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Cal despertar l'opírdó
a Espanya, per da
política,
esta en el des
consideració
pertar l'opinió.
És que ropinió dormí' Sí, dorm secularment:
Fa anys i anys que l'opinió ha intervingut poc en
la cosa públíca; quasi bé podríem dir que ropinió,
cora fenomen general per a influir en les decisions
del Poder, no rho«, con•gut mal.

El

Problema deis pro blemes

munt de tata

Le causes són massa evidents, per dissort. Amb
esguardar l'index territorial del nostre analfabe

time;

amb donar una mirada al falsejament cons
tant de la representaciá pública en rantic ragim;
amb examinar la forma d'isolament internacional
en

qué

encara viuen aquí pobles i ciutats on sem
bla que els problemes del món no interessin, hau
rem ja assenyalat prou causes d'aquest tragic

adormintent

de

ropinió.

Fa mes d'un segle que al nostre poble, analfa
bet
una gran part, se li donava una Constitu
ció, que poca cosa tenia a veure amb la seva his
taria i arnb les seves tradicions. Aquesta Consti
tució no va ésser mai assimilada, la que durant
segle es canviava freqüentment, sovint, sovint.
Lis hornes que a base d'ella ocupaven el Poder te
nien necessitat d'improvisar unes Corts segons el
dictat deis preceptes constitucionals; i com ropi
nió no hi era dividint els ciutadans en partits i en
nuclis polítics a rentorn deis veritables problemes
Peninsulars, els governants improvisaven aquella

opinió.

la creació de nuclis cropinió.
pagué obtenir un bell resultat, encara que
limitat a certes zones perifériques de la Península;
En el centre d'ella es comença a imitar l'exemz
I

es

un

exemplaríssim

ropinió veritable, i amb la seva destrucció la
desteta de tot un sistema fonamentat dantunt.
d'aquell falsejantent.
va

Un cop d'Estat va fer desaparéixer tot alta un
dia, amb aplaudiment de ropinió viva en aquest

punt

concret.

Pera és ciar que la destrucció hazn:a erésser per
a donar /,as a nous corrents de ciutadania verita
ble, a nades d'opinió. I han vingut aquestes?
Fa pocs dies que un diari molt afecte a la si,
tuació, "El Debate", es planyin de radormintent
de l'opinió, a qui no, interessen problemes vius
corn el de la reforma constitucional, a qui ni tan

econamiques pro funclíssimes semblen fer
despertar de la seva son torta i de mort. I dema
nava que es conz9oquessin eleccions d'Ajuntaments,
que es cerquessin mitjans perqué el poble pogués
i fins degués intervenfr en ta cosa pública amb el
fi que ropinió es manifestés; i sobretvt que s'o
sois crisis

brissin les valvules de llibertat

a

la premsa,

a

la

tribuna, cpmb el fi que el poble visqués els greus
problemes que té plantejats en tota ltei d'activi
tats.

Un día hi hagué qui volqué purificar el régint
de semblant manca de base, i es va Hollar a preL
alear al pable, i a formar ciutaclania, i a crectIS

ciutadans,

home, equittocat en moles coses, pera
en altres, i el resultat fou la for
nuclis,
muló de
petits pera vius, d'opinió al vol
tant de cleterminats problemes d'interés. Pera
aquesta mateixa opinió, crisi de vells mals, porta
el resultat lagic de destruir aquell artificialisme
de la representació, aquella máquina que falseja-

pie per

i

a

cercar

?Hl

serem

a

temps

encara

a

una

despertada

normal de ropinió? Aquesta despertada vincira per
camins de serenitat i d'evolució? Déu hi faci ntés
que nosaltres. És mal paper el de profeta; i en

Factual, vius, intensos, encara més.
Deixem temps al temps, pensen molts. ?Pera
és que el temps per cli sol arregla alguna casa?
rnaments com
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Islem ?mies d 'un cabaler
XXIII

l'aprenguérem de molt petits quan

Ers PRIMZRS BOI,ZTS D'ALBA

separat del barri

per l'era de
no pas pels
que pogués
arbres ; que no
donar un cabiró, sinó per les mates, estrepes i terra
d'escudelles i més f amós encara perque era el camp
d'operacions de moltes de les nostres primeres proe
ses. Allí les nostres caceres inf antils de sargantanes,

Al davant de

batre, hi ha

un

casa,

bosquet famós. Famós
sé si trobaríem un pi

llagostes i papallones a grapada neta; allí a matar
els cigalots dalt dels pins amb la cervatana ; allí la
recerca de nius de gafarrons ; allí, quan ja teníem
dotze anys, les nostres imagináries persecucions de
caps de caga encara més imaginaris que simulávem
i que empaitávem amb
veure sortir d'alguna mata
tota bona fe fins el can de la reconada amb fatiga
que no tenia res d'imaginária.
Allí várem jugar a l'oncle Agustí aquella mala
passada que bé l'havíem d'haver pagada amb uns
quants revessos. No sé si és digna d'ésser contada,
peró, posat a donar importáncia a tan petits episo
dis de la meya vida infantil, bé puc afegir-hi aquest
de més. El nostre oncle Agustí era un cagador apas
sionat, habilíssim en organitzar caceres i educar gos
sos i no mal tirador ; peró els llibr.es li havien en
comanat una f orta miopia que no li deixava treure
tot el profit de la seva habilitat. No era cosa rara
que amb un tret escorcés alguna soca de cep o tri
turés algun terrós, prenent-los per un cap de caga
quiet al jag. Sabia alternar amb infants adaptant-se
franqueses que
a la seva capacitat i ens permetia
ens hauria vedat la diferencia d'anys. Un dia al matí,
després d'una correria pel bosquet, el meu germá
petit i jo, amb les galtes vermelles i els ulls lluents,
avisárem l'oncle Agustí haver vist un conill al jag
en un rotllo de fanal d'allá el bosquet. L'oncle pren
l'escopeta del penja-robes del menjador i ehl i nos
altres ens n'anem de dret al bosquet.
—Oncle, oncle (din el meu gertná); veu? allí...
Més enllá d'aquell romaní, al costat d'aquella mota
de fanal.

Sí; ja l'ha vist. Avanga algunes passes al temps
que nosaltres en reculávem unes guantes... ja apun
ta... pam./... I, com si la perdigonada ens empaités a
nosaltres, apretárem a córrer cap a casa i de dues
centes passes lluny mirávem com l'oncle anava a
aplegar el conill que no era altra cosa que la pell
del que ens havlem menjat la vigilia, tota farcida de
palla. Si no várem consumar la retirada va ésser
perque sentírem ben clara la rialla de l'oncle que,
en compte d'enutjar-se, s'ho havia pres de broma.
Sapigueu, doncs, que en aquell bosquet de pins
bords no hi havia mai trobat ni un rovelló ni una
llenega ni un rossinyol ni tan sois una mala penti
nella. A tot estirar s'hi podien collir uns quants pi
natells quan havia plogut f ort a les darreries del
mes d'agost, algun que
altre pebrás sota un roure
que hi havia a la banda baixa, prop de la rasa i
parem de contar ; que no és del cas f er esment deis
rnataparents i pets de llop que trepitjávern i esmi
cola',vem amb els peus. Aquesta escassa botánica

encara no

havíem

collegi de
l'altra banda del Montserrat. Quan ja tinguérem de
non
a deu anys el fatídic quinze
de setembre ens
treia de casa quan encara els pinatells no havien tret
el nas i quan tota la casa estava trasbalsada pels co
tastat el pa

amargant de la reclusió

en

el

mengaments de la collita deis raims : dit amb una
paraula : quan comengava el bell temps.
Els bolets d'alba que surten a les soques de les al
bes i deis polis i els que es fan en els canyars són
més primerencs i, si no ha mancat bona pluja pels
volts de Sant Bartómeu i encara més si alguna rie
rada ha ficat ses aigües roges salzereda endins, es
pot omplir un bon cistell de bolets, no diré a la sal
zereda de sota casa, pero sí a la de can Juncosa
d'aigües avall. Quantes i guantes vegades en aquells
dies tristos de l'onze al catorze de setembre, en qué
ja ens véiem venir la pedregada a sobre, ens haviem
volgut aconsolar amb una berenada a la salzereda
de can Juncosa amb l'esperanga de tornar el cistell
pie de bolets ! El record d'aquesta excursió no és pas
gaire alegre. Aquells dies ja comengávem a anar amb
el cap sota l'ala i ja sentíem dintre com una mena
de' rau, rau, anguniós. No sé quin any, el dotze de
setembre, la Sumpta, el Josep i jo érem els tres ex
cursionistes que les empreníem riera avall, a l'hora
que el sol encara cremava. Pel camí parlávem poc.
La Sumpta cantava a mitja veu alguna tonada del
Le Carpentier i els dos germans parlávem sens illu
sió deis cosins de Sans que veurlem en passar per
Barcelona. De tant en tant ens girávem a guaitar la
casa de can Feliu. Que bonica la trobávem ! Aquella
f agana i aquell barri del davant ! Aquells porxos i
aquells cellers que s'estiraven anant a Montserrat i
mirant la riera!
es giraven després en angle recte
A quelles alegres quintanes que verdegen de magra
ners agres i de mates ! Casa com aquella no se'n veia
cap enlloc. A un revolt de la riera la vista de la casa
sp'ns f on. Ja havíem caminat tres quarts i érem a
la salzereda de can Juncosa.
Aquesta está situada entre el riu i un penya-segat
que empara l'esplanada pel costat de ponent, en les
altures del qual nien els esparvers. Tota ella está
eníosquida per l'ombra que projecten les timbes,
ombra que cau també damunt les aigües de la riera.
Les albes altíssimes de que está poblada son reve
llides i ensenyen una escorga blanquinosa, aspra. Les
puntes de dalt de tot encara són daurades del sol,
per?) la catiía d'herba de llurs peus és ennegrida de
foscor. El pigot que guarda l'entrada llenga el seu
crit esverat de la nostra irrupció i yola cap a l'altre
cap. Quan aquest calla no se sent altra remor que
!la de l'aigua de la riera que setnbla que protesta de
nostra presencia. Les garses hi faran monótones
laragates més tard ; ara, per:), encara volten per les
Irepadelles i les vinyes i les figueres de la rodalia.
posaltres dissimulem els nostres pensarnents apesa
lrats i predisposats a la paüra. De sobte és la Sumpta
kue crida :
—Miren! Mireu!
Les timbes repeteixen tres vegades aquell eut i el
ligot esfereit tot cridant muda de dominis i se'l veu
com
fuig a l'altra banda del riu. Feia basarda! I
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aixó que allá teníem el que cercávem. Allá al peu
d'un alba hi havia un socat revellit i corcat que no
sortia sinó mig pam de terra tot folrat de bolets de
cama blanquíssima i copa agrisada. Alló ens distra
gué. No ens tinguérem de tnoure d'allí per a omplir
el cistell ben curull. De motes com aquella se'n tro
ben pbqUes. I encara. rriés enllá
havia una altra
per a omplir una mocadorada. El meu germá diu:
—Haurern de betenar.

jo responc:
—Aquí no; entornem-se'n. Aixó és -olt fosc i
molt llunv de casa; tnés qtie res Iluny de casa.
Tots estiguérem d'acord en donar per acabada la
passejada i fugir d'allí. La Sumpta deja que havia
I

vist una serp : penso que éra una eura enroscada.
Amb pus una mica rnés precipitat del que era
regular sortírem d'avenes ombres, pujárem rieral
arnunt, i passat el revolt ens tragué la basarda la
vista de can Feliu allá dalt que semblava prop del
tel. Allí, assegutá a lherbei, prop de l'aigua corrent,
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bcrenárem silenciosos. La basarda havia deixat el cor
lliure a la tristesa : l'endema passat era el catorze de
setembre, dia de la sortida de casa per anar a ocupar
la banqueta i la cella del collegi. Jo que faig :
—Demá no ens hem de moure de casa, del seu
bosquct i de la seva quintana. Enlloc s'está, tan bé.
I respbri el rneu germá. petit :
—I ens estarem tota la tarda al costat del pare
de la mare, ja que els hem de deixar.
I la Sumpta, nena de non anys, també hi diu la

jo els diré que no as hi portin més al collegi,
perqué vosaltres us hi enyoreu i nósaltres as trobern
faltar.
jo reprenc la pa.taula, corn qui té rnés seny
—No ; d'aix6 val més que no en parlis ; per?) a
entrada de fose direm a la Mercé que toqui l'Oratió
d'un ángel. Tan bé que la sap tocar !
a

Es cbpia, JORDI ARNAU

~3~mutmtutma,It)~1~3~~3~mulmutl~r~t~3~1~3•43~~

Comenfaris
Els pagesos demanen fred
La dolcesa de la present tardor comença a perju
dicar les plantes. La temperatura no és la rbpia
convenient del temps. "Les plantes s'avancen mas
sa", diuen esfereits els pagesos. Vet aquí, perb, que
Per aque.sta plaga del bon temps no sabem cap de
precació especial.
Ad petendam pluviam. Ad petendam serenitatem.
Mes aia de demanar fred... Hom no !jo sap pos

demanar...
Chesterton

i

Catalunya

Un illustrat comPany ens fa nota.r, a propasit del
déiem raltre dia de la "dolça Catalunya", que

familia que amara la nostra terra fa li
cridá fortament i simpática Patenció al gran angtes
qua » visité per primera volta Barcelona,. No se'n so-de

bia avenir!

Aquest esprit pairal, tan cristiá con fecund, es
conserva més en els estaments humils que en els
que la en tenen sort d'aquesta popular

aristocratics,
virtut!
El dia

que el poble la perdi...
malden contra ella quasi bé inútilment els
Partits extremistes de resquerra i adhut alguns deis
s'éus capitostos. Els mateixos que treballen contra la
institució de la familia, viuen sa vida a plena satis
Pías

ternporals

recents

Mentre els Observatoris registren tempestats de
neus, i huracans terribles, encara totes les
latituds i adhuc ben a prop de casa nostrct, en aques
ta regió gaudim d'uns dies primaverals, com Si fib
formés part del món tain tragicarnient turmentat

en

ara.

N'hent de donar grácies a Déot d'aquesta
tan especial que ens fa quasi normalment.

gracia

regió privilegiada.
passeja o seu, a l'aire
s'hagués equivocat de
"Ja
mes. Alguns malcontents de condició diuen:
ho pagaretur, peró, mentrestant...
Es

una

Hi ha nits que la gent
lliure, com si el calendari

Escoles senzilles

ara

facció.

La festa de la Puríssima
R/š diaris vénen plens de leS festes celebrades

commemorant
mática

Els

pluges i

que

resperit

sitats deis temps que correm o que ens fan córrer,
millor dit.
Aquesta nova tendéncia de l'apologética católica a
treure suc de tot i relacionar-ho tot amb la vida ac
tual de l'Esgtésia, con també /a cura que posa a re
ferir-ho tot al Papat com a centre d'aquesta mateixa
vida i síntesi suprema de la del Imán, és d'una fe
cunditat i transcenancia imponderables.

el 75 aniversari de la

del misteri de la Irnmaculada

Maria Santíssima.

arreu

proclamació dog
Concepció

de

Amb tal motiu s'ha escrit molt i bo respecte de la

naturalesa, significació i oportunitat de tan altissim
esdeveniment relacionan t-lo saviament amb les neces

Un bou mestre d'estudi, molt itlustrat per cert,

es

queixa amb raó de que es construeixin escotes com
a palaus— vegi's, per exemple, la del Saló de Sant
Joan i la del carrer deis Angels—havent-hi a Bar
celona mateix una infinitat d'escoles encofurnades
en
pisets impossibles, sense cap condició higiénica,
cap comoditat pedagógica. Diu ell que mentre
lzi hagi aquesta miséria d'escotes i encara en faltin

per a milers de nois, no hi ha dret per aquests luxes.
Ara bé; si els fundadors de les escotes alludides
les han volgut construir així, cal agrahir-ho i donar
los les grácies. Tots sabem, on rau la causa de les
gravíssimes defitilncies de que es queixa el bon mes
tre d'estudi i ens lamentem tots.
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DÉU

Mod deis Bacceloníns", de Joan Sacs

No n'hi ha prou de dir que és contra el poble, un
llibre així, que és contra Déu. Tres devocions deli
cades té l'anima cristiana. Tres objectes preciosos
a l'especialíssima veneració : la Mare de Déu, el Sa
grat Cor de Jesús, la Sagrada Eucaristia. Tots tres
han estat agredas enguany en llibres de la nostra
literatura. Tots tres ha tingut la nostra llengua es
crita la trista dissort de profanar, aquest any jus
tament, any de tanta contradicció per coses de l'es
perit. El llibre del qual tant com el seu autor difunt
Cristófor de Domenech, són els seus editors, ben
vius i tant !, responsables, per haver amb ciar conei
xement impres i f et circular L'oci d'un filbsof, es
cometia vilment a la Santíssima Mare del Salvador.
L'agressor al Sagrat Cor de Jesús i a l'Eucaristia,
és el senyor Feliu Elias, sota el seu pseudónim Joan
Sacs, en l'obra Vida i Mort deis Barcelonins, Porxo
de Pere Corominas, llibre de 274 pagines, relligat ;
Edicions de La Mirada, Joan Sallent, impressor, Sa
badell, 1929. Preu, en Japó Imperial, cinquanta pes

bilis.

Sang f reda d'ofidi,

i mossega i

Ja

apreta

en

que s'enrosca i

s'esmuny

silenci.

ens coneixem de temps, i els nostres lectors es
sobradament documentats perque ens calgui en
cara provar i argumentar la licitud d'aquestes com
paracions. El qui clavá les dents i llepá amb la llen
gua bifurcada la Mare de Déu de la Salette i la de
Lourdes, la Mare Patrocini i el Venerable Claret,
qui ataca de traidor a En Joan Llimona ferint la
seva memória pel caire d'artista crista precisament,
el qui ha predicat el panteisme artístic i la religió de
la pintura, desacreditant l'art religiós i l'estItica cris
tiana, posant sempre en antítesi inconciliable l'art i el
"proselitisme" (l'art i el catolicisme) (per bé que
ara actui de fariseu escandalitzat en la qüestió del
chor de la Seu de Barcelona, en la qual ni vot ni veu
no pot tenir qui tant s'estima de les tradicions i ser
veis de la Seu) només u mancava per a donar els
últims tocs al seu auto-retrat, l'escarni directe, l'agres
sió personal, contra el Santíssim Sagrament i el Sa
grat Cor.
;
en
paper
de
fit
;
en
Holanda,
trenta
pessetes
setes
Que n'hi ha de malicia recargolada i recóndita, en
Guarro, deu pessetes exemplar. Preus ben bonics
aquest
manyoc de contes, perfids tots ells, absurds
per un aplec de blasf?mies.
i
estrafolaris
tots gairebé, immorals quasi sense ex
al
aquesta
vegada
ha
suscitat
El llibre de l'Apa
cepció, mal intencionats tots, del primer a l'últim,
guna opinió adversa. Tot just sortit, mestre J. Ruyra
com ho declara el gravíssim judici d'En Ruyra, i
ou amatent a doldre's des d'El Matí (1) d'aquesta
especialment sacrílegs els dos que contenen la befa
i
cap
obra, que li havia "causat gran desconsol" que
estulta i vil contra dues coses sagrades. Cal conei
es
l'autor
"li
havia
fet
l'ef
ecte
d'una
tan
altre de
xer de temps a En Peliu Elias i entendre bé el sen
pantosa negació". Comenta el Porxo d'En Pere Co
rominas, i com sigui que el pare de La vida austera tit de cada paraula que posa. Alambí dé verins, gota
per gota, amb calma de fabricant de tóxics, calcula
introdueix al de Vida i Mort deis Barcelonins com
li el pes i l'abast de cada mot ; cada paraula és trans
un home pur, respon En Ruyra : "la puresa que
descobrim a través d'aquest llibre no és altra que la parenta, clara, inodora per a l'incaute, abrusadora i
diu, explanant mortal quan un hom se l'ha empassada.
de la fredor i el no-res". "Sembla
Que n'hi ha de perversa intenció en aquest títol,
que l'autor hagi volgut
el seu judici severíssim
handejar tot alló que pogués suggerir alguna idea, que "Cecili Gasóliba" de La Nau (2) troba inexpli
per boirosa que f os, de Providéncia Divina"... "que cable, i que nosaltres bé prou que comprenem ! El
retol Vida i Mort deis Barcelonins té, en boca del
no hi campegés més que l'atzar, l'atzar fred, horri
pilant... sense altre fons que una huidor dintre la senyor Apa, antic dibuixant, una doble intenció an
qual l'anima no pot menys que esquinçar-se i pror ticiutadana i anticristiana ; té el sentit d'un vertader
pamflet.
rompre en una rialla sarcástica. Allá un home vul
El conte La Carmeta maca, per a mi és el central
inspirat
cap
interés,
mor
i
f
eliç
que,
sense
haver
gar
de
l'obra. Manif esta el sacríleg interior del contista,
assassinat per equivocació ; allá un sentimental al
i
dóna
llum per a esbrinar la incógnita del títol del
mesura
truista embriagat maquiavelicament i f ora de
Els
antecedents cal anar-los a buscar en aquell
llibre.
d'una
d'ofici;
allá
la
incongrulncia
per uns vividors
imatge del Sagrat Cor que suggereix al seu devot dibuix de Justicia Social (3) on per Nadal un senyor
i una familia, al voltant d'una taula curulla de men
idees volterianes ; allá un pare que mor d'exaspe
jar, f eien oració a un gall rostit que treia resplen
fills
en
afers
ració, no per la poca virilitat deis seus
dors
; en aquella altra composició nadalenca, que in
abstenció
en
la
disbauxa
des
llur
nobles, sinó per
scrí
La Publicitat, amb l'adoració deis reis al Portal
honesta a qué els havia incitat ; allá un imbécil que,
f ent d'estrella guiadora un pollastre far
dc
Betlem,
i,
sense
sense motiu proporcionat, intenta suicidar-se
cit
a punt de servir a taula. Segons l'Apa, la devo
que,
proporcionat,
desdiu
;
allá
un
nuvi
se'n
motiu
inversemblantment, es torna boig per una estúpida ció no és més que un pretext de la gastronomia, i
equivocació d'hora." "Dintre totes les coses no hi la pietat popular consisteix en el menjar bé.
Escolteu, i sospeseu paraula per paraula : "Era (la
"Vol
veu més que la ganyota horripilant de l'atzar."
Carmeta) una dona ideal i de grans ideals. Lleial,
que els seus lectors s'impregnin del
u demana
fidelíssima, casta, senzilla, elegant, bonica i jove. Els
fástic de viure?"
seus grans ideals eren les practiques religioses i el
mai
fred
Val a dir que nosaltres no l'hem trobat
menjar." Si es recluís a una sátira fuetejadora de
superficial
i
Elias
;
una
certa
calma
a En Feliu
sota
felina és roent, amb roentor sectaria, amb la cremor la falsa devoció deis que no amb completa exactitud
diríem "católics de missa d'una", qualsevol deixeble
de la fornal de l'avene. Si fredor hi ha, és la fre
de Lleó Bloy tindria dret a exercir aquesta punició
f
redes
com
la
llefiscosa
les
seves
caricatures,
de
dor
•

—

—

—

—
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amb má feixuga. Peró el caricaturista no sois posa
en ridícul la barcelonina
sinó també Jesucrist. L'ofen
siva va contra la fila de la ciutat, peró va també
contra el Fill de l'Home.
La Carmeta ha dit al seu marit que se l'estima
rnolt, peró no pas tant com a Nostre Senyor. Si Ehl
la cridava, ella el seguiria, tot ho abandonaria. La
Carmeta está tota "sola i infinita, embadalida i re
collida en la litúrgia de Vesmorzar". "Tot just ana
va a encetar
els ous ferrats..." quan la minyona
anuncia la visita d'un senyor molt elegant que deja
que es deja Jesucrist". En efecte, el visitant, en te
nir al davant la Carmeta astorada, es transfigura "en
Sagrat Cor de Jesús". La infecta ploma i blasfema
afegeix : "l'aire de la saleta queda saturat d'una olor
com de vainilla...". Llavors comença entre el Visi
tant inesperat i la Carmeta "maca" un revoltant diá
leg. El Visitant la invita a anar-se'n amb dl i se
guir-lo "cap al celest i perennal banquet de beates
delícies". L'autor estrafá les suposades paraules di
vines en un estil minuciosament caricaturat. Peró la
Carmeta es resisteix, el seu desinterés religiós es
torna egoisme, i el contista dóna a l'expressió d'a
quest egoisme, una forma vergonyosa i estulta, i per
tant sense efiçácia satírica, sense més eficácia que
l'expansió del f el que porta l'autor a dins "Senyor;
deixeu-me acabar els ous ferrats i de seguida vinc
amb Vós..." El Visitant insisteix, amenaça, i la Car
meta replica : "Oh, Senyor! No és pas golafreria...
és que s'estan refredant."
El Visitant, frustrat, se'n va, "l'olor de vainilla
s'esvaí", i la Carmeta, "ella mateixa li obre la porta,
i la tanca darrera d'ell amb fúria", "s'asseu de nou
a taula i
repren l'esmorzar". Després surt de casa,
se'n va a missa a Sant Jaume, i quan troba el seu
marit li explica, tota xiroia, que per dl ha refusat
a Nostre
Senyor que venia a buscar-la.
Si el Visitant era Nostre Senyor, sembla que el
refús d'anar amb dl i la fastigosa pref erencia do
nada a l'esmorzar que es refreda, havia d'acabar, en
un contista
honest, que emprés una parábola per a
finalitat moral, amb la mort f ulminant de la irreve
rcot goluda damunt del plat de l'esmorzar. Peró el
senyor Apa ha dibuixat l'escena a posta perque re
sulti expressament irrisória per a Nostre Senyor. El
detall efeminat de l'olor de vainilla, m'estalvia de
mortificar els lectors amb la reproducció dels altres
tr.ets que expressament apunten a despullar de digtntat la figura d'Aquell de qui es riu En Feliu Elias,
peró de qui no es riurá el dia que truqui a la porta
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Pere Corominas quan, oblidant-se del que acaba de
dir a la página 9 (i a la página u "Així la mort ve
a
ésser la rialla de la fatalitat"), nega el carácter
filosófic de les narracions del volum. "...l'obra és pu
rament literá.ria, perqie ni vol fer-te més savi ni et
vol fer tornar més bo." Ni que aquest abstencionis
me de l'eficácia encisi al senyor Just Cabot (Mira
dor, 25 juliol), a nosaltres ens admira que s'hi com
plagui l'autor d'un llibre didáctic de les pretensions
de La vida austera. El senyor Feliu Elias, segons
una controversia antiga celebrada atnb el qui escriu
aquestes ratlles, denotá tenir del bé i del mal unes
nocions absolutament confuses, i en alguns episodis
del llibre, deis quals parlarem ara, la confusió devé
identificació de conceptes. Bé i mal, tot és igual per
el!, i ço que ens deixa perplexe és l'actitud del se
nyor Pere Corominas acceptant-ho tan tranquil, per
qué de la identificació del bé i del mal, una de les
fases o deis corollaris és, segons penso, l'equivalencia
de l'austeritat i de la no-austeritat, i aquesta equi
valencia, cm sembla també a mi que ha de deixar
menys auster al lector.
menys savi, i menys bo,
Les sagetes de Nostre Senyor comença amb aque
lla precisió satánica en la qual En Feliu Elias té un
tristíssim mestratge. Demano que els amics tinguin,
s: poden, l'aguant de llegir retenint-se la ira :
"L'ostensori era d'argent amb el receptacle de la
Sagrada Forma circumdat de maragdes. Tot era
fals : l'argent i les maragdes." Aquestes paraules tot
amb la intenció precisa de
era fals estan situades
sois
sobre l'argent i les ma
liençar l'epítet fals no
ragdes, sinó sobre tot. Literalment no és cap heret
gia. Intencionalment, transparenta el flam del sacri

legi.

Peró aquell començament és la frase més innocent
d'un
del conte. Consísteix la narració en el soliloqui
Santíssim,
que
Nocturna
del
rnembre de l'Adoració
Carnestoltes.
El
senyor
una
nit
de
está f ent vetlla
Apa, que no deu saber que es relleven, fa parlar el
personatge com vençut per la temptació de la
seu
ciris llangaven sagetes cruels als
son i del fred. "Els
sense treva fins a fer-los de
i
els
ferien
ulls meus
fallir." Aquestes són "les sagetes de Nostre Senyor"
i en el seu debat contra el fred i la son el dormilega
comença a entendre el llenguatge d'aquella "mística
heliog-rafia". I aquest Ilenguatge que se suposa sor

maragdes", d'algú que no se
maleida intenció de l'autor
peró
que
la
qui
és,
sap
deixa suggerir que ve del centre mateix de l'osten
sori, algú a qui de vegades fi diu "l'esperit de les
rnaragdes"
(p. 169) i de vegades "ángel" i "angelet
seva.
(pp.
171, 172, 173) és un llenguatge horrible
meu"
prologuista
El senyor Pere Corominas, eloqüent
del llibre, es fixa tot justament en aquest episodi del en si, i més horrible per la seva suposada proceden
sagetes
lbbre, i li agrada i elogia l'actitud de l'heroina. "La cia. Joan Sacs suposa un diáleg entre "les
ensonyat,
i
adorador
pobre
Senyor"
i
el
Nostre
Carmeta, que diu que no a Jesús, és un bon exem de
que
comença
per
dir
aquelles
ple de la RtPULSIÓ QUE INSPIRA LA INPILTRACIÓ l'esperit que parla per
heu creat el vostre Déu a imatge
QUÉ ÉS TRANSCENDENTAL en la vida ordina
(4). En altre lloc del Porxo adverteix que no
ningú a pensar que els contes de Vida i Mort

D,AZIA
ria"

vagi

deis Barcelonins

són filosófics. Aixó ho escriu a la
veure, a la página 9, com el
mateix introductor delata la intenció filosófica del
conte esmentat, i ell mateix la subratlla, l'accentua
l'estnola. Un lligam af ectiu, un vincle intencional
uneix en abraçada l'autor de Vida i Mort deis Bar
celonins i l'autor de La vida austera. Es possible,
idoncs, que
aquests dos llibres s'expliquin l'un per
altre. Cal pendre nota, oi més, de la remarca d'En

pagina 13, i acabem de
.

15,1'
o

tir de 1'argent i les

"sou els homes que
vostra", que "és admirable Voltaire", "Satanás, ad
mirable", "admirables les ensaimades", "bona i ad
mirable cosa també la Concupiscencia", i, per fi,
"bella i gran cosa és el Mal". Després d'aixó aquest
personatge misteriós peró "celestial" (p. 172), que
Ilenguatge tan
de tan sagrat lloc procedeix i que en
jove
s'emporta
el
adorador pchs
s'expressa,
infernal
aires i, en ésser damunt les aigües del mar, li diu :
"Guaita el Mal."
"I quan l'Angel cm deia "Guaita el Mal", jo veia
comprenia
el Mal del tot adniirable... Com peixos
i
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fets d'or i de llum... crims i turPituds enfollidora
Ment bonics, crueltats i odis ínirífics, blasfómies en
cisadores... etc., etc." Acabada l'escena fantástica,
somni o deliri, a la porta de l'església Ii freguen els
polsos elá seus companys, i el fan retornar en si.
Així acaba el conte Les sagetes de NoStre Senyor,
l'abominable conclusió del qual es fer parlar a Nos
tre Senyor la llengria del Diable.
Davant de la monstruosa blasfemia totes les áltres
malicies del llibre són pols insignificant. Com hem
d'exigir-1i respecte i comprensió per la pietat barce
knifia, si el Centre diví d'aquesta pietat, el Santis
sint Sagrament, li és objecte de la sátira més negra?
In ha un conte de filósofia parallela a aquesta
(baldament En Pere Coroniinas digui que no són
filosófics) i és el titulat El gran desori. Es mor En
Josep 1Vianyós i la Mort sé li apareix i se l'emporta.
Aquesta Mort es riu d'ell i de l'Eternitat i del bé i
del mal i del cel i l'infern. Tot es confon, tot té él
rnateix sentit. "Guaita. Veus?
digné la Mort tot
estenent el braç damunt duna immensitat de co
nills (?) de ferro vell, de plets, de diadés, de fets i
d'altres coses que formaveri un abisme insondable de
conseqüéncies agitades i clamoroses
Veus ? Ací
tens un bod de vida i de mort etérnes..."
"La vida és eterna cm la mort, bella com la mort,
grandiosa corn la mort", diu per boca de la Mort, el
senyor Apa, reblant més la seva vélla i coneguda f
losofia panteista i sensualista. Segons la llérlrega cla
tor d'aquestes doctrines unes vegades el Més Enllá
será el triomf del Mal, com en el conté precedent,
e• un gris dipósit d'escombraries com él .que ens des
criu ara. "La mort ve a ésser la riallá burleta de la
fatalitat", glossava l'auster Pere Corominas en el
—
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suportar aquests assaigs.
Una cosa no entenc per Més que hi pensi; hi tor
naré abans de tancar. Per qué diu i torna a dir En
Pere Corominas "l'horne que viu a dins d'aquest
'libre és pur", "és un home Pur"?... "En Sidret
deixá anar entre nas i gorja un Xerrié de garrinet
que volia expressar tot el seu delit de mascle suára
elesvetllat." No sé concebre que l'escena a la qual
aquesta frase pertany pugui explicar-la amb les pa
raules de l'autor, un borne pur. Jo no sé veure pu
resa en l'home que
ha escrit el conte L'aigua. No
sé veure puresa en l'home que parla, en Les sagetes
de Nostre Senyor, de "cr-ims i turpituds enfollido
rament bonics". L'antecedent de puresa no té opor
tunitat jurídica si es tracta de judícar un home acu
sat d'un delicte molt més greta, molt rnés inhurná qué
la impuresa : el sacrilegi. En últim terme tampoc sé
concebre com un pur pügui escometre amb dardells
d'impietat a l'Unic que és Pur en absolut, l'Unic Im
maculat entre els fills deis bornes Jesucrist.
R. RUCABADO
(1) 26 nraig 1929.
(2) 25 tnaig 1929.
(3) El "Benedicite" del burgh. Justicia Social, 5 ge
ner

1924.

(4) Porxo,

p. 9.

EDITORIAL
de sortir

;

ja fa

anys ens honoren lle
saben molt bé que hem introdult di

minores

A

com a conclusió filosófica de les "fines fa
cbcies del llibre". Es un parnflet contra la mort,
aquest llibre; un pamflet contra la vida ; un patnflet
contra els barcelonins, i, més horrible cosa encara,
un pamflet contra el Sagrat Cor i la Sagrada Euca
ristia.
Un parnflet contra Déu i Sa Providénciá. Tristá
i amarga pesantor la de la nostra llerigua havent de

Ácaba
gint-nos,

el

prefaci,

AVIS IMPORTANT
Els lectors que

Ö

d'ença de l'aparició de CATA

SOCIAL.
Hem augnientát el nombre

El NOU TESTAMENT

LUNYA

planes ; hem
millorát considerablen-lent la qualitat del paper ;
donem la revista relligadá ; publiquern gravats
de

artístics i hern augrnentat la cóllaboració.
Malgrat aquestes millores no havíem modi
ficat el preu de la subscripció. Avui aquest
augment es fa imprescindible. No podem se
guir mantenínt el preu que ha regit fins ara.
Tenint en compte que CATALUNYA SOCIAL és
una publicació de combat i de propaganda, fa
rem un augment limitadíssim.
Des de l'any vinent el preu de la subscrip
ció será de 12 pessetes anuals, o sigui una pes
seta mensual. No creiem que sigui exagerat
fixar el preu de 25 céntims per número.
Hem de creure que els nostres subscriptors
consideraran justificat aquest petit augment i
que seguiran afavorint-nos amb l'entusiasme
que ha fet possible convertir CATALUNYA SO
CIAL en la revista catalana de Inés circulació.

en

dos

elegantíssims volums. Text de

Vulgata Clementina. Versió i

la
notes per la

Cómissió técnica de l'Obra del Sant Evan
geli", de FOMENT DE PrETAT.

primer volum, que conté Els quatre Evan
gelis i Fets deis Apóstols, consta de més de
El

Mil planes ; el segon, que conté Les Cartes
de Sant Pau, Les Cartes Católiques i l'Apo
calipsi, eh té més de vuit centes. Impressió
nitidíssima, format elegant, paper indiá, no
tes abundants i selectes, mapes a cinc tintes.
Llibre indispensable a tots els fidels.

Es venen els dos vólums pet separat, i tam
bé el Ilati sol o el catalá sol en un volum
sumament manual. Així, tothom pot tenir,
TOT EL NOU TESTAMENT, si vol, en
un sol volum. El preu de cada volum per
separat és de 8'5o ptes. El d'un sol volum,
contenint tot el Nou Testament, és de 11
pessetes el Batí i 9 el catalá. Tots aquests
volums es venen enquadernats én finíssim
pegamoid imitació xagrí. Enquadernacions
més luxoses a distints preus.
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Un »re ínteressoniíssim
L'Editorial Barcino qui amb constáncia i per un
edita, dins la seva collecció popular, obres

preu médic

be n

estimables,

a la venda un llibre
llibre és Introductio
ad Sapientiam (Introducció a la Saviesa) de l'emi
nent humanista valencia. Joan Lluís Vives, la qual
obra ha estat bellament traduida al nostre verb per
Mossén Joan Avinyó, Prev.
Convé que el nostre mercal literari no es vegi en
vait splament per la traducció de novelles. Cal, tam
bé, que es divulguin, mitjangant la seva traducció,
les obres, podríem dir-ne filosófiques, a l'abast, pero,
tota persona mitjanament instruida. Fa un quant
temps que sembla que s'accentuen aquestes ánsies
d'incorporació a la nostra llengua d'aquestes obres.
Introducció a la Saviesa és un llibre iniciador,
educatiu i espiritual, Joan Lluís Vives, conreador de
la intel.ligencia, pedagog i moralitzador influenciat,
certament, per les doctrines de Plató, Ciceró, Plu
tarc i d'una manera especialíssima per Séneca, es
cr!vi diverses obres que f oren molt elogiades. Amb
tot i la influ1/2cia clássica, traspua la seva obra una

fa poc ha posat

petit peró substanciós.

Aquest

La part superior, anomenada "intelligéncia" o "men
talitat", per a la qual som semblants al Creador, i
la part bestial, més apropiada al cos i amb més sem

blança

a

l'animal que

a

l'home. Advoca

perque la

sernpre vigilant, controli amb se
renitat els nostres actes. Si deixem desbocar les pas
sions traspassarem l'ordre establert per Déu i, per
tant, pequern. L'of ensa a Déu ve en el precís mo
nostra

intelligencia,

ment que

ens

enorgullim

la raó.
La part dedicada

i abandonem els dictats de

De rerudició és frapant en
formant
es
va
diu
miga, de tres instruments enginy, memória i
meditació. L'enginy s'estimula actuant. La memória
s'augmenta cultivant-la. L'un i l'altra s'afebleixen
amb la mollície i es vigoritzen amb la bona disposi
ció. L'ociositat i el descans massa freqiients els des
trueix, l'exercici continuat els desplega i desenvo
lupa." Pensament tallant, pie de sentit i que sintl
ticament avarca tot un ample concepte.
Sovint, el llibre ens ensenya com devem ésser hu
mils. Com no devem deixar-nos ferir pel nostre amor
propi. I sempre les recomanacions hi son dites amb
orientació netament cristiana.
un to planer, suau, cordial que s'infiltren dintre nos
producció
literaria,
In
Sobresurt, d'entre la seva
troducció a la Saviesa, de la qual el nostre sapien tre com raig de sol de primavera radiant. Els con
tíssim bisbe Torras i Bages digué que era una mena sells són dits amb tanta senzillesa que semblen ad
de Kempis per als savis, una norma de vida per al vertencies inaternals. Aquesta és una qualitat per la
filósof cristiá. Lluís Vives, qui nasqué a Valencia el qual fa que tothom pugui trobar delectança i consol
6 de març de 1492,
d'una noble familia, va escriure en les seves sentides orientacions.
totes les seves obres en llatí.
Un deis capítols més interessants i lúcids del llibre
Avul podem fruir, en llengua catalana, deis pen
és quan parla deis afectes i passions. Allí demostra
saments clarividents i de les assenyades normes de l'autor, una vegada més, coneixer a fons l'anima hu
conducta consignades en aquest petit manual digne mana, i, coneixent-la, amb quina facilitat la mena
de posar-lo entre els
pels viaranys ennoblidors !
nostres llibres pref erits.
Lluís Vives iriicia el seu llibre dient que "la vera
Tot el llibre és una orientació f ermíssima, puix
saviesa consisteix a judicar rectament de les coses l'encadenament passional hi és exposat d'una faisó
per tal de poder-les prear en alló que valgui cadas
clara, precisa i per demés corprenedora. Llibres com
cuna".
Introducció a la Saviesa caldria que es divulguessin,
tothom.
Efectivament, l'autor emparat amb a.quest cons car la seva lectura pot ésser profitosa per a un
cert
Molts llibres tenen popularitat durant
cienciós ideari, ens fa veure l'error en el qual sovint
caiern els hurnans en el judici de les coses. Assenyala temps, peró després desapareixen; són els llibres en
tatribé els errors que sofreixen els pobles amb llurs els quals hom no hi troba orientació, vida, art. D'al
tres, inversament, a Tiesura que passa el temps van
Prejuclicis, amb llurs f alses eoncepcions.
Les nostres defallences, les nostres incertituds pro
adquirint més prestigi, més relleu. Sembla que els
venen ja des de la nostra infantesa ; i, en aquesta anys vagin donant-los més solidesa. Entre aquests
Primera edat, és necessari tenir present aquella cé darrers pot figurar Introducció a la Saviesa, en el
lebre i penetrant máxima deis antics : "Coneix-te a qual la generació futura probablement hi trobará, si
tu mateix."
més no, la mateixa virior i solidesa que la present.
El llibre cornpta amb XVIII capítols, tots ells in
Són 'libres que no desapareixen perque parlen sem
pre de coses que ens atenyen, de coses que no moren.
demos
lucidesa. L'autor
teressantíssims
tra conéixer 1 rublerts de l'anima humana amb to
Cap persona conscient pot menysprear el doll de
profundament
tes les seves
que conté Introducció a la Saviesa; aquest
doctrina
flaqueses més recóndites.
En el capítol Divisió de les coses trobem aquest Ilibre que hauria de posseir tota persona que es pre
parágraf tan sintetic com expressiu : "Fora de rho ocupi pels problemes zabcIals de l'esperit.
me i estranys
LEANDRE AMIGÓ
a en hi ha : riquesa, poder, noblesa,
honor, dignitat, glória, favor, i llurs contraris : po r%.,trztb.trizee.t
riere, itax,„trett,„trati,„.t
bresa, indigencia, vulgaritat, vilesa, ignominia, obs
curitat i odi." Heus ací, amb pocs mots, quina con
El món, per antic que sigui, és sempre el
cepció més clarividcnt té deis atributs que enardei
món.
No posseeix en si ~teja,- la raó última
x.en i
deprimeixen l'ésser humá, arrelat tan forta
de la seva existIncia. Cal, doncs, cercar-la en
Ment a les
preocupacions materials.
altre. Aquest altre és Déu.
fl rapartat dedicat a l'anima hi ha una exposi
Ció
i clara de les seves dues parts essencials.
çt.f rzz:g
r%..f rniat inztjr%,„( Wpf Ipt rcat,
-

tots
per

a

conceptes. "L'erudició

—

984

C

A

T

AL

"El
Déu hagi
el puguem

Tigre"

perdonat al vell "Tigre" francés! Al cel

altre dial Amén.
Després d'aquesta pia locució i fervent desig nos
tre (i de totes les persones verament cristianes), no
ens sabem estar, tot amb tot, d'escriure la nostra la
mentació per la cloenda laica d'aquesta vida del gran
francés contemporani.
Quina llástirna! Certament, quina llástima ens ha
fet aquest no saber morir de Clemenceau!
Decebut del criteri tornadís del seu poble, moles
tat de la preterició amb qué el tracta la Franga ofi
cial a l'hora de pagar-li els máxims serveis amb la
máxima magistratura de la República, Clemenceau
aná a viure a la calma dels camps de La Vendée, per
a oblidar...
Comblat d'anys i de riques experiencies de la vida
Clemenceau pogué assaborir fins a l'última conse
qüencia la migradesa i l'estolidesa deis criteris mun
dans. Déu Ii doná el máxim temps per a reaccionar
contra tota convicció de radicalisme laical o ateu. La
Providencia el mena a la solitud rumiadora del camp
per a f acilitar-li el crepuscle de la vida en la pau
d'una lúcida cristiana llangor... Clemenceau podia
morir—puix que Déu u dora tot el temps preciós
convenient,—orejat de serenitat cristiana magnífica
—aquesta serenitat que és precursora de la beatitud
prometent d'un Judici d'amor i de misericórdia,—
que fes la darrerenca i més positiva glória, del cer
tament, gran francés. No ha estat així. Clemenceau,
que sabé triomfar tantes vegades en l'enrol difícil
de la vida de combat i de govern, no ha sabut triom
ar de les velles prevencions laicals que li empesom
briren anys i més anys de la seva vida dinamitzadora
i agitada. Li ha mancat, a darrera hora (la més ca
pital de les hores de la vida!) la gran victória sobre
ell mateix i el gran gest exemplaritzador.
M'adono que vaig tractant un assumpte sobrera
ment espinós i difícil, i no se m'escapa que m'he de
Teure tractat de cruel i de ferotge [pobre de mi, pa
cífic de mili, per més de quatre animetes d'ateus o
d'enemics de l'Església. Així i tot, ben conscient i
ben imposat, segueixo.)
I dic, de represa : Quina llástima la de la mort
laica d'En Clemenceau! Quina pena més profunda
la de veure'l penetrar en el camí d'Eternitat sense
la llum i l'auxili del Viátic de la salut i de la imrnor
talitat, sense la sagrada unció darrerenca, sense una
imatge del Crist amorosíssim portada al darrer petó
deis llavis o vinculada a les darreres estretors de les
veure

un

morent

cap cosa religiosa. Morí en la lógica dels seus
principis. No siguis cruel ni fanátic, i deixa morir
hurnanament gloriosos a 1s qui no tenen cap esperan
ga ni cap anhel en la immortalitat deis esperits. Cle
menceau era un home del tipus sociológic d'un Mi
era

rabeau, d'un Voltaire, d'un fill de laicisme francés
que mamá

Pau als
Bé, si

en

el

pit de l'Enciclopedisme. Deixa'1!

morts !

; pau als morts ; peró, no dieu tota la veri
objectiva si parleu així, puix que Clemenceau
sabia de Déu més que molts, prácticament creients i
observants, de la Franga humil o menestral. Ehl
n'havia parlat de Déu a la tribuna de Franga. Ehl

tat

l'havia vist a Déu en l'heroisme de les trinxeres ober
tes i en l'abnegació floridíssima de tants herois. Ell
havia lloat Petain, que, cada dia, a sis hores del matí,
deixava la tenda de campanya i se n'anava al tende
rol sagrat on un caperlá de Franga resava la Santa
Missa. Un dia, Clemenceau aná al f ront per a parlar
amb el Mariscal. Li cligueren que era a oir la Santa
Missa. I Clernenceau, féu : no el destorbeu. La San
ta Missa l'ajuda, a Petaín !
Més encara : el Clemenceau deis darrers temps,
en l'accepció i en el procediment havia revingut de
la seva passada derie laical, i, en la malaltia, dema
lit. El
nava la Caritat Cristiana al costat del seu
qui recollí l'esperit combesiá recollia, més darrera
ment, la finor celestial de la caritat assistent de
Theonesta, la monja sirvent de Crist. Quin dubte
podeu tenir—sense ofendre la pietat caritativa de la
sor

francesa,—que aquesta

bona

religiosa

ha

parlat

al Clemenceau malalt, i sobretot al morent, d'un Déu
que li era tot decantat i propici a l'abrag d'amor i de
perdó ?
Tot aix6 era un camí de guany positiu... i la mort
arribá per Clemenceau sense la darrerenca glória del
•saber morir abragat a l'arbre de la Vida : Crist, se
nyor i Déu nostre. Ahnenys no ens consta. I els
diaris ho haurien prou dit.
I si un bell morir—com diu el Dant—tota una
vida honoral...
Ens planyem, coralment, d'aquest darrer mal exem
ple de Clemenceau, d'aquesta manca de la suprema
cibncia en un home del seu seny agut i conreat.
Naturalment que no entrem a escatir les condi
cions intimes de la seva ánima a la darrera hora!
Aixó és sagrat, i no serem nosaltres qui posem els
peus en aquest tocom privat. Aixó mai!
Es el nostre desig f ervorós que, en un sospir tan
sols, hagi posat l'ánima en mans del seu Jutge.
seves mans comatoses...
Que Déu Ii hagi f et conéixer el perdó generosís
Hem tingut de veure que el "Tigre" mona lbgic
de la pitjor de les lógiques ; irreparablement lógic sim i els camins inefables de la seva misericórdia!
Que al cel el puguem veure 1 Amén, encara. Tant
deis més desacreditats arguments (1!!), de la impie
tat i de la irreligió. Qué trist és veure portar aquesta per ell com per nosaltres !
Peró no és aixó, ni és aquest el motiu de les pre
pobra lógica, ja prou desvirtuada, fins a les irrepara
sents ratIles. El motiu d'elles és el plany d'aquesta
bles conseqüencies del morir !
mort del Tigre sense exterior exemplaritat cristiana,
No hi ha hagut en aquest ponent cap nota vistent
tot
home
de
sense edificació social, sense l'alligonament del Fax
de paus amb Déu a qué está obligat
Christi, sense el tombar de la vida en els bragos
cor humil i de seny sincer. Clemenceau ha declinat
amorosíssims de l'Església de Déu, depositária de
del camp efímer de la vida temporal sense ensenyan
superador.
la cédula d'admissió al Regne deis Cels i guardado
ga de superioritat moral, sense testament
pena
ra de tots els tresors de la misericórdia de Déu
no
val,
la
de
lamentar-ho?
Val, o
Direu : Ell no tenia la teva fe, ni el seu creure del perdó alliberador.
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Aixó deplorem; i aixó ens entristeix com a bons
fills de l'Església i com a suficientment imposats de
la necessitat deis sagraments en ordre a la consecu
ció de la Vida Eterna.
El P. Gregard, jesuita, parlava un dia amb Cle
rnenceau, que vivía veí deis jesuites al carrer de
Flanklin, a París.
Pare—li deja Clemenceau,—un deis arbres del
vostre jardí cm cau damunt de la finestra de la nieva
cambra de treball, i em lleva la vista... L'hauríeu de
trencar.
No temeu—li replicava el P. Gregard ;—el f a
rem aterrar. Mai no podreu dir que per culpa nostra
no podeu veure el cel.
Clemenceau va mig riure de l'agudesa cristiana
—

—

L
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del jesuita. Va capir suficientment la lliçó. Gregard
li era ambaixador subtil d'una nova gracia dei cel
amb les seves paraules.
Clemenceau ha declinat sense cap práctic esment.
Déu li do, peró, el repós etern i que la llum indefi
cient l'illumini.
haurá ningú, gosat, que s'atreveixi a dir que
einpallidim l'ocás d'una de les més aclamades vides
del segle ? El que tal digués que s'apunti en aderiança
la resposta :
No f cm sinó vindicar i palesar—en perfecta fun
ció sacerdotal docent—els drets de Déu, inalienables.
Tot el restant és ficció i meselleria de passions i co
vardia sensual del cor.
MN. LLUÍS G. PLA
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La setmana litúrgico-musical de Gírona
tots els actes que arreu s'han celebrat glos
Motu Proprio de Pius X i la Constitució
Apostólica Divini Cultus de Pius XI, mereix espe
cial comentani la Setmana Litúrgico-Musical orga
nitzada per la Comissió Diocesana de Música Sa
grada del Seminari Conciliar de Girona.
No podia escollir-se millors dies que els de la f es
tivitat de Santa Cecilia, patrona deis músics, i no
pocha trobar-se un lloc més adequat per a tals actes
que la imposant Seu gironina. Aquesta Catedral si
tuada al cim de la ciutat, amb aquelles escales majes
tátiques que hi condueixen, ja era un sursum corda
que disposava a fer gojar intensament l'esperit. I
l'ampla nau gótica, de condicions acústiques immillo
rabies, acollí amorosa l'aplec de fidels que escoltaren
erudites conferencies i els exemples musicals que les
illustraren. Encara s'hauria guanyat alguna cosa si
l'acte hagués estat de carácter més popular.
Ultra els actes matinals i sessions d'estudi celebrats
en diversos llocs, sobre temes litúrgico-musicals, me
reixen menció especial les conferencies de les sessions
solemnes a arree de persones competentíssimes : la
del dimarts, dia 19, fou donada pel Rnd. P. Germá
Prado, del Reial Monestir de Silos ; la del dime
eres a cárrec del M. I. Vicens Ripollés, Canonge de
la Catedral de Valencia; la del dijous a arree
del Rnd. Félix Farró, Director de l'Orfeó Popular
Olotí" i la del divendres a canee del Rnd. Josep
Maria Padró, organista de la Catedral de Girona.
Els temes glossats f oren els següents : I.", Recursos
artístics del cant gregoriá ; 2.°n, Valors litúrgics i mu
sicals de la polifonia religiosa ; 3.", El cant popu
lar religiós, i 4.rt, Característiques de la Música

Entre

sant el

Orgánica Litúrgica.
D'aquest simple enunciat pot

deduir-se la impor
tancia de les conferencies, que lluiren molt més amb
les illustracions musicals que les acompanyaren a
cárrec de la Schola Gregoriana del Seminari Conci
liar de Girona, la Capella Parroquial de Cassá, de
la Selva i de la Capella i "Orfeó Popular Olotí".
Peró capítol a part ha de meréixer la tasca de la
Capella de Cassá, dirigida per l'infatigable Rnd. Ga
briel Garcia. Es precís situar-se bé per capir perf ec
tament la importáncia de la labor religiosa, artís
tica i social que ve realitzant Mn. Garcia en aquest

poble petit de La Selva. I f ent una mica de histó
ria, el veurem ja l'any 1900 fundant l'Orfeó Ca
talunya" que fou indubtablement un deis millors
de nostra terra. Barcelona ara fa disset anys tingué
la sort de sentir-lo amb motiu de celebrar-se el Ter
Congrés Nacional de Música Sagrada. I pogué
apreciar l'esforç d'un Mestre i l'art d'uns humils
cantaires que, ahir al Palau de la Música Catalana,
com
avui a la Catedral de Girona entonaven el
Christus factus i Miserere, de Goicoechea d'una ma
nera perfecta.
Aquell gloriós Orfeó sofrí, per di
verses circumstáncies, una capitis diminuito, i quedó
reduit des de l'any 1921 a una Capella Parroquial
de vuitanta persones que amb més dalit que mai
canten les lloances al Senyor. I en pocs pobles de
cer

sis mil habitants sentireu

a

l'Església melodies més

pures i que s'avinguin tant amb les exhortacions
que Pius X fa en el seu caebre Motu Proprio. El
Passio, de Victória, per Setmana Santa, Misses de
Perosi, Franco, Palestrina per les festes anyals i
un ric bagatge de Misses gregorianes els diumenges
ordinaris, tot aixó sentireu a Cassá de la Selva per
obra i grácia del Rnd. Gabriel Garcia.

Girona també estima

com

a cosa

própia la Cape

ha de Cassá i per aix6 no vacillá en cercar la seva
cooperació durant la passada Setmana Litúrgico
Musical. I li encarregá l'execució deis següents exem

pies que illustraren la conferencia del Dr. Ripollés
Ave Maria i Caligaverunt, de Victória, Christus fa

i Miserere, de Goicoechea i Credo de la Missa
del Papa Marcel de Palestrina, brillantment ade

ctus

quats, produí

un

efecte

imponderable.

també resultaren brillantíssims ;
f oren presidides totes les sessions solemnes per les
primeres autoritats eclesiástica, civil i militar de Gi
rona. Clogué la Setmana un discurs del Reverendís
sim Prelat Dr. Vila i un solemne Te Deum en acció
de grácies.
La Diócesi gironina, seguint la tradició de les
Setmanes gregorianes de Besalú dirigida pel P. Mau
posteriorment de la Setmana Li
re Sablairolles i
túrgica de Banyoles dirigida pel P. Gregori M. Su
Montserrat, s'ha apuntat amb la celebració
fíol
de la pasada Setmana Litúrgico-Musical un nou i
esclatant exit a major glória de Déu.
J. D. A.
Els altres

actes
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?ls pessebres humus
La

contemplació d'un pessebre

us

produeix

un

goig inefable.

Té 1411 encís tan gran l'Infant Je
sús que somrin damunt l'or de la palla, que no
saben treure els ulls de la humil establia. Sant Jo
sep és a la porta amb la vara florida a la IlVt j la
Verge Santíssima, que porta el mantell blau com
una Menea de cel, esguarcia amorosomanet l'Infant

Jesús. La mula pacient i el bou man yac jeuen en
torn del nadó. Bis que tenen la dissort de no ésser
cristians, quina tris tesa deuen sentir qucm s'acos
ta la !esta encisadora de Nadal! És la testa de les
festes. Fins el cel és Inés blau i els núvols tenen
una blancor més enlluernadora. Al cim de les al
tes muntanyes blanqueja la neu i plana damunt els
camps una gran serenitat. Encara hi ha en el bran
call dels arbres fulles daurades i l'herba deis prats
és humida de rou.
Bis pessebres que brillen dins la penombra de
les nostres llars, ens recorden que més cuila de les
ciutats agitades i turbulentes hi ha prats idíblics i
muntanyes que es retallen sota la blavor puríssi
ma del cel.
Com em plau la ingenuitat deis pessebres! Re
conec el merit deis pessebristes que saben cons
truir veritables meravelles, pera a mi doneu-me
els pessebres humils. No sabria dir amb paraules
com
m'encisen aqueas pessebres senzills que te
nen rius fets amb paper d'estany i muntanyes de
suro lleugerament enfarinades. No em feu pas
veure els anacronismes que con tenen. ?Voleu dir
que no és una cosa graciosa veure un pages amb
una escopeta a coll travessant un pont diminut o
entremig,de bardisses? ?No tenen també un gran
encís aquelles figures que són més altes que les
cases de suro i aquells grups de pastors amb bar
retina que seuen entorn de l'olla fumejant? No
discutim pas la indumentaria ni l'aleada de les
figures. El que cal és fer les coses ingenuament
i amb innocencia infantívola.
Si contemplem un pessebre humil amb ulls se
vers, veurem únicament els defectes i no sabrem
endevinar les belleses que conté. Els pessebres els
heu de contemplar amb ulls d'infant. No heu de
cercar en la seva contemplació un goig estffic,

sinó

un

goig espiritual.

Aquest
Maragall„

Noi rialler que hi ha en l'altar, diu En
és l'etern Infant que hi ha al bell fons
de la nostra ánima. ?No el sentiu algun cop, i fins
sempre si tant voleu? Quan la tribulació faci tron
tallar, com un, gran eop de vent, la vostra casa
fins els fonaments; quan el dolor sembli eixugar
mes les fonts de la vostra vida; quan la violencia
de la lluita humana deixi entere el vostre brete, o
bé el sofriment de pensar marceixi el vostre front,
o la malaltia us estiri al llit i us enfosqueixi els sen
tits.„ cricleu l'Infant, crideu l'Infant! i vindra;
tornará: torna sempre. Darrera la tribulació, dar
rera el dolor, darrera la Huila, darrera la malaltia
fins la mort, hi ha en vosaltres una rialla infan
til, que s'espera...
En totes les epoques de la vida portem un in

El
a dintrc. L'infant no ens abandona mal.
que passa és que l'orgull ofega la seva ven. Siguen
humils, i en els aires sentireu la seva vibració.
No deixeu morir l'infant,
.Ésser seriós no significa pas cloure els llavis
Perque mal no somriguin. La serietat l'hem
prar en els postres actes i les nostres accions; pera
malgrat hágint abandonat ja el món blau de al
infantesa on les rases no ten-en aretes, podem
ésser senzills com els infants.
Les passions allunyen de nosaltres l'infant. Si
sabéssim dominar-les els nostres ulls serien clars
COM un cristall i totes les coses les veuríem embol
callades sota la llum blava del somni. Per allu
nyar-nos de les impureses del nión cal fer vida in
terior. Mirant cap endintre aconseguim veure l'in
fant que sornriu. Si els joves escoltessin la ven
puríssima de l'infant no seguirien la via ampla
del plaer damunt la qual cauen retuts aquells que
van a l'encale deis goigs enervants, sinó que se
guirien amb el cor alegre el camí dreturer.
Cada dia cauen a l'abisme insondable de la con
cupiscencia milers d'hornos que es creien forts i
anaven pel món arrossegant cadenes. Les passions
desordenades són el flagell de la humanitat. Ho
mes lascius, si escolten la ven de l'infant us aun
nyareu del llot de les passions i volaren com les
águiles dins la llum blava de les altures.
Si volem en aquests dies nadalencs que la pau
regni dins de la nostr-a llar, constru'im un pesse
bre senzill i comtemplem l'Infant Jesús com som
riu entremig de la mula 1 el *bou. Tornem-nos in
lants. La molsa, color de maragda, que verdeja
clamunt les muntanyes de suro ens recordará els
camins solitaris 1 sentirem un gran desig d'allu
nyar-nos de la remor de les multituds que eriden
i gesticulen inconscientment. Evoquem la pan
augusta de les miuntanyes, pugné asserenin el
nostre esperit con torbat.
?No veieu quina harmonia existeix entre Jesús,
Josep i Mafia? ?Com poclem nosaltres mostrar
nos agressius
amb els nostres germans, veient
somriure l'Infant Jesús als bracos de la seva doi
ça
Dissortadament la pan no regna en to
tes les llars. Hl ha dissensions que allunyen els
membres d'una mateixa familia. Ah! com menys
preeu aquest tresor tan gran que Déu us ha do
nat! Seguiu els camins del mán lluny de l'escalf
de la llar, i veureu quina tristesa més profunda
envairá la vostrct ánima. Llavors sabreu que cosa
és l'amor deis pares i l'amistat i l'afecte deis ger
rnans. Si son casats, imiten Sant Josep, que sabia
tractar amb un gran respecte i amb una gran no
blesa, la seva dolca esposa. I els joves que imitin
el bon Jesús, que tot i essent Pill de Déu, sabia
subjectar-se a l'autoritat dels seus pares.
Meditem davant el pessebre humil. Pem-nos pe
tits per a compendre la grandesa de Déu. Jesús In,
fant, somriura dins la penombra de l'establia, i ens
assenyalará el camí que ens portara al cel.

fant
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remarcar

fins a la fi. Llegiu, si no: "Qui perseveraverit usque
in finem, hic salvus erit. El que es mantingui fidel
41s amics de la darrera fins al terme deis seus dies AQUEST SERA SAL
tanda d'Exercicis del VAT (Sant Math. X, 22.)
El Sant Patriarca Jacob va veure que Nostre Se
Baix Emparda.
nyor estava al tenue, al final de l'escala gloriosa, i
Entorn d'aquest nom escau de fer-hi una breu sen
no als primers escalons ni a mig camí d'ella. Amb
tada, amb el vostre permís, germa,ns.
aixó ens volgué donar entenent, com ensenya el glo
Tota la finalitat deis esforços virtuosos realitza.ts riós doctor Sant Jeroni, que no n'hi ha prou d'haver
en aquest mon, es conclou en aquest dificilíssim mot : començat bé, ni haver-nos mantigut fidels gns a mig
aire de la difícil pujada de la virtut, sinó que és
Perseverança.
Sant Agustí (en el ser. 8 ad Frat. in erem.) diu, absolutament precís acabar bé.
PERSEVERANÇA

mica més mica menys, que tota la raó de la Iluita
deis cristians ve a parar en aixó ; Lluitar amb perse
verança fins a la fi
I Sant Pau (en la II. ad Tim. 2, 5) també diu :
non

coronabitur nisi qui legitime certaverit. No será
coronat més que aquell que haura Iluitat arnb legali
tat. I cal f er notar que aquest legitime de l'Apóstol
el mateix Sant
Agustí l'explica com a sinónim de

perseveranter.

Encara será bo d'adduir el

que, al mateix respecte,
I, contr. Jovi. et Epis. 28
Coepisse multorum est, ad culmen pervenis
se, Paucorum. Que és el mateix que dir : El comen
Tal' (el carní de perf ecció cristiana, o el camí de la

din Sant Jeroni (en el I,lib.

Luhis.):
virtut)

és cosa atorgada a moltíssimes persones ; el
que es patrimoni de
pocs és el perseverar en el ma
teix carní fins a la fi.
Llegim en el Llibre deis Números (c. I, 46, i cap.
14, 30) i fixeu-vos en el que conta : varen ésser en
nombre de 600.000 els fills d'Israel que varen sor
tir a cami des de l'Egipte
cap a la terra de promis
sió (i sense que en aquest número hi fossin incloses
les dones i la
mamada). I de tan crescuda gernació
només DUES PERSONES varen entrar a la terra
Promesa. Qué us sernbla? Es, realment, una cosa es
pantosa i suficientrnent alliçonadora.
Déu Nostre Senyor enlloc ha prornés el seu Regne
als qui
comencen a estimar-lo i a servir-lo, sino als
que Perseverin en aquesta devoció i en aquest amor

I f eu compte, encara, del que Sant Bernat diu,
amb la seva sempre elegantíssima prosa, i que es
Ilegeix en les seves Cartes (la núm. 153, ad Abbat.
Garin): "Quid prodest Christum sequi, si non con
tingat consequi. Ideo Paulus ajebat : sic currite ut
comprehendatis. Ibi tu Christiane fige tui cursus,
profectusque metam, ubi Christus posuit suam. Fa
ctus est (inquit) obedien usque ad mortem. Quan
tumbilet ergo cucurreris, si usque ad mortem non
perveneris, brabium non apprehendes." Ço és : poseu
la fi del vostre lluitar i de la vostra perseverança
allí mateix on la posa el Crist ; del qual va poder dir
l'Apóstol aquestes paraules : "Va mantenir-se obe
dient fins a la mort". I f eu compte que, per més
que us afanyeu, si el vostre afany no arriba pas fins
bé ende
a l'hora de morir, us haureu afanyat ben
bades".
Cal estar previnguts d'aquesta veritat a atenir-se
a les practiques conseqiiIncies d'ella. Pora d'aixó tot
el restant és un cremar de f enc sec o un aviar de
coets fugedissos...
Per tant, si tenim el vertader desig d'abastar el
premi 'deis elegits ; si volem assegurar la nostra sal

vado eterna, treballem cada dia més deligents en el
camp de la perseverança, segurs com estem que, com
diu el Llibre Sagrat, el premi de Déu durara per
sempre.

Número extraordínari de Nadal
de costum, publicarem un número extraordinari
Contindrá dibuixos bellíssims, de gran mera artístic, i articles inte
deis articles
ressants. La portada será a diverses tintes. La majoria
diada
de
Nadal.
consagrats
la
i deis gravats seran
El número extraordinari $ortirá abans de Nadal ; i per tal de poder-lo
preparar degudament, la setmana vinent no publicarem el número
ordinari. Com que la setmana següent sortirá l'extraordinari, CATA
gener.
LUNYA SOCIAL, no es publicará fins el dia 4 de

Aquest

any,

com

bona nota els corresponsals i els lectors en general,
que la setmana vinent no publicarem el número ordinari, que dins
de la setmana. de Nadal apareixerá l'extraordinari i que fins el dia
CATALLTNYASOCIAL.
4 de gener no tornarem a rependre la publicació de

Prenguin, doncs,

L. G. P.
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Del món del &e/mil
La Settnana Social

La visita de Mr. Thotnas

Com era de preveure, la Setmana Social organit
zada a Barcelona, a base de l'Oficina Internacional
del Treball de Ginebra, ha revestit un interés espe
cial per l'entitat, pel lloc i per l'objecte. Hl han pres
part valuosos elements socials de casa i de f ora, i
s'han tractat qüestions de les que preocupen de debó.
Entre les conf eréncies remarcarem, de moment,
la donada per Mr. Georges Franquet, cap del Ser
vei de Cooperació en l'O. I. T. de Ginebra, qui do
mina absolutament aquesta materia, tan descuidada
al nostre país. Fou escoltat amb molta atenció, peró
temem que amb molt poc profit. Aquí el moviment
cooperatiu és relativament escás i en mans de poca
poténcia. Per aixó són més d'admirar i aplaudir les
Cooperatives existents, entre elles la meritíssima
Cooperativa Popular de Barcelona, l'única que os
tenta paladinament el carácter de católica i está po
sada sota la protecció d'un sant, a estil de les anti
gues entitats gremials : Sant Josep.
Feia vergonya de sentir el conferenciant Mr. Fau
quet quan parlava de l'enormíssima potencia i divul
gació del cooperatisme a l'estranger. Qué minso re
sultava el nostre !
Ara bé ; hi ha un cooperatisme tendenciós que vol
criar i regir societats cooperatistes dotades de tots
els mitjans socials de viure peró amb sentit purament
laic, anticatólic ; hi ha Cooperatives essencial i úni
cament mercantils consagrades a procurar recursos
per a sostenir i f er progressar la propaganda socia
lista; hi ha Cooperatives casolanes que no treuen

Aquest respectable i bon senyor ha visitat altra
volta Espanya amb la mateixa persuasió de qué so
lament els obrers socialistes (ell també ho f ou in illo
tempore, segons diuen) representen al món obrer
espanyol. Aquesta vegada se li ha dit i demostrat qué
els obrers socialistes són els menys peró, aixó sí,
els millors organitzats, els més cridaires i els més

cap

audaços.
D'aixó se n'ha de capacitar i convencer bé Mr. Tho
obrar en conseqüéncia, a fi que les seves
visites no suscitin sospites i antipaties incompatibles
amb la seva reconeguda i respetada honorabilitat.
mas, i

La crisi de

ragulla

A Madrid, les modistetes afectades per la manca
de treball, s'han reunit per a buscar una solució a
aquesta crisi que tantíssimes llars arruina. El pri
mer mitjá que se'ls ha ocorregut ja pot suposar-se :
demanar protecció per l'art de l'agulla.
Han acuda a tots els altres mitjans naturals en
aquests casos. Inclús han fet que se'n preocupés el
Govern.
La petició de les modistetes de que les persones
de posició es vesteixin aquí i no llencin cada tempo
rada milions i milions en els tallers deis grans mo
distos estrangers, ens sembla inútil...
No será una de les causes d'aquesta crisi de l'a
gulla l'excessiva i tal volta viciosa concurrIncia?
Es un art aquest de l'agulla al qual no hi ha noia
que un dia o altre no hi toqui.

a res.

Si les societats humanes visquessin cristianament,
quina millor Cooperativa que elles mateixes. Peró
mentre aixó no sigui, seran necessáries aquestes en
titats económiques socials, i caldrá estudiar-les i
constituir-les per a contrarestar els efectes deis egois
mes i les males arts deis homes en el camp de la pro
ducció i el consum, cada dia més dures i més des
fermades.
Les obreres de

l'agulla

A Bartelona, carn a París, com a Madrid i altres
bandes, hi ha un sector encantat i bullangós, hories
més o menys joves, estudiants o comerciants, que es
pensen que les obreres de l'agulla estan a la seva dis
posició "per a fer-hi broma" i altres coses pitjors.
A París els prefectes del Sena van posant remei
als abusos del barri llatí ; als de la f esta de Santa
Caterina, patrona de les cusidoretes, i a les "lliber
tats" de qué sempre ha estat víctima aquest simpa
tic i delicat estament social a la capital francesa.
A Barcelona massa que se'n veuen i se'n saben
d'aqueixes llibertats, peró de pocs anys a aquesta
part anaven prenent un caire més escandalós encara,
amb la profanació de la f esta de les llucietes, amb
la celebració del concursos de bellesa i balls de gran
espectacle, etc. Sembla que el seny es va imposant,
i que els elements que es divertien a costa de les
nostres simpátiques modistetes sense respectar-les
van canviant de full.

Noticies curtes
El ministeri del Treball ha muntat en l'antic edi
fici de la Inclusa de Madrid una Escola d'orientació
professional, de pre-aprenentatge, per a la prepara
ció manual i técnica deis joves aprenents.
S'ha inaugurat a Valencia la Casa Social de
l'Associació General de Patrons Católics de Valln
cia, que és un magnífic edifici. El beneí solemnial
ment el senyor Arquebisbe. Els discursos que es pro
nunciaren revestiren gran interés i val la pena de
comentar-los.
S'han imposat multes als industrials barcelo
nins que han mancat a les disposicions vigents sobre
el regisme del treball en fábriques i tallers.
El Sindicat de l'Agulla de Castelló de la Plana
ha començat el nou curs amb una sessió brillantís
sima que presidí el Bisbe de Tortosa.
Sobre l'interessant tema del "concepte cristiá
del treball" ha donat una sávia conferencia a la
rederació d'Obrers Católics de Múrcia el Prelat
domestic del Papa i Vicari general d'aquell Bisbat,
doctor Alvarez Caparrós.
L'Oficina Internacional de Treball de Ginebra
ha instal•at Estants en les Exposicions de Barcelona
i Sevilla que són altament instructius.
Presidit pel Ministre del Treball tingué lloc a
Barcelona un míting de propaganda corporativa. La
Confederació Nacional de Sindicats Lliures d'Espa
nya que organitzá l'acte, en pot estar satisfeta.
—

—

—

—

—
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La "Biblioteca Horitzons", aquesta selectíssima
collecció que ens ha regalat recensions de Torras i
Bages, traduccions de Chesterton, obres deis doctors
Tusquets i Ribé, s'acaba d'enriquir amb aquest nou
llibre del senyor Lladó.
No té aquest llibre l'envergadura filosófica d'al
tres de la mateixa Biblioteca, ni té la finor literária
de publicacions d'altra mena de la mateixa collecció.
Pero, en canvi, té un interés d'actualitat veritable

al cap de tan poc temps de
f ets com els de l'Acció Francesa, de fregaments en
tre el Vaticá i el f eixisme, etc., se'ns pugui donar
a casa nostra un comentan, rnillor
un análisi d'ells
en forma sistemática, quasi bé científica, té un valor
de cultura molt gran. Indica, si més no, que els es
perits de la terra nostra es mostren oberts a tot vent
de terres llunyanes i atents a tota vibració espiritual
que es doni en elles.
En els sis capítols del llibre es tracten els temes
següents : L'Església i la Política, l'Església i l'Intel
lectualisme, Catolicisme i Orientalisme, El Vaticá i
Acció Francesa, l'Església i el Feixisme, l'Església i
la Qüestió Social. En tots ells i és apassionant la
nota d'actualitat i tots ells estan tractats amb una
saboria de seny nostre admirable. Es ciar que l'estil
periodístic el perjudica un xic manta vegada ; peró
aquesta mateixa senzillesa contribueix a fer del lli
bre una cosa fácil, assequible a tots els paladars i
El

per

a

tot

esperit.
Tusquets

Dr.

ve

avalorar molt el

Ilibre. Unes idees sobre la situació del clergat

cata

la davant la política i els diversos problemes tractats
en l'obra donen ocasió al Dr. Tusquets a mostrar-nos
una vegada més el seu talent i el seu esperit obert a
la visió de les coses pel punt més enlairat. Aquest
próleg és una veritable monjoia dient coses que s'ha
vien de dir i que així resten dites amb carácter per
manent en un llibre per avui, per demá i per a
sempre.

Espanola. Memoria des de la
Gijón (1925) a la de Barcelona (1929).
—Imp. Samaran y Comp. Mallorca, 4, Madrid.

Confederación
Asamblea

Gremial

de

Aquesta Confederació Gremial és una de les entitats
que porta una vida més próspera d'Espanya. El nos
tre bon amic senvor .Ayats, ben estimat allí dins,
n'és l'ánima i u sa.p imprimir un aire de modernitat
que

vulgar, está dit

939

L

aquest volum conté

un

admirable

l'actualitza força.

tot.

Avui l'Oficina esguarda els segurs socials, les or
ganitzacions socials de tota mena no sois amb aire
tranquil, sinó fins i tot amb simpatia i aporta a elles
tot l'esforç llur. Vánima del botiguer n'ha desapare
gut i avui s'ha convertit en una entitat collaboradora
de tota obra d'interes general.

J. M. G.
r¦:21)-~rnzzl-t)Of rIzzb1~)"..f

Oficina

insospitat. Que

próleg del

A

estudi-ressenya de l'Oficina Internacional de Treball,
de Ginebra, amb dades ben curioses i que convé di

nous

Bis dos poders. Francesc de B. Lladó. Próleg del
doctor Joan Tusquets, prev.—Llibreria Catalania,
Plaça de Catalunya, 17: 4 pessetes.

lleugera
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Amb dir que

Llíbres

ment

5

A

Románica

CONSULTES
S'hem fa molt estrany aixó de la ser
femení, que he llegit no fa gaire.
Que no es pot dir la serventa de Déu? C. S.
Resp.—Serventa o sirventa en sentit de criada
ho diu sense escrúpol com a cosa corrent En Llull
Com Natana exí de son alberc, ella dix a la serventa
que volia anar al monestir de les dones (Blanquer
na, p. 76); De cascun deis albercs exí una serventa
(Blanquerna, p. 59); Cascuna de les sirventes ho
tenc per bo (131anquerna, p. 59). Peró, parlant de
les persones bones que serveixen fidelment a Déu,
més aviat en diu servidors: Siats servidor de nos/re
Senyor Deus tots tenis de vostra vida (Blanquerna,
p. 65); Lo fill de Déu ha servidors qui no dubten a
morir per la sua honor a honrar e per la sua amor
admet el fe
a amar (Blanquerna, p. 8o). Servidor
mení servidora, com ningú en dubta ; peró els qui
rebutgen serventa, perque en llatí aquesta paraula
femenina, per la mateixa raó haurien
no té forma
servidora, que en llatí tampoc en
també
de ref usar
té : SERVIENTE, SERVITORE valen igual per masculí
i femení en llatí. I encara d'ésser conseqüents hau
rien de rebutjar tots els adjectius i substantius fe
menins en ora, que són innombrables en catalá. Aixó
vol dir que l'etimologia no pot ésser regla absoluta
de les formes d'una llengua derivada ; perque té els
redueix als nous tipus creats
seus drets l'analogia que
de
model dif erent en la llen
i práctics les paraules
gua originária. Quan l'analogia ha generalitzat algu
nes paraules segons un patró nou, cal respectar-les
per damunt de l'etimologia ; i tarnbé l'ús general ha
de valer més que qualsevulla sistematització aprio
rística, com és ara la que segueixen alguns escrip
tors de f er invariables els noms i adjectius acabats
en or.
en ent i donar dues terminacions als acabats
Aigua bullenta, aigua calen/a, etc., tot i tenir aiguar
Cons. 28.

—

vent de Déu

en

—

dent,

aiguamoll,

cétera,

com

sirven/a, lluenta, presidenta,

que l'ús ha f et

generals,

no

poden ésser

et
sa

sistematització radical. Com tampoc

Entre les innombrables gestions de la Confedera
Ció no es trobaven abans més que orientació davant

crificats

v:at. I és un gust el veure con en la gestió brillant
de semblant institució s'acobla amb aquestes gestions,
constants, ininterrompudes, visions deis problemes
generals, de les grans qüestions socials, financieres
polítiques que avui commouen el món, etc.

Llull usa també les paraules serv i serva en sen
tit de subjecció al pecat o a la virtut : Ni per que est
p. 61); Nos
serv e catiu del peccat? (Blanquerna,
(Blanquerna,
serves
de
humilitat
triades
a
esser
ha

Puja d'impostos, visites i assemblees per a def en
say interessos de classe, etc. Avui, les coses han can

la

a

una

cal ésser radical en sentit contrari donant forma fe
menina a totes les paraules erudites acabades en ent,
si l'ús ja les ha acceptades en la forma invariable.

p.

96).
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De la traducció catalana dels Didleg,s de Sant Gre
gori papa, escrita per Bernat d'011ers en 1340 (Re
vi,fta de 13ibliografia Catalana, 1903) traiem aquel
tes maneres catalanes de parlar de les persones san
tes :

1-fiihre

Cap. 37. De santulo
cia de Nursia (p. 189).

sant

prevere

de

la prouin

Llibre IV;
Del eximent de les animes de dos sans
monges de Sen Beneset fets pobres per amor de Deu

Cap. 9.

Y

Cap. 14. Del passament de Galia siruenta de Deu
(p. 19o).
Cap. 16. Del passament de Romula sancta ver
gen (p. 190).
Cap. 20. Del passament d en Esteve seruidor de
Deu (p. 191).
Cap. 25. De la mort del baron de Deu trames
contra Samaria (p. 192).
Cap. 57. Del sant bisbe qui cascun dia celebraua
missa Casian per nom (p. 194).
El Secretari de Redacció de l'O. R.

(p. f9o).
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Revista de Revistes
La Cité Chrétienne. Gembloux, 20 ji4/i0/ 1929. LA
TESI DEL ALISSIONER NACIONAL. Extracte. El marg
darrer la Cambra francesa ha acabat de votar els
projectes de Iler autoritzant nou congregacions mis
sioneres a obrir noviciats a França. Per a obtenir-ho
el ministre de Negocis Estrangers ha nonderat la
utilitat de les missions com medis d'inilluencia na
cional. Equívoc deplorable, les conseqüencies del
qual assenyala arnargament un missioner en el Bulle
tin Catholique International amb els conceptes se

güents :
Conseqübncies per als missioners. Un govern que
no reconegui en el missioner sinó un element d'in
fluencia social subordina l'inclividu a l'estat com el
seu fi suprem i la seva acció missionera, essent d'or
dre superior, la subjecta al punt de vista nacional.
Amb aixó s'establiran distincions inadmissibles en
tre els religiosos : els missioners seran declarats d'uti
litat pública, els altres, els de la metrópoli, no tin
dran ni els drets de ciutadans. I qué será deis reli
giosos que per a propagar la doctrina del Salvador
utilitzin una llengua diferent de la francesa? O bé
deis que tinguin un superior general no francés?
Com criclaran llavors molts : "Els enemics són din
tre la plaga."
Conseqüéncies per a les missions. Donern una
volta pel fnón. Per tot arreu veiem els pobles en
efervescencia i com es desperta la seva consciencia
nacional o racial. La nota més comú d'aqueixa ten
dencia és la d'una reacció contra l'hegemonia de
l'Occident que és considerat en decadencia. Entre
mig d'aquesta agitació es troba el missioner treba
llant cm un mariner heroi en mig de la tempestat.
El seu pom minúscul de cristians el té únicament
com delegat de Crist, peró el tumultuós exércit deis
pagans es malfia d'ell i s'entesten a veure en la seva
conducta inexplicable només que motius humans.
aquests pagans, indis, xinesos, siriacs, africans, que
es.tan informats de la política francesa veuen en les
declaracions de la Catara que el missioner és consi
derat com un instrument politic, de conquista i de
dominació. Es ciar que llavors per a ells la religió
de Jesucrist no será sinó un pretext, el seu fervor
un engany, la seva bondat una mentida. Aquest es
tat d'esperit és el que provoca les persecucions.

I.<0 Cité Chrétienne. Gembloux,

novembre 1929.
NEGRA? Pierre Si
lau. Extracte. El 15 d'agost de 1928 a Uidah va
ésser ordenat el primer sacerdot indígena del Daho
rnei. Al continent d'Africa es va f ormant a poc a poc
clergat indígena sortit entre aquesta raga negra
que sovint inspiraven més llástima que simpatia.
Aquesta és una obra admirable deis nostres nüssio
ners.
Certament que per diverses circumstáncies la
civilització dels negres no s'ha desplegat com la nos
tra, peró no hern de deduir d'aquí que són incapaços
d'evolucionar i que els hágim de tenir com una rasa
inferior.
Un missioner, qui va passar molts anys al Congo,
deja no fa molt de ternps : "Quin bell llenguatge par
len aquella gent I Es tan diferent de com el conce
bem els europeus que de primer antuvi fa l'efecte
(l'una llengua bárbara. Es fan neeessaris molts anys
d'esforç pacient per a entendre tot el geni d'aquest
idiorha admirablement adaptat
l'esperit deis ne

QG1:
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gres."
M. V. Angagneur, antic governador de l'Africa
Equatorial francesa, cleia en una reunió del Comité
Nacional d'Estudis Socials i Polítics
juliol 1927):
"Pel que fa a l'esdevenidor deis negres tinc de de
clarar que jo no admeto la tesi de races superiors
i inferiors. Hi ha races diferents, peró no jerarquies
diferents. Jo no sé si el nostre progrés material ha
millorat gaire el nostre estat mental. Crec que no.
Em sembla que a totes les epoques no ha canviat
gaire alió que l'home pot treure d'ell mateix. L'única
diferencia que hi ha entre els negres primitius i nos
altres és que nosaltres ens aprofitem del progrés ma
terial que ells no tenen."
Els missioners que ensenyen en els seminaris de
forrnació deis clergues negres sovint expressen llur
satisfacció fent constar la intelligencia i atenció deis
deixebles. Aquests fets indtüren a S. S. Pius XI a
declarar en la seva encíclica Rerum Ecclesiae: "Es
un fals judici pensar que els indígenes són una raga
inferior amb una intelligencia obtusa. Una llarga ex
periencia ens cnsenya que els pobles de regions Ilu
nyanes no sempre són inferiors als de les nostres
regions i que aquells intellectualment poden compe
tir amb aquests."
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Sembla

que hi ha alió que

en

diuen

mar

de

fondo

la política espanyola.
Es diuen moltes coses que no podem repetir, i
moltes d'altres que tenen aspecte de boles.
Que hi ha ganes de tornar a la normalitat, més o
menys constitucional, no hi ha dubte, començant pel
mateix cap del Govern, qui ha de trobar-se f atiga
díssim. Ara bé ; un deis obstacles principals per a
tornar-hi és el descredit en que ha caigut el sistema
parlamentan, ádhuc entre els seus mateixos parti
daris. Algun d'ells parla d'establir un Parlament sen
a

parlamentarisme, i tots advoquen, generalment,
perqué es doni al poder executiu més indepenclIncia
se

i al Parlament menys atribucions. Demés, acostu
mat ara el país a governs sense traves ni controls
i d'un rendiment fantástic encara que no sempre en
certat, es crí dará a engany tan prompte veiés que
cada projecte ha d'arrossegar-se anys i anys per les
comissions parlamentáries i després pujar el calvari
de les discusions d'ambas Cámaras i sofrir altres en
trebancs semblants.
A aquest sistema no s'hi pot tornar, diuen molts,
diuen bé.
No falta qui proposa obrir el camí a la normalitat
començant per posar en vigéncia lleialment el nou
Estatut Municipal. Fóra una mida de. prudencia que
mobilitzaria la massa electoral i donaria una visió
política alliçonadora de l'estat present de l'opinió pú
blica i del que pot esperar-se d'ella en l'esdevenidor.
L'ápat militar de germanor que ha tingut lloc a
Madrid amb motiu de celebrar la festa de la seva
Patrona, la Immaculada Concepció, l'arma d'Infan
tcria, revestí excepcional importáncia tant per l'acte
en eh l com
per la presidencia reial i el discurs que
hi pronunciá el cap del Govern.
L'anunci de l'emprestit de 350 niilions de pesse
tes or, llançat a fi de cobrir les despeses origina.
indica
des per a protegir la pesseta
cosa que ja
Vem en l'anterior crónica
ha causat bon ef ecte
perque la quantia no arriba a la meitat de les per
dues, evidentment exagerades, de les quals adés es
—

—

parlava.
La política económica

va

d'evitar nous esculls i normalitzar, a poc a poc, el
curs del nostre signe monetari.
El Govern va suavitzant el natural rigor de les
Ultimes senténcies dels tribunals tnilitars, sens dubte
per a preparar l'evolució política de la qual parlá
vem. Per cert que la profecia feta respecte de l'ac
tuació de l'Assemblea Nacional sembla que va per
dent crédit. El projecte de Constitució va oblidant-se.
El gran fet de la setmana, peró, ha estat la
manera indescriptible, imponderable, amb qué la nos
del
tra nació ha celebrat el setantacinque aniversari
dogma mara per excellencia. Cal fer-se'n cárrec a
fi d'amidar bé l'estat religiós de la nostra pátria els

presents

moments.
*

*

*

Antigament (no molt antigament, per cert) els
esdeveniments de carácter históric eren escassos i
ben allunyats uns d'altres. Ara s'aconsegueixen
sovint,

van a

parells.

La visita deis reís d'Itália al Papa Pius XI, que
mantingué llargues hores el món embadalit, de cara
al Vaticá, el dia cinc del corrent mes, és un d'aquests
esdeveniments ; com n'és un altre, si bé de molta di
ferent estima, el vol de l'aviador Byrd sobre el Pol
antártic i la propietat d'aquelles terres les quals vo
len adjudicar-se els Estats Units.
Tan prompte s'ha posat en pau la Xina amb els
Soviets, tornen les coses tal com estaven abans de
for
la topada : la guerra civil xinesa ha pres un vol
midable, obligant a les potencies a pendre mesures
lluita.
que mortifiquen força els dos bándols en
de comú
resolt
d'Austria
s'ha
La crisi política
remei
que
tingut
més
socialistes
han
no
acord. Els
cedir.
El nou ministeri belga está folrat de vell. Es idln
tic al que va dimitir. Comédia ? No. Ara ha pogut
donar un impuls més fort i efectiu a la política fla
menca, i imposar més prucléncia a les pretensions
valones. Bélgica en sortin‘ bé d'aquesta crisi perque
té el sentit de la comprensió.

J.
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