiografia ens diu que el que la
Santa volgué donar-nos en ella f ou la seva anInwt.
Aquesta és la que únicament buscava sempre en la
seva vida mortal. Quan comença la seva pelegrina
ció a Roma i es troba voltada de tot un món de no
blesa enlluernada de noms i escuts, exclama : "La
veritable noblesa no está en el nom, sinó en l'dnima."
Recordant les meravelles contemplades a Nápols, tor
els objec
na escriure : "La joia no es troba pas en
el
bell f ons
tes que ens volten, sinó que s'amaga en
retolar
doncs,
inepte
de l'anima." No será,
de Santa Teresa de Jesús Infant el llibre que intenta
buscar el més profund i essencial d'aquesta Santa,
sobretot quan aquest títol no és sinó una glossa del
que ella mateixa va posar a la seva autobiografia :
FIistdria d'una anima.
Potser algú podria titilar el nostre títol de preten
siós. Considerem, peró, infundada la sospita, repa
rant que no volem fer un estudi crític per compte
nostre, sinó una senzilla ordenació i estructuració
dels elements que ens ha donat la mateixa Santa o
les persones que estigueren amb ella en la més ín
tima connexió. El Papa Pius XI diu en el Breu de
Beatificació que en l'autobiografia quasi sent respirar
l'ánima de la benaurada Teresina: no és, doncs, pre
tensió excessiva per aquesta respiració auscultar i
endevinar ránima mateixa. Gosem esperar encara
que el n& stre llibre ajudará a conéixer i assaborir
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Santa, sobretot si
contempalció atenta .i devota. Tant
en la distribució general de capítols, cona en l'expla
nació de cada capítol particular, hem procurat se
guir les suggestions naturals i espontánies que nei
xen de la contemplació de la vida de la Santa, com
totes

és

les intimitats del llibre de la

Ilegit arnb

una

demostra la lectura de l'index.
Com que aquest llibre no pot tenir la crouologia,
i per altra part és útil tenir davant deis ulls una
sinopsi deis f ets, per a poder situar-se, sempre que
convingui, dins l'ordre cronológic, hem cregut molt
oportú afegir, com apéndix, unes efemérides de la
vida externa i interna de la Santa, en les quals es
doni de cada cosa la data certa o el més aproxi
mada possible. També ens cal advertir que el text
de l'autobiografia el prenem de la Histdria d'una ani
rkw rzttla 71J
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carta que

reprodu'im

—

—

un

bon tros

Heus ací
ticle :
na

lluny d'osques.
parágrafs que

uns

extraten el vostre

ar

"...que guanyará Catalunya amb la desaparició d'u
institució musical (l'Orfeó Catala) que posa tan

amunt

el

nom

de la nostra terra ? Entre els músics

integren el grupet protestatari i iconoclasta hi ha
algú capag de fundar i dirigir un Orfeó més perfecte
que

que el catalá ?
..."Es que Millet, posa dificultats perqué a Barce
lona es vagi a la creació d'una entitat més perfecta
que la que ell dirigeix."

"...E1 grupet protestatari, vol fer creure al públic
llegeix el seu portantveu, que el mestre Millet ens

que

ha donat (millor hauria estat "fet sentir") únicament
obres carrinclones. Es aixó cert ? El mestre Millet
ens ha fet conéixer la famosa Missa de Bach" i ací
enumera les obres importants que
ha cantat l'Orfeó
Catalá des de la seva fundació.
En els nostres números de "Vibracions", senyor
J. C., hem parlat de l'Orfeó Catalá una sola vegada
amb ocasió d'un concert extraordinari que doná
aquesta entitat en homenatge a la Commission Inter
national pour l'étude des nuages. En aquesta ressenya
del concert (Vibracions núm. r, pág. i 1), el redactor
que f éu la crítica exposá les seves idees, respecte les
obres que donaren i digué quatre coses de l'execució

A

1

L

donados a Mn. Joan Puntí i a Mn. Eduard Junyent
que han girat en rims catalans els Versos de la nostra
Santa.
I-Iem volgut decorar el llibre amb imatges que fos
sin ensems auténtiques i ben nostres. D'elles parla
rem en el lloc corresponent.
Que Santa Teresa de Jesús Infant rebi amb amor
misericordiós aquesta humil presentalla, el donador i
totes les persones i coses d'aquesta casa apostólica,
que s'ha posat sota la seva protecció, i d'ella espera
plenitud de vida i ubérrima f ecunditat espiritual.
7~ 74%1 r%..t%id~r‘L••¦.t)~~~~.

que

Hem de fer constar, senyor J. C., que el vostre
treball titulat "Els iconoclastes" que heu publicat
referint-vos a nosaltres
en
aquestes mateixes
planes, ens ha sorprés considerablement per múlti
ples raons ; una d'elles, és de doldre dir-ho, és la
desconeixenga absoluta que teniu del programa nos
tre. Com podeu defensar una tesi que coneixeu per
ref eréncies ? Com poden contraopinar de nosaltres si
no saben alió que diem ? Creiem, senyor an6nim J. C.,
que hauríeu aprofitat millor el temps, llegint cls nos
tres números y profunditzant-los, que no escrivint
articles atacant a peu i a cavall uns fantasmes que
no han existit més que en vostres sornnis meravello
sos.
Nosaltres amb tota la bona voluntat d'aquest
rnón, us recomanem que llegiu el primer i el tercer
números, on els editorials us demostraran que aneu

C

ma, traducció del Pare Lluís de Santa Teresa ("Fo
ment de Pietat", Duran i Bas, Ii, Barcelona); i el
text de Novissima verba, de la traducció, inédita fins
ara, del Dr. Mariá Serra i Esturí, Canonge de la Seu
de Vich, a qui en donem grans mercés. Sien també

11dt-a oberia de llíbracions" al
Hem rebut la

O

senyor

aquestes mereixeren. Si

quan

es

dóna

J. C.
un

concert

públic, sigui la que sigui l'entitat que el doni (chors,
orquestres, etc.), no podem exposar lliurement una
opinió favorable o desfavorable de les obres i deis

executants, Ilavors tant se val que abolim el dret de
crítica, ens ho tirem tot a l'esquena, i Catalunya será,
musicalment, el país de les mil meravelles.
En cap altre número hem tingut ocasió de parlar de
l'Orf eó Catará, entitat choral, com tampoc del mestre
Lluís Millet, director d'aquesta notabilíssima agru
pació. Sempre que hem parlat nosaltres de la gent de
l'Orfeó Catalá, ha estat, senyor J. C., atacant-los
i
permeteu-me emprar aquest mot
com
a composi
tors i com a orientadors de la música catalana. Es
amb aquest únic punt que no coincidim amb ells ; mai,
per-6, hem deixat de reconéixer la válua de I,luís Mi
Ilet, Francesc Pujol, etc., com a directors i capda
vanters de l'excellent rnassa choral, a la qual admi
rern tant com pugueu admirar-la vós mateix.
Permeteu-me, per acabar, que examinem unes pa
raules qug, dieu després de parlar d'En Morera. Re
coneixeu, dieu, l'obra catalanitzadora d'aquest se
nyor ; i aquí, senyor J. C., ensenyeu tristament l'ore
Ila. Per conéixer la válua artística d'un horno s'ha de
prescindir d'aquesta capa amb qué tapeu llurs obres.
Aquest rnateix sentiment extra-musical us posa a les
mans la creació d'una infinitat de genis i glóries in
existents ; quan pugueu separar de la música aquest
sentiment catalanitzador, se us esmunyiran deis dits
moltes glóries que aneu bastint vosaltres mateixos in
conscientment i a les quals després declareu solemne
ment "tabús".
IsIDRE MOLES
—

—

Al senyor Moles

La

vostra

carta, escrita

podria donar lloc

a una

una

mica nerviosament.

llarga polémica. No és aquest

el nostre intent. Volem únicament fer remarcar que
no trepitgeu terra ferma. La vostra habilitat consis
teix a fer creure que nosaltres us neguem el dret in
discutible d'exposar lliurement la vostra opinió so
bre les obres que executa l'Orfeó Catalá. Aixó no
és cert. Nosaltres respectem les opinions ádhuc les
més adverses, quan són exposades lleialment ; peró el

A

T

A

vostre grup, senyor

LUN

Moles,

no

Y

exposa únicament

opi

nions sinó que es befa i ridiculitza determinades per
sonalitats musicals, que no us poden plaure, peró que
son dignes de respecte. Exercir el dret de crítica és
una cosa justa i ádhuc necessária, peró no s'hi val a
tirar pedretes a la teulada del vei, per la pruija de
fer brometa. Si dissortadament són limitats els nos
ares valors, almenys no ridiculitzem els que treballen.
I perque no, pugueu dir-nos que no és cert el que
diem, anem a reproduir uns comentaris apareguts en
el número 3 de Vibracions.
LA "1?. M. C." I

"VIBRACIONS"

Hern fullejat rúltim número de la Revista Musi
ca2 Catalana, i, ai
hem pogut constatar que,
identificada en absolut amb el repertori habitual de
l'Orfeó Catalá. ha sortit redactada a BOCA GLOSA.
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Aquest és el jurat ideal perqué els compositors
tiguin ben tranquils i les obres... també.
*

es

* *

NOTICIES INTERESSANTS DEL
NONAT "TEATRE LIRIC CATALÁ"

Es din, que el Ilustre Millet, esta fent la música
sempre jovenívola (Oh, la MI) per !'obra "Jo no sa
bía que el món, etc., etc.", del seu amic entranyable
el robust comediagraf Amadeu Vives.
Tantbé es din que un nou empresari, que no el
podien acabar de convéncer amb la realització del
nonat, ara, engrescat amb aquesta obra, mentre els
autors restan enllestint, va adalerat d'ad d'allá per
tal de poder Hogar un deis millors i más céntrics
teatres.

Nosaltres esperem aquesta bella realització que
ens fa estremir de goig.

*

JA PODEM DORMIR

*

TRANQUILS

Trobem encertadíssima la idea del senyor Zama
cois de crear una Editorial de Música Catalana sub
vencionada per les entitats mu,sicals más importants.
Una volta creada aquesta Editorial, proposem un

jurat d'admissió d'obres format pels senyors Amadeu
Vives, en primer lloc, com a iniciador; Lluís Mi
llet, en representació de l'Orfeó Catalc1; Francesc
Pujol, per l'obra del Canconer, i Joan Llongueres,

*

rvo,‘„e-"nt....?1,1-.0411"g znly.t
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*

D'aixó en diu el senyor Moles f er crítica?
No revelen els tres comentaris transcrits un gran
menyspreu pel mestre Millet, una de les nostres gló
ries més legitimes ? Feu crítica si us plau, senyor
Moles, peró tracteu amb una mica més de respecte
els músics que lluitant noblement han aconseguit un

prestigi

merescut.

J. C.

Per la premsa.
44metsg rnzu.t.
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Fruita del temps
Jo havia arribat .a creure

que les

pe•lícules

sonores

podien arribar a ésser un medi per a dignificar el
cinema ; peró els dos plats f orts que ens han servit
en el Coliseum i en el Tívoli, m'han desenganyat, al
menys per ara.
referencia

la falta d'un, damunt de tots els
que integrem la mateixa confessió.
Jo no diré que de vegades sigui conyenient guar
dar prudents silencis ; peró el que és en aquest cas
exterioritzar una
cree un deure de consciencia, si no
disconformitat.
la
meya
alrnenys
protesta enérgica,

l'aguait, carreg-uin

La canción de Para

la del teatre del

de

Pel que ía
Casp, poca cosa puc dir-ne : després d'unes guantes Els senyals lluntinosos
llaunes, que tenien tot el carácter de provatures, en
Els xofers blasmen els senyals lluminosos per
començar la projecció de Fox Movietonews Follies
dificulten el tránsit. L'home que va
Les primeres escenes qué diuen que

vaig aixecar-me

a

carrer

de la butaca.
tenien res de moral, puix la indumentária de les
artistes estava recluida a la ínfima expressió.
En quant a La canción de París la cosa ja canvia
d'aspecte, puix la immoralitat no es destapa fins a la
meitat de la pellícula. Negar que una bona part de
barcelonins han anat a veure-la, fóra negar la llum
del sol. Aventurar-se a dir que la gent s'ha preocu
pat molt poc de la seva moralitat, ja és una cosa
mes facil. S'ha discutit molt la técnica, la manca
d'originalitat de l'argument ; peró no recordem cap
diari, absolutarnent cap, que hagi advertit als seus
lectors que es tracta d'un espectacle impropi per
a families cristianes. Molta gent que es
diu cató
lica sembla que hagi perdut la sensibilitat ; sembla
que hom tingui por de declarar els casos d'especta
cles infecciosos ; i si a més d'aixó encara es subjecta
a certes collaboracions, no té res d'estrany que els
sectaris, grans aficionats en passar-se les hores a
no

dalt d'un cotxe acosturna a oblidar que molts deis
que anem a peu també de vegades portem pressa
vermells no
no obstant, en els llocs ,on els senyals
emparen hem d'esperar per travessar el carrer
ens
sol
que no s'albiri en les dues o quatre direccions un
cen
pels
llocs
més
pot
passar
hom
automóbil. Ara
trics amb certa tranquillitat, peró en els carrers
veins al Passeig de Grácia i altres llunyans del cen
tre, els automóbils corren amb una fúria homicida.
Els senyals lluminosos deuen posar-se a tot arreu
i si els que volen córrer protegits per la carrosseria
d'un auto protesten, que protestin.
La vida del més humil deis ciutadans val molt més
que la itnpaciencia de tots els que porten volant i deis
que creuen que el sol fet de pujar a un cotxe, ja
dóna patent de corsari.

JoAN BAGUENY
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L'alga inusitada, quasibé inexplicable, deis canvis
l'estranger, ha indignat justament el Govern,
peró d'una manera especial el ministre d'Hisenda.
sobre

S
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C
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—

mal cornparat moltes voltes al Senat rorná,
i quasi el

qual cada senador tenia la majestat
poder d'un rei, fou de caire protocolari.
en

el

—

Com ha insinuat En Calvo Sotelo, de poca cosa ha
La pau ha sortit més oficialment assegurada d'a
servit la Comissió d'eminéncies financieres creada per quest viatge históric, peró en resta un punt negre...
a la defensa de la pesseta.
A qué ve la insisténcia deis órgans oficials dels dos
I és que contra les lleis naturals de l'ordre econó
paisos anglo-saxons sobre la no existencia de cap
mic fa de mal lluitar.
alianca anglo-ianqui fila d'aquest connubi diplo
Tal volta la serie de desenganys soferts en aquest
mátic ?
afer, més financier que hisendista, obrirá els ulls als
Excusatio non petita, acusatio repetita, deien els
qui sembla que els tenen tancats sobre aquesta ma legistes romans. I encara que l'aliança no s'hagi f or
téria.
mulat protocoláriament, ja pot donar-se com a natu
Les maniobres de l'Esquadra espanyola, que han
ralment existent. Les coses cauen del cantó on es
acabat en aigües de Valencia molt parençosament, decanten.
coincidiren amb maniobres de les altres armes a
Com a conseqüencia d'aquest viatge pot donar-se
guerra, portades a cap en diferents indrets d'Espa
com, a cosa segura la próxima (relativament próxi
nya. La brillant desfilada, davant del rei, de tots els
ma), celebració de la Conferencia del Desarmament.
vaixells que han pres part a les maniobres mediterrá
Les cinc potencies que hi assistiran, no cal pas ano
nies, dóna cert carácter extraórdinari a aquestes menar-les. Les negociacions que en dita Conferen
grans exhibicions bélliques fetes en moments tan so
cia han de desenrotllar-se ja pot dir-se que han co
lemnes per a la pau mundial com aquests en els quals
mençat ; en les quals, per cert, prenen també part, en
ha tingut lloc el viatge de Mac Donald a Washington.
cara que calladament, totes les poténcies de segon i
En Primo de Rivera está molt satisfet de l'éxit tercer orclre que tenen quelcom a perdre.
general de les maniobres, com també de qué el mi
Es tracta de refer el mapa militar del món, per
nistre del Treball, senyor Aunós, hagi estat elegit, terra i per mar, encara que altra cosa es digui. Cóm
per unanimitat, president de la XIII Conferencia
beneeixen a hores d'ara les petites poténcies, i ádhuc
Internacional del Treball que se inaugurá recentment
tres de les cinc potIncies majors, els que varen in
a Ginebra.
ventar els submarins, tan odiats i blasmats per elles
L'unic disgust fort que ha sofert aquests dies el rnateixes aleshores de la Guerra Gran ! Monturiol i
President del Consell de Ministres, és l'elecció, f eta Peral ja tenen altars en quasi tots els departáments
per la Universitat de Valladolid, per a ésser repre
militars marítims de les potencies alludides.
sentada en l'Assemblea Nacional, a favor d'Una
Altrament, tot aquest període de pacifisme a ul
muno.
trança es veu pertorbat i amargat per les topades,
En canvi, Romanones, li está preparant el camp cada dia més sagnants, de russos i xinesos. I per si
perqué la próxima Assemblea tingui més ambient del aixó no fos prou, els xinesos la donen per barallar
que molts es creien. Ara va removent tota l'Espanya
se sagnantment ells amb ells,
com si no hi hagués
liberal (és a dir, les despulles del partit liberal que
russos al món. I el pacte Kellogg, entretant, tan in
eh l acabdillá), per tal que li donin un vot de con
tacte i tan... inútil !
fianga (i d'aixó solament es tracta), que li permeti
J.
anar amb bombo i platerets a l'Assemblea Nacional.
Continua cada dia més remarcable l'exit de l'últim
llibre de Catnbó. El mateix cap del Govern li ha re
tut els máxims honors polítics estudiant-lo i comen
tant-lo dues vegades públicament i amb respectes i
consideracions de primera classe.
Anem a dir que s'ho val, i més en temps de tanta

mitjaneria política

i

NTO¦
CALLIZO

encongitnent d'esperit...

Ja está, de tornada, a Anglaterra Ramsay Mac
Donald. Les principals conf erencies amb Hoover tin
gueren lloc pagesívolament tombats, els conf eren
ciants, al marge pintoresc del riu que embelleix la
ciutat presidencial deis Estats Units, durant la pri
mera conferencia més de tres hores.
L'acord fonamental costá poc de pendre. Els dos
conferenciants ja estaven concertats abans de veu
re's Si haguessin discrepat, no s'haurien reunit.
El parençós discurs del "Primer anglés" al Senat
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l'estalvi. Per?) si un dia tens aquesta febles*
a la loteria. La millor loteria és
l'estanc i loteria del carrer de Fernando i.. qui sapl
Hi trobarás tarabé tabac, timbres, segells, etc. de totes menes i preus. Ah, i bitllets de Nadal.
Escolta, germá: Estás assabentat de com els va anar als meus clients en el sorteig de l'áltint
Nadal? Inforrna-te'n, val la pena.
BARCELONA
PEINANDO, 32 (preip Avheyó)

Germá: No juguis
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oficinas ), la Companyia Plaça Medinaceli,

Per informes,

BARCELONA

¦els

:

Cor11)01102Átornt?""11,~

11,~00114~4~4~11~4~.

1

GARATOE

I TALLERS 44BALMES“

JUL_I
8ALMES,

76 (entre Aragó i

a

AJUSTATGEI REPARACIÓ

KL.UG

REND1MENT

Valiacia).

PER A

•
-

TaLEvoN 75941

EN

—

PREUS LIMITATS I MÁXIM

LES REPARACIONS

—

STOCK BLÉCTRIC

INSTAL*LACIONS, MAGNETOS, BOBINATS, ETC.

3N— e rri

COMPANYIA

ANÓNIMA

FUNDADA EL 1906

Segur.

Especial. "Paquete"
ferroviaria en general.
Segura d'incendls
Segurs marítima.
—

—

RONDA UNIVERSITAT, 4

—

Teléfon 20648

—•

BARCELONA

832

A

C

T

LUNY

SE RVICE
PRIMERA

La

casa

ESTACIÓ

OARATCIE

S

AMERICANA

A

1

TALLERS:

L'ENGRÓS

1

Aragó, 272
Passeig de Orácta,

Esplugues de Llobregat:
Carrer Laurean° Miró, 59

45

Telefon 11550

Enereuament

MAOATZEMS:

Consell

Ifinrwv~rorwrxr {11R1

a-

de

grasse,

SUCURSAL:

Carrer

Tel/fon 51510

de les

corre•

BARCELONA

tersa de Madrid 1 Cornellé

Cenit, 421

a

asila

VILARÓ

A

DETALL

CENTRAL:

CASA

Sepúlveda, 145-150
Villarroel, 58
Elorldablanea, 121

Carrera

CI

ESPANYA

JOSEP MANZANARES
important ea gasolina, petroli, neumátics, carnbres, olis,
accessoris, eines, ferreteria i tot quant pertany a l'autombbil.
A

O

STATION

més

VENDA

1

A

71-21.11.2.11.11411.11.1LILLEZILI,

VALLS

I

•

Codina Farriol
Radio -R E M

PINTORS DECORADORS

APARELLS A CCESSORIS
-

La millor qualitat.
El millor preu
Laboratori,
Taller de nountatge
---

Certs, 6.04

Telefon 10283

—

1

BAR CELONA

126, BAL,MES, 126

-

71'

Telléfon 74755

,

,~1LILA,11.411~-11119-11.

BANCO NUEVA HISPANIA
(Soeietat Cooperativa d'Estalvt

Académía Humet

Crédit)

Ronda Uiziversitat, 27, 2.11
DIRECTOR: D. FRANCESC DE P. HUMET

DOMICILI SOCIAL:
BARCELONA. Rambla de Catalunya,

1

-

1

SUCURSALS I AGENCIES:
Lleida-Reus-Sabadell-Sta. Colotna de Queralt-VIch
DELEGACIONS:
Pont d'Armentera

Capital

(Tarragona).

11...p.",11.1t3141~~41L. 9.11.11.111-1.1.34-1.11LIAIM.

Sant Guini

(Llelda)

social el 30 de juny de 1929: Ptes.
2.351.628'89

Préstecs realitzats i electes comercials descomptats
als senyors Socis durant l'any 1928: Píes.
7.912.226'92

ENOINYER INDUSTRIAL

Especial
,

per

l'ingrés

a l'Escola
dustrials.

Estudis superiors del Peritatge Industrial
seves diverses especialitats.

¦

•

•

_

en

in

les

Classes especials d'Análisi Matemátic—Cálcul In
tegral i Mecánica racional—Geometria Descriptiva
—Química Inorgánica i Orgánica—Física industrial
(Óptica, calor i electricitat)
Dibuix industrial.
—

brava-tse-01r rrearrinnrsormiriranra

1-~kagl~&~~9~“_§..

d'Enginyers

aa a a

rwmeinnri-ra,

lunix~.~.~41.44a4w~~91~11-11.1as-m-~~1~1

SASTRERIA

TORRENTS

Ex-professor de l'Académfa de Medres Sastres de Barcelona

Aquesta sastreria és coneguda i apreciada
bon vestir perqué
gust inconfusible.
El 5

Rambla de

°/.,

de

per tothorn

a

qui li agrada el

la seva confecció i en les seves robes es troba un
Grans existéncies en generes de totes classes.

en

descompte especial

Catalunya, 12,

1 ."

als

subscriptora

de

CATALUNYA SOCIAL.

Teléfon 16040

—

BARCELONA

..~Finninnrwannronfiro-nrewirenrranrairinrontyrrirerrinmertiwiTirmnr~ririrskslanririnrir-~err

11

T

A

Y

LUN

SOCIA

A

L

833

AROP PUIG

AlIZYMIS

(NOM REOISTRAT)

Preparat

per Z.

PUIG, farmacéutic

RIPOLL
Insubstikale preparat per al tractament de la

TOS, PULMONIES, BRONQUITIS
i lotes les afeccions de

l'aparell respiratori.

--~amonnew,

Cada den gramos de Jarabe contienen 1
EXTRACTO.
HIORD•ALCDMO.

x.TRAc ro NEPETA GLECHOMA 15 GRAMOS
13 GRAMOS MACERADO

RASRIRA

M1CRANTA

1,

Es

L1CO AL 290 DE MIGALA SENIGA AROMATIZADO 3 GRAMOS
00110-6050000LSULFONATO POTXSICO 1 GRAMO

farmácies
Centres d'Específics

ven a

í

lotes les

PREPARADO POR

Z.PUIG
R 1 PI O L

precio 5 Ptas. (timbres incluidos)

¦nintinvmrn

tmantratrarmurtmwmuturnum......,

Exigiu

en

cada flascó

.

l'adjunta

marca

141rar,ormouimmr-77,-inilira41

.

GANIVETERt&
HOC.A.
BARCELONA
1$0

PLAÇA

DEL PI, 3

(enfront l'Església)

registrada

834

C

A

U

N

Y

A

S

O

A

Académia Cots
Direcefil geaseral: Av. Portal de l'AmageL 38—B4RCELONA
ir- UNIDA DA &N 1157tga
Tollfese 14953 11.-Aptartat 742

SUCUIRICALS:

MADRID, Ay, emule Peielver, 7; LLEYDA, Esterería. 10; MANRESA, Angel Guimerit, 32
REUS, Arrabal Releleater, 23; MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Cartee, 52 bis.

CLASSES SELECTES separats eta dos

COMERQ

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments ensinentment práctics
CLASSF...S GENERALS, QUOTA IMODICA
Constanhuent l'ACADEMIA COTS

deaarueda d'sdulunes per ocupar boues

rep

places.

ASSIGNATURES: Teaseduria.--Calcul—Lletra comercial.—Correspondéncia.-- Meca
nografia.--Taquigrafia.—Fraacés Aarlés.—Alentany..—Classificació i Arxiu.—Alts estudil
cornercials.—Orterrafia.—Dibuix industría1.---Linguófona.—Máquines de calcular, etc.
13.

197.1,k(osede
4:

OMNIA, 5. A.
Conipanyla de segurs del
Retal Aulonióbil Club d'Espanya
OFICINA PRINCIPAL:

Comte de Penalver, núm. 24

soáv
Nou

tipus. Qualitat

vaiN4,41.9,14.4vprim,v,,,a1~4.%.'?¦•<01.

i

-

MADRID

SUBDIRECCIó A CATALUNYA:

ps'esentació
Ronda

14.1,M.:4,1

1

Universitat, 15,

2."

-

Teléf. 16974

Aquesta Companyia cobreix els riscos dels
cotxes automóbils.
Dany I pérdua del cotxe
Per topada, hacen« parat o corrent. Per
robatori consurnat o intent de robatori
Per acte mal intencionat de tercera persona
Per accidents o incendi durant el transport
Responsabilitat civil
Per accidents o incendis causats pel cotxe
assegurat a terceres persones, a la propietat
o animals pertanyents a dites
terceres per
sones.

Tot aixé
val per tota

en una

sola pólissa combinada, que
rescindible en qualsevol

l'Europa i

moment.

4,^44,14,0^4,4404,44,41~40414~~
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MA-r:AL.

EF1

A

COBERTES

CA

A

L

UN

Y

A

S
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AL

835

41‹

con

las últimas novedades en

de 'esta fámOsa marca
completará la felicidad de u
ADQUI.ERALA EN LA CASA

hogar

111
DAS E0

Lit

Zilt.YWkt.M;

DE

<1_,;1

DJ6,C.I‘

•

4-

1_11C.>e1111W:1.110C !C(...ol--"*Jte549X

SWETERS, MITGES D'ESPORT, TRINXERES, etc.,
SASTRERIA, CAMISERIA 1 GENERES DE PUNT (jUnt

la

IIKTIINESA.

0.—Pro;nogn,

is7;

etc.
Pina Catalunya)

FRANQUEO CONCERTADO

_Ab

