CATALUNYA
<.drOCLAL
Any

XI. Núm.
499

Un any,

12

ptes.

PUBLICACIO

REDACCIÓ

SETMA LA

DURAN

1

I

Núm. solt, 25

—

1

7 febrer de 1931

cts.

ADMINISTRACIÓ

BAS, 11-BARCELONA

TELÉF.

1750$1

11•1/

L'extensió del disfríde quint
Foques vegades com ara la ciutat de Barcelona
ha estat més plena de sutzura moral de tata mena.
Ps vergonyós que de tant en tant els periódics ca
talics hagin d'alear la seva veu en pro de la mora
litat ciutadana, puix aquesta funció
hauria d'ésser
pertnanent i d'aplicació regular dins tota urbs que
s'estimi.

Més a más, el propi Estatut
Provincial, com
abans la Ilei provincial de 1882, es captenen de la
necessitat d'atendre aquest importantíssim
aspec
te de lo vida social i donen als
Governadors civils
les facultats adequades a l'efecte.
Tanibé és missió del Ministeri Fiscal la de vet
llar per la moralitat pública; i si no ho recordem
tnalatnent, fa pocs mesos que una Circular de la,
Fiscalía del Tribunal Sup'rem recordava aquest
deure als seus subordinats els funcionaris de les
Audiéncies. Ara que, com ací la independéncia del
Poder judicial no és más que un somni, és natu
ral que els Fiscals no apretin
en aquest punt Si
veuen que el Govern
no apreta el que deuria i el
que les necessitats
exigeixen.
Amb tot, és cosa evident que
la immoralitat

po
vegades havia arribat més enllá a Barcelona.
lgnorem qué passa en
espectacles de certa cate
gorja, ja
ques

que,

grácies

Déu,

absents. Pera sí sabetn que la som absolutament
preynsa pornográ
fica mai com ara no
havia envait Inés i millor les
nostres principals vies
ciutadanes, i que les porque
ríes editorials de tota
mena
mai no havien campat
com d'uns
»tesos a aquesta banda.
sar els
Només cal po
ulls en un quiosc
qualsevulla de la nostra
Rambla per a
comprovar el que diem. Hem arri
bat a un
moment en qué, com ha
dit suara un
Ilustre escriptor nostrat,
tot Barcelona s'está con
vertint en districte
Les aigiíes corruptores
sobrepassen els límitsquint.
acostutnats
i cuiden inundar
tota la ciutat.
I aixo,
senzillament, no pot tolerar-se de cap
manera. Hi ha probletnes
a

en

fonamentals dins la

vida social que mai no deu negligir un
Govern.
I el Govern del general Berenguer,
del qual for

men

part ministres

cristianíssims, veritobles pro

pagandistes catalies, icom pot es guardar indife
rent oquesta qüestió vital de la
pública moralitat?
No n'hi ha prou amb donar de tant en taint
una
batuda. Cal constituir en permanent aquest exer
cici governatiu de vetllar per la moralitat,
almenys
dins aquell límit i dins aquelles normes
acostumo

des en nostra ciutat. Poques vegades
la invasió
del aper imprés i brut havia arribat als extrems
d'ara. I poques vegades havient vist un major
creuament de bralos, una más gran passivitat per
part de les autoritats governativa i judicial. ?Cal
drá pensar en la necessitat d'organitzar un
exér
cit de pública salvado entre els ciutadans
davant
d'aquesta inhibició veritablement incomprensible
de les autoritats? iCaldrá pensar en un réaim de
tutela social respecte d'aquest punt precisament
per la passivitat deis qui per la llei estan obligats
a vetllar per la moralitat pública, font de
salut en
tots sentits?
1 la veritat és que no endevinem a qué obeeix
aquesta passivitat. El Ministeri és digníssim en
cada un deis seus components. El Governador civil
de Barcelona és persona, recta i ben intencionada.
El Fiscal del Suprem recorda sovint els deures
deis seus subordinats en punt tan transcendental
con aquest. I amb tot aquest aparell governatiu
la immoralitat campas creix día per dia, avanca
com
onada bruta i desvergonyida, i arriba ja al
punt d'asfixiar-nos pels carrers i places més cén
fries de la ciutat.

Nosaltres denunciem el fet a les autoritats.
Pera den unciem el fet majorment a Barcelona, per
tal que vegi l'opinió pública si pot tolerar que tota
la ciutat es converteixi en claveguera de porque
ria per la qual disco rrin els mals humors fins ara
toncats en determinats indrets dissortats d'ella.
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Mossén Tomás
PER

II
Les coses que del seu temps d'estudiant m'anava
contant mossén Tomás, per senzilles que f ossin, ad
quirien als meus ulls carácters epics. Per tal raó
quan hagué acabat la relació del seu primer any d'es
tudiant, jo, que no volia de cap manera que hi po
sés punt final, li vaig fer ingénuament
Aixó no pot quedar aquí ; penso que n'haguéreu
de passar moltes i m'agradaria saber-les.
—

taf aner que t'agrada escorniflar vi
Vaja
; per fer-te content i perque ets
alienas!
bon minyá anirem endavant, si és que no et veig

—

tas
tan

Ah,

menut

fer cap badall. Aliter cm cosiré la boca.
"Erem al primer estiu després del primer any de
filosofia, oi ? Ara, doncs, et parlaré del que em va
passar a primeries de setembre.
"En aquest temps a la meya terra ja es comença
l'hivern. Calia començar a proveir de
a anunciar
llenya. El pare d'un tip de suar s'havia refredat amb
un cop d'aire i jeia al llit. Es veia que en tindria
per una setmana i tot era gemegar perqué tenia ta
llada la llenya al bosc i no la podia anar a cercar.
Jo que sí que vaig ensibornar la mare que m'hi dei
xés anar amb la mula, que ja era prou home per fer
qualsevol f eina que f es un altre. No sense recança
la mare m'ho va permetre. Jo mateix la vaig guarnir
amb el bast i la cingla, li vaig ajustar ben bé el pi
tral i la rebasta i a mitja tarda cap el bosc falta gent.
Pel camí anava rumiant com me les hauria per a
carregar els costals que ja trobaria lligats. Tot m'ho
tenia pensat. Arrossegaria els costals prop d'una al
zina baixa que sabia i, passant una corda per damunt
una branca ajeguda com si f os una corriola, Higa
ria un cap al vencill del costal, estiraria l'altre i molt
fóra que no l'arribés a algar prou per f ermar-lo a un
cantó del bast. Aixó mateix f aria amb l'altre costal
i llestos, actum est, i que em diguin que no puc des
prés. Tal dit tal fet : era mitja tarda que jo havia
arribat al bosc, després d'haver travessat el torrent
del Roure que passava bo i eixut. Començo a ma
niobrar les gavelles de llenya que pesaven més que
jo, les arrambo a l'alzina, tiro la corda... per-6, noi,
no m'havia adonat que el cel s'havia posat tot negre
i un soroll de pluja es va començar a sentir damunt
el fullam. Llenya has dit! La qüestió era arribar a
casa abans no
baixés grossa la torrentada. Munto
damunt el bast, agaf o el ronsal i pico la mula dret
Fins aquí rai; tot anava el
a
casa festinate viri.
menys malament possible, quan de sobte davant nos
tre es va badar el cel amb un llampec d'aquells tan
caragolats i el tro parió va començar a rodolar per
aquelles afraus. La mula, penso jo, es va enlluernar i
esverada va saltar f ora del camí a un camp de pata
teres. A la terra molla les potes se li ensorraven fins
els genolls, ad genua, i f eia tota mena de gestos
estranys, mes jo m'arrapava fort a la nansa del bast
ben disposat a no descavalcar. L'amo del camp,
aixoplugat sota el portal de la masia, cridava i ges
ticulava desesperat de veure que li rebregávem les
plantes ; peró ni la mula es dava per entesa ni jo hi
podia fer res. Anant així f ora de camí in via non

JORDI ARNAU

pede, ens acostárem al torrent del Roure, fins
que em detingué un marge atalusat de set o vuit
pams d'alçada que la mula no es va decidir a baixar
fins que un altre llampec i un altre tro li feren perdre
trita

l'esma. En aquest moment vaig témer una desgrácia
i em vaig encomanar a Déu. La mula va posar en el
talús les potes del davant i va relliscar daltabaix,
caient de genolls a la vorera del torrent. El que és
jo com si fes amb la bestia una sola pega. Ventura
que havia estrebat f ort la pitrera i la rebasta i per
aixó el bast i jo ens várem aguantar. Si s'haurá
trencat les carnes !, pensava jo. Ja pots ben creure que
més m'hauria estimat trencar-me-les jo. Les angú
nies cm passaren quan vaig veure que es posava de
peus. Jo llavors la pico amb els talons perque tirés
ha
vorera avall fins arribar al lloc on el camí que
Posats
allí
l'en
travessava
el
torrent.
deixat
víem
portava
caro a l'aigua. El torrent, que more solito no
portava
ben
clara
ara
en
sinó dues teules d'aigua
obstant,
podia
passar-se
roja.
No
mola
de
ben
bé una
sens perill. El lloc més fondo no tindria més de dos
pams i mig. Jo li passava la ma pel coll a la mula
per a calmar-la i amb el to de veu més dolç que po
dia u diguí : "Arri, Lleona, que no ha estat res ; ja
que érem
som a prop de casa." Prou que ho veia ella
passar
;
mes per
i
aixó
l'empenyia
a
a prop de casa
altra banda no li plaia mullar-se les sabates amb
aquella aigua roja. Ben aviat, peró, va decidir-se ;
i ara veurás de quina manera més elegant. Va juntar
les quatre potes damunt un pam de terra, va estirar
el coll com una jirafa i va clavar un salt de banda
a banda de torrent. Em fa vergonya dir-ho, peró és
'la veritat cm va desmuntar ; i no ho vaig poder ama
gar, perqué la mula trotant va arribar sense el cava
ller a casa i pocs minuts més tard vaig arribar jo tot
mullat i enfangat i enrabiat de no haver-me sabut
aguantar, me hercule.
"Ara només et diré amb poques paraules que,
tossut com era i sóc encara, amb tot i les que cm vaig
sentir, l'endemá vaig anar a cercar la llenya i la vaig
dur al pati de casa ; no faltava sinó... Ho dic in ve
ritate et justitia."
Jo llavors vaig interrompre la narració amb una

pregunta.
I escolteu; ?i aquell
—

any, tampoc el pare

us va

quedar amb dl a fer de pages?
Aquella vegada jo cm portava la lliçó molt
apresa,
perqué ja veia venir de lluny l'escomesa.
ben
Li vaig fer veure que mon germá petit no tenia sitió
dos anys menys que jo, que ell, el pare, encara era
f er

f ort com un roure, que no li vindria d'un any més
de filosofia i que per totes aquestes raons no corria
cap pressa el pendre resolucions definitives enguany
i que l'any vinent videbimus, que al cap d'avall l'es
tudiar al seminari no era cap casament que no es
pogués tornar enrera. Ben mirat, quan jo parlava així
deja com una mena de mentida, perque per a mi si
que ho era com un casament la fidelitat a la meya
vocació i jo havia fet el f erm propósit d'imposar-rne
qualsevol sacrifici abans de recular. Altrament tam
bé vaig mirar pel pervenir i amb més serietat de la
mol
que corresponia als meus anys vaig agafar pel

CA

T

A

L

UN

Y

A

compte el meu germá petit i Ii vaig f er un sermó
d'alió més llarg amb totes les retóriques que m'ha
vien ensenyat, f ent-li veure que dl
havia de renun
ciar l'América, que no n'hi havia de
millor que la
masia pairal, que a ell u tocaya f er costat al pare
i a la mare i remuntar
la casa i continuar-la in aeter
num o fins que
Déu volgués. El noi ja m'escoltava i
no m'hi va
oposar altra raó que la de que era molt
feixuga la vida de pagés i que ell no tenia ganes
de
doblegar-se tant l'espinada. Devia tenir present alió
del poeta : os homini
sublime dedit. I molt resoluda
ment arribá a
la conclusió que si trobava alguna
manera de fer de pagés
amb l'esquena dreta no li
desplauria aprofitar-la. No et pensessis
pas que fos
un noi gandul,
no.
Vade retro. Era viu com una
centella i enginyós com ehl tot
sol, i amb
fustots es manyava mecanismes per obrir lacordills
porta
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casa estant, per desgranar
panotxes sense pelar-se els dits i fins estava en camí
d'inventar uns árguens nous amb rodetes de fusta
per a carregar les garbes a la mula sense tenir-les
d'algar a pols i altres coses per l'estil.
"No obstant, en vaig treure que de llavors enda
vant prengués una mica més d'afició a les coses de
casa i es comencés a ensinistrar saltem en les feines
que no eren massa feixugues, com era el tenir cura
de l'aviram i el bestiar, i que es prengués la Iletra
amb alguna més afició. JO vaig quedar tot esperangat
de qué ell cm treuria del mal pas en que em trobava.
ot era comengar. Deus super omnia. I així
va és
ser com me les vaig
compondre per arriar un any
rnés amb els meus estudis, que qui dies passa anys

de la cort deis porcs de

empeny."

(Continuará)

TRIBUNA LLIURE

npósfols aficionáis
PER

Tots els que setmanalment

com
aquel]
qui diu obligats a dir quatre paraules
damunt les pla
nes de
qualsevol periódic (considerant que tots els
periódics del món són quelcom
d'honorable) tenen
certs moments difícils
durant els quals no els és
permés de trobar cap tema prou apropiat
es

veuen

per ells o
estigui prou al seu abast. Adhuc f ent un esforg
de condescendencia i admetent
que hi ha escriptors
que ja no són amateurs i que Ilur
intelligéncia és
quelcom de semblant a una enciclopédia, será segur
que la brillantor intellectual d'aquests homes privi
legiats alguns moments sofreix un accentuat eclipsi.
Tot aix6 és per dir que el lector sempre está ex
posat a qué la seva lectura li resulti una cosa incon
venient, de la mateixa manera que els habituals con
currents als hotels de primera categoria
també es
tan exposats a qué algun
dia els donin gat per lie
bre.
No sigui tan indiscret
l'amable lector de creure
que l'actual autor
d'aquesta mena de divagació se
mi-literária sigui tan ingenu de creure's amb el dret
d'ésser comptat entre
de les categories d'es
criptors esmentades, pelalguna
sol f et d'entretenir-se allar
gant un tema que
des del seu comengament haurá
semblat
que

cona una mena

No, lector. Em trobo d'impertinéncia periodística.
perfectament en el meu cen
tre, en un deis

moments de máxima felicitat de f aci
i aixó només em
servirá per arribar
a una
altra conclusió :
que tarnbé hi ha certa mena
de periodistes
amateurs incapagos d'escriure res d'in

litat

d'escriure,

teressant ni durant els
I parlant d'aquests

seus moments més feligos.
periodistes d'afició, fidels com

plidors d'un deure
sors entusiastes de voluntáriament acceptat, defen
quals

l'esforg
de

les belles coses, al servei de
les
solament el seu escás saber sinó tot
personal, caldrá demanar al lector
una mica

posen no

condescendencia ts que s'ha de distingir sempre
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entre el

professional i l'aficionat. No parlen, de pro
fessionals i aficionats polítics
polémica que cap
fica els polítics aficionats i entreté
els polítics prof es
sionals
sinó deis molt més abundants
periodistes
—

—

aficionats, moralistes aficionats, dramaturgs aficio
nats, en fi, de tots els que, més bé o
més malament,
acompleixen una ben
tural. Amb
tes

ells,

alta i ben meritória missió cul

cal ésser

condescendents,

vegades admirar-los, perqué

la

i cal mol

majoria d'aquests

aficionats treballen a canvi d'algun
sacrifici.
Fa pocs dies, vaig queixar-me

a un meu amic, el
aplaudiments a un jove autor
dramátic que havia escrit una obra,
Déu
guantes penes i treballs i qui sap si aprofitantsap amb
els es
cassos moments de lleure que les
seves ocupacions
habituals

qual regatejava

els

u deixaven lliures. Cal distingir. Als autors
dramátics de pretensions, quan abusen del públic, será
convenient demostrar-los el nostre disgust.
Moltes
vegades aixó será un bon servei que farem a la cau
sa del
tcatre (qui diu aixó del teatre
i está bé
retreure aquest cas perqué el teatre passa
per una
crisi magnífica, tant el teatre gran com el teatre
ca
tólic
pot dir el mateix de la novella, de
l'article,
etc.) Aquest esperit de criticaires criticaires en el
sentit de rebentaires
que ve a ésser com un de
fecte gairebé racial, hem de mirar de deixar-lo quan
parlem deis que posen tota llur bona voluntat pel
triomf d'alguna causa de bona llei. I sobretot, cal
deixar aquest esperit de rebentaires quan nosaltres
som incapagos de produir res d'aprofitable.
No pro
duir res d'aprofitable, no es pas cap mal fet, si no
tenim facultats per f er-ho ; pero resulta d'un grotesc
lamentable, d'una malicia repugnant, quan ens po
sem a rebentar, a tort i a dret,
sense to ni so, aque
lles coses fetes amb el máxim de bona voluntat i
amb tota la santa intenció d'aquest món.
—

—

—

—
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renterrament d'En Puig
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O

CI

14

Esteve
PER

guárdies
Una incomptable gentada, precedida per
magistrats
de
la Ciu
pels
a peu i a cavall, presidida
duien,
a
pes de
companys
que
tat, feia costat als
Crist
sig
Sant
noguera
que
el
la
caixa
de
braços,
nava, estoig darrera del cos d'En Josep Puig i Este
anys, els anys més
ve.. El qui fou president de molts
Autonomista de
del
Centre
característics,
decisius i
Dependents del Comerç i de la Indústria, l'animador
llenguatge
dit en llengua d'avui, l'encarnador, en
professional,
i
poderosa
entitat
d'aquella
digna
d'ahir,
típica en tants conceptes, gaudí en el seu sepeli d'una,
manif estació cívica. Pertanyia a aquesta corporació
honorable que no está registrada en fulles i que se'n
diu el Comerç de Barcelona, nom i esperit que aplega
l'estol de patrons, d'agents independents (represen
tants, corredors, comissionistes) i de dependents de
mercaders
tota categoria, continuació tots ells deis
era, de la
ell
barcelonins d'illustre história ; i a més
municipi
:
regidor
del
f
et
i
de
dret
Ciutat, prohom de
per elecció popular. Per doble objecte, dones, se li
retien honors oficials : pel cárrec propi i pel que
significava. Representava, eh, l'entitat principal deis
dependents de Comerç barcelonins, la primera de
Catalunya en nombre d'associats i en prestigi ; enti
tat fundada fa prop de trenta anys a l'escalf d'un
doble ideal, ciutadá i professional, i distingida pre
cisament per la dignitat ciutadana que havia sabut
tin
donar a tota la seva actuació, per la qual f ou
associacions
grans
altres
entre
les
aequo
guda ex
catalanes de diferents finalitats. Aquesta de que par
lem, víctima durant quatre anys, feliçment terminats
que será escandalós en els
ara mateix, d'un atropell
anals polítics, en les cróniques socials, en la his
toria del dret corporatiu, atropell tal vegada sense
precedents damunt del patrimoni moral i material
simpaties, la
d'una entitat obrera, havia aplegat les
orça viva a
dir,
de
tota
f
cooperació activa, es pot
regional.
esperit
alena
amb
tothom
qui
Catalunya, de
organitzador,
de
del
gran
aixó,
l'enterrament
Per
personificava
el
ningú
l'home que amb més dret que
aquests
quatre
i
pensava
tothom
deja
Centre, de qui
anys i mig "com deu patir En Puig i Esteve !", fou
de condol i de simpatia.
una renovellada expressió
seguint la clerecia,
braços,
El portaven a pes de
par
mortuori
a l'església
domicill
portaren
del
el
madurs,
que
h
i
roquial, un estol d'homes, joves
antigues
juntes
amb
eh,
de
les
vien estat membres
seus de
del Centre Autonomista, i a més companys
Peró
culturals
i
patriótiques.
concell d'altres entitats
de
l'es
els
brancardiers
sobretot
en
jo cm vull fixar
mercantil
barcelonina.
gent
eren
despulla,
que
timada
secció, comptables,
S'hi ajuntaven viatjants, caps de
sortits
d'aquel' fogar de
apoderats, patrons, tots ells

A
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formació individual que foren les Escoles Mercantils
Catalanes —creació i principal raó d'ésser del Cen
f ormats en esperit durant vint
tre Autonomista,
i-cinc anys d'aquest forn on s'han pastat generacions
Centre
del Comerç barceloní. Era l'obra vivent del
veritable
i
de
de
cultura
obra
de
pau,
Autonomista,
prestigi ciutadá. Representaven oi més l'altra obra
social filla del Centre: la fundació de la Comissió
Mixta del Treball en el Comerl de Barcelona, nas
cuda en el Centre Autonomista de Dependents del
Comerç, creada, impulsada pels seus elements més
genuiins, pels socis antics, amants sincers i práctics
catalá, institu
de la pau i de la justicia: obra de seny
i arrela
implantació
ció pacífica i reguladora, per la
decisiva
orça
Centre
la
f
utilitzá
el
ment de la qual
aquell casal,—
—no de la violencia, desconeguda en
sinó del seu esperit ciutadá i del seu prestigi, força
moral considerable que ha donat copiosos fruits.
Anava darrera el seguici el Mestre Millet, i altres
Catalá,
de l'Orfeó Catalá, com recordant que l'Orfeó
artísti
associacions
nostres
l'entitat cabdal de les
Catalu
de
Excursionista
Centre
del
ques, en unió
científiques,
nya, la degana de les nostres societats
al
d'entitats
demanant
popular
segellaren el plebiscit
seus
Autonomista
als
del
Centre
retorn
Govern el
propietaris legítims. Recordava la seva presencia,
que tot un poble a més de tot un estament, s'havia
sentit ofes en l'ocupació a contrafur d'un patrimoni
collectiu de tanta significació i relleu. Als nostres
ulls, la presencia de l'Orfeó Catalá f ent costat al Cen
represen
tre Autonomista, en unió de la nombrosa
dir que
catalana,
volia
dreta
parlamentária
de
la
tació
laborat
amb
te
havia
la gent de dreta de Catalunya
derogació
per
valentia
la
amb
nacitat i tret la cara
injusticia.
d'una iniquitat i l'acabarnent d'una
i i de gener.
el
dia
En Puig i Esteve morí de sobte
preparatius
de
els
coneixent-se
ja
Pocs dies abans,
reparadora,
peró
no veient arribar la R. O.
solució,
la
sospirava ell, sabent-se minat d'un mal sense cura :
"Encara m'hauré de morir sense poder veure la jus
Barcelona
ticia redreçada!" Aquella R. O. arribá a
d'haver
després
tarda, poques hores
a la mateixa
fi Ola
l'esperava...
Per
anhel
finat el qui amb més
Presi
decisió
de
la
la
bdata
del
19,
pública,
am
f et
l'han
presa
el
dia
8,
i
dencia del Consell de Ministres
Ramon
de
de
Sant
23,
diada
circulada els diaris del
qui
jurista,
alié
el
gran
és
potser
no
Penyafort, i
Barcelona,
fou per segles conseller del Comerg de
ensenyá
als
qui
barcelonins
consiliari deis negociants
opera
justa
mercatorum"
regles
de
la
les
"in gratia
a la inspirado opor
negotiandi",
"modus
juste
ció :
pertnet el
tuna de la forma, prudent i pacífica, que
propieta
legítims
als
seus
del
Centre
retorn integre
—
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ris, i la reparació práctica d'una injusticia irritant,
intolerable. Molt encertadament La Veu de Cata
lunya (24 gener) fa constar la gratitut deguda al
ministre del Treball senyor Sangro, "qui amb tant
d'interés s'ha pres aquest assumpte, i sense la
bona
voluntat del qual difícilment s'hauria pogut
arribar
ara a la reparació
obtinguda". És just que des de
les nostres planes surti també una
paraula de regra
ciament a aquell digne membre del grup de
la Demo

ultra que aixo significaria un greuge per els qui han
ajudat el Centre en les hores d'adversitat, significa
ria la perdua del prestigi social i ciutadá, perque el
Centre és una entitat ciutadana i del contingut del
concepte dictada n'és l'antítesi i la negació de mo
viment i tendencia socialista. En aquest cas, a mes,
els socis i amics cat6lics del Centre haurien d'aixecar
novament, i amb més braó que abans, bandera de
protesta.
cracia Cristiana D. Pere Sangro i
d'Olano, Mar
Protesta que duraria fins que la Providencia dis
qués de Guad el Jelú, qui, donant Ros
proves d'una recta
posés que sorgís l'home o els homes d'acció... que
orientació i una integritat de principis que
dissorta
també havem de desitjar en el cas de qué el Cen
dament alguns altres deis seus companys de
grup,
en aquesta
qüestió, no sabem per quina causa no tre sápiga o pugui mantenir la neutralitat primera.
Perqué la salut deis estaments i del cos social de
han pogut tenir, ha determinat una
solució que uneix Catalunya ja
a la prudencia
no podrá gaire temps més
acontentar-se
natural d'un home de Govern, la jus
(luna neutralitat ni que sigui benévola i
ticia natural també en un partidari de
sincera. El
la veritable gran contingut
social de l'Església, que el nostre
democracia i més natural encara en un confessor
de
amic i mestre Dr. Lluís Carreras en el
la moral cristiana.
seu magnífie
article de la setmana anterior Vers un major
Les consideracions que la mort d'En
Puig i Este tolat resumia, está demanant uns organismes queapos
ve inspira, caigut just
al moment de la victória, són
campin i el f acin viure, per al triomf veritablel'es
de
llarguíssimes, i no disposant avui de més temps en l'ordre
social ci istiá i de la pan cristiana en la nostra
deixaré dues aquí consignades, adreçant la
primera terra. Un d'aquests organismes haurá d'ésser, tard
als qui es faran cárrec, un d'aquests dies, del
Centre o d'hora, una gran associació católica i
catalana de
Autonomista de Dependents del Comerç i de la In
clependents
comerç, que no defugirá d'haver tin
dústria, en rebre de mans deis actuals posseídors in gut com a de
terins, els Interventors de l'Estat, els poders de la cl'En Puig i pare el meritíssim Centre Autonomista
Esteve, i que reviscoli amb tota la inte
junta reposada, treta injustament en
1926, i ara facultada per reprendre lanovembre de gritat de la tradició cristiana els temps gloriosos on
vida social presidia un Sant Ramon de
llavors interrompuda.
Penyafort la vida, les
normes, les relacions i l'estructura social del
comerç
Ells, els de la junta llavors
expulsada i ara amb de la Ciutat.
tot l'honor reintegrada,
han pogut veure que s'han
trobat al costat del Centre
Autonomista en la cam
ERRADES.
Encara que el bon sentit del lector po
panya per la reparació de justícia, com
dia corregir-les, cal esmenar-ne dues,
en la mort del
seu home Inés
escorregu
representatiu, En Puig i Esteve, d'una
des al número anterior. A l'article del Dr.
Lluís
manera especial els homes de dreta i
les entitats de
Carreras, Vers un nzajor apostolat, va aparéixer
dreta, i que de mans d'homes de dreta ha vingut
impres (primera columna): "la catalanització de
l'es
perada solució. Aquesta cooperació d'elements de
les publicacions cristianes, avui tan absurdes",
dreta ha conservat l'escalf del prestigi
ha de dir "tan abundoses".
ciutadá al
1voltant de l'entitat perseguida ; li ha retornat, pot
ser és aquesta la
paraula més precisa, la totalitat En el meu article (primera columna) allá
d'aquel] prestigi de la primera época del Centre,
parlant del P. Obiols, "hebraista" havia onde deja
la
dir
de l'hegemonia més marcada
"hellenisla".
d'En Puig i Esteve
i la generació
fundadora, aquella generació de socis
que després d'haver
engendrat la Comissió Mixta,
fou eclipsada després de
1920, a mesura que s'ern
paraven del timó d'aquella
casa els primers dilettants
del
-

socialisme.

Un cop represa la
possessió del Centre
pensem
que els socialistes
hauran rebut una bona lliçó de
coses respecte a la
justicia i fonament de la propietat
privada—pesará sobre els seus capdavanters
una
rcsponsabilitat molt gran. Se'ls oferirá un
dilema se
ver. O
retornar a la neutralitat
antiga, que en certa
manera
del qual personificava En Puig i Esteve, al costat
pogueren
amb profit, en bé deis
dependents, no pocs treballar
monia del qual no católics práctics, i durant l'hege
ting-ueren per qué sentir-se morti
ficats els nombrosíssims
católics que formen part
del Centre (la gran
majoria sens dubte, deis io.000
socis). O be tornar a
empendre l'equivocat camí que
mena a la Internacional
d'Amsterdam. En aquest úl
tim cas, que
desitgem

Avís d'Administració

—

sincerament

no

es

Comuniquem

als

senyors subs

nostres

criptors

que, d'ara

la

disposició de Correus, suprimim

nova

l'Apartat,

i preguem de
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PIETAT,

endavant,

carrer

en

virtut de

dirigir-nos la
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Estat actual de la Rússia soviética

Un Mime inferessant
Nueve anos en
Amb el títol "Así Es Moscú.
el país de los soviets", l'editorial "Razón y Fe" pu
blica un llibre de Josep Douillet, del qual, per l'ac
tualitat del tema tractat i per tal de desfer possibles
equívocs, volem fer un llarg resum, seguint el mateix
ordre del llibre.
L'autor d'aquest volum, interessantíssim sota l'as
pecte moral i social, declara haver passat trenta cinc
anys a Rússia i que, durant la revolta. desempenyá
el cárrec de Cónsul de Bélgica a Rússia i que, des
de la
prés de l'adveniment del Soviet, f orma partNansen,
professor
dirigida
pel
Comissió de Socorsos
Alt Comisan i de la Societat de Nacions ; que f ou
més tard apoderat dels territoris soviltics del Sudest ;
director adjunt de la Missió Pontificia a Rostov-sur
le-Don, i d'altres diferents institucions internacionals.
Hem precisat aquestes dades per tal com f onamenten
la veracitat de la narració. Vol demostrar que "el
poble rus sof reix un llarg martini sota el jou insu
portable del comunisme", i que, si aquest se sosté,
és per l'amenaga i pel terror.

ESTAT DE LA CLASSE OBRERA

—

ESTRATÉGIES

DELS sovims

Als comissionats estrangers que van a Rússia per
tal d'informar-se, se'ls enganya vilment : van sempre
vigilats a fi que no puguin f ranquejar-se ami) el po
ble oprimit ; es fan, davant ells, simulacres d'aveng
industrial (s'arriba a fer fumejar xemeneies, transi
etc.);
tar carruatges inútilrnent i sense objecte precís,
;
aspecte
presenta
bon
solament
el
que
mostra
se'ls
soviets
deis
se'ls enganya dient-los que són obra
construccions d'abans de la revolta ; són amenagats
comuni
amb terribles represálies els naturals que es
Aquests
no
quin sense control amb els estrangers.
pel
que
els
fixats
establiments
obtenen visitar altres
guia soviétic. La producció ha mermat tant, que no
passa de la sisena part de l'obtinguda en l'any 1914.

ACABA DE

SORT1R

EL DO DE

DÉU

Articles i escrits diversos de

JOAN LLIMONA
amb

un

preileg per R. RUCARADO
pagines; preu, 4 pessetes

V.I. de 296

Poliglota

Demaneu-le a l'Editorial
o al Fomeat de Pietat

VALENTÍ MARTI

PER

oprimida, de tal
La classe obrera russa és la més
que "l'obrer rus és, sense contradicció pos
sible, antisoviétic i anticomunista". Els preus de tots
els articles han triplicat, i en alguns casos quintupli
cat les xif res ; els jornals són pagats amb retrás de
diversos mesos ; les inf eccions per malalties sexuals
han arribat a una proporció espantosa; els obrers que
soviétiques són
no s'inscriuen a les manifestacions
posats a la llista negra, i a la segona vegada són
acomiadats, i per tal que no puguin faltar a aques
tes manif estacions, es passa llista a les fabriques, on
són recollides les senyeres o cartells que figuraven
oficials, hi
en les manifestacions; segons les dades
sense feina, que en
d'obrers
milions
i
mig
ha dos
realitat arriben a cinc milions; als obrers no els és
permés de declarar-se en vaga; el pitjor enemic que
perdut
tenen és el comunisme ; els propietaris han
manera

han passat
comunisme ;
caps
locals
del
exclusiu benefici deis
algunes terres han estat lliurades a concessionaris
estrangers ; han estat arrabassades les terres als pa
gesos que no podien pagar els tributs ; arriben a sis
milions, o sis milions i mig, els morts de fam sota
er despotisme deis soviets ; els pagesos es limiten a
sembrar la terra indispensable per al seu sosteniment ;
les eleccions a Rússia són totes forodes, filles de
les

seves

possessions, peró aquestes

la coacció.
ENSENYAMENT

I

ASII,S

cen
F,Is soviets han f et disminuir notablement els
sobretot
en els poblets ; l'ense
d'ensenyament,
tres
ádhuc
nyanga és molt costosa, i els qui no paguen,
segona
la
quant
a
expulsats
;
i
els més pobres, són
ensenyanga, els savis de demá "no saben escriure
correctament la més senzilla manif estació" ; en in
gresar a la Universitat, el qui sap més, sap les quatre
regles d'aritmética, escriure i un poc de geografia;
alumnes de catorze als
en una escola secundária, als
preguntava
si
havien realitzat actes
disset anys, se'ls
f
reqüéncia;
es pregunta
repetien
amb
sexuals, i si els
creuen en Déu.
pares
seus
nois
si
els
als
insubordinació
Als nens deis asils se'ls predica la
milions de
cinc
Rússia
hi
ha
pares
;
a
contra llurs
tran
nois vagabunds ; en alguns punts assetgen els
llibertinat
renat
lliurats
més
desf
al
seünts i viuen
de
ge ; en un asil foren fusellats alguns centenars
vells per tal de no haver-los de mantenir.

INQUIETUD GENERAL

següent
Donará una idea del desordre regnant el
:
conciutadans
maltracten
qui
els
han, dictat contra els
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"Queda prohibit empenyer i molestar els ciutadans
en la via
pública, agafar pel braç el transeünt, llen

LA

FAMILIA

I

LA

RELIGIÓ

Cada ciutadá té facultat de
divorciar-se tantes ve
com vulgui, amb
la sola manifestació d'aquest
desig en el Registre Civil. Es dóna el cas de
persones
que s'han divorciat 5o ó 6o vegades. Per
respecte als
nostres volguts lectors passem per alt la relació
deis

gades

excessos comesos per

a

Societat registrada

sota el

d'Abaix el pudor.
Els soviets diuen : "O la religi6, o nosaltres.
Junts
no poden viure en
cap Estat". S'han f et processons
nom

anti-religioses organitzades per les joventuts comu
nistes, al front de les quals es portaven cartells amb
aquestes inscripcions : "La religió és l'opi del
poble".
"Els cardenals, els rabins, els pastors, els
sacerdots,
els Papes, els mullah (sacerdots
mahotnetans) són els
nostres pitjors enemics" ;
"Estern
sempre disposats
a la matança de
la clerigalla". No hi mancaven
cripcions contra la Verge Maria, que la ploma ins
no
pot reproduir. Han
estat penjats en pals, busts de
Jesucrist, Jehová, Buda i Mahoma ; mentre els fidels
assistien a Missa, una multitud de joves
comunistes

d'un i altre sexe, cantaven i bevien
asseguts damunt
les tombes del cementiri ; han estat
violades sepul
tures per tal d'apoderar-se de les caixes
de zenc. Són
imposats quantiosos tributs als temples ; es prohibeix
als fidels de socórrer els
menesterosos en asils fun
dats per ells.

En canvi, es nota un desvetllament religiós a Rus
sia, i "són freqüents les conectes en el camp obrer,
per a
la construcció de temples, malgrat
que el ma
tcix comunisme consideri
aquestes conectes com un
crim".

PREMSA

I

ELECCIONS.

ANTIPOPULARITAT DEI, COMUNISME

"En el país deis soviets
sa'; "hi ha un monopoli

no hi ha llibertat de prem
absolut del pensament i de
humana". Arriba a tal extrem aquesta
fiscalització,
que
per imprimir les es necessita autorització governativa
capçaleres del paper i carpetes d'ús
personal. "Tot partit
fora de la llei per polític, f ora del comunista, está
"no hi ha, ni hi hadeclaració expressa del govern" ;
hagut a Rússia, des que hi ha
allí els soviets,
eleccions
de cap mena". Contra el
que molts puguin
creure, cal saber
que, segons l'es
tadística oficial del comunisme,
a Rússia el nombre
de comunistes arriba
al mig per cent, format en
gran
part de vagabunds,
de "criminals de l'antic
régim",
molts "no són russos,
sinó estrangers, veritables ban
dits internacionals,
especialistes
s'explica, doncs, que es sostinguienel revolucions". Com
comunisme ? "Cal

la paraula
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ttnir en consideració la immensitat del territori rus,
les dificultats que presenta l'organització de multi
tuds i el terror, fins ara desconegut, que exerceixen
els soviets".

çar des de dalt de les localitats
superiors
tres objectes de qualsevol especie

en els tea
sobre el cap deis
espectadors, posar paranys, arrancar ni estripar els
vestits del transeünt, fingir,
vestint-se amb llençols
o draps blancs,
fantasmes... Es prohibeix escupir da
munt la roba del veí, tirar aigua
damunt eh, tacar-lo
amb quitrá, esqueixar els arbres,
arrencar les tan
ques o rompre els cercats,
arrencar flors, construir
barricades, obrir clots o rases; está
prohibit espantar
els cavalls, convertir la
via pública en W. C."

O

CRUELTATS INHUMANES

"La vida humana allí no té importáncia : no se li
té la més petita consideració". "És
inexplicable la
illusió en qué alguns viuen, de que els bolxevics es
van civilitzant i amansint".
Hi ha una secció d'inf or
ntacions encarregada de violar la correspondencia. Les
presons són esquifides pel gran nombre de reclosos ;
moltes vegades els presidaris són assotats; els está
prohibit de queixar-se sota pena d'ésser fusellats.
Als presoners se'ls acompanya davant algun
cadáver,
amb ferides manifestes, per tal
d'atemoritzar-los i
l'alimentació és deficientíssima dolenta. Més terrible
encara és el calaboç, amb aigua
freda fins a genolls
sense altre vestit que
la camisa. Per a que el presi
dan i no mori, se li dóna aigua calenta,
sense aliment
de cap mena. Aquí vénen a parar,
ultra sacerdots,
membres deis consells parroquials,
obrers que han
gosat declarar-se en vaga, sobretot si
tigi entre els companys. Durant els fruien de pres
interrogatoris,
són bastonejats. Les
"execucions tenen lloc clurant
tot Vany, del dimarts al
dimecres". "L'aglorneració
a les presons és
terrible. Els soviets tots els dies
n'obren de noves, així com camps de
concentració,
deis quals mai no n'hi ha prou.

PROSELITISME
I pensar que
món, i

els comunistes tracten

d'imposar
Europa d'una manera especial,
aquest jou insuportable ! "L'instrument
i l'órgan és
la III Internacional comunista, la
Comintern,
i que
"no
a

tot el

a

és més que la gran Caserna General
de la Revo
lució Universal". La Comintern té
representants
a
di f erents nacions, amb la passivitat
estoica de molts
polítics que sembla que volen def ensar l'ordre exis
tent ! Com a nota final, direm solament que a
Moscú
en
un edifici comunista, hi ha
el mapa d'Europa.
"Cada país apareix marcat per una serie de bandere
tes numerades, cada una de les quals
representa un
instructor delegat de la Guépéu".
Cal estar previnguts !
Recomanem ferventment la lectura del llibre llar
gament extractat, a tots els directors d'institucions
socials, i als mateixos obrers exposats a ésser seduits
pel pampallugueix de la revolta universal.

Reparaeló electromecánica
d'automóbils,
per erpeciallstes del ram amb
utillatge
modem:

Bruch,

96
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Escola Social
PER

GASTON GERARD

renovat el personal abans existent ; i fins el plans
Al voltant de la Delegació Regional del Treball a
han estat variats esguardant les realitats del moment
d'institucions
auxi
Catalunya nasqueren un conjunt
i les necessitats de la nostra terra en ordre a aques
liars i complementáries. Entre elles, una secció de Pu
socials.
blicacions (constituida, sense cap motiu, en forma tes activitats
d'organisme paritari) i una Escola Social a imitació
* * *
de la creada en el Ministeri del Treball de Madrid.
No cal dir que aquestes institucions, en principi
L'Escola Social ha pogut ja inaugurar els seus
molt acceptables, nasqueren amb tots els def ectes
Els noms del seu professorat són a base
inherents a les coses de la Dictadura. Amb personal cursos.
Gonçal
dels senyors Serra Hunter, Mon i Pasqual,
poc preparat per a la tasca ; amb empleats nombro
Raventós,
etc.,
Raspall,
Manuel
Reparaz,
Boix
i
despro
de
sous veritablement
sos i ben retribuits ; amb
acreditada
competencia
prou
d'elements
de
a
dir,
económics
i
a
la
f
eina,
etc.
és
porcionats als mitjans
empreses culturals: Només la
I, sobretot, no tenint per res en compte en l'elecció en moltes altres
tota una garantia de la serietat
acceptació
és
ja
seva
de personal els valors veritables i encomanant tota
l'eficácia que s'ha de procu
ensenyaments
i
de
deis
sense
relleu
la tasca a personal sense preparació i
tasques
de l'Escola suara inau
imprimir a les
rar
social.
patronatge
del Ministeri
l'alt
novament
sota
Les institucions, per& existien, i calia resoldre gurada
Treball.
contrari,
del
sobre elles. Devien continuar? Devien, pel
abans,
Un conjunt de materies que no hi entraven
ésser suprimides ?
d'ensenyaments
s'es
quadre
I
en
el
seu
Ja hem dit manta vegada que la Dictadura tingué hi són ara.
Política
fins
a la história
l'Economia
tudien
des
de
alguna idea bona que, amb els seus procediments i
d'Espanya, passant per cursos de legislació del
mitjans emprats per a desenrotllar-la, convertí en social
treball, previsió i assegurances socials, mutualitat i
idea dolenta. I aix1 com una Secció de Publicacions
cooperació, etc. És a dir tot un conjunt de ciencies
i una Escola Social poden classificar-se dins la cate
desenrot
que veritablement poden donar una cultura social
el
seu
goria d'idees encertades ; així també
mena d'estudis en el mateix
llament merament burocrátic, en mig deis def ectes suficient per a tota
camp.
apuntats, convertí aquella idea bona en moltes ins
I per si encara aixó no fos prou, cursets especials
titucions dolentes.
tindran a enrobustir la tasca dels professors ordi
* * *
naris, entre els quals s'anuncien a hores d'ara un
petit curs sobre "El sentit de la cultura moderna"
altre sobre "L'organització internacional del tre
Davant de la realitat, el Ministeri del Treball i i
sal
ball" a cárrec de prof essors prestigiosos i compe
el seu Delegat a Catalunya tingueren una idea
tents.
vadora: la d'allunyar el caient burocrátic de les ins
reorga
aquest
Si al costat de l'Escola es reix també en la
titucions culturals esmentades, i la de, per
que
Publicacions
(Secció
Secció
de
nització de la
efecte, voltar la Delegació de persones que pel seu
no
d'aquella
Escola)
complement
d'ésser
el
hauria
relleu, per la seva •cultura social i per la seva dubtem que es pot prestar un benefici molt asseya
significació poguessin donar a les institucions indi
lat a la cultura nostrada en materies socials.
cades aquell ambient que els mancava i aquella or
Nosaltres que repetidament censurávem en el seu
ganització cultural a base de bons elements socials.
els abusos ben clars i ben a l'abast de tothom
dia
I vingué, abans que tot, la constitució del nou Pa
aquestes institucions socials, avui hem d'ajuntar
en
tronat de Cultura Social de Catalunya. En ell s'a
l'esperit nou que presideix
plegaren noms prou coneguts, que en ells mateixos les mans per a aplaudir
i
hem
d'ajuntar nostra veu a
reorganització
seva
la
portaven ja una recomanació i una eficácia ens re
mereixerá aquella
segurament
les lloances que
ferim als senyos Tallada, Ruiz, Castella, Campalans, la de
els
homes
de bona vo
per
part
de
tots
Moragas, Ainaud, etc. Aquests noms eren tot un reorganització
les
coses amb justicia i amb
de
f
er
luntat
i
amics
programa renovador i eren una garantia de qué el
eficácia.
neces
que es fes resultaria ben fet i adequat a les
que,
i
I sobretot, cal lloar la institució del Patronat
acceptaren
el
seu
comes;
sitats del moment. Tots
la
dins
altres
iniciatives
portará
a
cap
segurament,
només amb aquesta acceptació tots els amants de
el
d'ella
mateixa Delegació del Treball fins a f er
les qüestions socials pogueren restar tranquils i sa
d'institu
ogar
d'ésser
:
un
f
que hauria en realitat
tisfets de l'obra que s'emprendria.
en
cions socials, puix la tasca d'intervenció constant
fins
ara.
I així ha estat
es
d'anar
de la producció ha
L'Escala Social ha estat reorganitzada de cap a el xoc de les forcesque la cultura social creixi i les
mortint-se
a mida
ja
a
horca
peus ; i la Secció de Publicacions ho está
dins la
noves institucions puguin ésser assajades
d'ara. S'ha f et una escurçada general de sous i re
nostra terra.
tribucions ; s'ha suprimit el personal inútil i car ;
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COMENTARIS

Obechénda

caritat
PER

Yergue veiem al

tant de católics, ens
una grossa majoria.

nostre entorn

un nucli impor
fem la illusió que constitiam
Veiem únicament aquells que

són prop nostre, i no ens donem
compte deis que
es troben lluny deis
nos/res ulls. Ens passa el ma
teix que a certs personatges
que viuen d'illusions.
Es ;nostren optitnistes perqué reben
demostracions
de simpatia d'un petit grup
d'elements addictes.
i no s'adolzen que han deixat d'acudir
milers i mi
lers de ciutadans que no sen ten per
ell cap mica

d'afecte.
Quan veiem
clamem: la

una

església

atapeída de

nostra ciutat és

fidels,

católica. Pobres

de

món.
Estem tan creguts que el nostre país és catblic,
que no creiem necessari emprendre campan
yes

cristianitzadores. I, no obstant, iqui pot negar
que
el nostre poble les
necessita? El cristianisme no
ens ha passat
de la pell.
A qualsevol país veureu que
els católics soste
nen diaris i entitats molt
més importants que els

Po/ser no canten tants hines com nos
altres ni s'engresquen tan irreflexivament,
pero
fan
nostres.

obra més

A

Holanda,

práctica

i

eficac.

els sectaris han perseguit afer
rissadament els que es mantenen addictes a l'au
toritat de l'Església, es publiquen diaris católics
admirablement ben fets. Cal tenir en compte que
en aquell país els diaris valen
tres vegades més
que els nostres i, no obstant, temen
una gran di
on

fusió.

Al nostre país es llegiria un diari
que valgués
trenta antims? Coneixem un
senyor de gran po
sició social, que cada dia en dirigir-se
al despatx
comprava un determinat diari. Va deixar-lo de
comprar el dia que els diaris es van
vendre a deu

céntims.

Sovintegen

els senyors

d'aquesta

al

mena
nos
tre país. A tot arreu
del món els católics estan ben
organitzats. A la nostra terra no farem
mai res

de profit,

perque hi ha

sonalismes destrueixen
Quan anern a donar

massa

capelletes. Els per

totes les nostres obres.

conferéncies arreu de Cata
interessa
dona acolliment és del saber si l'entitat que ens
senyor Pere o
senyor

lunya,

no

que tenim l'amor
Fins que formem

per aglutinant, ens disgreguem.
un grup compacte, la nostra ac
tuació no obtindra la máxima eficacia.
Si pregunten a carta gent per qué combat de
terminades organitzacions, us dirá que ho fa par
qué al davant d'elles
ha un senyor que es diu
Pere. Aquests personalismes són la causa de la
nostra decadéncia. Si un home obra bé, hem
d'a
judar-lo, sense tenir en compte la seva
procedén
cia. No ens interessa saber d'on ve ni qui és.
Ens
basta saber que és un

ex

féssim una estadística de la gent
que freqüenta l'esglésiat Cantem
himnes vibrants
i restem satisfets com si haguéssim con quistat
el
nosaltres que

J. CIVERA I SORMANI

ens

del
Pau. En tenim prou en
saber que és una entitat
católica. El catolicisnte és
universal, i, per tant,
hem d'empetitir-lo amb les
nos/res migradeses.
Si coordinéssim totes
les nos/res activitats, seria
molt Inés eficaç la
nostra
d'actuar distanciats els unsactuació. ?Per qué hem
deis al/res, si tots te
nim idéntics ideals?

El temps que perdem
el podríem
aprofitar per a comba/recombatent-nos,
l'enemic
comú.
Els nos
tres adversaris s'uneixen
i, en canvi, nosaltres,

per la

seva

gloria.

servent

No saben el mal que

de Déu que treballa

fan els

discordia. Si Tertulia tornés
exclamar novament: "Miren

que fomenten la
al món no podria

com
s'estimen els
cristians."
Sant Pan, gairebé en totes les
seves curtes re
emana als cristians que practiquin
la virtut de la
caritat. En una d'elles diu: "Si tingués aquella fe
que fa moure les muntanyes, no am
serviría de res
si no tingués caritat."
La caritat hauria d'aplanar el mili de la
discor
dia perque els cristians poguessin fer vía,
ben
units, sota la bandera flamejant de Crist.
Si ens estiméssim, la gent no abandonaria la
nostra cleda. Hi a gent que té una
intelligéncia
Privilegiada i, no obstant, no dona els fruits que
haurien de donar. De vegades lliguent les
mans
d'un home que té condicions per a fer
grans coses,
pergué no coincidim amb ell en aquellas coses
d'ordre opinable. Donem una gran llibertat als
ho
mes perqué es puguin moure
lliurement. No vol
dir que estigui mal fet allo que ens desplau.
?En
matéria opinable qui ha dit la darrera paraular
no obstant, qui pot negar que ens
perseguir» i ens
combatem per coses insignificants?
Es de doldre que hi hagi gent tan intolerant
que no deixi actuar lliurement als seus germans.
El meu esperit és tan lliure, que llevat de l'Esglé
sia, no esta lligat amb ningú. Cree que es pot dis
cutir tot alió que és d'ordre opinable. Si tothom
es fas aquesta reflexió, ens trae tarjen
amb més ca
ritat, i carta gent intolerant no s'atreviria a inven
tar telegrames per a combatre els católics que han
consagrat la seva vida i la seva joventut a la cau
sa de Déu.
En demanar una gran llibertat per als homes
que treballen en el carnp catalic, no vull dir pas
que no s'haqin de sotmetre a una disciplina i que
poden preseindir de l'obediéncia. Precisament el
nos/re mal és que no som obedients. No tenim en
compte que la responsabilitat és del que mana i no
del que obeeix. Si ens manen una cosa que está
mal feta, els nostres superiors donaran compte
a Déu de llurs actas. Per aixó és més
difícil manar
que obeir. Els que obeeixen estan Mitres de res

ponsabilitat.
Ens cal, dones, caritat, disciplina i obediéncia.
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altres
Si tenim caritot ens estimareni els uns 'ras
disd'enemics.
Si
sont
i no ens donarem el trocte
fitosa,
i
si
saactuació
pro
será
ciplinats la nostra
absoluta
compenetració
existirá
una
obeir
bem
que
entre els que estan investits d'autoritat i els
obeeixen.
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els que tenen condicions per actuar i
els combatem si no actuen tal com nosaltres

Ajudem
no

voldríem.
no
Els cristians constituim una gran familia, i
que
Pare
comú
un
podem oblidar que tots tenim
és al cel.

r¦.trztb.t~rs.t~~..trzt¦.1

Lliçons de Sagrada Escriptura

Instituí de Cultura per la Dona
la Biblia és interessant per a
tothom, car és llibre que Déu ha donat a la humaEh, prinnitat per mostrar-li el camí drecer vers
cipi i fi de tota cosa. És fácil de f er-se idea de com
aquests llibres inclouen gran nombre de Iliçons que
afecten a la dona en tot el seu ésser i en tot el seu
l'home
viure. Les doctrines de la Biblia són perqué
per
Déu
al
món
sigui bo i també la dona, posada
i
edumare,
nutriu
i
per
a
per a adjutori de l'home
humanitat
tota.
cadora de la
Des d'Eva al paradís terrenal fins a la nova Eva
la dona caiguda i la dona glorifiSanta Maria,
passant
per un sens nombre d'exemples
cada,
Cántics, Rut, Escom Raquel, Débora, l'esposa deis
ter, Judit, les diverses Anna, guantes lligons i exemplaris no es troben, fins al trobament en l'Apocalipsi
d'aquella Dona alliberada del drac, car "Miguel i
els seus ángels bregaven contra el drac, i bregava
preel drac, amb els seus ángels, per?) aquests no
valgueren, ni assoliren més un lloc en el cel, sinó
que aquell gran drac fou aterrat, aquella antiga serp,
anomenada diable i satanás, que sedueix tothom...
Ai de la terra i de la mar, car el diable ha davallat
irós f ortament, en saber el seu curt
a vosaltres,
temps... I avivá el drac a la dona, qui havia inf antat varó, peró foren donades dues grans ales d'áliga a la dona perque se'n volés..."
Després ve encara la ruina de la mala fembra,
Babel, mare deis f ornicadors i de les abominacions
de la terra, embriagada de la sang deis sants i de
gran
la sangs deis mártirs de Jesús, la qual dona és la
terra.
reis
de
la
damunt
tots
els
ciutat, que senyoreja
La Biblia está sadolla de lligons per a la dona,

Ningú ignora

$

A

com

r¦..!

les tasques de les nostres traduccions i

publicacions

bíbliques.

Volem creure que aquestes lligons donaran els óp
i
tims f ruits que s'han pogut collir del treballs
coneixement,
medita
esforgos precedents en bé del
ció, estudi i amor a la Biblia entre nosaltres ; i tam
per a
bé que el meritíssim Institut de Cultura
plena
satisf
ac
la Dona podrá sentir més endavant
alli
ensenyaments
tan
uns
ció per haver introduit
gonadors com els de la Biblia, ennoblidora, com cap
Déu
altre llibre, de la dona, amb aquella noblesa que
conservar.
encomana
li ha donat i li
~(~~rnt

.i'encaríment

de la vida

—

—

sois d'exemples.
Des de la lligó de la dona f orta en el llibre deis
proverbis, fins a les lligons de Sant Pau sobre els
estats de la dona hi trobem com apendre i com allígonar sense por a esgarriar-se del camí, ni a f er marrada tan sois, majorment en els nostres temps en
qué tants desviaments hom cerca i troba, particulari f er-la represenment per a desnaturalitzar la dona
no

tant de la Babel.

degudes
La Biblia és per als cristians, i amb les
ensenyada
segons
precaucions i garanties ha d'ésser
persones.
condició
de
convé a cada estat i
Per tal l'Institut de Cultura per a la Dona incorpora a les múltiples lligons, que dóna en ordre a
l'educació i instrucció religiosa, moral i material,
apropiades a les
unes lligons de Sagrada Escriptura
alumnes que f reqüenten les seves aules.
Aquestes lligons van a arree del doctor Josep Casanelles, Prev., qui ja fa diversos anys que ve dedicant-se a tals ensenyaments en les tasques d'Amics de
la Biblia, en cursos especialitzats per a dergues i en

premsa no
És el tema de tots els dies i que la
pit
mai.
hauria de deixar de
de
No es pren cap mida per abaratir els articles
banda
d'Es
primera necessitat ni aquí ni a cap
panya.
Sap tothom que una de les causes més eficients
que tot ho encareix és la intervenció deis que viuen
l'engrbs.
de la compra-venda d'aquests articles a
guan
aquests
intermediaris
contentaven
Abans es
que
operacions,
moderades
tals
comissions
per
yant
sense
gai
els permetessin viure amb certa decencia i
les condicions de la vida han
re mals de cap, peró ara
enjoiarse
bé, viure en bon pis,
precís
canviat. Ara és
portar auto si convé, vestir com senyors, viatjar de
segona quan no de primera... El tren de vida d'a
quests intermediaris ara és luxós, rtfinós a voltes,
i han de sostenir-lo els consumidors i els produc

•

tors

mancomunadament.

No fa f eredat de veure o llegir les festes deis mer
cats i assabentar-se deis vestits que ostenten i les
joies que porten les venedores (carnisseres, peixa
teres, verduleres, etc.) talment com si fossin mar
queses i comtesses de debó?
Diuen, els que les han vistes, que aquestes festes
deis mercats enlluernen...
D'on, sinó de la butxaca deis consumidors, naixen
les f ortunes que aquestes despeses comporten?
Demanar una revisió de f ortunes escandaloses
fóra perdre el temps ; pero, estudiar-les i assaben
ensar-se'n, tal
tar-se de com es mantenen, per a def

vegada

no.

Altrament, la necessitat de suprimir intermedia
ris, en tot llinatge d'articles, és veritablement d'una
absoluta necessitat.
hi
Es veritat, peró hom en sap el mitjá: allí on
Barcelona,
1)0com
a
Cooperatives
de
Consum,
ha
sar-s'hi, i allí on no n'hi ha, establir-ne, que no és
pas cosa de l'altre món.
la Coope
A Barcelona, hi ha una Cooperativa
expres
feta
Barcelona,
que
ni
Popular
de
rativa
S.
sa per al cas.
—

—

—
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CURIOSES

La maçonería actuanf
Els subscriptors de CATALIJNYA SOCIAI, llegiran
vera curiositat i molt de
profit, les noves ref e

amb

rents

aquesta maleída

de la Maçoneria, que
voltes i tant for
tament condemnada pels Suprems Pontífexs en el
transcurs d'un segle ; a la qual secta históricament
s'atribueixen tots els crims i atemptats polí tics co
mesos en l'indicat turbulent període.
Ja fa alguns anys que els maçons tornen a furgar
aquí, a Espanya, i es suposa, no sense seriosos in
dicis, que iniciaren els nous treballs en el temps de
la Dictadura, tan propici a les malvestats subterrá
nies...
Les noves que seguidament publiquem són tretes
d'auténtics documents maçónics, publicades per un
diari católic, que tant s'ha distingit sempre per les
a

publiquem

a

continuació

secta

tantes

campanyes contra la maçoneria.
el "Annuaire de la Maçonerie Universelle
pour 1923" el Gran Oriente Espanol no tenía en
tonces en toda la Península más que 33 Talleres Sim
bólicos y la Gran Logia Espanola lo, de
los cuales,
seves

"Según

9

en

Cataluna.

Según las notas del Anuario Masónico de 1928
tenía Espana a fines de 1927 para el G. O. E., 85 Ta
lleres Simbólicos, o sea 52 más que en 1922, y para
la Gran Logia Espanola en la península y las islas

39; más 6 en Af rica, de las cuales 3, en la zona del
Protectorado (Melilla, Alcazarquivir y Larache), en
total 42; mientras que cinco anos antes no contaba
nada más que con to bajo su jurisdicción.
La principal víctima de esta propaganda fue An
dalucía, en la cual había a fines de 1922, 15 Talleres
Triángulos o Logias, dependientes del G. O. E.;
cinco anos después había 32 Logias y 15 Triángulos
siendo preciso anadir a este número las 8 Logias
instaladas por la Gran Logia Espanola en Andalu
cía, lo que hace un total de 55 Talleres Masónicos.
Los descontentos y los revolucionarios, todos los
enemigos del orden encuentran en la secta maldita
elemento propio para cuanto sea

beldía,

y por

eso

engrosaron

sus

conspiración y re
filas personajes im

portantes.
Por estas razones las Logias
recibieron o volvie
ron a admitir
a personas,
como Fernando de los

Ríos, Gabriel Bonilla,
Enrique Martí Jara, Luis Ji
ménez Asúa,
Demófilo de Buen, José Giral, etc.,
todos

profesores agregados de las Universidades
espanolas.
Y profesores de
Institutos, Escuelas de Comercio
y Escuelas Normales,
como Rafael Tufión de Laxa,
Amós Salvas, Cesáreo Martínez,
Rodolfo Llopis,
Ramón y Enrique Gonzalón
Sicilia,
Pedro Armasa
Briales, Ulderico del Olmo, F. Duque,
José Me

jías, etc., etc.
Directores de diarios de Madrid y sus colaborado
res, como Juan Sarradell y
Bello y Augusto Barcía Antonio de Lezama, Luis
(actualmente es Soberano

Supremo Consejo del grado 33
Dependencias ; por consiguiente,
toda la Masonería espanola), Ramón Gómez

Gran Comendador del
para

Espana

jefe

de

y

sus

de la Serna, Alfonso Hernández Catá, Antonio Fer
nández Velasco, B. Artigas Arpón, Augusto Vivero,
M. Benlliure Tuero, Enrique Paúl Almarza, Salve
dor Quemades, Rafael Salazar Alonso, etc., etc.
Y agitadores políticos conocidos, como Daniel
Anguiano, miembro del comité organizador de la
huelga general de 1917; Vicente Marco Miranda,
Eduardo Barriobero, Alvaro de Albornoz, M4rceli
no Domingo, Eduardo Ortega y Gasset y
el general
López Ochoa.
? Y de entonces acá ?..."
La llum que donen certs noms deis aquí citats
sobre greus f ets recents és de les que aclareix i en
senya. Citem-ne alguns amb... apéndix :
Ferran de los Ríos, prou conegut deis lectors de
CATALUNYA SOCIA1,, catedratic de la Universitat
Central de Madrid per obra i gracia del catolicís
sim Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts, sen
yor Elies Tormo, que va comprometre la reial fir
ma en aquest expedient, f ent-la posar
al peu d'un
romenament sectari veritablement vitand. Per aixó
ens hem queixat tan amargament. No
en saben prou
els maçons de fer-se lloc a taula que encara hi te
nen d'anar els ministres
que es diuen católics a aju
dar-los i f er-los el plat ?
Joan Sarradell, catala, muntanyés i quasi barce
per més vergonya.
Ramón Gómez de la Serna, l'inversemblant con

loní,

ferenciant de l'altre dia.
Luis Bello, el mestre pelegrí fam6s...
Daniel Anguiano, membre del Comité organitza
dor de la vaga general de 1917.
Eduard Barriobero, Alvar de Albornoz, Mar
cellí Domingo, Eduard Ortega i Gasset, López

Ochoa, ex-general.

D'aquests cinc últims,

no

cal dir-ne

res.

Qui

no

els coneix ? La lliurea que porten ja els acredita.
D'ací endavant és de justicia f er constar que els
elements que recentment abocaren Espanya a l'in
fern de Rússia, correspon un deis primers llocs a
la Maçoneria, sobre la qual fulmina el Papa Lleó

XIII una de les seves més famoses Encícliques.
I bé. Ara d'ací endavant que no vinguin certs ca
tólics innocents dient-nos que la Maçoneria val més
no

tocar-la per

raons

"en su real pecho".
Consultin sobre aixó

que

sens

dubte,

es

reserven

Lleó XIII i els donará la
per a concloure, que l'ac
tual "Sobirá Gran Comendador del Suprem Con
sell del Gran 33" per Espanya i les seves depenclén
cies i, per tant, cap de tota la Maçoneria espanyola,
és don August Barcia de Madrid.
a

deguda resposta. Diguem,

J. J. C.
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Del món del Él-e/mil
L'atur

Corollari esplendent : Ha de distribuir-se
tia els productes del treball. Justícia!

forlós i l'Episcopat ianqui

En l'última reunió anyal que acaben de celebrar
els bisbes deis Estats Units, han tractat d'una ma
nera
especial de l'atur f orçós, que té fortament
preocupada la gran nació americana.
Els obrers que realment ara es troben allí en vaga
forçosa, arriben al nombre de set milions, i la crisi
del treball encara no ha tancat la seva immensa tra

jectória...
Els bisbes

cris

Noticies &verses
A Alemanya es fan estudis oficials per a la im
del treball obligatori. Amb tants de milions
d'obrers parats que hl ha 1
L'Oficina internacional del Treball diu que els
obrers parats que avui dia hi ha sumen quinze mi
lions.
Continua a Alemanya la rebaixa de salaris, que
allí és possible perqué, paralellament, es fan baixar
els preus deis queviures.
El ministre d'Hisenda del Reich projecta apli
car les milionades que costa mantenir els obrers pa
rats, a les indústries en crisi, amb la condició que
treballin i colloquin els obrers parats. Es una con
cepció genial, pero quasi bé temerária. Veurem.
Bis obrers russos, en endavant, cobraran els jor
nals en cupons canviables per queviures en els ma
gatzems del govern. Talment deu ésser una delicia
la professió obrera a Rússia.
A Suecia també sof reixen el xarampió comu
nista. Una vaga general a Estokolm té trasbalsada
l'economia del país.
Importants elements ianquis demanen la de
portació de tots els comunistes militants com a per
torbadors del treball i de la pau ciutadana.
Són molt comentades les dissidéncies deis pa
trons i obrers del Ruhr. Les dues parts han rebut
jat el laude donat per una Comissió arbitral, obli
gant al govern del Reich a prendre una resolució
dictatorial que servirá per a resoldre les discórdies
d'aquest génere que es presentin. La prova s'espera
amb impaciéncia.
L'Associació general de Mestres, domiciliada
a
la mal anomenada Casa del Poble, de Madrid,
ha demanat a les altres entitats obreres, allí domi
ciliades, tres temes pedagógics per tal de discutir-los
en el próxim Congrés pedagógic que tindrá lloc per
les vacances de Setmana Santa. Vaurem qué en sur
tirá d'aquesta bona pensada.
Els músics deis Estats Units es def ensen de
la falta de feina, imposant tribut als músics foras
ters. Es natural.

plantació
—

ianquis

han estudiat aquest

espantós fe

sota tots els seus aspectes, per a trobar-hi
el remei desitjat.
La nota que han donat al públic com a resultat
de les seves deliberacions, f ou encomanada al vene
nomen

rable arquebisbe de Sant Francesc de California, qui
diu d'aquesta plaga que "sois es diferencia de la
plaga de la fam en qué l'home la imposa en mig de
l'abundáncia".
Els prelats ianquis donen les grácies a les associa
cions religioses i de tot llinatge que han treballat
i treballen per aminorar els danys de l'atur, peró
diuen que es té de fer més i que "és obra de justícia",
perqué aquesta tragédia típica deis nostres temps és
una de les grans tragédies morals. No són culpables
d'ella ni la falta d'intelligéncia, ni la ignoráncia, sinó
la falta de bona voluntat i l'oblit de la doctrina de
Crist.
"Ens dirigim —afegeixen—, als católics, i els diem
que és precís fer quelcom més que donar almoines i
encara prendre mides per a subministrar treball i re
duir l'exercit deis parats. Ambdues coses són obli
gatóries. Els Estats Units necessiten ara i permanent
ment un canvi tot de cor i de voluntat que provoqui
una justa determinació, en virtut de la qual el tretall
i la riquesa s'ordenin i es reparteixin de manera que
ningú, en moltíssim temps, u falti la seguretat de
qué podrá guanyar-se la vida per a ell i els seus".
Mentretant, els bisbes ianquis recomanen als cató
lics que cooperin amb les seves organitzacions, i
també individualment, a les iniciatives de les auto
ritats, peró rnirant a la vegada l'esdevenidor per tal
(l'inculcar més profundament en les institucions eco
nómiques del país "la pietat del Salvador".
I cal començar des d'ara la gran renovació : viure
la moral católica en el món de l'Economia. A tal fi
rccomanen la lectura de la Rerum Novarum, i al
Programa de Reconstrucció Social publicat per ells
després de la Guerra Gran, com també la seva Pas
toral collectiva sobre les "Relacions industrials". Ben

elAudiats, aquests documents,

seran

un

guia

segur

—

—

—

—

—

—

República Argentina es proposen una re
general de sou als empleats oficials. Un deu

A la

baixa

per cent.

El municipi de Buenos Aires ha acordat que
el successiu el pa es vengui a meitat de preu.
Bis intermediaris exploten allí massa el negoci,

—

en

les presents dificilíssimes circumstáncies.
Recorden, oportunament, que ells havien declarat

en

en

com

el segon d'aquests importantíssims documehts,
que el salan i vital no és pos la plena mida de la jus
ticia, sino el mínimum, segons manifesten totes les
autoritats católiques que tracten d'aquestes matéries.
"Si s'haguessin practicat les alludides ensenyances,

caldria ara deplorar aquest terrible fracás de la
riquesa". Tot es redueix, en resum, a substituir en
la indústria, ótica pagana, per l'ótica cristiana, que
és, ensems, humana.
Aquest Ilenguatge de l'Episcopat ianqui ha produit
immensa sensació en el món del treball ianqui.
no

en

a

tot

arreu.

A conseqüencia de l'atur f orçós, tots els go
verns prenen mides contra els obrers exótics.
També aquí s'han dictat algunes disposicions.
A Itália els obrers desfeinats ja pugen a
—

650.000.
A França tot just
A petició deis

a 20.000.

d'Espanya, s'ha conce
dit la medalla del Treball al fundador de la Caixa
de Pensions de Mestres Sastres, En Josep Moreno,
de Madrid.
—

sastres
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Després de Maranón, Ayala i Gasset, de qui parlá

l'anterior crónica, han sortit a f er els gegants
tremolant els destenyit penó de 1'abstinéncia elec
toral" (com que s'acosta la Quaresma!), els senyors
Sánchez Guerra, Burgos i Mazo, Melquiades Al
varez, Villanueva... A hores d'ara ja no saben on
amagar el penó i com renegar-ne ells púdicament,
perqué si el govern va complint les seves reiterades
i solemnes promeses de sinceritat electoral, els po
lítics abstencionistes tenen el plet perdut i amb cos
vem en

tes.

Quelcom de semblant podem dir deis republicans
s'amaguen d'estudi aquests dies.
Un apreciat collega ens recorda amb força opor
tunitat aquelles consideracions que en ocasió opor
que

tuna els f éu don Emili Castelar i diuen així :
"Si los republicanos dejáramos de acudir

a

los

comicios, renunciando a representar en Cortes nues
tra idea, no dejaríamos de ejercitar un derecho, sino
un

deber

; y

los ciudadanos que faltan

a sus

deberes

indignos de ser ciudadanos. Los partidarios de la
República iremos a las urnas y luego al Congreso,

son

donde haga falta nuestro concurso ; "otra cosa,
tomaría por una confesión hipócrita de impoten
cia."
El govern, ara per ara, va complint les seves pro
meses, i el cos electoral va prenent posicions i pre
parant-se per a una lluita que será af errissada i de
resultats verament transcendentals.
L'abstenció, en aquestes altures, equival a una pro
fessió de revolucionan. Els abstenios són revolucio
naris embolados, peró vertaders revolucionaris. Qui
abandona els camins legals en aquestes hores, és que
y

a

se

emprén,

o

almenys

es

prepara

a

emprendre

els

ca

mins
El Govern no podia fer cap més política que la
que fa i amb lleialtat. Qualsevor vacillació, qualsevu
lla marranada, equivaldría a un perjuri i portaria
conseqüéncies f unestíssimes.
La cotització de la pesseta a l'estranger marca fi
nament, com un tertnómetre, la conducta política
del Govern en les actuals circumstáncies, greus com
cap més en la história d'Espanya en el present se

gle.
El Govern

En aquests drames polítics, moltes vegades semi
cómics, hi juguen els estudiants principals papers.
L'evolució que estan f ent els estudiants des del camp
cultural al camp polític, és un deis més curiosos f e
nómens de l'hora present. La ciéncia hi guanyará
poc, peró la vida estudiantesca será molt més di
vertida.
La veritat és que, si no torna cada element social
a ocupar el seu
lloc, el batibull de les Repúbliques
Americanes del Sud acabará, temps a venir, en mans
de la gran República de l'América del Nord, que té
tant de República com hom de ianqui.
Altrament la Unió de les Repúbliques Soviétiques
s'está armant com si la nova guerra general de qué
tant ve parlant-se estés a punt d'esclatar. Fa pocs
dies que una de les seves esquadres russes, composta
de 32 vaixells de guerra, es passejava gallejant pel
Mar Negre. Hom no s'explica com pot, ara, Rússia,
pobra i desorganitzada com está, sense elements téc
nics, ni directors capacitats, refer la seva marina de
guerra i, ensems, poblar d'esquadres aéries els seus
cels boirosos. immensos.
Molts hi veuen la má i la riquesa de la Gran Ger
mánia en aquest renaixement militar de la Gran
Rússia, i van fent cálcul i calendaris gens tranquilla
zadors, per cert. Peró, a més, aquesta activitat deis
Soviets dins de casa seva no els impedeix desplegar
una activitat eficacíssima, arreu del món, per enveri
nar-lo i arborar-lo com si es tractés d'una sola peti
ta nació com les que envolten Rússia per la part

d'Europa.

El govern laborista anglés va fent via amb la mort
al coll. No es vol morir encara que el matin. L'éxit
(relatiu) obtingut per MacDonald amb la Taula Ro
dona, li dóna ánims. L'India es va apaivagant tot
esperant que la llibertat arribi. N'hi ha per temps,
encara.

En tractar-se

anglesa

d'aquest colossal afer de l'India

pot perdre's de vista

que la Gran Bre
explotació. De
l'India treu els immensos recursos que hom admira.
La Gran Bretanya esdevindria Petita Bretanya el
dia que l'India deixés d'ésser seva.

tanya

no

no

podria viure

sense

la

seva

J.

í orçosament ha de sentir-se assistit
l'opinió sana del poble des que ha em

per tota

prés amb resolució el camí de la legalitat i de la
Justicia.
I mentre per

gui

sense

grans i

una

part obra així,

cap vacillació

cal que mantin

petits.

Vida de St Joan Bta. Vianney

* * *

A l'América del Sud les seves Repúbliques no
acaben de trabar l'equilibri estable necessari per viu
re en pau. No hi ha cap d'aquelles
nacions que es
trobi tranquilla malgrat deis tombs polítics donats

buscant
ris

el descans.

Les columnes de les seccions estrangeres deis dia
van

plenes de telegrames referents

sions, lluites, atemptats

OBRA INTERESSANT

l'imperi de (la llei sobre

i crims de tot

a

les divi

llinatge que

registren les cróniques d'aquelles nacions.

(Rector d'Ars)
Per

1. CIVERA I SORMANI

Preu: 2 pessetes
Es ven a Foment de Pietat 1
a altres Illbreries católiques
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gurances Socials, el Sindicat Lliure Professional de
Pastes per a sopa i les oficines Técnico-administra
tives de la Confederació Regional de Sindicats Lliu

Nolídarí

res

de

Catalunya.

Espanya

Tarragona s'estan mal
metent moltes joies escultóriques deixades en mans
En
de la canalla com en paisos incivils. Ho conta
Llegim amb

sorpresa que

Zulueta.

S'han constituit en una entitat titulada "Insti
les
tut de Bibliotecáries de la Caixa de P. V. E."
Biblioteques
pú
bibliotecáries que serveixen les 17
bliques que fins ara ha fundat la Caixa a Catalunya.
—

Llegim amb vera satisfacció que l'apóstol contra
Pare Sant
el mal parlar, Ivon l'Escop, ha rebut del
"La 'len
la
seva
obra
una molt preada distinció per
cordial.
gua de l'Església". Enhorabona
entita:s
S'ha disposat de R. O., que totes les
oficials han d'inscriure al Retir Obrer Obligatori, els
—

—

empleats de sou
disposi la llei.

seus

gons

de 4.000 pessetes per avall,

a l'eminent jesuita direc
Sagrado
Corazón de Jesús",
tor del "Mensajero
Vilarino,
la medalla del
el reverend pare Remigio
merits.
Treball, pels seus excepcionals

costar f er-li

L'antiga Cooperativa de Sant

—

acceptar
Pere

la

me

Pescador,

de Barcelona, s'ha construit un edifici social propi
ben adequat a les seves necessitats socials. Enhora
bona.
En Tormo ha f et un altre esguerrament : Ha
creat, amb carácter obligatori, una Mutualitat Uni
versitaria per tal que les vídues deis catedrátics per
cebin, en quedar-se vídues, 5.000 pessetes ; quantitat
que no els treurá de cap encallament, peró obligara
interfectos futurs,
a una minva sensible els sous deis
—

ja de si prou minsos. Aquest ministre !
La Junta directiva de l'Institut Agrícola Cata
la de Sant Isidre, després de la reglamentaria reno
vació parcial, ha quedat constituida com segueix :
President, baró d'Elponella ; vicepresident, don
Jaume de Riba i d'Espanya ; administrador-tresorer,
don Francesc X. de Ros i de Dalmases ; comptador,
don Manuel María de Pecero ; bibliotecari, don Pau
Juny i Viles ; conservador, don Joan Farnés i Far
Antoni
nes ; vocals, don Josep Bach i Escofet, don
Barata i Rocafort, marqués de Dou, cante de la Vall
d'Oriol
de Canet, marqués d'Alf arras, don Alfons
Horts,
don
Respall
deis
Josep
Cortada i Renom, don
Serra
i
Camp
Víctor
Albert Rosas i Maca, don
many ; secretani general, don Jaume Maspons i Ca
—

marasa.
—

móbils, joies,

etc.

Mentretant, quants d'obrers

moren

materialment

de f am !...
A Roma ha estat rebaixat el preu del flúid elle
tric. A Barcelona, que és caríssim, no es cuida ningú
de gestionar la rebaixa.
Diuen de l'Havana que el descobriment d'una
—

mina d'or

pertorba

tant el

poble

com

la revolució.

aquells que ignoren el gran f et de Lourdes,
direm que l'any que acaba de finir han pres part
Per

—

del

El treball que deuria
dalla!

escandalitzada el
La premsa estrangera comenta
convit donat a la societat ianqui pel "rei del petroli",
Mr. Dohertry, amb motiu de vestir de llarg la seva
fha. Li costa 250.000 dólars. Els -invitats passaren
de dos mil, i entre els regals hi havia magnífics auto
—

se

Prompte será lliurada

—

Estranger

a

quedat domiciliats en l'irnmoble del carrer
Unió, núm. 7, adquirit per la Conf ederació

Han

de la
Nacional de Sindicats Lliures, l'Institut Obrer d'Asse

als treballs de l'Oficina Internacional de Constatació,
998 metges de totes les parts del món. D'ells n'hi
d'ita
havia de f rancesos, 489; d'espanyols, 47;
lians, 79; d'americans, 6o; de belgues, 103, etc.
El progrés en aquestes 'loables participacions, és
cada any més f erm.

El Comité Oficial angles de censura per a les
pellícules, commina les empreses pelliculeres per tal
que parin esment a l'elecció i desenrotllament deis
ter'nes, que qualifica d'indecents i brutals la major
—

part.
Un escriptor italia futurista, Marinetti, de Torí,
aconsella als seus compatriotes que desterrin els fi
deus i macarrons, típics de la seva terna, i es dediquin
—

a

la cuina futurista

: un

sol

plat

Perdoni'ns, Marinetti : aixó
més vell que l'anar

a

i

gustós.

no

és futurista. Es

peu.

A París la gent s'ha escandalitzat perque s'ha
sabut de cert que el famós socialista Lleó Blum,
sostenia el seu diari arnb diners de la banca Bernard
Germans, recentment fallida. No hi ha motiu d'es
Tota la tramoia extremista és així, i quasi
—

tota la premsa liberal també.

El V Congrés Internacional de l'Organització
del Treball es celebrará a Amsterdam, la tercera set
mana de l'any vinent 1932.
Ja comencen a preparar-se els treballs, perque el
seu objecte és vitalíssim.
La població d'Italia ha augmentat en més de
—

—

mig milió l'any 1930.
A Ianquilandia, mentre minva el treball, aug
menten els dipósits als bancs. L'import d'ells, avui
—

día passa de

22.000

milions de dólars.
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COMPREU

ACABA DE SORTIR

el volum I de
BIBLIOTECA
SERIE

920

pagines

en

total de text

15.000 artícies

240

gravats

És un inventan i del tresor de la !lengua
catalana parlada i escrita, antiga i mo
derna, amb la correspondencia castellana,
etimologia i pronúncia figurada de les
paraules, autoritats d'escriptors clássics i
moderns, sinónims i folklore abundant.
Compren les paraules a arquivolta.

Investigació als

Al ccmptat
A terminis de 10 ptes. mensuals

40 ptes.
45

»

II

seus

arxius

per

JOAN SERRA VILARÓ, Prev.
(LLIBRE PRIMER)
págs.

536

Enquadernat elegantment amb llom de pell

VOLUM

E

BAROMES DE PI) os
1 M'ULULA A

-

PREU DE VENDA

HISTÓRICA

DE LA BIBLIOTECA BALMES

•

20

ptes.

De la mateixa Biblioteca
Los orígenes de los Ejerci
Espirituales de S. Ignacio de Lo

voium 1.
cios

-

yola, pel P. Artur Codina S. J.
XVI 309 págs., 12 ptes.
Volum III. (En premsa) El priorat de
-

Demancu-lo

a

-

Editorial

Balines,

S. A.

Carrer Duran 1 Bas, I 1

Lladó i les seves
reda i Olivas.

filials

per Pere

Vay

FOMENT DE PIETAT
,

Biblioteca

(
„

Mi n It

deis Exercicis Espirituals
de Sant Ignasi de Loyola
Autor Text Directorl
Explanació
Contentad
-

i-1

41,

1

*

Ja ha sortit
el volum segon

d'aquesta Biblioteca

EXPECil fltEitll1 112St.Jp liEtonta
text

original i vertió catalana
poi

P.

Josep Calveras, S. J.

Llibre de 300 págines amb una fototípia
del retaule de la Santa Coya de Manresa
Preu: 3 Ptes.

A ¦-110

CALLIZO

-

-

•

•

-,

1105111

ONIVEILSITAT, 29

BARCELONA

en

Per

Teiéfons 18953-75303
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Avinguda Portal de l'Angel,

Académia
Fundada
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Apartat 782

Peritatge, Professorat mercantil i Batxillerat

Cavallers, Senyores, Joven i Senyoretes

1111
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De venda

Farmacies,

NO

Quan la pluja flagella les finestres 1 la caigu
da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debern permé
tre-li qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excellent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratories, que son les més castiga.
des durant l'estació d'hivern.

toles les bones
Pes. 5'00 el fiase

en
a

COMPRI

VACILI I

XAROP PUIG

ihearommm

weamsmersEemmor

Convé també tenir

en

compte que la

optALA P

completa l'acció del XAROP, perqué la
fórmula conté els procluctes volátils de

seva

Inés

eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
V~"41444~~44"4"4"

"TIM" i
"UNITA S "

IlDenuounk
`!:.reiTtnff.`,177.rpum]

Máquina nord-amerl.
cana de primer rengle
Molt més perfecta 1
sólida que cap

Per

nmen

Joaquim Serra.
Les comunitats religioses,

altra

a

demostracions, al

Representant
Carrer
collegis

i

Famosos maquines
de calcular.
Les millors del 'Mil.

Exclusiu:

Casp, núm. 4.

-

Teléfon 19861.

-

Barcelona

subscriptors d'aquesta Revista, gaudiran d'un descompte especial.

0.—lruIrompb, I" Borceluoa.
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