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La moralífeif pública
Fa uns quants
dies que ens planyíem des d'a
quest mateix !loe de la immoralitat pública, que
arriba dins nostra ciutat a alcáries insospitades.
No sembla sinó que el districte quint hagi abocat
les seves aigiies
tradicionalment térboles per tots
els carrers i
vies de la ciutat, Mem, De nit, no
es
poden travessar carrers, certament molt céntrics,
sense trobar-se amb l'oferiment del
pecat; els quios
cos
exhibeixen brutícia a qualsevol preu i ni tan
solament es poden girar els ulls a ells sense sen
tir-se ferit en l'honestedat; els cartells anunciant
certes peblícules de cinema constitueixen un
atemp
tat constant a la
treln Per a res enpudícia i a la vergonya; i no en
el món deis espectacles de certs
indrets de la ciutat, ja que, grácies a Déu,
ni en
ten in noticia.

Quina tristesa fa tot aixo! Perqué sabem que
les autoritats
governatives són persones dignissi
lne,r; sabem que les autoritats judicials ho són

igualment.

I sabem que

aquí,

i

especialment

en

aquest moment, cap d'aquestes persones ocupants
dels cárrecs
d'autoritat no voldria passar per menys
católica ni tolerarla que així se la tractés.
1, amb tot, la immoralitat arriba dins de Barce
`7,ra a un nivell al qual poques vegades ha arribat.
er qt7 p

Darrerament, el

Governador Civil ha fet donar
i determinades llibreries
que han estat retirades de la venda uns
q,uants milers de novelles immundes i penyorats
ets
qui tenien la
despreocupació d'oferir-les al Púc
una

batuda pels quioscos
sabe in

bl,i.

els

Quekom

és

aixd; perd hem de dir, amb tots
a les nostres autoritats, que

respectes deguts
aixd no resol res ni

penes ve a plantejar el pro
de sostenir la moralitat públi
al nivell que Déu
i la decMcia pública exigei
-ven• Perqub,
encara suposant que aquestes batudes
Policíaques fossin efectives, qué significa una ba
tuda de tant en tant?
Es que en
sanitat n'hi ha prou arnb qué matéria d'higiene i
de tant en tant es
faci una

blema

ca

Cal

de la

a

manera

neteja?

desenganyar-nos;

mentre el sosteniment de

la moralitat pública no compti amb un cos espe
cialment dedicat a aquesta importantíssima fun
ció será inútil tot. La ciutat té serveis de neteja
pública; té instituts d'higiene que anaNtzen les
aigües, que desinfecten els llocs on s'ha produit
una malaltia contagiosa; que estan
sempre ama
tents a tot el que sigui polidesa i neteja, puix sa
bem ben bé que elles són estrictament necessáries
per a la vida coliectiva.
Dones bé ; nosaltres afirmem que tan interessant
i tan necessari com aquest servei d'higiene i neteja
pública ho és el servei de neteja moral d'especta
eles, de publicacions, de venda d'elles, d'anuncis i
exhibicions de tota mena. I mentre el primer ser
vei té els seus cossos especials i permanents, el se
gon es limita a uns articles sancionadors posats
(i tot sovint incomplerts) dins l'Estatut Provin
cial i dins VEstatut Municipal i a un cos de policia
i agents d'ordre que es limiten, de tant en tant, a
donar una batuda petita, desigual, incompleta, es
perant encara que per a ella se'ls donin ordres de
carácter extraordinari. Els agents de les brigades
de policía resten indiferents davant l'onada de
porquería moral; els Governadors esperen ordres
de la superioritat; i aquestes no arriben o, si arri
ben, no és mai a la mida del mal i procurant
cercar guariment a ell.
Ara han posat uns correctius a la gent deis quios
Vefecte durará un parell o tres de setmanes;
i al final d'elles, tornarem als caniins de sempre, i
el remei no haurá passat d'uns draps calents, i prou.
Cal agrair la bona voluntat de les autoritats;
pero cal dir també molt clarament que mentre un
cos especial (que podría estar constituit per ele
ments de la mateixa policia governativa) no tin
gui cura constant i diaria d'aquest servei impor
tantíssim í transcendental dins la vida pública, tot
sera inútil. Barcelona, com tan tes altres ciutats po
cos,.

puloses, seguirá

essent una

ciutat moralment

llotada per a vergonya de tots els
cers i católics.

ciutadans

en
sen

C
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Es ciar que, si vull edificar damunt la

sorra,

per

les parets, per bons que siguin
els materials emprats i per ben posats i rejuntats que
estiguin no faré cap obra sólida que s'aguanti, i un
dia o altre l'obra f ará moviment i si no arriba a en
sorrar-se ja será pron. Si més no, cediran les parets
i les esquerdes llurs seran el senyal visible deis f o
naments defectuosos. Cal edificar en terra f erma.
I ara repasso com jo vaig f er els f onaments. Ara
per la Quaresma em sembla que veig la terra com
transparent i em dono compte de la manera com jo
vaig procedir. Damunt de tot una terra falsa molt

gruixudes

siguin

que

movedissa, plena de detritus orgánics llaurada sovint

de tort i de través. Sí; és la sensualitat que fácilment
influencia externa.
es regira i s'esmicola per tota
l'encert de sepa
creure
que
vaig
tenir
Bé ! Vull
rar-la. Si no ho arribo a f er ja no es cantaria gall ni
gallina de tata l'edificació, tota ella fóra un munt de
runes.

Després vaig trobar una argila f orta, que sembla
tapaó sólid. La vaig pitjar amb la massa i em
no
va semblar que era prou dura. A cops de magall
man
es podia cavar. L'ésser dura li venia de qué no
va un

ella del tot l'element sobrenatural. Venia a
una barreja en qué hi havia un bou per
ésser
centatge d'amor propi. Ja cercava Déu; de tal ma
nera, peró, que no volia treure'n tot el que no era
Eh. Jo prou sabia que tot el que no reposa sobre
Déu, principi de tota cosa i fi de totes les meves ac
cions no val res ; mes també veia que allí on s'atu
raya la meya excavació Déu no ho era tot. Ern f eia

cava

mençar.

Ara ja sé el que tinc de f er, el que he vist que
feien els mestres de cases amb tals obres : que les
ref onamenten. Sota de tot de la paret caven com
uns armaris profunds fins la roca i els omplen de
material i així fan com unes pilastres que van a tro
bar la roca, i després van buidant tot el que els
queda de terra de poca confiança fins a ref er tot el
f onament i portar-lo fins allí per on s'havia d'haver

començat.

que quedem! Edifiquem per a la terra o edifi
Edifiquem per al temps o per a
l'eternitat? Jo em recordo que quan es va f er l'expo
sició de Barcelona de l'any 1888 al Passeig de Co
lom van f er un hotel molt bonic i molt ben pintat
decorat en cinquanta dies. Com que allí cavant i per
En

quem per al cel?

més endins que

com

van

blava que
que

o dolor i que totes les que ens aparten d'Ell són do
lentes per molt llamineres i boniques que ens sernblin.
I he anat entenent de mica en mica que quan practi
estava més tranquil
cava obres bones perque aixi jo
i quiet i estava més satisf et de mi mateix i els altres
em
miraven amb més bons ulls edificava damunt
argiles esventadisses.
La sort ha estat per a mi que no se n'ha anat tot
si no hauria hagut de tornar a co
en orris, que

en

com una mena
en

de basarda

anar

més endins. Em

aquella feina se'm cruixien els

suava massa

fort, i els

cops

sem

ossos

em ressonaven

i

din

veritat aixó d'aquest
conjuminar dues coses
irreconciliables que eren la glória de Déu i la meya,
l'amor de Déu i l'amor propi, el servir a Déu i el
no desfer-me absolutament de mi mateix. Si jo ma
teix no sé com dir-ho ! ja volia bastir una torre que
arribés fins al cel, per?) volia trobar com una mena
de cel en aquesta vida on jo cm trobés bé amb els
més pocs sacrificis possibles. I em vaig dir : Aixó
ja és prou f ort! Posem-hi bones pedres i tirem les
parets en l'aire. Ja ho veig, ja, que cm vaig enganyar.
Aquells dos elements es van destriar, aquelles argi
les que tan fortes em semblaven es van esventar i
veus aquí el perqué de les parets esquerdades i de
les voltes partides. Prou que me n'adono ara. Ara
que, en virtut d'aquella transparéncia de qué he par
lat, veig que la roca ferma bona per a un bou f ona
ment era uns quants pams més profunda.
I, per si no me n'hagués adonat, ho he sentit dir
al predicador i ho he llegit en un llibre: que només
ens hem de moure i només hem de treballar per amar
i servir a Déu en aquesta vida i amb aixó salvar
ránima. I que totes les coses que ens porten a Déu
són bones encara que semblin lletges i ens facin pena

tre de mi mateix. Prou que
ressó 1 Perqué jo buscava

era

JAUME RAVENTÓS

f er

sobre d'ell

no es troba sinó sorra salada,
de fustam damunt la sorra i
muntar l'edifici. Va servir per al cas
es

cavi

engraellat

un

van

parell d'anys més tard el van destruir. No sé
si hauria aguantat gaire més. No calia mirar massa
prim en una obra que només tenia de complir una
missió fugissera.
Jo, peró, no vull ésser mai destruit i tinc al cor
ambició d'eternitat perqué sí, perqué la tinc i perqué
Déu me l'ha donada. No puc seguir aquell sistema.
i

un

Vull reposar damunt Déu i edificar tan altes torres
que arribin fins a Déu. I si em costa la refonamen
tació, que cm costi, que després de tot bé prou que
Déu m'ajudará si Ehl veu que doblego l'esquena,
pico i suo.
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Bages
Kit

El seu apóstol a prop meu va ésser aquell Mossén
Frederic Clascar, inoblidable deixeble i entusiasta del
magne prelat, a la influacia del qual penso que dec,
després deis meus pares, tot quant jo sóc, de manera
que essent ell bon fill del Dr. Torras, jo miro el gran
bisbe com el patriarca del meu esperit. Vaig veure'l
per vegada primera a un lloc que per a mi ha sigut

L

R. RUCABADO

sions i idees mundanes, com coneix millor la posició
d'un campament qui el contempla del cim de la mun
tanya, que no pas el qui és dintre d'ell". Aquesta so
birania de la visió enlairada no la deixa ni en cir
cumstáncies trágiques, ádhuc próximes a ell. Des
prés de la persecució de juliol de 1909 quan en aquella
setmana trista foren profanats i saquejats convents
d'intims afectes; la capella de la Mare de Déu de i esglésies de la seva ciutat diocesana Manresa, es
Montserrat a la Seu de Barcelona. Celebrava el Bisbe crivia : "aquest espectacle diabólic... Nos mou a diri
missa de comunió de la Lliga Espiritual, i el vegí gir-vos la nostra paraula evangélica, per a cridar-vos
asseure's, com ell solia, en f unció de doctor, en pro
a la reflexió, a fi que la tremenda ensenyança ens sia
nunciar la plática. D'aquella plática no en vaig rete
útil, i contribueixi a elevar el nostre esperit a la
nir més que una frase, una sola, peró la lligó del seu
serena regió de les idees eternes, contra de la qual
accent ja valgué per tota l'homilia. Amb aquella veu
no hi ha rebelió possible" (2).
calmada i el seu to magistral, digué... "aquesta Ce
Per aixó insisteixo en figurar-me el bisbe Torras
lestial Senyora...", i era quelcom més que l'accent i Bages com una alta muntanya, i la més alta sens
d'un gran ambaixador parlant d'una gran reina, per
cap mena de dubte, de la Catalunya moderna, perqué
qué la majestat s'avenia amb la dolçor maternal de la relaciona i organitza com un sistema orográfic la
Santíssima Dama. En sortir de la missa vaig ésser-li vida i la renaixença del nostre poble amb les tradi
presentat un moment, i a la tarda el mateix Dr. Clas
cions, la histeria, i especialment amb el cristianisme,
car
amb l'Església i amb Roma, donant per la seva espe
m'acompanyá
a f er-li una visita. Del que cm va
dir gairebé puc repetir que tampoc no en recordo cial adhesió al
Pontificat un valor internacional al
res; gran
era la meya torbació, i doble, perque jo
seu record i a la causa que ell representa. EH ha lli
no
havia mai parlat amb cap senyor bisbe, i vaig gat la nostra terra amb qui millor podia : amb el
cometre nombroses faltes de rúbrica. El que retinc Papa, que és la major altura visible en el món.
es la
música de les seves paraules : la gravetat, la se
Immens és, per tant, el benefici que devem a Déu
rietat, en funció d'una afectuositat exquisida i de Nostre Senyor per haver suscitat d'entre nosaltres
licada, familiar a voltes, peró sempre expressada en un baró de tanta estatura i relleu, les dimensions, la
to greu. Em
va recomanar certes lectures i estudis,
paraula, l'eficacia del qual presidirá la nostra histó
principalment un autor d'História de l'Església. No ria present i futura; tal com presideix la nostra his
el vaig mai
recordar. Era ell, l'autor que m'interes
teria antiga Sant Ramon de Penyaf ort. D'ell, com
saya. Eh l sí que hauria pogut dir, si hagués tingut d'una serralada central deriven les aigües que fe
l'especial temperament de Sant Francesc, alió que el cunden i sacien la set d'esperit per tot arreu de la
Seráfic digné a un novici : "Sóc jo, que sóc el teu nostra terra.
breviari". Terminada la visita, Mossén Cascar em
Posseidor el qui aixó escriu, de la major part de
demanava :
les seves pastorals en l'edició original, estimo el plec
No és veritat que un hom surt de parlar amb de fascicles multicolors, que duen les llavors de
eh l com si hagués
grandesa, les lliçons d'un pastor que pastoreja no una
pujat a una muntanya?
Vet aquí la sensació, vet aquí la comparança mes diócesi sinó una patria, i no per als seus dies sola
Justa, en tractar, o en llegir, el Dr. Torras i Bages. ment, sinó per longitud de segles. En dona per a tots
Des de la primera ratlla, des deis primers graons, es els estaments. Són regles generals de viure, de filo
Puja; tot es resol en elevació. 1 totes les compa sofia práctica, que ell deja, de religió, pietat, culte
ra/ces amb les muntanyes poden d'ell f er-se amb litúrgia, morals, socials, obreres i patronals, pageses,
ProPietat.
La seva personalitat, la seva obra, tenen per a les mares, per als intellectuals, la clerecia, els
de les muntanyes
l'altitud, la visió d'horitzons, la regulars i les monges, els mestres, els polítics, els
serenitat, la sanitat, l'aire pur, el cel i l'espai, la cor homes d'Estat, els músics, els canta'res, els artis
relació amb altres muntanyes, les f ontanes de salut, tes ; comentaris sub specie eternitatis d'esdeveniments
leS neus garantia de
vida i d'energia, les boscúries
(L'enigma de la guerra, La glaria del martiri...),
repós, l'oxigen vital. Tot aix6 ho conté el Dr. Tor recordances tradicionals i patriótiques, apologies de
ras i Bages, i ell
mateix és una muntanva espiritual, l'Església i del Papa. Inicia i compren alhora to
que presideix i enriqueix la
patria, talment com d'un tes aquestes ensenyances la pastoral d'entrada. La
altre gran baró de Catalunya digné un poeta nostre : Ciutat de Déu i l'Evangeli de la Pau, resumint-se
totes en la darrera, La cibncia del patir, que es la
Tu creixes en arbredes i fonts i fondalades
síntesi segellada per la seva ma trémula de morent,
Oh, cim
de tota la saviesa cristiana de la vida i de la mort.
Aqueix valor panorámic i orientador de l'altura, dl En La Tradició Catalana dóna la benedicció al senti
el sabia i mai
no el deixava : "La societat —din— (i),
ment i tendencia regionalista, pel qual Déu Nostre
la coneix millor
qui la contempla del cim estant Senyor suscita energies noves i fecundes en aquesta
d'una vida superior a les baixes corrents
Catalunya per segles adormida. 1 en el conjunt de ses
de les pas
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ensenya i alligona no sois la pietat i religió,
sinó l'art de la vida ; ensenya a viure a tots i a tot
hom : poble, f amílies, professions i estaments ; ca

pastorals

dascú té a la pátria així com a la Ciutat de Déu, lloc
i funció assenyalada.
La present Quaresma en fa exactament vint-i-cinc
que el! escrivia La confessió de la fe, "contra la va
nitat deis que es diuen inte•lectuals", que resumeix
d'una manera admirable el problema del viure, del
perqué, el fi i l'objecte de la vida humana, que els
cristians tenim tan clarament resolt (per bé que prou
oblidat sovint), i que els bornes d'ateneu, penya i
redacció enterboleixen amb estéril agnosticisme. Es
el problema del pa de l'esperit, el problema del socia
lisme, i el gran bisbe declara amb veritat coratjosa
que no és el pa própiament go que recerquen, sinó
que certament aquest pa per a ells és el de l'esperit,
que enlloc troben, i del qual el crostó de farina és
el símbol. "La mateixa activitat deis escriptors so
cialistes i anarquistes que sembla, i fins ells diuen
que treballen per al pa que satisfá la fam del cos,
ses doctrines demostren que go
en ses teories i en
que els falta és el pa de l'ánima". "Es l'agulló espi
ritual d'una ánima buida. I en tots els ordres socials
la gent f amolenca abunda. Literats, artistes, polítics,
homes de negoci... van perduts i cada u cerca un ali
ment per a satisfer la fam del seu esperit... El males
tar del nión no és per falta de pa, que mai no faltará
sobre la terra : és perqué la gent no fa cas del

pa" (3).
I com que tot aquest altíssim, i dar i saludable
adoctrinament, aquesta provisió de pa de l'esperit,
una vida recta, austera (aquí sí que
és un tópic de redacció), intensament
pietosa, vida viscuda amb unció i serietat impressio
nant, i essent ell mateix una predicació vivent, sense
tara ni fallida, donant a la seva persona, paraules,
ministeri sacerdotal i funció episcopal, el mateix ac!
cent de dignitat i respecte que revesteix els seus es
crits, per aixó en el poble deixá petjada profunda i
admiració dels esperits. Per aix15 es comenga a trobar,
ara, que estem en presencia d'un d'aquells casos que
tenen un marc propi en la veneració tradicional de
l'Església als olorosos de santedat. El retrat f oto
gráfic del Dr. Torras i Bages que publicávem fa
pocs números al davant de l'allocució del P. Ignasi
Casanovas (N. 500, 14 febrer), plasma f orga bé l'ex
pressió greu i severa, tot i essent moderada i paternal,
d'aquell digníssim rostre. Per la seva figura física i
moral, essent la varietat deis sentiments que cada
un dels sants encarna, gemmes de tall i coloració dis
tintes en la corona triomfal de Crist, personificará
el bisbe Torras i Bages, el Sant, i encara podríem
afinar més : l'Angel de la Gravetat.
Eh va prendre part molt activa en el procés de ca
nonització de Sant Josep Oriol, i en la beatificació de
Pere Almató, missioner dominic mártir al Tonkin,
del seu bisbat, fin de Sant Feliu Sasserra. Bé pot
aplicar-se a en mateix go que ell escriví de l'exemplar
sacerdot barceloní, qui per cert f ou a Vich on rebé
ordres sagrades, de mans d'un predecessor del doctor
Torras i Bages (4) : "Tot el seu ésser catequitzava ; les
seves paraules, els seus gestos, els seus costums, la seva
oració, la seva rnissa". Tots els sants s'assemblen,
i l'elogi del capellá Josep Oriol pot també acomodar
se al bisbe Josep Torras. El poble ha vist en aquest
contemporani la mateixa unitat : era bisbe vint-i-qua
íre hores cada dia, com s'ha dit en felicíssima frase,
va

lligada

l'austeritat

amb
no

A

S
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I

A

que convé que no es perdi perqué és un resum bio
gráfic, i vol dir que tot el dia sencer, de dia i de nit,
veritable i
en públic i en privat, es portava com el
representant
de
i
i
de
Crist,
legat
típic funcionan
Crist, com ell mateix va escriure a la porta del seu
casal. Ehl ha ensenyat la santedat, i convé, ha dit ehl
mateix, que sigui "la santedat, servida per sants" (5).
I també podríem adaptar-li un vers d'un clássic que

m'ha sortit al pas aquests dies, que de passada recor
da alió mateix que déiem, que tenien els pagans cons
ciencia del bé, i del bé superior, sinó que els f altava
la llum i la grácia de la Revelació per a practicar-lo :
Cura deum di sint,

et

qui coluere colantur

Bé podem substituir cristianament els déus pchs
sants, i traduir pensant en el Dr. Torras i Bages,
curador de Sant Josep Oriol i del Beat Almató : "Que
siguin sants, els qui han curat deis sants, i als qui
han retut culte, culte sigui retut".
Jo af egeixo el meu prec i la meya pregária, a
gua de l'a•locució del P. Ignasi Casanovas, dema
nant que s'introdueixi la causa de beatificació del
bisbe Dr. Josep Torras i Bages, qui en vida ens en
senyá, en el tracte que ell inspirava, en el respecte
i veneració que eh l imposava, en la unció i en el per
fum d'encens amb qué obrava, parlava i escrivia,
com és la santedat práctica vista d'a la vora. Convé
que tothom s'hi afegeixi, a més, per utilitat de Ca
talunya. Catalunya necessita un sant, la Catalunya
moderna está f returosa d'un Pare i patriarca que l'es
tructuri i l'aixequi, i que com una muntanya dibuixi
el perfil de la terra, domini el territori, projecti ombra,

els corrents vitals de l'aigua i l'aire, orga
nitzi el clima moral.
Convé, la canonització del bisbe Torras, per interés
espiritual i fins temporal de Catalunya. "En el món

dirigeixi

considera de suma importancia —ell mateix va dir
són
en el Mes de Sant Josep (6) ; aquestes paraules
de bon meditar en la propera festa del popular Patró
de l'Església universal—, per a les necessitats de
la vida temporal no solament la possessió de rique
ses, el gaudir de salut, sinó també el tenir amistat
amb persones poderoses que en cas de convenir
procuri per nos
ens puguin *dar. Convé tenir qui
tres necessitats i def ensi la nostra causa". "Tots
els sants són escoltats per Déu". La ProvidIncia
Divina ha posat Josep Torras i Bages per a conso
lació, fruit i profit de la Catalunya moderna, i be
podem acomodar-nos també, pensant en ell, l'Ite aci
Joseph, del Génesi aplicat al Pare nodrici de Jesús,
i extensiu igualment a tots els Sants Joseps (Cala
sang, Cupertino, Oriol), ministres del Ministre de
es

la

providencia

i de la pau.

(1) Preces Tomistas. Fragment reproduit pel P. Ignasi
Casanovas, S. J., en el fascicle El Dr. Josep Torras i Bages,
Bisbe de Vich, de santa memaria (1916).
(2) Carta-Pastoral La Glaria del Martini (Agost 1909).
(3) La Confessió de la fe, Carta-Pastoral (1906).
(4) La ejemplaridad sacerdotal de San José Oriol, Carta
a los sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Vich (1900.
Aprofitem l'oportuna ocasió per a fer públic el nostre
fragi contrari al projectat enderroc de l'església de Santa.
Clara de Vich, on rebé el gran sant de mans d'un bisbe vigota
les ordres sagrades.
(5) Ibid.
(6) hm. Dr. D. Josep Torras i Bages, Bisbe de Vid'
Mes en honor del patriarca S. Josep. Dia II. Meditad&
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Els católics

podem ésser mai estatistes. L'Es
l'organisme suprem dins
so
cietat civil; peró no l'únic organisme. Hem de la
creu
re en el
seu predomini dins la seva esfera propia
d'aedó ; peró no podem donar-li un domini únic,
total, absorbent de les altres organitzacions
socials.
Algunes d'aquestes organitzacions es defensen
ja
per elles mateixes, per
l'arrelament profund que te
nen en el dret
natural i en la
dia; per exemple, la familia. vida practica de cada
Altres organitzacions
cal que siguin
defensades,
puix
la seva funció social
no
es

no

nosaltres

a

potser

tan

clara

com

l'anteriorment citada :

exemple, les organitzacions professionals.

Per
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rorganifzació corporativa
PER

tat es per

L

teoria católica és, dones, una teoria
profunda
social ; en ella els elements socials pró
piament dits tenen tanta importancia com l'Estat
ment

GASTON GERARD

davant de l'Estat; solament així l'Estat no abusará
de la seva f orça i del seu poder.
? Qui havia de dir que precisament el predomini
deis corrents individualistes, destruint tota Forga
nització social intermédia entre l'individu i l'Estat,
havia de portar com a conseqüéncia el predomini de
l'Estat i l'absorció d'aquells drets individuals que
precisament es volien defensar ?
*

* *

La

conseqüencia d'aquesta doctrina, sintéticament
exposada, és la de qué des del punt d'obir católic
cal afavorir tot alló que

signifiqui

resurrecció de

corporacions, d'entitats socials de tota mena.
Un dia es destruiren els gremis ; i avui, per

a

la

defensa deis drets del treball, per a la defensa de la
vida, de la salut, deis interessos económics i socials
mateix ; i en el terreny practic quasi ens
del treballador, cal aixecar noves corporacions que
atreviríem
a dir
que han de tenir més importáncia i han d'ésser vinguin a
substituir aquells gremis.
tractats amb més cura que l'Estat mateix, ja que
Altre dia, en nom de l'esperit centralitzador, anti
pateixen de les tendéncies absorbents d'aquest pel sol católic, es destruiren les institucions
culturals i be
fet d'ésser més fort,
més abassegador de tota acti
néfiques, deixant-les mortes i eixarraídes només que
vitat i de tota róle social.
amb
Ileis dites desamortitzadores ; i avui es veu
La doctrina católica és perfectamente harmónica, altre les
cop la necessitat de qué les institucions socials
equilibrada. Les estructures socials, segons ella, no i benefiques es recolzin novament en les f orces so
han d'ésser absorbides unes per
altres, sinó que han cials per tal que tinguin vida própia i exuberant.
mantenir-se cada una en el seu lloc, sense majors
Més tard, f oren els Municipis els destruits en nom
mterferéncies que les necessáries per a obtenir un també de les lleis desamortitzadores
i del centralisme
equilibri perfecte i total. Cada roda en el seu
lloc; eixorc que tot ho arrabassa i res no vivifica; i avui
cada engranatge
complint la seva funció.
es tendeix novament a donar
importancia a la vida
Tot el que sigui sortir d'aixó és
desequilibrar
la comunal en tots els seus aspectes dotant els munici
societat i constituir algun deis agrupaments
d'ella pis de medis propis, suprimint respecte d'ells la vi
abassegador deis altres. Es el que passa moder géncia de lleis desamortitzadores,
com
ho ha fet
nament amb l'Estat. El predomini social de les cor
de manera expressa el propi Estatut
póracions professionals fou retut amb l'Enciclope darrerament
Municipal.
dsme i la Revolució francesa ; es va creure que ca
I així successivament.
!ia defensar l'home individual contra la corporació,
Doncs bé ; les tendéncies corporatives dins el món
1
el resultat ha
l'absorció de l'home individual del treball cal que siguin per nosaltres afavorides,
p‘er alió que és estat
més fort que la corporació, l'Estat. esguardades amb simpatia i acaronades amb
fe. No
va trencar l'equilibri i, com
a conseqüencia, ha
ens referim, és ciar, a l'organització
corporativa del
Predóminat l'elernent més fort : l'Estat. Es volien treball tal i com ara és plantejada;
defensor els drets individuals, i ara resulta que en lor intrínsec i sí solament el valornodeté ella cap va
la iniciativa.
Molts pobles del món aquests drets
són desconeguts Peró aquesta iniciativa ja no será deixada de la má
Per l'Estat i que en
tots els pobles es troben a la per cap home de seny ni per cap governant, i cal
tila del
tnateix qui pot reconéixer-los o deixar-los que a ella, amb tots els retocs
básics i fonamentals,
de banda.
aportem el nostre esforç considerant-la
perfectament
d'acord amb la nostra doctrina católica i social.

tranquillament

* * *

la

Per aixó

cal que entre l'Estat i l'individu hi

,corresponent jerarquia

hagi

d'institucions i de valors.
la familia; després, les
organitzacions socials
corporatives, ja siguin representatives del món
Pr.ofessional, ja del món de la cultura (Universitats,
Escoles, etc.), ja del món de
I,art, etc.;Académies,
finalment,
cal que aquestes organitzacions
tinguin una representació
en la vida deis organismes
de dret
públic començant pel Municipi, seguint per
la
Regló (destruint tota entitat falsa
la
intermédia, com

P1.-Inler,

1.,1ceus,

Provincia)

Solament

i

així

darrerament

per

l'Estat.

no es trobará
enf ront de l'in
dividu i solamentl'Estat
així aquest no es trobara anorre-at
Per
l'Estat. Una jerarquía de
valors i d'organitza
cions

constituirá la millor salvaguarda de
l'individu

OBRA INTERESSANT

Vida de

St.Joan Bta. Vianney
(Rector d'Ars)
per

CIVERA I SORMANI

Preu: 2 pessetes
Es ven a Fontent de Pietat
a altres Ilibreries católiques
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De Buenos Aíres estant
PER

EL

GRAN

rRACAS

DE LES GRANS MISS1ONS

PRO

rESTANTS

quarter
i si la

i els

JOSEP GAZO,

Prev.

en totes les places
gran prediquen tres i quatre; no té
que tots quatre obertament es con

diumenges prediquen

plaga és

cap importancia
La propaganda protestant.— Pluja d'or.—Polí
tradiguin, i després de predicar toquen una guitarra
—"L'Exbr
Federal.
tica i no Religió.— L'Església
i canten.
cit de Salvadó".— A la parróquia Inés protestant.—
negatius,
Els resultats d'aquestes missions són
Comparant els fruits.— Contra la Mare de Déu.—
dóna
incre
reguen, peró Déu no
Pródiques protestants.— El públic no en fa cas. ells prou planten i parróquia
Bue
protestant
de
més
ment. Estic en la
Missionant per les places sota envelats.— Fins
luterans
general
deis
; fa
quarter
Aires,
en
el
hi assisteix el President de la República, general nos
que la nostra
treballen,
mentre
que
ells
de
molts
anys
obertes.—
Més
Uriburu.— Esglésies sempre
parróquia sois fa cinc anys, encara está en construc
quaranta temples en cinc anys.— La nostra força.
ció. Després de tants anys d'estar sois, d'omplir to
—

de pre
Sud
tes les cases de bíblies i llibres protestants,
Es intensa la propaganda protestant en tot el
i
places
sergentes
per
totes
les
dicar els sergents i
américa, millor en les capitals sudamericanes, per
en
protestant
propaganda
militares
f
er
que on no hi ha comoditats per pastores i pastors i carrers i les
el poble amb or i de
pricipalment on no hi ha interessos polítics no hi els cafés i bars, d'enlluernar
fins
de pobres sagristans
voler comprar apostasies
tenen missions.
cap fruit. Tot
conquesta,
f
et
cap
El missioner protestant no éS com el católic que amb or, no han
Verdad,
luterana
deis lute
Luz
y
revista
protes
inútil.
La
per Déu ho deixa tot i es despulla de tot ; el
subsectes
essen
18
bagatge. rans units (sois de luterans hi ha
tant no deixa res, s'ho emporta tot en el seu
de
mes de
Nordamérica)
del
diferents
a
pastors cialment
Costa més de sostenir el luxe de molts deis
quatre
ca
193o
durant
l'any
que
han
f
et
sembre,
diu
protestants d'aquí que una rnissió católica.
gairebé
tos
els
noms
i dinou baptisrnes i
Deis Estats Units surten sois per les missions saments
administrat
hem
alemanys,
nosaltres
sudamericanes protestants ro.000.000 de dólars cada són anglesos o
el baptisme a 734 i hem consagrat 194 unions matri
any. He llegit en una revista protestant que en aques
missioners estrangers i monials. Reconeix la revista luterana el gran f racás
tes missions tenen 3.249
numéric, peró diu que els missioners protestants han
6.000 del país i en una revista de la secta episcopa
sudamericá,
s'ha
fet
fet una obra gran. "Recordemos que las libertades
liana que per vencer un católic
que hoy gozan estas naciones corno la del matrimo
el cálcul, que costa 1.316 dólars. Avui que escric
conquistadas principalmente median
aquestes linies he batejat sub conditione a tres que nio civil fueron
esfuerzos
de los missioneros protestantes".
te
los
ho estaven en una secta protestant ; als pocs que ad
missioners, diu la mateixa re
triomf
dels
vé
Altre
d'escrúpols
ministren el baptisme, després, plens
laicització
deis cernentiris. Els protestants
vista, és la
nen a nosaltres.
Estats Units per portar Jesu
demanen
milions
als
Les missions protestants tenen un fi polític, la in
el total fracás, tenen el
Sudzmérica
i
davant
a
Sudamérica.
No
han
crist
fluencia nordamericana en tot el
arrencar la creu de la
treballat
per
valgut res les protestes deis protestants d'Europa consol d'haver cementiris.
familia
i
deis
que volien que aquests milions s'esmercessin en
Per portar Jesucrist al poble, més que predicar
terres d'infidels. El Dr. Inman, secretani del Comité
reneguen de la Mare de Déu per totes les pla
rnissional protestant, escriu que els Estats Units no d'Ell
cantonades. No saben on van, perque no van
tindran relacions comercials i polítiques bones fins ces i
el
Sud
que tinguin relacions espirituals bones en tot
La predicació del ridícul exércit protestant l'escol
américa, i en la revista evangélica que s'edita a Bue
minuts
últim, diu, el poble ar
ten sois alguns bornes que es deturen uns
nos Aires, mes de novembre
re
senten
deturen,
hi
d'Espanya
imita
la
curiositat,
les
dones
no
es
per
gentí que en fer-se independent
de
homes
l'instint
que
els
just
que
pugnáncia,
elles
més
política
deis
Estats
Units
és
tenen
constitució
missions
Les
bellesa i el protestantisme és lleig.
imiti la seva religió.
grans envplats
Preseindint deis Credos diferents de les diverses parroquials que f cm nosaltres sota
'c'nt populars. Vénen una gentada, ell
en les places
sectes nordamericanes que per elles el Credo és d'im
parróquia
a la nostra
portáncia molt secundaria, s'han unit conservant un any hem fet dues missions
bap-.
inolts
confirmacions,
hagué
1.200
i en elles hi
la independéncia per la conquesta de tot el sudaméri
assisti
;
l'últim
dia
hi
legitimacions
d'
unions
f
ront
de
tismes
i
Una en
ca. Ens trobem, doncs, l'Església
el president de la República general Uriburu.
l'Església Federada.
Federal nord
Les esglésies católiques sempre obertes i sempre
El treball missional de l'Església
San
es
troben
en
fidels
que entren i surten per fer la visita al
americana és immens, les capelles ja
setnpre
protestants
tíssirn Sagrament, les capelles
totes parts, els collegis que tenen són molts, dintre
collegi
de
tancades, els dies que tenen culte hi assisteixen sople1
tenen
un
límits
de
nostra
parróquia
els
poques f amílies protestants vingudes d'Europa
l'avenç peda
22 professores i i8 professors amb tot
dele
sois elles. Molts deis professors i prof essores
orf
elinats,
editorials
gógic i confort moderns ; tenen
diumerlge
el
protestants
penden
la
missa
no
i per propaganda l'exércit de salvació. L'exercit de collegis
protestant.
salvació són homes i dones vestits d'uniforme com i no entren a l'església estimen ni els odien, a nos'
protestants
ni
els
Als
graduació
militar
els nostres porters, tenen en ells
cor firle
sergents i sergentes tinents i tinentes etc. Tenen altres ens estimen i ens odien i arribem al
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d'aquells

que no sospitem. Després de legitimar mol
que sois estaven inscrites en el registre
civil, he vist una alegria gran i com espurnejant
els
ulls m'han
descobert que s'havien tret un pes de
tes

Davant la comédia de l'Església Federal, que cos
de dólars cada any als Estats Units,
sento tota la bellesa i grandesa de nostra santa mare
l'Església Católica. Tenim a Déu, els dólars planten
i reguen, peró no donen vida, la vida la dóna Déu.
I vivint en mig d'aque.rta descomposició i desf eta
protestant que apesta, sento l'orgull d'ésser fill de
nostra santa triare l'Església Católica que té una
força divina, perqué té les arrels no a la terra, sinó
al cel i per aixó en tots els segles i pobles rebrota i

unions

ta io.000.000

sobre.

Grácies

s

a

Déu

aquí

treballa molt ;

es

en

han construit més de quaranta esglésies

cinc anys

i algunes
d'elles grandioses i riquíssimes. El Papa Pius XI vol
que arribem al poble,
a passar més d'una hora infor
mant-se de les missions a les places sota envelats i
es Ehl
el Papa de les missions que envía ara una
congregació religiosa que ompli d'escoles católiques,
no el cor de
la gran ciutat argentina, sinó els ravals.

(mina.

Aires, febrer 1931.

Buenos

De átrbsísténdes

L'encaríment

Comentaris

de la vida

Ja fa dies que veiem el preu de o'35 ptes., en els
llocs on es venen patates, i no ens en sabem avenir.
Pot dir-se que aquest preu de o'35 pts. és el nú
mero índex, el tipus indicador de l'estat de les sub

sisténcies

Barcelona.
El preu del pa sof reix coaccions oficials ; el d'a
cluest popular tubércul, no. ?1
sabeu que vol dir les
patates a o'35? Vol dir l'escassedat d'aliment a infi
nitat de llars. La penúria de moment. La
gana per
a un
terme no llunyá...
COM s'ho faran els obrers amb les patates
pro
vidéncia del pobre a preu tan ruinós ?
a

—

—

*

*

La premsa
Un deis problemes que més preocupen a la gent
que hi veuen de lluny és el de la llibertat de la premsa.
A Anglaterra, la facultat que s'arroguen els peno

distes d'insultar i infamar els homes públics, no els
cap al cap, i ara es busca allí el mitja perqu, d'una
manera automática, els homes públics ofesos per les
criminals audácies de la premsa, puguin defensar
se i tornar les coses a lloc en les
mateixes columnes

seguit, per dir-ho així, del periadic difa
perjudici de les sancions judicials més
serioses. Aquest dret de les víctimes vol rodejar-se
2

a

corren

mador,

sens

de tals garanties que, mai per mai, pugui donar-se
el cas de qze quedin burlades. Ho trobem inolt just.

Aquest quart poder

*

desmandat

Les

nostres

autoritats sembla que no In vmen
en aquesta rnatéria.
Hom ja está tip de cridar l'atenció i d'indicar
los camins per a alleujar, si no resoldre, aquest con
filete permanent que tantes de penes i tants de pe.rills comporta. El Mercat Central, que
tenia de po
sar les
verdures directament a les mans deis compra
d°rs, solanient ha servit per encarir-les. Aquí el
rernei únic és aquest de suprimir intermediaris,
de
venclre directament els venedors als compradors.
de cap ull

*

*

*

S'acosten les eleccions municipals.
gran problema de la
moralitat pública
pletament negligit,

1099

Després del
aquí com

—

no n'hi ha cap de més gran,
més urgent, ni més
neguitós, que aquest de la
carestia de la vida. El problema del viure
!
El programa de la próxima
lluita municipal po
—

Ui

dria escriure's en
dues paraules morditat i barator.
Les patates a o'35 el
quilo, són com un libel de
repudi per tots quants
els hi han portat, o ho han
perrnés i els hi mantenen.

der i

va

de l'Estat que és la premsa,
va esdevenint el primer po
impossible la vida deis altres poders.

com ara

fent

esta,

Cal que acabi aquesta ominosa i
dura, com més aviat millar.

insuportable dicta

La Cambra dels Lords

d'anys des que la Cambra
entre les quatre columnes basi
ques de la civilització europea: el Vaiica, l'Estat ma
Han pa,ssat bastants

deis Lords

figurava

jor aleniany,l'Acadbmia francesa i l'esmentada Cam
bra. Anys enrera sofrí un eclipsi que la deixá a les
fosques; com si no existís. Ara s'ha anal revifant.
L'altre dia va rebutjar el fcvmós bill sobre educació
que perjudicava tant l'ensenyament religiós, contra
riant el govern amb una independhicia que recordava
aquells bons temps de la Cambra deis Lords, arbitre
de la política mundial i que tant al viu evocava la
memória d'aguan Senat roma "assemblea de reís".
Ja feia falta.

Llegiu i Propagueu la premsa católica.
No vulgueu que la premsa sectaria arrebas
si la fe del cor del poble.

C
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La vida de Lleó XIII
PER

III

MONSENYOR PECCI,

J.

CIVERA I SORMANI

fe deis seus súbdits. Era profundament
católica.
Era tan gran el prestigi de l'arquebisbe Pecci,
que en la cort va causar una impressió molt tala
guera. Era tan prudent i tan amable que de se
guida es va saber guanyar les simpaties deis cato
lics i ádhuc deis enemics del catolicisme.
El nou Nunci visita les ,grans institucions cata-ligues. La clerecia belga haya aconseguit donar
un fort impuls a l'ensenyament. El collegi de Sanf
Miguel, una de les institucions més glotioses de
ratge la

NUNCI

APOSTóLIC

L'any 1841 fou nomenat delegat de Perusa. Els
elements revolucionaris s'uniren per a fer tronto
llar els Estats del Papa, i per aixd calict que els
homes que es posessin al seu davant fossin enér
gics i de gran talent.
El centre principal d'agitació era Perusa, capi
tal de la Umbría. Les doctrines que arribaven de
Franca, amarades de llibertat i d'indepenüncia
política, feien molt difícil el govern d'aquella ciu
tat, on existien moltes societats secretes. Mazzini
es va
servir de la forca d'aquestes associacions
secretes per a pertorbar l'ordre social.
Al cap de poc temps Gregori XVI féu un viatge
a Perusa, i va poder constatar la influencia bene
factora de monsenyor Pecci. La ciutat, malgrat
les campanyes de difamació deis elements revolu
cionaris, el va rebre amb gran entusiasme. Quan
s'acomiadá de monsenyor Pecci,li digué: "Em re
cordaré de vós."
El poble l'estimava pro fundament. Es renovaren
els municipis, i als tribunals de justicia els doná
una nova estructura, aconseguint que fos rapidís
sima la tramitació deis plets. Creá or,ganismes per'
a fomentar el petit estalvi. Creá també escoles per
als pobres i la classe mitja i reorganitzá el Col
legi Rosi de Spello, nomenant pro fessors compe
tents. El Papa l'havia fet visitador apostalic d'a
quell Collegi.
Gregori XVI, qui coneixia els merits de mon
senyor Pecci, el nomená Nunci apostólic en la cort
de Brusselles. Fou elevat a la dignitat arquebisbal,
amb el títol d'arquebisbe de Damieta, essent con
sagrat el día 19 de febrer de 1843 a l'església de
Sant Llorenc. Tenia trenta tres anys. El Prelat
consagrat fou el cardenal Lambruschini, secretan
d'Estat.
El dia 19 de marc l'arquebisbe Pecci s'acomia
clet de Gregori XVI, i abandoná Roma per a di
rigir-se a Brusselles.
En aquell temps els catolics belgues havien sos
tingut, i sostenien encara, lluites aferrissades con
tra els enemics de llur fe i llur espiritualitat. Els
holandesos havien endogalat l'esperit deis católics
belgues, i aquests, en separar-se Belgica d'Holan
da, volien obtenir la llibertat de consciencia, tal
com havia estat estipulat en el Con grés de Viena
Al Parlament hom lliurava grans batalles.
Quan l'arquebisbe Pecci presentá les seves ere
dencials com representant de la Santa Seu a la
cort de Brusselles, regnava en aquella nació Leo
pold de SaxOnia. Protegía la religió pro testant
era membre de les societats malóniques. La seva
esposa era fila de Lluís Felip, rei de Franca. Mal
grat l'actitud del rei, ella defensava amb gran co

Brusselles, va colpir extraordináriament
arquebisbe, que tanta d'importancia donava a la
formació inteblectual de la joventut católica. Criclá

fortament

la

seva

atenció la

famosa Universitat

Lovaina, creada pels bisbes belgues per
a contrarestar la influencia perniciosa que damunt
la joventut estudiosa exercia lct Universitat de
Brusselles, la qual era protegida pel rei i pels ad
católica de

versaris del catolicisme.
En aqueas temps, els partits polítics es comba
tien apassionadament, i, per tant, calia que el re
presentant de la Santa Seu sabés esgrimir en els
moments decisius l'arma subtil de l'habilitat i de
la diplomacia. Monsenyor Pecci va anar a poc a
poc con quistant l'amistat i la simpatia del rei Leo
pold. Aquest no solament l'admirava per la seva
poderosa inte•ligencia i per la seva vastíssima
cultura, sinó especialment perque era un sacerdot
de vida immaculada. Al rei l'impressionaven ex
traordináriament les converses que sostenia amb
els polítics més hábils i temuts. Havia estat mol
tes de vegades el seu conseller. En la intimitat li
feia preguntes difícils, i monsenyor Pecci les con
testava planerament, com si les hagués llargament
meditades. Más d'una vegacla havia exclamat el
rei: "Nonsenyor, sou tan bon diplomátic corn ez
ceUent eclesiástic." La reina Lluisa Maria li tenia
una gran veneració i u
havia demanat que la be
neís a ella i als seus fills.
Entre els Pares jesuites i la Universitat de Lo
vaina hi hagué una mica de tivantor. Al collegi
de la Pau, de Namur, hom va crear una cátedra
de Filoso fia. Aquest ensenyament estava reservat
als Serninaris i a la Universitat católica de Lo
vaina. Els católics van pendre part en les discus
sions i es van dividir. Els bisbes i un gran sector
de la clerecia propugnaven el privilegi de la Uni
versitat; i els jestates eren defensats per molte,
persones influents i poderoses.
Monsenyor Pecci, que devia la seva formacto
espiritual i intellectual als Pares jesuites, no va
voler decantar-se a favor de ningú, per tal que II°
a
hi haguessin vencuts i vencedors, i va invitar
acon
uns i altres a l'harmonia i a la concardia,
seguint que els dos partits acudissin a Roma a
exposar llurs pretensions.
Intervin,qué en tots els actes que es van celebrar
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favor de la cultura. En una reunió que els Pre
tingueren a Malines, va pro posar que fossin
educats a Roma els joves que constituissin una
esperanca per a l'Església.
Era amic de tots aquells que treballaven per la
gloria de Déu. El nostre gran filósof Jawme Bal
mes, després de publicar la seva obra cctbdal, El
protestantisme comparat amb el catolicisme, que
havia obtingut una gran ressonáncia a tot Europa,
visita Bélgica. Monsenyor Pecci el va rebre amb
una gran cordialitat i va donar un
banquet a ho
nor seu, al qual assistí la
majoria deis Prelats de
a

lats

Bélgica.

A les darreries de l'any 1845, Gregori XVI el
cridar a Roma. Per a recompensar els grans
serveis que havia prestat a l'Església i a la Santa
Seu, el va nomenar bisbe de Perusa. Aquesta nova
M'ocluí un gran sentiment, no solament a la cort,
sinó a tota la nació belga.
va

restiLt
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Els exercitants reunits

MANUEL
a

DE

O

MONTOLIU

la vila de Vendrell el diu

menge passat per solemnitzar el final de tanda deis
exercicis de l'FIotel de Comarruga i la benedicció

de la bandera de la Lliga, reberen una impressió que
sels esborrará de la memória tots els dies de llur
vida. No és cosa f reqüent veure un prelat celebrar
els sants oficis amb el cap embenat, immediatament
després d'haver sofert la primera dolorosa interven
ció quirúrgica per mor de les ferides rebudes en un
accident. I,'exemple del coratge del nostre estimat se
nyor Bisbe acudint a la solemnitat religiosa, oficiant
1 adregant als fidels la seva paraula paternal en unes
condicions que haurien justificat sobrerament la seva
abséncia, colpí vivament i profunda a tots els con
currents a l'acte. En aquells oficis sagrats veiérem
tots actuar alió que en podríem dir la "litúrgia del
dolor" simbolitzada per aquella venerable testa co
ronada per la blanca mitra de les benes i glasses que
cobrien. El Pastor f erit anant pels senders deis seus
Pasturatges a cercar i confortar les seves ovelles, re
dreçant-Se somrient, corn si res no hagués estat, i
,segnint fins al terme del seu camí, fins a trobarno

les

Quin heroic imitador del Bon Pastor ha estat ara
el nostre benvolgut Prelat 1 La multitud que emple
nava la gran nau del temple vendrellenc tingué una
tau forta
sensació de trobar-se en aquells moments
sota l'amorosa sollicitud d'un pare, d'un pare abnegat
que no té altra preocupació que
el bé deis seus fills,
que els ulls de tots es negaren de dolces llágrimes i
els cors de tots bategaren
a impuls d'una inefable
emoció. Jo de mi sé dir que mai no m'ha penetrat
tan cor endins la realitat del dolg títol de Pare amb
que la Santa Església honora la dignitat episcopal.
Indubtablement, aquesta emoció fou particularment
Intensa i profunda en els exercitants. Nosaltres sen
tiretn el sant orgull de veure'ns capitanejats per un
e.abdill que s'alegrava i
es gloriejava d'haver caigut
1 d'haver
donat algunes gotes de la seva sang en les
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La seu de Perusa no era arquebisbal, pera Gre
gori XVI, qui ja es trobava a les darreries de la
vida, aconsellat pel cardenal Lambruschini, va vo
ler que monyensor Pecci ocupés aquella seu, que
havia d'ésser centre de Factivitat revolucionaria.
El Papa preveia que la fúria sectaria cauria da
munt els Estats Pontificis.
Els reis de BNgica van perdre el millar conse
ller, i els católics el millor guiatge. La premsct ca
tólica va prodigar grans lloances a monsenyor
Pecci. Leopold I va voler condecorar-lo, per a po
sar de manifest la seva admiració, amb la gran
creu de l'Orde per ell fundada. I no satisfet d'ha
ver-lo condecorat, adrela una lletra a Gregori XVI
fent del !ove Nunci grans elogis i remarcant els
éxits formidables que havia obtingut en l'exercici
del seu difícil carrec. Aquesta lletra autógrafa no
va arribar a llegir-la el Papa perqzQ estava mo
rint-se quan hom la va rebre a Roma.

7nttbf rs.t 7•¦.(

d'emoció
PER

S
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vangades

del nostre exércit. Per les nostes ánimes
passar una frisanga inenarrable en veure davant
nostre el nostre estimat Bisbe donant-nos el més co
ratjós exemple d'amor abnegat a la nostra gloriosa
institució deis Exercicis parroquials. La seva f ag en
sagnada ens va posar vívidament davant deis ulls
a

va

corporals i espirituals la realitat del martini que tots
hem d'estar disposats a sofrir per la glória del Crist
i per la salvació de les ánimes, finalitats supremes de
la nostra institució. Oh quin exemple inoblidable per
nosaltes el d'aquest Prelat que s'ha constituit en pro
tector paternal deis Exercicis parroquials ! Ah! No
calia pas que ell ens digués amb paraules tremoloses
d'emoció que ehl no pensava ni somniava en altra
cosa que en la nostra institució. La seva preséncia,
la seva venerable testa cenyida amb la blanca mitra
del sofriment, ens parlaven amb més eloqiiéncia que
totes les paraules possibles ! Quin goig per nosaltres
seguir darrera un semblant capitá, i obeir un tan
amorós i abnegat pare !

Ara als exercitants ens pertoca completar l'acció
sobrenatural de les nostres pregáries en acció de grá
cies per la miraculosa salvació del nostre Bisbe, amb
l'aportació del nostre óbol en la subscripció oberta
per fer-li present d'un auto en substitució del que
restá convertit en desferres en mig de la carretera.
Els exercitants i els cat6lics de la diócesi de Barce
lona no podem deixar el nostre estimat Bisbe sense
un

instrument tan necessari per

a

la

seva

acció apos

tólica. EH, que ho dóna tot als pobres es mereix que
cada un deis seus fills espirituals u doni en aquesta
ocasió l'almoina proporcionada a les seves possibili
tats, perqué el nostre primer "pobre" és ell i aju
dant-lo i socorrent-lo en aquestes circumstáncies será
com millor imitarem l'exemple de la seva ,inesgotable
caritat evangélica. Exercitants, católics de Barcelona,
demostreu que sabeu correspondre a aquest amor ab
negat que el diumenge passat va demostrar envers
nosaltres el nostre estimat Pare i Pastor !

NÚMERO HA PASS A T
PER LA CENSURA OOVERNATIVA
AQUEST
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Del món del frebtill
Una derrota

significati...a

El govern laborista anglés ha estat derrotat en
discutir-se a la Cambra deis Comuns la reforma de
la llei de les Trades Unions. Pretenia esborrar prin
cipalment dues traves que afectaven al lliure f uncio
nament deis Sindicats Obrers : la vaga general prohi
bida, és a dir, declarada illegal, i la lliure exacció
de les quotes sindicals. Aquestes qüestions no són,
peró, per a tractades de volada perque tenen molts
caires i profundes ramificacions. Hom avui sois crida
l'atenció sobre la derrota del govern laborista en
punts com el de la vaga general o el lock-out en el
seu cas, que afecta a les entranyes de la vida ciuta
dana. La societat va defensant-se arreu del món.
proclamant el dret primordial de viure pel damuát
de tots els altres drets, tant d'obrers, com de patrons.
I aquest és el f et que volem fer constatar perque
és altament alliçonador. Tot l'ingent poder del la
borisme anglés i el seu ben provat sistema de govern,
no han pogut obtenir la derogació de les disposicions
amb qué els conservadors anglesos tragueren de les
mans deis obrers, fa pocs anys, la terrible arma de
la vaga general i altres de menys temibles. I en
voler-les vindicar per a ells, el Gabinet de Mac-Do
nald, ha estat derrotat. Es una gran lliçó.
La sopa deis

Qui

convents

havia de dir que a la ciutat més pode
rosa del món obrer, Nova-York, f oren els convents
els que donessin, de primer antuvi, solució a la crisi
de la fam provocada per l'atur forçós ?
Així resulta de les dramátiques narracions que pu
blica la gran premsa mundial sobre el procés de la
miseria popular a la metrópoli deis milionaris. Sac
seja el cor llegir-les. Ara com setnpre és la religió
católica qui acut prácticament i a l'instant a socórrer
el poble. Aquells inte•lectuals que es burlaven de la
sopa deis convents per clerical i humiliant la veuen
ara establerta al principal empori de la seva civilitza
ció.
Altrarnent, aquesta urgentíssima obra de caritat es
ven secundada per moltes persones de les altes clas
ses socials, i els obrers de Nova-York s'hi resignen,
per de prompte perque la necessitat no té llei, si bé és
d'esperar que el magne conflicte del treball trobi una
més adequada i permanent solució.
?

ens

Pesos exagerats
N'hem parlat dif erents vegades, peró no s'hi posa
remei. Els paquets o fardells de roba que es carreguen
en els nostres magatzems passen del pes noratal arreu
del món ordenat, que no té altre límit que la conve
niencia deis que enfarden generes. N'hi ha que pe
sen 3, 4 i fins 3oo quilos. Se'ns ha dit que n'hi ha que
pesen fins 600 quilos. Prou es coneix, de vegades, amb
els esforços que tenen de fer els obrers carregadors,
quasi tot ells de pits herculis.
? No valdria més, per tots conceptes, sub.lividir els
fardells, fent-los així més manejables i traient-los el
perill i la pena que comporten les maniobres deis
grans pesos ?

La situació als F,stats Units
La situació de Nova-York la pinten amb colors de
sois són pállida mostra telegrames con aquest,
verament interessant :
"Tota la premsa es fa ressó de la gravíssima situació
creada als Estats Units per la depressió que ha oca
sionat la crisi del treball.
La situació és tant mes greu per als sense f eina
perqué als Estats Units no existeix fons de socors
per als desvagats, ni indemnitzacions d'atur f or

qué

çós.
Quan

home es queda sense f eina als Estats
abandonat als seus propis mitjans,
puix ni tan sois existeix l'assegurança per a la ve
Ilesa deis treballadors.
Davant les portes de les esglésies, cosa fins ara
desconeguda als Estats Units, es reuneixen cente
nars de miserables que demanen almoina. Els asils
municipals de Nova York s'atapeeixen de gene to
tes les nits i han de quedar al carrer i dormir a la
intemperie milers de dissortats.
Tots els periódics convenen que la memória de
l'home no registra una miseria semblant als Estats
Units.
Durant hores i hores, interminables cues de sen
se f eina esperen en mig de temperatures molt crues
que els sigui servit un sandwich i una tassa de brou

Units,

un

es

ven

vegetal.

Al districte deis teatres de Nova York s'han ins
tallat cuines militars que en plena via pública dis
,tribueixen diáriament milers d'apats gratuits que
no basten per a alimentar mitjanament la desena part
deis famolencs de totes les nacionalitats, peró prin
cipalment americans.
Les autoritats es multipliquen per a cercar mit
jans per cornbatre la miseria que hi ha i per a aixó
s'han adoptat mesures extremes i s'han creat nous
impostos. Així els policies, funcionaris públics i de
pendents d'empreses importants paguen setmanal
ment un dólar per al socors deis sense feina i a totcs
les ciutats de la Unió s'obren subscripcions les apor
tacions de les quals s'esgoten rápidament, sense que
s'hagi aconseguit posar remei a la desesperant si
tuació.
A Nova York, les grans cases de comerç han re
unit un f ons ele set milions i mig de dólars per a
ajudar els sense f eina casats, els quals s'ocupa per
a la refecció de pares i jardins púbhics, i seis garan
teix tres dies setmanals de feina i i dólars de set
manada.

Igual com es féu durant la guerra, a favor deis
soldats que combatien a França, en milers de Ilars
es treballa ara f ebrosament conf eccionant robes per
als sense f eina. Els esforços públics i privats es mul
tipliquen, peró aixó no obstant, la situació, lluny de
millorar, s'agreuja per moments".
Informació paritaria
A l'últirna Junta Administrativa deis Organismes
Paritaris de la Regió, sota la presidencia del Dele
gat Superior, Sr. Anton Martínez Domingo, es dona
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compte de l'aprovació pel ministeri deis pressupos
tos deis citats organismes per a l'any 1931.
Zis treballs, tan satisfactoris, d'aquesta Junta en
l'any que porta d'actuació, s'han dirigit a aconseguir
una

disminució

de les

Comités Paritaris,

sense

despeses burocrátiques deis
sacrificar l'efectivitat deis

serveis que han de prestar.
Les despeses de l'Organització Paritária, que ha
vien arribat a assolir a Catalunya en números rodons
la xifra de 2.500,000 pessetes en l'any 1929, s'ha
aconseguit que actualment quedi recluida a 1.411,622
pessetes. Per a aixó ha estat necessari extremar la
concentració administrativa, nomenant meses úniques
per a diversos Comités, i reduir totes les despeses
que no fossin necessáries.
L'any 1929 existien a Catalunya 81 presidents de
Comités Paritaris, 81 vice-presidents i 8o secretaris,
i en l'actualitat han quedat reduits en tota la regió
a 31 presidents, i igual nombre de
vice-presidents i
secretaris.
Aquesta reducció en les despeses i en el nombre
deis Organismes Paritaris començá, a realitzar-se
l'any passat. A principis del dit any 1930, el nombre
d'Organismes era de 39, amb un import total de llurs
pressupostos que ascendia a 1.843,506 pessetes, i a
últims del citat exercici, i per dif erents agrupacions
administratives portades a ef ecte, el dit nombre que
da reduit a 31 i amb import pressupostari de pes
setes

1.743,861'46.

Seguint el pla traçat per aquesta Junta durant
l'actual exercici, s'espera normalitzar la situació eco
11."°41 j"%ut P1)szt.t
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Oficina románica
(Seccíó de Ilengua Illeráría)
CONSULTES
Cons. 52.
Si admetem viuda com a forma or
dinária pel f emení, caldrá també dir viudo pel mas
—

culi. Peró viudo no és un castellanisme ?— J. S. P.
Res. 1.
És cosa notadora l'escassa documen
tació del catala antic sobre viudo, que contrasta amb
l'abundor de textos amb les paraules viuda i vídua.
En les oficines del Diccionari catalá-valenció-balear
de mossen Alcover només tenen registrat : vidu,
una vegada : "los jovens e f adrins, vidus e vidues"
(Doc. any 1442, Arx. mun. d'Igualada); viduu, una
vegada també : "qui era lavors semblantment viduu"
(Pere IV, Crónica, p. 392) i viudo, més vegades,
peró no moltes : Tirant lo Blanch, t. IV, Disputa de
viudes y donzelles (vv. 276, 461); Doc. any 1442
(Jochs Florals 1895, p. 215), i algun altre. Aix6 té
la seva explicació. Per la
dona és cosa importantíssi
ma l'estat de soltera,
casada o viuda, perqué el canvi
d'estat modifica radicalment la seva posició social, i
així és molt natural que parlant de dones, surti a
conversa sovint la paraula viuda. Ara per l'home poc
h: fa que sigui casat o
viudo en la seva actuació
social i així també és natural que parlant d'homes
la paraula viudo no sigui
tan sovintejada. Aquesta
diferencia tan gran d'ús entre masculí i f emení, ja
ens diu prou
que ha d'ésser la forma femenina el
patró de la masculina i no al revés, i
que si a fi de
—

nómica deis

gió,
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Organismes Corporatius d'aquesta re
Quotes Corpo

notable reducció de les
ratives portada a efecte.
tot i la

Noticies diverses
A Bélgica s'han posat tals restriccions a l'entrada
d'obrers f orasters que equivalen a una prohibició.
—La jornada de vuit hores s'aplicará al personal
deis vaixells de cabotatge, i cada sis mesos es revi
sará el seu funcionament per si convé modificar-lo.
—El govern del Canadá ha prohibit, prácticament,
la immigració obrera.
—El Comité cooperatiu central d'Itália, que estu
dia l'assumpte de l'aplicació de l'impost d'utilitats
als sous del obrers, ha confirmat que el dit impost
no comprén els obrers, i que únicament és aplicable
a determinats obrers, que poden considerar-se assi
milats als empleats.
—El nombre d'obrers sense f eina continua aug
mentant arreu, i tots els esf °Nos per evitar-ho re
sulten, dissortadament, inútils.
Als Estats Units la situació va esdevenint cada
dia pitjor. En moltes poblacions es manif esten els
treballadors des f einats en forma revolucionária, ha
vent-se-les amb la policia i assaltant tendes i ma
gatzems.
El govern deis Estats Units va repatriant a costa
seva tots els obrers f orasters sense f eina.
El de l'Argentina pren mesures per a f er impos
sible la immigració. El de l'Uruguai, també.
rzlatr%..t

1'
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comptes viudo no fos acceptable, caldria cercar-ne
un substitut passador, peró no per raó d'ell desban
car viuda de la seva posició f erma tradicional. Les
esqueles mortuóries publicades als diaris han donat
actualitat a un problema que en la llengua parlada
té interés secundan.
De la documentació antiga, escassa i tot, sobre
2.
la forma masculina, resulta el que ja es podia pre
veure : una forma popular corresponent a viuda, que
en el segle xv era viudo, i és la general encara avui
en tot el domini lingüístic catalá, i una forma culta
corresponent a vídua, que era viduu en el segle xiv,
amb la variant vidu, que trobem al segle xv, perduda
avui absolutament en la llengua parlada.
Viduu i vidu són dues gráfies d'una mateixa pa
raula. Es el cas complicat en la nostra ortografia de
la u final semivocal, quan ve darrera d'una altra u.

Igual

que cau, neu,

riu, bou, pronunciem

nuu, f eme

ní nua, i eh l duu del verb dur, amb una u final semi
vocal que fa una sola sillaba amb la u vocal plena
precedent, com la fa darrera d'a, e, i, o, en cau, veis,
riu, bou. Ara escrit nuu, duu ens fa l'efecte de tenir
dues állabes, com si s'hagués de pronunciar nu-u,
du-u, i escrit nu, du, ens sembla massa curt, perqué
s'escriu en cau,
no va indicada la u semivocal, que
veu, riu, bou. En la nostra ortografia manca un signe
especial per indicar la u semivocal, i d'aquí una difi
cultat gráfica insoluble. El Diccionari Ortografic usa
la grafia curta en nu substantiu equivalent de nus,
en els substantius innocu,
nu adjectiu, f emení nua,
Inutu, ingenu, etc., i en la paraula vidu; peró usa la
grafia llarga en nuu equivalent de nube castellá i en
el verb dur, ehl duu, i aquesta és la grafia de l'altra
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forma antiga viduu; peró la pronúncia d'unes i altres
formes és la mateixa.
Així mateix en plural, igual que diem caus, veus,
rius, bous, amb una u semivocal que fa una sitiaba
amb les vocals plenes a, e, i, o, diem també nuus,
femení nues, i nuus equivalent de nusos, i així tam
bé en el verb dur diem duus, amb una u semivocal
a més de la u vocal plena, fent totes dues una sola
salaba. Igualment també nuus ens sembla una grafia
rnassa llarga i nus al revés massa curta, per les ma
teixes raons. El Diccionari Ortografic escriu nus,
equivalent de nusos, nus f emení nues, i ingenus, mu
tus, innocus i vidus, peró fa nuus equivalent de
nubes castellá i duus del verb dur, per bé que en
realitat totes dues maneres s'hagin de pronunciar
igual amb una u semivocal a més de la u consonant.
3. Posat que la u sola final fa aquesta represen
tació de u + u, i que us final darrera consonant té
també la representació de u + u, és un inconvenient
admetre u i us com a finals en les paraules on la pro
núncia no posa mai una u semivocal. Així ritu, ritus,
tribu, tribus, al costat de nu, nus, ingenu, ingenus,
mutu, mutus, innocu, innocus, és una altra complica
ció més en el nostre sistema gráfic, que no respon a la
fonética viva
Allá on distingeixen o i u en salaba no accentuada,
com ara a Lleyda, Mallorca i Valencia. no és usada
mai com a final una u sola en paraules catalanes.
Diran pasco, homo covo, hongo, i en plural paseos,
homos, covos, hongos. Igualment diran rito, tipo,

globo, plural ritos, tipos, globos, peró no pronuncia
ran mai ritu, tipu, globu en singular, ni ritus, tipus,
globus, en plural. Tribu, tribus, es diu eruditament
per influencia castellana, peró els noms catalans són
triu, trius, trib, tribs. Globus, tipus, ritus, plural, per
globos, tipos, ritos, és una illusió óptica pels catalans
orientals, que igualment pronunciem u de qualsevol
manera que s'escriguin aquestes paraules, només que
escrites amb u no ens semblen ja castellanes. La so
lució us singular globus, tipus, és un llatinisme. Té,
és veritat, l'exemple deis clássics catalans, sobretot
deis humanistes, peró no era per ells la solució única,
perque al mateix temps f eien servir així l'acabament o,
i no certament per influencia castellana, sinó més aviat
italiana, com la forma popular catalana que era
sense vocal final. Metge en el Somni, unes vegades
posa Macrobi (663), altres Julius (712), i altres Le
lo (636, 718); Fra Antoni Canals en el mateix títol
de la seva obra Valeni Maximo, mostra el criteri
ample que en tota l'obra segueix, usant sense dis
tinció paraules acabades en o seguint els models
italians, paraules en us prenent la forma llatina, i
també, sense US ni o, segons la f ormació popular
més catalana.
4. Es compren, dones, que en el catalá deis hu
manistes així com és trobador el llatinisme vídua,
amb el masculí vidu o viduu, que pronunciaven amb
doble u fosa en una síliaba, així sigui corrent tam
bé viuda amb el corresponent masculí viudo, i no
pr cisament per influencia castellana. Segurament no
els vingué al pensament als bons escriptors antics,
que usaven per un igual viuda i vídua, inventar un
viudu que fes joc amb viduu, només amb la u cen
tral canviada, a l'efecte de fugir l'acabament o final,
que vejen en l'italiá més que no en el castellá ; i amb
raó, perque pronunciant amb doble u final vidu o
viduu, igualment havia semblat dernanar una doble
u final la grafia viudu, com si es pronunciés vítiduu.
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Una altra solució més escaient hagueren pogut pren
dre, f ent viude pel masculí corresponent a viuda fe
mení, que és l'altra solució adoptada modernament
per fugir de la o final : maode, mode, jode, maque,
Isidre, quadre, i és de caient tot catalá. Peró no en
sabem rastre en els escrits antics, ni l'usa enlloc la
llengua viva. De més a més, en el catalá oriental
aquesta solució és inconvenient per la confusió que
porta amb les formes femenines corresponents, per
tal com la pronúncia barcelonina confon a i e finals.
La dualitat Isidro i Isidra, quadro i quadra, modo i
moda, mago i maga, viudo i viuda, descansa en una
necessitat de di f erenciació i no precisament en una
influencia castellana. I posat i tot que una influencia
estrangera n'hagués donat el principi, encara l'ex
pandiment general haguera respost a una necessitat
interna del catalá oriental.
5. Altres casos hi ha on la o final en paraula
plana és producció auctóctona i els hem tocat en les
consultes sobre capritxo i mago. Massa de pressa
s'ha pres com un postulat de la depuració del catalá
el castellanisme de la o final. Certament, són molts
els casos, que de veritat la o final és d'influencia cas
tellana refusable, peró molts són també els que la
porten legítimament, o per catalanitat d'origen, o
per importació raonable.
Per tot quant portem dit, és prou ciar que viudo
és un d'aquests. I essent viudo la forma tradicional
i rúnica viva en tot el domini lingüístic, tal com el
f emení corresponent viuda, no hi ha raó de rebatre'l
sistemáticament, per donar la preferencia exclusiva
al cultisme medieval vidu o viduu arreu perdut i
desconegut, tal com deiem del f emení corresponent
vídua.
El Secretani de Redacció de l'O. R.
re.t.1~

rttt.frqtat

Pels católícs

)""

d' Ausfría

Els lectors recordaran la crida que férem en el nostre nú
495, del io gener, reproduint una lletra de l'Acció Ca

mero

tólica d'Innsbruck, avalada pel Cardenal Piffl, Arquebisbe
de Viena, tramesa i recomanada pel R. P. Michel Gatte
rer, S. J., d'Innsbruck. Es feia saber als fidels de tot el
món la desfermada ofensiva deis pedagogs bolxevistes en
els paisos de l'ex-Imperi, organitzant la guerra contra la
moral cristiana i la familia, per arrabassar els infants als
seus propis pares i educar-los segons els métodes socialis
tes, a base d'ateisme i d'immoralitat. Els revolucionaris te
nen per base d'aquesta activitat l'associació
Kinder freunde,
"Amics (?) deis ínfants", i contra ella s'ha organitzat la
defensiva amb la institució "L'óbol católic en favor de l'in
fant" per a la creació d'escoles i altres obres destinades a
la salvaguarda deis petits.
Hem tingut la sort de qué el clam deis prelats i de l'or
ganisme católico-social d'Austria del qual donárem conei
xement als lectors fos escoltat i trobés ánimes generoses
que acudissin amb l'óbol de caritat en favor deis germans
austríacs. S'han rebut les quantitats següents :
Un matrimoni católic
Jaume Orteu
Anónim
La

bruck,

suma

i

d'aquests donatius ha

200
lo

50
estat

ja

ptes.
"

"

tramesa

a

Inns

pertoca, per tant, donar als generosos amics
les merces més efusives en nom propi i deis católics d'Aus
tria. Que Déu Nostre Senyor els recompensi amb plenitud
de benediccions el cristiá adjutori en favor deis pobres in
fants católics a punt d'ésser víctimes de la maquinació re
volucionária.
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El Govern no podia fer pitjor servei a 1,..s esquer
que posar en práctica el seu programa electoral i
donar garanties efectives de la seva neutralitat en les
properes lluites. Vulgues que no, les esquerres no
tenen més remei que acudir a la palestra i lluitar.
A tal fi preparen les armes i el terreny sense cap
escrúpol. El cas és, si no guanyar, fer bon paper.
La gran premsa mundial ha fitat els ulls a l'inte
ressant període que s'ha obert a la história política
d'Espanya, i té ganes de contrastar amb la crua rea
litat les cálides campanyes dels nostres partits ex
trems.
Els nostres partits mitjos, és a dir, les despulles
deis vells partits histórics espanyols, també son ob
jecte de la general curiositat. No saben coni arreglar
se-les per a f er acte de presencia als próxims
comi
cis. Acostumats a que les campanyes electorals les
hi donessin fetes i pastades des del Ministeri
de la
Governació, ara no saben per on caminen, van a les
palpentes, tremolen. L'únic, peró, que va a riscos de
superar-se a en mateix, és En Romanones. Bugallall
pot dir-se que és borne a l'aigua. El seu ja esquifit
partit, se l'está xuclant el partit Centrista d'En Cam
bó-Maura, que va rebent de tots els indrets d'Espanya
respectables i nombrosíssimes zAhesions. Es l'hereu
de la casa.

Alba,

en

veure en

al

perill la

seva,

es

disposa

a

venir,

Espanya, comengant per mobilitzar
famós Chapaprieta, que té tota la f orga vinculada
a

seu contundent
El camp polític

Constitucional,

nom.
on

tindrá

d'espigar l'Alba és el

qui molts órgans d'opinió no volen
donar belligeráncia perque és una pura ficció servida
al

Per quatre vells polítics f racassats. L'únic borne se
riós que hi havia en aquest camp és Sánchez Guerra,
quasi ja caduc, desenganyat i tip de f er planxes.
Demés, no té ganes (ni forces) per a lluitar.

Els partits agraris que es disposen a constituir-se
polítics i bregar en totes les eleccions, ni tenen
polítics (que no s'improvisen), ni homes per f er-ne.
en

Demés,
rnent

els programes

agraris són parcials, f orgosa

egoistes, coixos. Aquests partits de classes

o

interessos solament poden servir d'auxiliars. Són
"na forga impulsiva, purament dinámica, en el joc

de la política práctica, orientadors voltes, peró
a
res
Inés. Els partits governamentals obraran exce•lent
inent escoltant-los, atenent-los, peró no altra cosa.
La reapertura de l'Ateneu de Madrid no acaba de
convencer a la gent. Demostrat amb tota evidencia
que en el si de l'Ateneu va
forjar-se i organitzar-se
la sedició
desembrina, s'imposava la dissolució de
la. revolucionária entitat, demés del cástic deis cons

píradors.
Amb aquesta claudicació., acompanyada d'altres
tan

greus com les contemplacions de
qué són objecte
Sindicats Unics (vertaders focus de rebellió po
lítica i de tirania societária a la vegada), el Govern
no hi guanya
res ni en f orga ni en
prestigi ; i si ara,
obrint pas a la mal entesa llibertat de la premsa,
(que es un pur llibertinatge),
torna a fer-se impossi
ble la

eis

.país

pau
que

(dlguem-ho

d'Espanya... Valdria més parlar
aquí
en

no

hi ha més

castellá),

o

I
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res

definitivament,
el

C

o

ciar i dir

propósit que ir tirando
salga lo que saliere...!

Aixó, i altres

coses
semblants, expliquen docu
clamorosos com l'adregat pel Duc de Tetuan
a la noblesa espanyola davant de la patria en perill,
i judicis poc satisfactoris de grans órgans d'opinió
estrangera, i les vacillacions en la cotització de la
pesseta.

ments

*

* *

Cal que la Gran Bretanya s'apunti l'última Con
ferencia de la Taula Rodona com la més important
de les que registra sa história. D'aquesta Conferencia
han sortit les bases de l'acord entre la E. B. i l'India
Anglesa que aquests dies fan repicar f ort tots els
campanars de l'immens imperi. L'acord, en principi,
está consagrat, pere¦ cal perfilar-lo. L'India entra,
ara, per amples camins d'emancipació. Es el terme
obligat de tots els progressos definitius en els paisos
colonitzats. Anglaterra ja es donará manya a con
servar, assegurar i multiplicar, si pot, les seves for
midables posicions económiques asiátiques, a mida
que perdí les polítiques. Són d'una importáncia in
calculable aquelles. De l'India anglesa surten els
inesgotables recursos de la G. B.
Per aquesta banda, l'horitzó angles va aclarint-se.

No, peró,

en quant es refereix a l'atur obrer.
Políticament i económicament, Mac-Donald, ha
guanyat una gran batalla. El seu ministeri tentine
java. El sostenía Lloyd George a falta de cosa mi
llor possible amb que substituir-lo. Baldwin no hi era
tan generós, peró no hi extremava les campanyes.
Ara, el ministeri angles pot dir-se s'aguantará per
sí sol, si la salut física de Mac-Donald s'aguanta.
Altre succés ressonant es registra aquesta setmana

del

qual ja diguérem quelcom

la setmana anterior :

l'acord naval franco-italiá, obra principal d'Hen
derson. També és deis f ets que deixen rastre. La
pau del món anava coixa d'aquesta desavinenga, i
principalment patien els Estats-Units, el Japó i la
Gran Bretanya. També s'ha repicat a festa, i f orta
ment, per aquest acord, a totes les cinc citades na
cions i a la del Vaticá més que en totes elles, puix
no n'hi ha cap de més interessada en la bona entente
internacional. Tampoc no s'ha arribat al detall de les
condicions, pero el pas decisiu ja s'ha dat.

Molt, peró, s'equivocaria qui cregués,
aixó, salvada de perills aquesta santa pau

amb tot
tan pro
pugnada per Pius XI. No oblidem que els mals trac
tats de pau perllonguen les guerres. Recordem el
Tractat de Versalles. Delenda est!
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Per a la glorificació
del Dr. Torras Bages

Escriuen de Solsona al nostre estimat conf rare
El Matí, que don Joaquim de Barnola i de Bassols,
reputat socióleg i antic company de causa, ha rega
lat una casa i terrenys propers a la ciutat de Solsona,
per tal de facilitar la construcció d'una gran Avin
guda que es titulará, segons aplaudida voluntat del
generós donant, de la Verge del Claustre, Patrona
de l'episcopal ciutat.
Al poble d'Alhambra, pertanyent al partit de
—

Manzanares,
per tal

es

presentaren

uns

Els veins s'amotinaren i sortiren
l'eligió católica.

Intervingué

la

f orça

de l'Illustrissim
Dr. Torras i Bages
Bisbe de Vich

pel P. Ignasi Casanovas, S. J.
Un volum de 152 planes, 1 pesseta.

pastors protestants

de realitzar propaganda.

pública,

Exemplaritat

la

en

defensa de la

Sermonar
Un volum de 838 planes, en rúste
ga, 9 pessetes; en tela, 11.

qual aconseguí

restablir la normalitat.
Els pastors hagueren de fugir a corre-cuita.
A El Palmar (Cádiz), s'está parcellant una
gran finca, els colons de la cual, pagant menys del
que ara paguen per arrendament, se'n faran amos.
El Sindicat Católic Agrari d'Orduna (Biscaia)
organitza un degut homenatge als senyors de Zun
zunegui i Azorena que li regalaren 126.000 pessetes.
Aixó és saber ésser rics.
A causa de la persistent depreciació de la plata
en les nacions que tenen la moneda d'aquest metall
es multipliquen les fallides. A Espanya, país bime
tallista, no ens afavoreix gens aquesta depreciació.

La Tradició Catalana
Un volum de 484 planes, en rúste
ga, 5 pessetes; en tela, 7.

La Ciencia del Patir
Un fulletó de 48 planes, 30 céntims.

—

—

Gonzaga

Sant Lluis

Miniatura

psicológica.

-

Preu: 50 cts.

Conspendi de la vida de San Josep
Oriol
Preu: 30 céntims.

Mes del Sagrat Cor de Jesús (Setena
edició).
Preu: 1 pesseta en rústega; en tela, 2

Estranger
La Conf eréncia Agrícola de París s'ha ocupat,
principalment, del problema del blat, al qual sembla
que es dará poc a poc solució. Pot dir-se que és un*
problema universal.
En alguns punts de l'estranger on el blat abun
da més que el diner, es fan compres a base de gra.
Aixó no és cap novetat, i abans que la compra-venda
f ou la permuta.
Els avenços de la Radio els aprofiten els so
viets intensament per a les seves propagandes polí
tiques demagógiques. A Anglaterra no saben com
fer-s'ho per guardar-se'n.
A França es treballa amplament per a protegir
les families nombroses. Es la mateixa AcadImia
Francesa la que administra els capitals deis impor
tantíssims premis que sovint es distribueixen a dites
famílies.
L'actitud intransigent deis vinicultors f rance
sos fa molt difícil, si no impossible, tot arranjament
duaner amb els nostres, que ja cal que s'espavilin.

Set

Diumenges de Saut Josep
Preu: 30 cts.

—

Novena

en

rústega; en teta, 75.

la Mare de Den de

a

Montserrat,
amb les oracions de la Visita
piritual, 20 céntims.

—

es

Conceptes del Dr. Torras sobre la
santedat.
Es

—

regala com

fulla de

propaganda.

—

—

Avís d'Administraciú
Comuniquem als nostres senyors subs
criptors que, d'ara endavant, en virtut de
la nova disposició de Correus, suprimim
l'Apartat, i preguem de dirigir-nos la co
rrespondéncia al nostre casal : Fomil:NT DE
PIETAT, carrer de

Duran i

Bas, 9 i

ACABA DE

SORTIR

EL DO DE

DÉU

Articles i escrits diversos de

JOAN LLIMONA
amb

ua

prelleg per R. RUCARADO
pagine.; preu, 4 peasetes

Vol. de 296

a l'llteliteríall Políglota
Fonema:hit de Pietat

Demaaeu-lo
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FOIVIENT DE PIETAT

Biblioteca
deis Exercicis Espirituak
de Sant

ignasi

Loyclia

Autor Text
Directo ri
Comentar'
Explonació
—

—

—

O 15 1, E S

Ja ha solda

DE TOTS ESTILS

VIENA

el volnon segon

d'aquesta

Biblioteca

AMERICANS

-

luid:filian/dE bis! dpItold

Lámpares Decoració 'fapisgeries
Objectes d'Art Llits de metal]
-

text

-

original

i vendó catalana
‚'el

P.

CASA CASTELLTORT
ExPlisicié

PELA!,

i renda:

Teléfon

Tediers:

40 !

Llibre de 300 &gines amb una fototípia
del retaule de la Santa Coya de Manresa

JOLELLANOS,

núm. 153(15S

SANT MIQUEL, 44

Josep Calveras, S. J.

Preu: 3 Ptes,

BARCELONA
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FARMACIA
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Dr.
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Apartat 782

Comerç : Idiomes : Peritatge, Professorat mercantil
Per

Cavallers, Seayores, Joyas

a
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De venda

Farniacies,

NO

toles les bones
Pies. 5'00 el fiase

en
a

Convé també

tenir

en

i Batxillerat
Seayoretes

aropPLJIi
Quan la pluja flagella les finestres i la caigu
da de les fulles ens confirma que Ilivern
es troba ja entremig nostre, no debem 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 afeccíons de
les vies respiratories, que son les inés castiga
des durant renació d'hivern.

COMPRI

VACILI

A

XAROP PUIG

compte que la

t'

POMAIDA P 1111G

completa l'acció del XAROP, perqué la seva
fórmula conté els productes volátils de més
eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu

¦•••¦¦¦¦¦¦••¦•¦•¦•¦••

TORPEDO
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Passeig

MODERNA MAQUINA D'ESCRIURE
de
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