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conserva dors

meti i la destrueixi a base del plaer carnal--; la
institució de la pro pietat privada—no pos els abu
sos d'ella ni les seves extralimitacions a base d'un
egoisme davant el qual desapareix la condició de
germans deis qui ho són per Déu i la natura —;
ordre material sempre que tingui per base la jus
ticia— no pas l'ordre pels vicis i les expoliacions,
i els fraus, i l'abassegament de tot —; la religió
per damunt de tot —no pas raplicació d'ella a mit
ges i suprimint la meitat deis seus preceptes— etc.
Així és com cal entendre l'esperit conservador
cristia. 1 si no l'entenguéssim aixi, si per nosal
tres el criteri conservador ho fos de tot l'existent
sense el treball consegüent de depuració, el
nostre
esperit cristid hauria ja desaparegut de nosaltres
i el paganisme l'hauria substituit completament.
La nostra posició, donas, davant els fets socials
i polítics que la Providéncia ha peronés darrera
onent a Espanya, no ha d'ésser d'esverament ni de
covardia. Al contrari, cal pensar que res del món
no es mou sense que Déu ho permeti i
que quan
aquells fets s'han produit l'esforc deis católics ha
d'ésser Inés gran i la uva acció més efectiva del
que fins avui ha estat. Cal produiy una reacció
dins el cos social; i la reacció per a nosaltres ha
de consistir en saber conrear una major relació de
justicia entre patrons i obrers; una major caritat
amb el proisme, pensant que els rics només són
administradors deis béns dels pobres; un major
desprendiment de les riqueses i deis béns materials
esguardant que ells no poden ésser més que vehi
de de justícia i de mcijor perfecció espiritual en
la societat cristiana i per a cadascú de nosaltres.
Cal treballar més que mai; cal allunyar la pas
sivitat i el pessimisme i cal adaptar el nostre es
forl a tot alld que és licit i honest din: l'ambient
i les circumstancies actuals. La passivitat, avui per

dors a ultrança, Púnica finalitat deis quals en la
vida és la de passar-ho el millar que puguin, rúni
ca tasca deis quals es resumeix en el leit-motif de
fer diners i disfrutar-ne, la sensació ha estat d'es
verament i de dolor; han cregut veure trontollar
moltes coses de les que els resulten indispensa
bles per la seva comoditat i el seu gaudi, i han
temut. Pels altres, per aquells conservadors de les
essÉncies socials, plenament convenluts de qué la
vida és una lluita de l'home damunt la terra i de
qué el camp es troba pie de males herbes i escar
dots que exigeixen un cultiu constant i sense pa
rar, la sensació ha estat estimulant del treball llur
i de la seva activitat. Els primers conservadors
són els que miren exclusivament o amb preferén
cia darnunt la terra; els segons, són els que es
guarden el CÉl com a tenme de la jornada i no
deixen mai de conrear el compliment deis seus
deures de tota mena damunt la terra per a com
Plir la llei del Crist.
Els primers constitueixen aquelles dretes que
l'Ossorio un dia, amb frase insuperable, va qua
lificar de dretes d'interessos ; els segons, són els de
les dretes d'idees. Els primers, pels quals la terra
és un lloc de plaer, no poden queixar-se del tomb
que puguin pendre les coses; si el plaer és el Deus
ex machina de la seva vida, cal reconéixer que és
llei de justicia el fruir a mitges d'aquest plaer. Els
segons, qui cerquen el regne de Déu i la seva jus
ticia per damunt de totes les coses, procuren tro
bar en tot la mel de la Providéncia i esguardctr-ne
els seus camins insospitats i sempre justos.
Nosaltres, arnics, hem de pertdnyer a la segona
dure de conservadors. Per a nosaltres, el que cal
conservctr dins la societat és la institució de la fa
ovni, equival senzillament a mancar al
milja. cristiana— no pas de tota relació que la mal
tianament i socialment considerat.

deure, cris
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Déu. Com que és bastant alta cm deixa
Déu n'hi do. Déu va inspi
veure un pedas de cel que
l'eixamplament
de Barcelona per
l'arquitecte
de
rar
dar-me aquest gust. L'altre arquitecte o mestre d'o
galeria
bres o el qui sigui que f éu la casa va f er la
com
de
vidres
meitat
coberta
pensada!
la
quina
pugués seure ben abrigat
una glorieta perque jo hi
demá,
edat, i l'altra
problemes que m'escridas del vent que cm [aria mal a la meva
ren impacients un ordre,
diríeu
per qué?
lliure.
mai
oberta
a
l'aire
meitat
solució de llurs incógnites, te
sen perqué els doni la
orenetes.
I
ara per
puguin
fer
niu
les
hi
Perqué
callar,
léfons que vibren freturosos de qué els faci
van fer, i covant, co
dies
que
el
aquest
temps
ja
fa
comptes,
jerarquies superiors que rn'obliguen a dar qüestions vant, amb constancia i resignació van per sortir els
jerarquies inferiors que m'atabalen amb
petits que ara ja comencen a volar.
que tinc de resoldre, companys de treball que cm
Quan jo m'assec al sillonet de vímets, pares i fils
no
neguitegen amb llurs neguits com si els meus
seguit els vells es
treuen sengles caparronets i tot
fossin prou... Tot sigui per Déu Nostre Senyor que
qué passa i se'n
xisclant,
a
veure
part
f
ora
llancen
de
m'ha posat en aquest batibull.
d'estendre la roba. I els
filferros
a
refilar
als
van
Quan cap el tard tot aixó s'ha acabat i els ulls petitons fan el rnateix. 1 allí els petits aprenen els
inte•ligén
i les orelles i els braços i els nervis i la
refilets deis vells, encara que hi fan algun gallet. Els
reposar,
m'assal
ganes
de
cia i la voluntat ja tenen
falziots, peró, que són uns esbojarrats, xisclen com
qué
socials del món en
ten les qüestions polítiques i
que
si els escanyessin i passen furients pel davant d'a
visc i de les quals no cm puc deseixir encara
ocellets innocents, ells s'espanten i d'un cop
vulgui. Ara es preparen unes eleccions en qué cal quellsse'n tornen al niu. Peró, com que fa fresca i el
intervenir, ara perqué hern perdut (perdo les rnés d'ala
i a
tinc d'empassar dia és seré i joliu, tornen a treure el caparró
de les vegades, alabat sigui Déu) em
disfrutar
bon
temps.
sortir i a
del
el disgust, ara trontolla una rnonarquia que en tota
Marsella o
u... u... u... Deu ésser l'avió de
esclats
Ru...
república
amb
una
vist,
ara
neix
ma vida he
d'on.
si
tot el món
Com
ar,.
de la Conxinxina o jo no sé
d'aurora i nuvolades de tempesta tot barrejat,
les
ales
esteses
majestáticament
amb
f os seu, passa
carrers per por d'una empenta o
no puc anar pels
l'aire
amb
deu
capes
de
removent
les
cua
llarga
i la
d'una bala, unes ovacions que m'eixorden, unes pro
bramular
que
no para. Quina bestiassa! Tan
el
seu
sigui
per
testes que em fan mudar d'itinerari... Tot
bell punt es deixa veure allá dalt prop del cel, les
Déu Nostre Senyor que cm fa viure entremig d'a
la
orenetes, pares i fills, se'n tornen a amagar-se a
quests atzars !
en un
s'arremolinen
falziots
i
els
de
fang,
Quan puc arribar a casa, més mort que viu, ja seva casa quiscun cerca la seva finestrella que d&m'espera santiamen i
comença a fosquejar. Un sillonet de vímets
casa del veinat. Tots,
na al sostre mort d'una o altra
dient-me:
repta
que em
a la galeria i em sembla
de volar i de
pararan
sortir
i
no
tornaran
a
peró,
Bé has tardat prou a arribar.
foscor
els
faci perillós
casar mosquits fins que la
I jo li faig:
l'ofici.
Només cm faltava aixó : que tu, sempre tan
con
heguis
tarnbé
te
les
servidor,
pacient i humil i
* * *
tra mi.
m'havia
No cm torna resposta. Fins crec que no
Jo tinguí un niu de tápia emblanquinada entremig
semblat
sentir
m'havia
que
dit res i que les paraules
seculars, rondat de ceps
d'un
roure i d'una alzina
allucinació produida per l'agitació
no eren sinó una
riera
i oliveres, que s'enmirallava abocant-se a una
que encara portava dintre.
l'amor.
Allí
l'escalforeta
de
niu
res; no
platejada. I en el
M'hi assec i escolto. El pobret no em diu
cantar i allí
volar
i
apendre
de
a
vaig
començar
juntures em
més uns humils grinyols de les seves
m'amagava quan els sorolls de f ora o la f oscor de la
descobreixen la paciéncia i resignació amb qué accep
tempesta cm feien paüra. Allí
víctima. Es la fi perqué ha nit o les remors de la
ta l'opressió de qué és
mos germans. Allí aprenguí de pre
pares
i
tenia
mos
afectuosament. Jo diría que
estat creat i l'accepta
oberts, gar a Déu, Pare de tots nosaltres, i d'invocar la
m'estima i tot, perqué cm rep amh els braços
Dolors, sempre asseguda amb la falda
s'adapta, dócil, al meu taranná i cm deixa de cara Verge deis una bona mare. També tinc present que
pugui guaitar un nuvolet tot estesa com
a migdia per tal que
l'entrada, i
les orentes niaven darrera la porta de
encisador que emana llum allá dalt prop del cel i que
vingué
seva.
I
quan
entraven i sortien com a casa
per moments s'está esfilagarsant amb estoic esperit de
portat
per la
raure,
vaig
anar
a
volar
temps de
sacrifici. De tot aixó miro de treure'n alguna reflexió el
sen
piset
Divina Providéncia, a ciutat i allí, en un
sedant i cm vaig posant arto.
no hi
Certament
que
allí
zill, vaig f er el meu niu.
havia ni els pares, ni el roure, ni l'alzina; Déu, pero.
* * *
pertot i posa l'escalf oreta de l'amor allí
cm segueix
envia, els seus fills a fi que sentint-nos amats deis
Pobrics, com treuen els caparronets I És un niu... on
amats de Déu.
galeria de casa és placévola, nostres, ens poguern sentir també
és un niu d'orenetes. La

f ora de casa!
dura i
La f eina que cm crida cada dia amb veu
relacions
que
cercle
de
dintre
un
imperiosa cm posa
agiten el meu cos i el meu esperit. Estris de treball
cor
que no volen estar aturats, correspondéncia del
de
resposta
en
el
correu
reu d'avui que reclama la
que
espe
taula
damunt
la
escampats
papers
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allí els meus fills aprengueren de la nieva esposa i de
mi tot alió que nosaltres havíem aprés deis pares.
*

*

*

Ja és negra nit. Els néts
Mare de Déu

a

punt de

jo sortim al balcó i

la

una

muntanya s'emporta

estan recitant el Verge
cotxar-se al Hit. L'esposa i

alenada fresca que baixa de
avall tots els mals de

carrer
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cap del dia. Aquells tramvies farcits de gent, aquelld
autos que passen com esperitats, porten milers de.

ciutadans als teatres, als cines, als cafés del centre
de la gran ciutat mediterránia. Em sento filósof en
aquells moments i, paródiant Sócrates, no em sé estar
d'exclamar : "Esposa meya, guantes de coses que per
la grácia de Déu no hem de menester per a ésser f e
liços !"
I demá? Demá será un altre dia, si hi podem ar

ribar.

Comen/.iris
Contra el Cardenal Segura

De

plomes enverinades que redacten els diaris es
Madrid, han acollit i pro pagat una bai
xa calúmnia contra el venerable Primal de Toledo,
semblant a les calúmnies de qul fou víctima el vir
Les

querrans de

tuosíssim Printat de Tarragona en els ominosos
temps de la Dictadura, que no falta qui ara voldria

re

urbana

El canvi de gerent de !'empresa de tramvies fa
oportunes algunes observacions relatives a aquest

servei. S'ha dit que el tramvia era el cotxe deis
obrers. Ben dit. Pera tantbé és el cotxe de la cla,sse

mitjana.

Sense que volguem fer cap injusticia a ningú, és
innegable que en el camp deis fets !'empresa no sem
Acusaren l'egregi Prelat toleda d'haver faltat al
pre es fa estimar deis seus parroquians forçosos.
nou régim públicament i a,mb una frase gruixuda i
Com que el servei de trantvies és un deis més im
aPocalíptica, evidentment inventada pel poc noble ca

reproduir.

No cal

dir

com

!'absurda acusació

no

ha subsistit

peu. Fins el ministre de Justicia (ara
aquest Ministeri ha perdut la Gracia) noblement con
fessa que la vil calúmnia no té cap fonament, si bé
ha caigut en la flaquesa d'intentar donar a la calúm
nia estat diplornatic (que no ha pogut obtenir)
re
un moment

ciutadans, tot barceloní té dret a dir
I la nostra, pel que fa al cas, és aquesta:
Quasi totes les línies tramviaries s'han d'abaratir, a
semblança de la de circumvalació, últimament amb
Molt d'encert modificada. Pera hi ha dues línies pa
ralleles— les que, partint de la Piala de Santa Anna,
es creuen a la Piala Rovira— que, amb el
pretext
de que no són de servei obrer, van encarir-se temps
°m'era. Es una Unja al servei especialment de la
dar
se ntitjana. Pera que no és de Déu, i tan pobra, o
més, que la classe obrera?
portants serveis

lumniador.
en

un tribut a la galeria cridanera.
L'Eminentissim Cardenal Dr. Segura, pujat pels

tent així

seus propis ntbrits del si del

Parquiaeclesiastica, esta molt

poble

a

la més alta

per damunt deis

je

hi la

seva.

seus

calumniadors.

Visqueu molts d'anys...

Feminisme indecent

Hi ha a Barcelona clubs fernenins d'esports, de
petit i de mánega tal volta massa ampla, i periadics "illus
fabies sectaries esclavitzants, substitueixin, quan trats" deis ntés llegits, fets a mida per a fer-los el
l'oeasió s'hi presta, l'antiga naturalíssima i cristiana joc. I el joc consisteix en publicar, en grafics mag
fórmula terminal deis documents dirigits oficictlment nifics, alguns deis indicats esports que ni en el de
ales autoritats o corporacions que s'ho valguin:"Déu corós tancat del club abludit no considerem dignes
guardi a V. molts d'anys", per aquesta altra, de de noies que es tinguin per cristianes. De segur que
caient laic: "Visqueu wats d'anys". Pera no es la gimnasia sueca femenina no es fa per a grafiar-la
comprán que caiguin en aquesta feblesa, per respec
lliurar-la a la voracitat morbosa del públic, com ho
te4' hurnans, o incomprensiu gregarisme, homes,
féu
algun diari fa pocs dies. Aquest diari, pel que
o
entitats de fins cristians com fa pocs dies que ho es veu, no té conscibncia de la seva responsabilitat
veiérent, després de fregar-nos bé els ulls, amb més moral i ciutadana en fer lo que fa...
Sorpresa que tristesa encara.
Ni el club alludit. tampoc en permetre-ho.

Es comprán

que els hontes de cervell

*•°%~4%sw~~~44~4.~~~,~~~4~,~4~~~4.~,~~~~~
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Operaeions

sense

Tapineria,

6

dolor.-Joguineria.-Sempre novetals

(Abans Bisbe, 3)
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les detu
les bales". I sí, que les aturen I I tant com detenen.
parenostres
ren! Tants disbarats que els
projectes que
tantes amenaces que dissipen, tants
encallen! Les
desvien
que
o
tantes
bales
frustren,
dema
oracions fan parar el brag de Déu en l'aire,
deis
pels
pecats
nostres
i
nant-li perdó pels pecats
no fórern
més,
arribats
pregat
altres. Si s'hagués
que
allá on teman estar. Quan no hi ha oració, és
per
a
hi ha llum
no hi ha fe. Quan no hi ha fe, no
món.
d'aquest
l'altre
ni
les
veure clares ni les coses de
que els
Per aixó crec jo que el gravíssim punt a
problemes socials han arribat a Catalunya, denota
que no s'han demanat a Déu les f orces i la llum
gent
necessáries per a sortir del pas, i gent de dreta,
no
conservadora, s'han refiat en procediments 9 in
telligents, ineficagos, i que tallen les mans.
dedicar a
Sigui, doncs, dia beneit, el que podemcongriades.
malvestats
d'aturar
les
l'oració, per tal
tenipsta
Bé cal que Déu ens dissolgui el nimbe de
for
anomenar
altres
ja estés al nostre zenit. Sense
el
co
conglomerades,
basten
també
mes de núvols
estrayer-nos
per
l'anarco-sindicalisme
a
munisme i
obrer s cató
el cor. Bé cal que extremin l'oració els
ara que el
fervorosa
pregária,
lics, que extremin la
que
societária
l'organització
anticlerical
de
cinisme
altra vegada abassega el cent per cent deis treballa
dors, ha declarat textualment la guerra a l'Església.
Fa un crit explícit i literal de guerra contra l'Es
glésia l'organisme confederal que ha reconquerit
l'hegemonia, descobrint-se del tot el satánic ros
anys aquí
tre (2). Confirmació de go que fa tants
irreli
la
f
óbia
l'interés
obrer,
sinó
diem : que no és
ano
organitza
la
ben
mal
impulsa
i
que
giosa el vent
és
de classes", i es veu ben ciar que
menada
"lluita
revolucionáries.
Ben
cristiana.
civilització
expressa contra la
Tindrem, dones, una doble diada del treball, i po- lluita demostra que la sindicació f orgada és la ma
ciar
es
per
a
la
clássica,
servir
drá la del primer de maig,
d'enrolar i mobilitzar la totalitat deis obrers
nera
reparació i el desgreuge, demanant perdó per tantes
que combat i hostilitza
un "servei obligatori"
míen
blasf emies i heretgies. Que es desbordi en els
Genolls
i llavis en terra, pre
les propa- l'Església de Crist.
tings calents el devessall de les utopies,
deturin
els
mals
designis, i tinguern
que
es
guem tots
gandes incendiáries, les amenaces, els projectes im- la conf ianga, perque és promesa divina, que 'no pre
cristiá, de
mediats d'anar per vies de f et. L'obrer
valdran contra l'Església les portes ni les pistoles
genolls a l'església, manipulará un poder superior.
l'Inf ern.
L'eficácia misteriosa de l'oració es desenrotlla en el de
noble
revolucionaris.
Orem tots dé genolls. Heroica positura,
inabastable
als
domini de les causes,
en
educats
avui que tants cossos han estat
Penetra roració en l'invisible palau de Déu Provi- educació,
má
amb
la
el
brag,
d'estendre
dent, i es fa capag d'atreure, amb la humil pietat, la la horrible gimnásticainfame de fer sang. Més pode
plena
de
la
máquina
cástigs.
desarmar
els
divins
divina misericórdia i
véncer-se un
encara que el véncer als altres, és
Oh, potencia de l'oració, desconeguda! En perill rós
del
saber age
poc es mateix. Mesura del poder, aquesta
públic i social, que poc s'ha pregat, i que
está
de ge
quan
és
gran
sinó
algú nollar-se. L'home no
prega...1 Peró..., tal vegada sí ! Bé hi deu haverperque
la clarividéncia : deixa
És
l'actitud
de
nolls,
s'ha
dit.
que prega; i alguns, i molts, que preguen,
diable.
dia. Du- observar que gran és Déu, que petit és el
els miracles s'estan veient i respirant cada
i
per
la feina
Orem també pels obrers sense f eina
anteriors del sindicalisme
tot
rant una de les envestides
qué
i
terres
de
camps
aquests
revolucionan, uns obrers que eren cat6lics, peró sense obrers. Perningú
vol, Senyor 1 Quan diuen
apoderats d'aquell derrotisme que ha estat el dissol- hom fuig, que d'ésser no
pel
qui la treballa, ningú n°
terra
ha
que
la
per manca
vent de l'acció social católica, eixugada
prefereixen,
abans de f er-se luir
vol treballar, i
Oren')
de fe, deien, tot tremolant i disposant-se a les pit- la
esclaus
per
la fábrica.
fer-se
jors capitulacions, que "els parenostres no aturen res per la terna, estimada la terna, menys desitjads
perqué sigui més
(t) Veure ds meus articles La "Pasqua" revoluciona- la ciutat.
de DeBarcelona del
ria i Lletra al President del Centre Autonomista
CATALUNYA SO(2) Veure el text reproduit al Diario de
pendents del Comerç i de la Indúsfria,
columna.
d'abril,
pág. Io, tercera
105, 21 i28 abril to23.29

históric priGran consol de llegir, matí d'aquest
pel Gofesta
nacional
1931,
decretat
mer de maig de
d'obrers
secció
crida
de
la
República,
la
de
la
vern
rnanuals de l'Institut Católic recomanant als obrers
misses
católics anar a missa i a combregar. Algunes
d'oir
en aquest dia, alcostum
era
s'han a que no
costum de
gunes comunions s'han rebut que no era
transsuavíssima
aquella
rebre. Així s'ha comengat
més
les
coses
crista
fa
de
f ormació que l'esperit
La
s'hi
troba
en contacte.
quan
oposades
alienes i
quaranta
fa
Avui
Providéncia té les seves ironies.
Primer
anys de celebrar-se, sota enorme paor, el
simultani
vegada,
per
primera
Barcelona
a
de Maig
sagnant de la "pasamb la implantació sotmoguda i
industrials d'Europaisos
qua revolucionária" als
després de la
1891...
Quinze
dies
pa (r). Era en
universal
sortia a Roma
socialista
mobilització
gran
l'Encíclica Rerum Novarum, que portava als obrers
católics la consigna de l'Església en réplica al : Proletaris, uniu-vos, de Caries Marx, la qual consigna
uniu-vos amb vosaltres mateiera "obrers católics,
arreu del
xos". Per aixó els obrers católics celebren
Treball
el
del
Festa
organitzats
la
món on estan
data
1891,
15
de
maig
de
record
del
de
maig,
en
15
orga han de
de l'immor-tal document. I allí on per f
encara amb
participar
poden
vagar el día primer,
perque
res no el,
commemoració,
lacia
en
la
més ef
llum per
la
Déu
privará d'agenollar-se i demanar a germans
mobilitdeis
seus
multitud
a la immensa
ignoránsocial
i
la
de
l'error
els
rengles
zats avui en
cia religiosa. Demanar a Déu, al mateix temps,,l'adveniment de la justicia social, amb fonament millor,
intenció més recta, i eficácia major que les escoles
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Si gran conhort he
Primer de Maig, a

S

hagut de l'exhortació a anar,
missa, més consol encara en
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oh virtut; ho castedat; oh força 1 Oh joven
tut, records d'adolescéncia 1 Mare deis sants i els
trobar-me, a l'església, que començava, amb flors so cavallers, Maria. Deis confessors, deis apóstols, deis
bre l'altar i cants de donzelles, la tendra devoció mártirs. Reina
de pau i verge poderosa.. Salut deis
del mes de Maria. L'efeméride socialista,
símbol fe
malalts,
confortadora d'afligits, auxili deis cristians.
réstec de seca i dura "guerra de classes", és dis
Qué cercaríem, si en
sipada per l'olor, per l'encens, les veus angéliques ses i clavells del seu Vós ja ho tenim tot? Les ro
altar són fortitud, sacrifici, es
del primer dia del mes de maig. ? Qué té Maria sota
perança... Finida l'oració, tornem a casa, respirant
els seus peus ? Qué aixafa ? El cap de la
serpent. f ort, oberts els esperits. Que ens duri a les mans
Tots els caps dels dragons i les hidres del món i tant
perfurn que hem collit, i omplim el maig so
de l'avern els venç i esclafa el taló virginal. Oh pu
cial de la invencible olor del maig de Maria.
el

resa ;

10110°"•-wIter''''',

Del món del Irebtall
El

primer de maig

El Govern va tenir la pensada de declarar festa
oficial el primer de maig
la revolucionária f esta
del treball,
a fi de llevar-li aquest mal carácter i
encarrilar-la bé. Peró no arreu va poguer assolir
aquest propósit. A Bilbao i aquí, a Barcelona, va
córrer la sang, per desgrácia; peró a Madrid va ce
lebrar-se amb la solemne manif estació de costum,
presidida aquest any per les autoritats.
Les peticions adreçades arreu pels manifestants
del primer de maig als poders públics, tampoc no es
clistingiren gaire de les anteriors. N'hi •ha algunes
de convenients; altres, purament polítiques ; altres,
Peró, no moltes, de francament sectáries. Els estols
comunistes; pocs en nombre, han demanat arreu la
—

—

lluna...
Les peticions de Madrid són bastant raonades.

A l'estranger la f esta del treball arribá voltada
de tot llinatge de precaucions governatives i fins mi
litars. Com si els governs s'haguessin posat d'acord,
els comunistes no trobaren via lliure en cap gran ca
pital, i van tenir de lluitar quan intentaren obrir-se
Pos i espaterrar el públic. França s'ha distingit en
aquesta actitud antirrevolucionária.

Zis obrers desenfeinats
No vagi

a creure ningú que el curt saqueig del
de la Boqueria en vigílies de la festa del tre
ball, f os obra deis nostres obrers. L'obrer barceloní,
nl mort de fam, posa la má sobre el
que no és seu.
Preferirá morir en un recó de la seva freda llar
abans de faltar al seté manament de la llei de Déu.
Els que portaren a cap aquell escandalós fet són,
en gran part,
o neo-comunistes o vells amics de les

Ilercat

Presons.
Cal fer constar, referint-nos a aquest cas, el bon
esperit del públic. En els pobles treballadors com el
nostre, els lladres són automáticament expulsats.

Subscripcions pels desenfeinats
El

nostre amantíssim Pastor ha estat dels

que, fent-se

primers

arree de la precária situació deis obrers
sense feina, ha obert la seva má generosa per aten
drels, mentre, per altra banda, impulsa tantes d'obres
arnb igual fi i més
eficácia. Prócers, com el comte
(le Giiell, han respost
espléndidament a la crida de

les autoritats que es preocupen d'aquesta pública ne
cessitat i busquen tots els mitjans hábils per a re
rielar-la.
Entre aquests mitjans hi ha el que diverses vega
des hem indicat : evitar, a la ciutat, sobrecarregada
de treballadors, les immigracions vicioses.
I que són vicioses, o capriciosees, moltes d'aques
tes irnmigracions, ho demostren fets tan clars com
els que arreu se citen de peticions de braços per a
conrear finques, no pas lluny de Barcelona,
sense
trobar-ne.
La major part deis obrers que cada dia arriben
aquí, i Déu sap d'on, són gent que volen viure amb
l'esquena dreta.. I si pels pobres obrers en vaga
forçosa sentim totes les més vives i efectives simpa
ties i desitgem una eficaç protecció, per als que es
proposen explotar la crisi a costa de les seves veri
tables víctimes, la coacció, si es necessita per a fer
los entrar en raó, per6 la cristiana misericórdia sem
pre, a més.

Delegació Regional del Treball

a

Catalunya

Per decret del Govern Provisional de la Repúbli
ca, ha quedat suprimida la Delegació Superior del

Treball i restaurada aquesta Delegació Regional, de
la qual s'ha fet cárrec el senyor Pius López Garcia,
en la seva qualitat de Delegat Regional Permanent
del Treball a Catalunya. La Delegació Regional és
un organisme essencialment tIcnic, creat per a l'estu
di del problema social en el seu territori ; per a l'exer
cici d'aquelles funcions que en ordre a la constitució
i actuació de les entitats paritáries professionals assig
na la legislació vigent sobre la matéria
; per assesso
rar les autoritats, a instáncia d'aquestes, en tot all6
que es refereixi a l'aplicació i interpretació de les
lleis socials i per a l'orientació i consell, sobre aques
ta mateixa matéria, a les classes obreres i patronals
que acudin a aquesta Dependéncia. La Delegació Re
gional del Treball, que per decret del Govern s'ha fet
arree de l'arxiu i insta•lacions de l'extingida De
legació Superior, té el seu domicili oficial al carrer
de Junqueres, 2, principal, primera.

Fets diversos
A Copenhague s'ha evitat un "lock-out" ruinosís
sim per haver arribat a un acord els Sindicats i els
obrers.
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Els mestres de Palestina vaguen en protesta
de la rebaixa de sous sof erta.
nos, que
Amb ells vaguen f orçosament uns 23.000
no hi tenen cap culpa.
El Sindicat Católic de Carrilaires, de Vallado
lid, integrat per grans nuclis de carrilaires perta
nyents a la vastíssima xarxa del Nord, ha publicat
acatant fidelment el nou régim,
un notable manif est
peró renovant la seva f ervent adhesió als principis
religiosos i socials que professa. Demana la deguda
protecció als obrers i les mesures económiques neces
sáries per al millor desenvolupament de la vida na
cional.
L'alcalde de Madrid ha declarat que no s'ha
—

OCI

S

A

L
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feina. Confor
de socórrer els obrers, sinó donar-los
feina, com de vegades no
me. Peró, ?si no hi ha
n'hi ha, qué s'ha de f er deis obrers?

Algunes persones discretes indiquen la conve
niencia de qué les autoritats i les classes directores,
possible, els banquets pú
o adinerades, evitin en el
—

—

blics mentre persisteixi la crisi del treball que tan
tes llars obreres arruina. No sigui cas que pugui re
petir-se aquesta colpidora frase d'uns obrers de
Madrid que, en demanar f eina a una autoritat i no

trobar-ne, digueren tot marxant:
ban
Vosaltres ref erint-se a les autoritats,
gana.
morim
de
quetegeu, mentre nosaltres ens
—

—

—

—
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L'elogí de la má
PER

avui les mans de Rebeca,
d'E
tan caritatives, que abocaven l'ámf ora als llavis
seus com
perqué
beguessin
els
liezer i la buidaven
panys i per a abeurar tots els camells? Encara avui
podrien valer a Rebeca un, óptim maridatge com el
que assolí amb Isaac.
Es noble encara la ra, que mou el rem ; la que
sorolla l'aixada ; la que poda el cep, o l'arbre f ruiter ;
la que furga dins la terra per a arrencar-ne els tre
cec;
sors ; la que eixuga una llágrima; la que guia el
la que aixeca el caigut ; la que, movent la batuta, po
l'ardiment al
sa el cant als llavis, la vida a l'esperit,
cançó;
escriu de
la
bona
la
que
;
la
que
musica
cor
Déu i de la veritat i del bon costum ; la que, feria,
aguanta el porró regalimador d'aquell vi alegria del
tremola, l'inexperta del
cor ; la ma del vellet que
nadó que sois cerca la mare; les mans que s'entre
lliguen de l'esposa i de l'espós ; les que comuniquen
la pau i la bona amistat ; la que allarga el mos de pa
l'engi
o l'almoina ; la clivellada del peó, la llisa de
nyer...
Deixeu que tan sols faci elogi de la tná! Guieu.
Senyor, la nostra rná, doneu-li fermesa, feu-da justa!

?Qui

Victoriós cavaller Sanit Jordi,
valgui la vostra ma.

ens

Plau-me avui parlar de la má, de la dreta i de
l'esquerra, de la treballadora i de la mandrosa, de la
vigorosa i de la covarda, de la uta acaronadora i de
l'esquerpa i f eixuga, de la que beneeix i la que ame
naça, de l'oberta i de la closa, de l'amiga, de la fidel,
la
de la traidora, la ma que protegeix, la que guia,
l'escampadora,
la
que
recull
i
desencaminadora, la
que
constrtleix,
la
sega
i
cull,
la
sembra,
la
que
que

que enderroca, la que governa, la que allibera, la que
sotsmet, la que guareix i la que nafra, la que fa el
niu i la que l'afolla, la que ensinistra la que repta,
la que encerta i la que esguerra...
Mon Déu! Quin esplet no té la má de l'home !
Ella és com blat d'or o com les espines punxoses.
Jo en voldria fer l'elogi i blasmar-ne el blasme.
sensació
La la del jove, franca, enérgica, dóna
cavalcar
el lleu
Miren-lo,
genet,
de vida ubérrima.
máquines
aquestses
corsers
del
dia,
els
ger corser, o
botzinants i rápides, tan dócils i sensibles a una má
,

amatent.

Ell fins sap cavalcar damunt el lleuger aire. ?Qui
cercará.,ja avui parlar del vol de l'áliga majestuosa,
de com s'enlaira sobirana i s'atreveix a mirar fit a
fit el sol, de com es llença com un dardell com des
d'un arc f orça tivant vers la seva presa, que és la

JosEP CASANELLES, Prev.

no

lloaria

encara

El domador

de

feres

Per cert entre les figures que podríem retreure us
haig de conf essar que s'etnporta bona part de la me
ya admiració la figura del domador de feres.
Digueu-me si no us f ará fins espaordir el veure
seva vida?
domador agafa amb les seves mans la boca
L'obra de la ma i l'enginy de l'home l'esfuma per com el
l'obre i fica el seu cap dins mateix de la
del
lleó,
complert.
Cert, l'enginy de l'home treu a voltes la noblesa gola de la fera.
de
Amb tot i que reflexioneu cotn l'home és el rei
externa de la má de l'home d'altres temps. L'arquer,
el
cor.
acte
us
fa
bategar
la
creació,
aquell
qui
el f onejador, el qui tirava el dardell drecer, el
L'encantador del serpent verinós s'entreté davalli
brandia la llança o el glavi damunt un corser, figures
injectadors d'occidor verí i, al so cry
com
Samsó lluitant amb una barrada d'ase a la má aquells ullals
flauta, fa com dansar aquella be
sopidor
de
la
seva
són d'altre temps. La má d'un Tallaf erro és la d'al
tia, paüra de la devesa.
tres temps, com ho és també el glavi, que brandá la
arriba
La má potent de l'horne o la má musicant
má. d'un Roland.
apaivegar
a
sotsmetre
el
lleó,
Cert, amb tot, que la má de l'home no ha perdut a dominar el cavall, a
aquella
la serp. L'angúnia moltes vegades acompanya
encara la seva noblesa, ni gens no l'ha envilida el
dominació i aquell perillós joguineig.
present enginy.
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El prestidigitador arriba a seduir els ulls de sal
vatgines i del mateix home.
No cm sento cridat a actuar de típic domador.
Per un ordre ben divers d'idees he arribat a con
cloure moltes vegades, que en el domador ha de
jugar, vulgues o no, més el coratge que les mateixes
mans. A més, cm sembla que el domador ha de vio
lentar moltes vegades el seu propi cor.
Jo veig com, si la circumstáncia m'ha posat da
vant un esperit esquerp, rebec, irós, indómit, advers.
davant d'un menja-cristians, la primera preocupació
ha estat la de presentar serena la fag en expressió
d'amabilitat ingenua. Moltes vegades ha estat prou
per treure el carácter verinós d'una mirada malas
truga. L'expresió forta rarament és emprada. La
serenor val aloa més. Peró, ho heu de saber,
que si
tant indómit és l'esperit enfrontat, si sense cap mo
tiu i sense gota de sentiment de religió, ni d'educa
ció, obre boca verinosa d'infern, si flastoma o ma
leeix Déu o persones, hom, baldament persisteixi en
la serenor de la fag, sent l'irnpuls ver`s la má i el
sometent deis polsos i del cor.
Jo crec que el domador ha de sentir talment i sois
així ell domina.
Pero, qui en lloc de donar impuls a la passió, que
es desvetlla, no cercará repetir aquell : "Perdoneu
los, Pare, no saben que fan."
Nosaltres no podem pas domar tothom, peró és
el cas que tots els homes estan en la má de Déu i
heus ací el comportament, que ens ensenya magistral
ment. Talment parla el Crist : "La pau us deixo,
la nieva pau us dono... Estimeu-vos els uns als altres ;
jo us he estimat... Aquell qui m'estima, ell compleix
els meus manaments..."
No ieu pas com el domador qui moltes vegades
ha de regir-se pel : "Si no et plau, per forga."
Cal domar la fera, no pas ordináriament pel cás
tig, ni per l'esguard dominador. Es Déu qui es re
serva usar a voltes de la manu forti, de la má que
subjecta, doblega el bescoll més tés, ajup al més re
bec. Deixeu, a lleure seu, bategar el cor, no pas irós,
sinó perdonador, deprecant, amorós... La vostra fag,
peró, sigui, si és possible, tothora serena.
Aquesta mena de mortificació domina.
L'home

Qui

scnse

mans

ha sentit l'encongiment de cor davant
l'horne sense mans? ?Per a guantes coses el manc no
freturará de l'ajut alié?
Peró el meu intent és deplorar rnés encara aquell
qui, tenint mans, no té rnans.
A l'hora del treball, a la de la brega, en tota
lluita, quan cau persona acorada, al temjs de la re
plega, digueu-me: ? En fareu res de l'home arnb les
mans a la butxaca, o sota l'aixella, o de mans man
drosament amagades en el seu si?
? I qué en fareu d'aquell qui, per un tres i no res,
se us posa les mans al cap?
Déu no va fer pas les mans a tal fi. Les mans són
per a l'activitat. Des de les mans movedisses de l'in
fantó, fins a les lluitadores de l'agonitzant, les mans
han de donar tot l'esplet d'un esperit actiu.
La ma fluixa sois et portará la fretura, t'advertei
xen els Proverbis.
Es sois el mandrós, qui amaga la má seva sota
?

no

l'aixella.

(Seguirá)

Campanya
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Els católics de Bianes
Hem

llegit

una

coratjosa fulla

que el Centre Ca

tólic, Secció d'Estudis, ha dirigit al senyor alcal
de d'aquella famosa vila, i que inserta el benetné

rit setmanari Recua, edició del 2 de maig. Aquesta
fulla protesta, en termes vehements i justíssims, de
la repartició d'uns infames llibrets que, sota el títol
La Peste Religiosa, estampen els Inés baixos insults
contra la Religió Católica i contra nostre Divl Mes
tre Jesucrist. Els executors d'aquesta abominable
propaganda són els elements de l'organització anar
cosindicalista de la riallera població, a la qual es vol
convertir en receptacle de blasfémies les més esgarri
foses. La fulla católica reprodueix un parágraf satá
nic on s'incita al poble a cometre els més escanda
losos sacrilegis. L'actitud deis cristians greument ofe
sos es cenyeix a recordar a l'autoritat que és impos
sible que el nou régim, fonamentat en la llibertat i
el respecte, no privi l'insult groller i la instigació a
les violencies, i als anarquistes els adverteix que els
seran legalment reclamades les reparacions degudes.
Lloem la coratjosa actitud deis católics de Blanes.
Que estiguin ferms i que preguin amb tot el cor pel
triomf de la Fe i de l'Església. Caldrá que tothom es
convenci que, si ha pogut caure la monarquia, no cau
rá pas la Religió, que está arrelada en el poble.
*

*

*

El fascicle repartit a Blanes amb el títol La Peste
Religiosa deu ésser el mateix que ha editat la biblio
teca de Tierra y Libertad, que aplegava les més vio
lents signatures anarquistes d'aquí i de f ora. La
Peste Religiosa té per autor Joan Most, i seria útil
fer coneixer una mica els antecedents d'aquest per
sonatge, el nom del qual és significadíssim a la his
tória del terrorisme.
Al llibre de Robert Hunter Violence and the La
bor Movement (Mc. Millan, New York, 1922) es
troben amples referéncies del tristament célebre anar

quista alemany Joan Most, expulsat

del

seu

país

amb

altres companys seus, i que l'any 1882 "va apareixer
als Estats Units sembrant a mans plenes les idees
terroristes de Bakounine i Nechayeff". El grup que
ell capitanejava es dedica, a campanyes d'apostolat
de violencia, que tingueren per resultat les trágiques
jornades de Xicago d'i i 3 de maig de 1886 i de
novembre de 1887. L'autor de l'esmentat llibre ame
rica, anomena amb ironia a Joan Most : "This cheer
ful individual", com si diguéssim: aquest amable
personatge, perque les seves amenaces i excitacions
sobrepassaven les de tots els altres propagandistes.
Veure més detalls a CATALUNYA SOCIAL, núm. 104,
21 abril 1923, pág. 3.
La violéncia i la impietat van sempre juntes, per
qué cadascuna és la causa i l'efecte de l'altra. Per
aixó un autor católic francés ha definit la utopia
anarquista com la ciutat "on cap ordre no regna, pe
ró on habita l'eternal horror". (Paul Six, al Diction
naire des Connaissances Religieuses, I, pág. 218.)
R. R.
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Aspedes del moment
PER GAsroN GERARD

Qüestions religioso-polítiques
va instaurar-se la República,
questions religioses en la seva re
lació amb l'Estat. La separació de l'Església i l'Es
tat es dóna com a possible, i es nota pertot el ma
lestar que porten en elles mateixes aquestes qües
tions, mes en un país d'una fe tan arrelada com el

Ja fa dies, des

arreu es

que

tracta de

nostre.

voler provocar conflictes greus dins la nació, no és
possible que produeixi aldarulls ni estats de passió
segona, que tractant-se així
sense més ni més ; i
mateix d'un govern d'homes que tenen constant
ment a la llengua els mots de justicia i de dret,
només n'hi ha un de camí, per arribar a aquell dret
i aquella justicia, i és el camí d'arranjar les coses
atnb la Santa Seu de la millor manera possible.
Avui tenim a Espanya un concordat, és a dir,
Roma i Madrid.
una relació jurídica bilateral entre
Cal, per tant, per a no ésser assenyalats com infrac
tors de pactes internacionals, modificar aquell Con
cordal, per& no atacar-lo barroerament, estúpida
ment, insosteniblement.
I si és aquest el camí que emprengui el Govern
no n'hi ha d'altre dins la justícia i dins el dret
llavors els católics estem garantits per Roma, per
la Santa Seu, i no ens toca més que ajudar moral
ment el Vaticá sense voler anar ni més enllá ni més
engá de les vies que assenyali.

—

—

reforma agraria

És altra de les reformes que s'anuncien. Com,
quina manera, fins a quin punt, en qiuns termes ?
Solament ha estat el ministre de Justicia qui ha
anunciat la reforma agrária. I aixó, francament, ens
fa tremolar un bon xic.
La propietat rústica a Espanya té mil diverses mo
dalitats. Des deis latifundis andalusos i castellnas
fins a la nostra propietat dividida potser de vegades
amb excés, les modalitats són tan diverses, tan dife
rents, que cal témer tot el que es vulgui empendre
amb carácter general i ample.
Dins de Catalunya mateix, les diversitats entre
de
comarca i comarca i encara segons els sistemes
formes
contractes
i
de
cultiu tenen tanta varietat de
d'utilització de la propietat o domini útil, que no
hi pot haver disposicions de carácter general encer
tades. Tot es redueix a dret consuetudinari, tot té
mil modalitats.
I si no ens espanta cap reforma general concluida
pels viaranys jurídics, sí que ens espanta una re
de

parlarem.
El Jurat

Qué s'esdevindrá de tot aix6? Seran realitat
aquells vaticinis?
Nosaltres, peró, només sabrem dir-hi dues coses,
aquest punt : primera, que tractant-se d'un Go
en
vern provisional, en el qual figuren dos católics de
clarats, que té el sentit del dret, i que no sembla

La

forma com l'agrária, que només es pot conduir se
gons els costums de cada comarca.
Peró no siguem alarmistes, ja que en realitat no
més tenim l'anunci de la reforma, peró no la refor
ma mateixa ni tan sols les línies generals que han
d'informar-la. Quan arribi el moment, ja veurem i

Ja
tot

el tenim entre cap i coll.

Ja és nostre, i fins

reformat, introduint-hi les dones

en

i

determinats

casos.

Tampoc aixel

no

ens

ha

d'estranyar ; hi ha unel

guantes reformes tallades de democrátiques, que han
de venir, encara que no sigui més que com a senyera
de democrácia, dins un régim republicá.
El Jurat será tot allo que nosaltres no voldrem que
sigui, al cap i a la fi. Si les classes benestants s'en
testen a allunyar-se'n per estalviar-sei molésties i
inals de cap, Ilavors el Jurat será una institució do
lenta, perniciosa. Per?) si les classes més intellectuals,
les més assenyades, contribueixen, tal com ha d'és
ser, a la seva vida i al seu funcionament, llavors el
Jurat pot millorar moltíssim sobre el que abans ha
via estat.
Aquesta reforma democrática, com tota reforma
democrática, será, dones, el que nosaltres vulguem
que sigui : bona o dolenta segons la nostra ínter
venció.
I aquesta intervenció és un veritable deure de cons
ciencia en els temps que correm.

L'exemple deis católics francesos
Fa pocs dies que l'excel•ent setmanari francés "La
Vie catholique", publicava un bellíssim article sobre
la República i els católics espanyols. Era de la ploma
del benemerit director de la revista Mr. Francesc

Gay.

L'articulista ressenyava, amb una exactitud remar
cable, tots els punts de contacte entre els interessos
cal ajes i l'actual i

jove república espanyola.

I

aca

baya demanant als católics espanyols que es posessin
dins d'ella en la situació que ordenen les normes
pontifícies en casos com aquest, i devia veure els
mals que havien derivat els católics francesos de no
acatar sincerament les normes del Pontificat en
aquest punt transcendental.
Realment, tenim una Iligó práctica i ben aplicable
francesos
a nosaltres en les relacions deis católics
que
conseqüéncies
la República. 1 podem veure les
terra
aquella
en
derivat
del
joc
de
l'integrisme
s'han
i de la posició actual.
Oh, si aquesta posició d'avui hagués estat la posi
estalviat
ció de molts anys anteriors ! Com haurien
Mon
mals de cap i caigudes, els católics francesos !
cap
el
sieur Gay ens ve a dir que escarmentem en
de
fe?
nosaltres,
germans
deis altres. Ho sabrem f er
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La vida de Licó XIII
PER

VII
Lleó XIII í la píetat

J. CIVERA I SORMANI

bles sotraquejats per les convulsions socials i po
lítiques.

La fúría sectáría
Anib motiu d'ésser traslladades les despulles de
Pius IX des de Sant Pere, on estava enterrat pro
cristiana.
visionalment, a la Basílica de Sant Llorenc„ es van
El gran Papa es va proposar estendre i fer uni
promoure grans aldarulls, amb la complicitat de
versal el costum que ja tenien molts católics de les autoritats, que, una vegada més, posaven de
dir cada día el sant Rosari. A la nostra terra manifest llur hostilitat contra l'Església i el Papa.
aquesta devoció ha estat sempre molt popular. Di
Le.si societats secretes van aprofitar l'avinentesa
fícilment trobariem una parroquia forana en la per a ultratjar les despulles del gran Papa.
qual no hi hagi un altar dedicat a la Mare de Déu
Lleó XIII, en l'allocució adrecada als cardenals
del Roser. Catalunya és un poble eminentment reunits en el Consistori secret de 4 agost de 188i,
mara. Que ho diguin, si no, les innombrables ca
explica detallctdament aquells inqualificables suc
pelles que hi ha escampades arreu del nostre país, cessos i els condemna amb gran energía, sense té
en les quals hom venera una imatge de la Mare
mer la ira deis enemics que sotgen en
les tenebres.
de Déu. Dins la penombra de les petites emites
Un escamot de fascinerosos es van posar a l'en
blanques, voltades de pins, hi trobareu una imat torn del luctuós seguici, i després de donar crits
ge humil de la Verge que flaira a farigola i ro
sacrílegs contra Pius IX i contra l'autoritat de
Lleó XIII no es captenia únicament d'aconse
guir la simpatia deis pobles allunyats de Déu, sinó
que va donar també un gran impuls a la pietat

maní.
Per dues

vegades Lleó XIII va manar que hom
digués cada dio en les parróquies el Sant Rosari.
L'i de setembre de 1883, publicó una encíclica be
llíssima posant de

rnanifest

les exceliéncies d'a
questa pregaria. A Lleó XIII es deu que el mes
d'octubre estigui consagrat a la Mare de Déu del

Roser.
Un any abans havia publicat una altra encíclica
recomanant la devoció a Sant Francesc d'Assís.
Lleó XIII, com ja hem fet constar en altre lloc,
era fervent devot i admirador del Pobrissó d'Assís.
Els católics anglesos van rebre grans consols de
Lleó XIII. D'encá del regnat d'Enric VIII i de la
seva filia Isabel, les ordres religioses sofríen mol
tes vexacions. El Papa nomenó una comissió de
cardenals, que, en unió dels més célebres canonis
tes de Roma, estudiessin les qüestions plantejades
a Anglaterra. Lleó XIII publicá la constitució Ro
manos Pontífices, en la qual són aclarits tots els
dubtes i totes les qüestions que estaven per re
soldre.
Foren canonitzats els mártirs Tomás Monis,
canceller

chester,

d'Anglaterra,

i Joan

Fisher, bisbe de Ro

morir en defensa de la fe cató
lica en temps d'Enríe VIII. Fóren també beatifi
cats molts mártirs del temps d'Isabel, entre ells
el P. Cam piano, de la Companyia de Jesús, que
havia excellit en la predicació. Aquestes beatifica
eions van causar una gran alegría als catblics an
que

van

glesos.

Sovint el Papa donó als irlandesos assenyats
perqué lluitessin noblement, recordant-se

eonsells

sempre que

catblics.
El 8 de desembre de 1882 publicó una encíclica,
adrecada als arquebisbes i bisbes d'Espanya, pla
nyent-se de les dissensions que hom observava en
el camp polític.
eren

Del Vaticá estant, Lleó XIII esguardava el món
amorosíssim, i on veia que les pas
desbridades acudía soliícit per acon
pau cristiana planés damunt els po

com un pare
sions estaven
seguir que la

l'Església, van llencar pedres damunt les seves
despulles. Els més gosats van arribo' a proposar
que aquestes restessin insepultes.
"Era ja conegut i manifest que Nos
deja
—

Lleó XIII

la dita aliocució— estem redu'it a
una condició difícil i per moltes raons intolerable;
pero els recents jets l'han jet més clara i patent,
i a l'ensems han posat de manifest que si desagra
dable és per a Nos l'estat de les coses presents,
més desagradable és encara el temor de l'esdeveni
dor. Perqué si el trasllat de les cendres de Pius IX
ha donat lloc a indignes desordres i a gravíssims
aldanills, qui podrá asegurar que l'audacia deis
maivats no els fes proferir tes mateixes exhorta
cions en veure'm sortir pels carrers de Roma tal
com escau a la nieva dignitat, molt més si cregues
sin tenir just motiu perq2Q Nos, impulsat pel deu
re, haguéssim arribat a condemnar lleis no fustes
decretades a Roma, o a reprovar la culpabilitat
d'algun jet polític? Per aixd és més «evident que
mai que en les presents circumstáncies Nos no po
dem romandre a Roma sinó presoner en el Va
en

tico."
En

aquells temps

es

va

posar de relleu la in

fluéncia malastruga de la maconeria. Els homes
que són al davant d'aquesta funestíssima associa
ció, han procurat sempre fer creure al poble que
no tenien cap foro i que la raó de la seva exis
tIncia és exclusivament la protecció mútua entre
els seus membres. Per aixO existeixen encara ca
talics incautes que creuen que la maconeria és un

fantasma.

XIII, el dia 8 d'abril de 1884, va publicar
encíclica notabilíssima, que va tenir una gran
ressonáncia a tot el món catblic, condemnant la
mal °nena.
Lleó XIII, amb la llanca de la veritat, va ferir
mortalment les associacions secretes.
Es un document notable per la seva doctrina,
que posará sempre el nom de Lleó XIII al costat
de les figures más preeminents de l'Església, Ca
Lleó

una

tdlica.
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Un deis cims de la serra de Begues, el nom del
no sé.
Aquesta construcció ja té precedents en el parlar
clássic :
L agamant es tan f orts en sa sequetat que no 1 pot
lo f och fondre (Llull, Felix, I, p. 180).
E molts se n portaren de catius que ls spargiren

qual

románica

(Seccíó de !lengua literáría)
CONSULTES
Cons. 55.— Es pot usar la construcció popular del
relatiu d'aquest exemple : És una casa QUE Hl tracto
de molts anys?
C. S.
—

Resp.— 1. La construcció popular que toca el con
sultant ve a ésser el canvi de la preposició que hau
ria de portar el relatiu davant, per un pronom o ad
verbi pronominal posat darrera, i té aplicació tant
pel régim directe i indirecte com pels altres régims
i complements. La forma del relatiu és sempre que.
RÉGIM INDIRECTE :
Tinc un conegut que u (a qui) fa nosa Déu.
És aquell que li (a qui) vaig publicar una carta a
CATALUNYA SOCIAL.
Aixó són coses que no hi puc contradir (a qub).
RÉGIM DIRECTE :
Vaig fer un obsequi al mort que no el coneixia
(a qui), ni ganes (Vilanova, Del meu tros, p. 187).
Tenim des d'abans d'ahir una filla, que, si Déu
vol,

la

batejarem

el proper

Eren de casa (les
feia anar a tirar al

cartes)

diumenge.
que el Sr. oncle

correu

(Vilan.,

Del

les

me

meu

tros,

49).

P.

que de poc o molt un se les fantasieja
p. 104).
ALTRES RÉGIMS I COMPLEMENTS :
Que en val per de qub i que hi val per a que., amb
que, en que, per que, etc., i fins excepcionalment per
Hi ha

per

•

Hi ha moltes

coses

que

un se

n'ha d'estar.

Aquelles graciositats de tenyir l'aigua beneita i al
tres que no en reso (Vilan., Esc. Barca., p. 81).
Aquells halls de mascares que tothom hi té de com
paréixer disfressat (Vilan., Ese. Barcel., p. 42).
És

una

casa

de tota

confiança,

que hi tractem de

tota la vida.

Els moltíssims treballs que de la nieva arribada
Tortosa hi he intervengut.
És un ofiici que hi té disposicions.
Al punt va f er un f orat que hi podien passar tres
bornes (Rond. mallorq., I, p. 5).
Vam sortir al mirador de la galeria que s'hi veu

a

mig

Barcelona.

Aquesta construcció té aplicació també al
relatiu
que U.

possessiu,

amh les formes que

cas

en, que

de

són,

mig d'aquella fosca, que la vista no podia atra
vessar-ne respessor (Vilan., Entre familia, p.
173).
És aquella dona que les seves filies van a rentar.
Un deis cims de la serra de Begues, que no /i sé
el nom (Verdaguer, Excurs. i viatges, Rubió).
En

Aquests

tres

exemples

així,

ara

tothom

es

creuria obli

pérdua de tot l'aire popu
d'expressió :
En mig d'aquella fosca respessor de la qud la
vista no podia travessar.
És aquella dona, les filles de la qual van a rentar.
gat a escriure'ls
lar i naturalitat

ami)

p.

163).

(Italia) :
La giovine come colei che le stringevano i cinto
lini (Sacch. 28).
Un uscio che D. ne avea la chiave (Serc., 188).
Ha lo seudo mortal che, come pria si scopre, ji
3, 67).
sao splendor gli occhi assalta (Ariost, Rol.
Uno ser Antonio de Montagnone ji quale gli era
stato morto il padre (Serc., 346).
(Francés antic):
Fix l'empereur Kyrsac de Constantinoble, que uns
siens freres /i avoit tolu l'empire (R. Clary, 17).
(Provençal) :
L'antique barcarés dóu flume Rose.
Que

coses

que:

Spanya (Boades, Feyts,

E n fae molts altres affers de gran virtut e deuo
cio, que tots los seus sotsmesos del comtat d Urgell
e de Barcelona ne restaren f ortment pagats (Boa
des, Feyts, p. 16o).
Ço que me n recorde (Sorani, 2690).
2.
No és el catalá sol que coneix aquesta cons
trucció. Arrela en el llatí post-clássic i és general en
la parla popular de les llengues romániques, i ha tro
bat cabuda en les planes de bons escriptors (1) :

(Vilan., Esc. Barcel.,

de

OCI

S

A

de

pertout Passauton.

Lou marridun

e

bou

trigos

de l'oundo

(Mistral,

R., 173).

P.

(Castellá) :
Porque hay algunos

que les falta la capacidad y
otros que les falta el deseo (La Palma. Camino Es

piritual, IV, c. 31).
Juntóse también aquí la librería cid Arzobispo de
Tarragona, Antonio Agustino, que la recibí por mi
mano (Fray J. de Sigüenza, El Escorial, II, dis. 11).
Quien fue su divisa Vencer o mo
Yace aquí
—

—

rir (Arriaga).
La mala conciencia es como una llaga en el cuer
po, que su dolor está despedazando siempre e inquie
tando el espíritu (La Palma, Cam. Esp., I, c. •18).

(Portugués):
As •duas irm'ás, que Ihe nao sentiran a entrada
(Diniz, Pup., 248).
3. Els escrúpols per usar d'aquestes construccions
populars començaren amb el gramaticisme academic
francés del segle XVIII, perque estava dominat de
la tendencia a la unif icació d'una estructura rígida
gramatical. Aixó neixia de qué només mirava la cons
trucció lógica dels elements gramaticals considerats
en

no tenia compte per res de la ló
entre els elements del llenguatge i les

si mateixos, i

gica d'equació

modalitats i matisacions psicológiques del pensament,
que el llenguatge ha de transparentar i traspassar a
l'esperit del llegidor, per la raó fonamental que el
llenguatge és primer que tot un instrument de co
municaci6 deis esperits.
D'aquesta racionalització mecánica del llenguatge,
que fa de les llengües reglamentades oficialment llen
(I) Meyer-Lübke, Grammaire des langues
§ 628.

~emes,

C

A
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gües quasi mortes, n'ha patit

Y

A

el castellá de les darre

pateix el catalá reformat de l'úl
tim decenni, perqué erradament ha pres com ideal
de reconstitució l'estructuració simplificada, rectilí
nia, abstracta del francés ; d'on ha resultat la mort
de tot element popular i de tota modalitat lingüís
tica nostra, que amb diligéncia i amor havien anat
recollint i dignificant els escriptors renaixents del se
gle passat. Una cosa són els popularismes i una al
tra els vulgarismes, les corrupcions i els forasteris
mes inadaptats i innecessaris.
Aquests cal que la llengua escrita el, elimini gra
dualment, peró aquells han d'ésser cercats i incor
porats al llenguatge escrit, si dintre de la correcció
ha de tenir grácia, espontaneitat, carácter i f esomia
res

centúries i

en

nostra.
4. Peró ni

gramaticalment considerada aquesta
construcció de relatiu amb pronom manca d'expli
cació lógica. Ben afinades les coses, quan el poble
usa
el que invariable amb un pronom darrera, per
comptes del relatiu ordinari amb preposició, hi ha
latent un sentit de conseqüencia o deducció, que dóna
a que el valor d'una conjunció :
1.
Per qué eamoines, cristiá, homenet tan am
biciós i egoista, que els pobres et fan fástic?
2.
Per qué..., homenet »tés ambiciós i egoista que
els pobres et fan fástic?
3. Per qué..., homenet tot ambiciós i egoista, que
els pobres et fan fástic?
4. Per qué..., homenet ambiciós i egoista, que
els pobres et fan fástic?
En tots aquests exemples el sentit f onamental és
el mateix. El f et que "els pobres et facin fástic" és
una deducció del teu egoisme massa despert. Que
té, doncs, la força d'una conjunció consecutiva, que
respon a les partícules antecedents tan, més, tot
en
1, 2, 3, i no té antecedent exprés en 4. La
construcció 1 és gramaticalment correcta, on que és
una conjunció que no pot ésser canviada pel relatiu
a qui, al qual, i et és exigit pel sentit, independent
ment de que. En 2 i 3, que conserva aquesta ma
teixa força consecutiva, peró prenent ja un to de
relatiu, que permet el canvi amb a qui, al qual. En 4
amb més raó s'escauria el relatiu, pero que conserva
tota la f orça consecutiva. Tant és així, que si que
no en tingués, caldria indicar-ho mitjançant la con
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poble que sent aquest nexe intern aplica a les ora
cions relatives determinatives, la mateix.a construc
ció que a les explicatives.
Vet aquí exemples de que amb sentit consecutiu,
no sempre canviable pel relatiu :
Corren una mena de noms »tés estranys, que cos
ta molt de tombar-hi la lengua (Vilan., Esc. Barcel.,
p.

12).

Se la passaven d'un terme, que no hi havia res
que dir (Vilan., Luadr. prop., p. 160).
Entre aquella verdor vellutada del mes d'abril amb
aquell raig de sol, que fins les ombres són plenes de
claror (Vilan., Entre familia, p. 176).
Tots los presents engolien que era una Venedicció.
Amb unes saques de sof re afegides que no es
veuen les costures.
Noi, n'has dit una que ni En Fontova la dina mi
llor (Vilan., Entre familia, p. 197).
5. L'ús d'aquesta construcció s'escau particular
ment en els adagis populars, que construits segons
la manera lógica preferida deis gramaticistes, sovint
resultarien sense grácia :
El que té burro i se'l ven, ell s'entén.
Qui al poc acudix el molt Vafligix.

Qui

criden,

el

no

Hi ha

qui

El que

no

una

li

ve

que

no responga.
/i és igual que un sermó.
de raga o en fa poc o en fa massa.

cançó

vist, en mig del carrer el
despullen.
Qui dues bogues besa, cové que una li puda (Sovnni, 2544)
Qui mi ha portat botes ti fan mal totes.
Qui de les gents diu lo que és, diuen d'ell lo que
Qui

en

roba d'altre és

és i lo que no és.
Lo que en esta terra es cria, no se'n pot demanar
més.
Lo que sortia a taula, allí mateix n'haviem fet

l'entrega (Vilan., Quadr. prop., p. 170).
Qui paga lo que den, lo que queda és

seu.

El Secretani de Redacció de l'O. R.

junció
xicot llest, que no se'm cansa mai.
xicot llest i que no se'm cansa mai.
3.
un xicot llest, que no se n'hi passa ni una.
En I, que venint darrera de llest, sense la conjun
ció i, naturalment el prenem com una conseqüencia
o explicació de llest; peró aleshores la frase está mal
construida, perque "no cansar-se mai" no és senyal
de llestesa, sinó d'activitat. Tractant-se de dues co
ses deslligades, el pensament ha d'expressar-se com
en 2. En 3 en canvi que consecutiu cau perfectament,
perqué "no passar-n'hi ni una" és bou senyal de lles
I.

2.

És
És
És

un
un

tesa.

els relatius determinatius, quan és
Igual passa
una qualitat que serveix a la distinció:
en

Et recordes d'aquell conflicte d'armes que hi
riren tants soldats?

mo

El sentit és, suplint un tal: "aquell conflicte d'ar
mes, que fou tal, que hi moriren tants soldats?" El
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la llei de la simpatia, que atrau i assimila les perso
El Govern está, naturalment, ocupadíssim en l'es
tructuració del nou regim i la selecció de personal nes, com més a prop són, més. A la Dictadura por
adequat per a emplenar l'encasillat vastíssim de qué tuguesa li passa ara go que passá a l'espanyola. Ne
cessária, com aquesta, per salvar a Portugal de la
es compon. I com que els partits que no governen
desfeta, no sap, com no sapigué la nostra, el temps
estan mancats de planter escollit per aquesta funció
treballar
política, el novell ministeri té de
árduament prudent de la durada, i empitjora el mateix que vin
gué a salvar. Donada la situació del veí poble no pot
i no sempre amb éxit per aquest fi. En els vells
partits de torn aquesta feina es f eia, com qui diu, suposar-se que aquesta nova tragedia acabi bé.
rient i cantant. Eren dues oligarquies polítiques tur
Molts es pregunten per qué se sosté encara tan
nants, destrarnent organitzades i a punt, en tot mo
bona i fresca la Dictadura de Mussolini. Es veritat :
ment, d'ocupar el corresponent lloc.
és un fenomen polític extraordinari, peró es deu a
que es tracta d'un home també extraordinari i que
Ara al Ministre d'Estat, per exemple, li ha estat
dificilíssim trobar representants diplomátics. Per ai
si ha sabut voltar de malles d'acer institucions j
homes, igualment sap governar-los i distreureqs.
xó és un retret poc delicat tirar en cara els nome
naments per a alts cárrecs a favor de persones poc
Distreure'ls? Cal fixar-s'hi amb aquest gran recurs
conegudes o parentes de les que governen.
mussoliniá. Peró, tard o d'hora, els seus dies estan
Més raó hi ha de queixar-se de qué encara no comptats, i quan Mussolini desaparegui del poder,
estigui liquidat el magne afer electoral d'abril, peró només Déu podrá endegar la rivada...
per la mateixa raó de qué és magne, es comprén el
L'immens plet de la Rússia soviética emplena, di
que passa amb aquest afer. A hores d'ara, diuen els recta o indirectament, tota la política internacional.
més exigents, no sabem encara qui legalment va Es la temptació económica de totl els Estats, la te
guanyar la gran batalla del dia 12; mes, de f et, prou
mença prudent de tots els homes polítics, que no la
ho sabem tots.
perden un moment de vista. Aquests dies mateixos
hi volia coquetejar En Lerroux, Ministre d'Estat es
Pensar en aixó és ara perdre el temps. Les per
panyol, i a desgrat d'ésser un home bregadíssirn en
sones prudents pensen ja, com és natural, en les elec
cions properes, i s'afanyen perque el Govern no posi af ers difícils i ádhuc esgarrif osos, s'ha retirat pru
dentment, donant temps al temps, que és cosa barata
má en Diputacions i Ajuntaments, i faci les elec
i que no compromet. El govern rus en l'art de go
cions vicioses d'origen. Es d'esperar que aquests te
mors pequin d'exagerats.
El Govern de la Repú-• vernar sense escrúpols i amb má de ferro, ha passat
blica ve obligat a f er unes eleccions tant o més netes molt per damunt de Mussolini...
i lliures que el Ministeri-enterramorts de la dinastia.
Voleu saber el secret íntim, peró evidentís
No tingui por de caure el Govern, que no res
sim, del poder omnímode deis dos citats governs ?
suscitará. ningú els morts i, en canvi, f aria un mal La reglamentació de la Premsa. Amb la Premsa Iliu
immens a Espanya si no guanyés, o igualés, almenys,
re, l'Estat és esclau.
en lleialtat i legalitat electorals les ja famoses elec
J.
cions últimes que obriren de bat a bat a la República
les portes del poder.
Es censura al Govern provisional per certes dispo
)`•••,1~:f
sicions que ultrapassen els límits estrictes de les se
ves
f acultats, i fins se'l moteja de dictatorial. Ja és
ben sabut que tota Revolució triomfant, encara que
tingui tan arnpla base com la d'aquesta, és f orçosa
EDITORIAL BALMES
ment dictatorial i en lliurar-se'n d'aquest, per dir-ho
així, constitucional defecte, está la grácia, i ádhuc la
justícia, dels irnprovisats governants. A més, les
OBRA INTERESSANT
Corts Constituents podran, corn és natural, esmenar
els errors que sofreixen ara els Ministres provisio
EL SENYOR RECTOR
nals que s'oblidin d'aquest carácter, f ora de que no
en
tot
moment.
és sempre fácil d'atendre'l
D'OZERON
Que els governants, tant aquí com a Madrid, tre
(NOVEL'LA)
ballen de valent, sinó sempre amb encert mai feble
ment, és evidentíssim.
Original de
Preguem a Déu que els illumini.
FRANCIS JAMMES
*

*

*

La Dictadura del veí poble germá, Portugal,
trontolla a l'hora d'escriure aquestes ratlles. Es la
teoría física dels "vasos comunicants", o, si es vol,

Traducció de
JOSEP F. RÁFOLS
Preu: 4 ptes.
40,1•••¦••W,11.....••••¦¦¦••••¦•••••IM.01•••••••¦•¦¦••¦•¦•••¦••¦•••¦¦••*"....on
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Estranger

Nolídarí

El proper mes de juny tindrá lloc a Ginebra
Conferencia internacional per a protegir els in
fants d'Africa, abandonats fins ara a la seva sort
No cal dir la part preponderant que hi pendran els
missioners católics.
una

Espanya

A Berlín s'ha descobert una associació de cri
minals que compta amb 5.000 membres.
—

Ha causat péssim efecte a Saragossa l'expulsió
deis Germans de la Instrucció cristiana, que presta
—

els

ven

Ja

seus

apreciats serveis

comencen

a

l'Hospici Provincial.

els sectarismes ?

A la ciutat de Cervera ha mort santament un
catalá representatiu : el reverend mossén Rafael Do
ménech, pie d'anys i de mérits; virtuós i talentós;
generós i savi ; treballador, valent, orientador, bon
catalá i millor cerverí encara. R. I. P. A.
—

Segons el diari alemany Vorvaerts, la Interna
cional bolxevista ha votat una primera quantitat de
deu mil délars per als comunistes espanyols. Si abun
den els diners no faltará gatzara a Espanya.
—

A Portugal els estudiants maçons s'han lliurat
campanyes subversives com les que han portat
aquí i a molts altres paisos.
—

a

—

Les despeses de l'Apostolat de l'Oració durant
l'any 1930, per a sostenir les Escoles que patrocina
en alguns punts molt
indicats de Barcelona, sumen
la respectable quantitat de 94.245 pessetes.
Vet aquí una xif ca que no necessita comentaris.
—

Per assistir al Congrés Internacional Sindical
celebrat a Madrid vingué el ministre belga Mr. Van
dervelde. El Congrés fou de reglament.
—

per

volució mundial soviética.
necessitat per a Rússia.

L'empresa és d'absoluta

—

—

perjudicats

espanyols, acreditat pels

Mentre a Espanya es fixa el dret de votar als
23 anys, i encara es projecta a 21, a Alemanya va
a fixar-se a 25, que s'estima una
edat prudent.

El propósit del Govern d'obrir els Registres i
les Notaries a les dones, topa amb molts inconve
nients i amb la natural oposició. ?Encara no cm
tenini prou, de dones, fora de casa?, diuen els que
es creuen

Un dels comissionats

nostres comunistes prop del Govern de Moscú, ano
menat Barca, ha declarat que la república espanyola
seria el pont que portará el régim soviétic, el qual,
una volta instal•at aquí, servirá
de pern per a la re

—

Portugal i del Bra
l'ortografia de la llengua
parla en els dos pobles. A Cata

Les Académies oficials de

sil han acordat unificar

portuguesa que

aquest fiamant projecte.

es

lunya els passárern al davant.

1Publicacions
11.04A14•44'4444,44,4,44~%,

de Foment de Pietat

La vida de Nostre
per Mn. GAIETA

SOLER,

1

Senyor jesucríst
Prev.

(Segona edició)

profusament ii.lustrada

amb gravats i vinyetes, en rústega Ptes. 2; enquadernada, Ptes. 3'50. Amb tela i can
tells daurats, Ptes. 5. Amb pell badana i cantells daurats, Ptes. 10. Amb pell xagrí i cantells
daurats, Ptes. 14

La Beata Bernardeta de Lourdes
per

En rúst ega.

l'ABBÉ BLAZY.
.

.

Traducció per Mn.

Ptes. 1'50

JOSEP FORN,

Enquadernada

.

.

Prev.
.

Ptes. 3'—

Hístóría duna ánima
escrita per ella mateixa. Santa Teresa de l'Inlant Jesús
Traducció directa del francés pel P. LLUIS DE SANTA TERESA, C. D.
Edició amb 20

En

rústega

.

.

Ptes. 3'25

gravats fora

text.

Enquadernada

Ptes. 4'75
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glorificado

Per a la

DE

PIETAT

del Dr. lioso Torras I

Bages

per tal
Amb entusiasme ben lloable i amb fervor reverencial s'estan fent gestions
Patriarca
essantedat
del
qui
fou
el
Fama
de
que sigui incoat el Procés Informatiu de
de Vich.
santa
memoria,
Bisbe
Torras
i
Bages,
de
Catalunya,
Dr.
Josep
piritual de
el
Aquesta avinentesa ha d'ésser aprofitada per tots els devots del virtuosíssim Prelat
norma
per reviscolar el record deis seus mestrívols ensenyaments per tal de fer-los devenir
conéixer
adelitar-nos
per
fer
que
tots
deuriem
cristiá.
Es
per
ço
directriu del nostre poble

/

les

seves

Obres

1;

inagistrals.

Voseo Torras 1 Bages

1 Exernidarlfal
Ignasí Casanovas, 5.3.
pel
1
1Cap
M
1 5ermonar1
k
1t-sEs
4111 L Tradícíó atalana
1
Cíéncia del Patír
de l'Irlusirlsslm Dr.
Bisbe de Vích

P.

per conéixer la vida interior i l'actuació apostólica del gran
Ilibre més
rexem
Bisbe. En la primera part és estudiada l'exemplaritat de santedat, i en la segona
1
pesseta.
Un volum de 152 planes,
plaritat sacerdotal.
a

veritable tresor, no solament utilitzable per
dicació, sino també com llibre de lectura i meditado per a tota
Un volum de 838 planes. en rústega, 9
No
deu
faltar en cap llibreria.
persones.

Aquest llibre

és

un

—

en

tela,

X
1

obra

indispensable a

ésser el codi

a

la pre-

mena

de

pessetes;

assenyat que

tota persona culta, per
guiatge segur al

dona

prescindir
normes d'educado, mai no es podrá
nostre poble; i fa veure com, en voler fixar
rústega
5
pessetes;
en tela, 7.
planes,
en
volum
de
484
de la religiositat de Catalunya.—Un

La

niejada pel sofriment.

—

Es, la (lanera Pastoral, acabada i signada en el 'lit
d'agonia. La seva lectura reco nforta l'anima angu
Un Paletó de 48 planes, 30 céntims.

Gonzaga- Miniatura psicológica.—Preu: 50 céntims.
Oriol.
Compendí de la vida de Sant Josep
encoratgen la práctica
sant 1.1uís

1
1k
Mes- Sagrat Cor de Jesús
15 .1
lUtilíssim
11.1 Set Díumenges de Sant josep

Preu: 30 céntims.—Dues vides de Sants saborosíssim es i que
de la virtut.

Aquest llibret traspua una
tat amb solidíssima doctrina.

en

(Setena edició)

unció encomanadissa, al mateix temps que illustra la piePreu: 1 pesseta, en rústega; en tela, 2.

—

popular

en

1
k
1

1
1

rústega;

Novena

a

en

tela,

per propagar aquesta tan
devoció.
Preu: 30 cts.,
—

75 céntims.

la Mare de Déu de liontserrat,

amb les oracions de la Visita

Conceptes del

espiritual,

20 céntims.

Dr. Torras sobre la santedat

()meló a N. S. Jesucrist i una
Demés de sávies maximes sobre la santedat, conté
glorificació
del Dr. Torras i Bages.
demanar
la
Roser
per
a la Mare de Déu del

unaaltra
propaganda.
fu/la
regala
Es

1
111

1
g

51
I

11.

una

a

g

posta

—

.

4

com
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1

X
g
1
1
g

1
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I
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Máquina nord-americana de primer rengle
Molt ms
é perfecta i
sólida que cap ultra
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a
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—

Famoses maquines
de calcular.
Les millors del món.

c

,

Exclusiu:

o
o

Joaquien Serra.
Les comunitats

Carrer Casp, núm. 4.

religioses, collegis

i

-

Teléfon 19861.

subscriptors d'aquesta Revista, gaudiran

t4111~~~~~~~

Barceloroa

-

d'un descompte especial.

~~,~5~4~414,~wwww~awbww."1
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MASÓ

FARMACIA Dr.

JA SÜU SUBSCRIPTORS
RE

CATALUNYA SOCIAL?
4-117nry

~w'thir1Wij

ARUMI

DEL

DOCTOR NADAL
TAN SOIS MEDICAMENTS PURiSSIA1S
ESPECIFICS DE TOTES PROCEDENCIES

Rambla Canaletes, 1

Teléfon 12951

BARCELONA

1lWtrffíitWrif

,11"cnmaseswww%

OBRA

MANUEL

DE

NOVA

IVIONTOLIU

OBRA IMPORIANTISiMil

El NOU TESTAIENT
dos

en

elegantissims

volums. Text de la
i notes per la

Vulgata Clementina. Versió

BREVIAR1
CRIT1C

Comissió
atécnica de l'Obra del Sant Evan
de Fokrzwr at PIETAT.
A eli"
El primer volum, que conté Els quatre Evan
i Fets deis Apostols, consta de més de
mil planes; el segon, que conté Les Cartes
de Sant Pau, Les Cartes Católiques i l'Apo
calipsi. en té tnés de vuit centes. Impressio

gelis

nitidíssima,
tes

VOL.

III

(1927-1928)

Preu: 6 Ptes.

format

elegant,

paper

incH,

no

abundants i selectes, mapes a cinc tintes.
Llibre indispensable a tots els fidels.

Es venen els dos volums per separat, i tarn
bé el llatí sol o el catalá sol en un volurn
sumament manual. Així, tothorn pot. tenir,
TOT EL NOU TESTAMENT, si vol, en
volum. El preu de cada volum per
un sol
separat és de 8'5o ptes. El d'un sol voluta,
contenint tot el Nou Testament, és de
I
pessetes el !latí i 9 el catalá. Tots aquests
volums es venen enquadernats en finíssitn
pegarnoid imitació xagrí. Enquadernacions
més luxoses a distinta preus.
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Avinguda Portal

de
Telefons 18953-75303

Acaclémia
Fundada

en

1879

-

A

S

!'Angel,
-

a

Cavallers, Senyores, joyas

1

i Batxillerat
Senyoretes

4111.1~11.

BANC

DE

Rambla dele

CATALUNYA

Estudio,

10

Capital: 50.000.U00
TOTA

Biblioteca
deis Exercicis Espirituals
de Sant

Ignasi

Autor

de

Loyola

Text
Directori
Comentan i
Explanació
-

-

-

MENA

D'OPERACIONS

BAR CEL ON A

-

de pessetes
DE

BANCA

I

BORSA

AGENCIES I SUCURSALS:
Barcelona (Sana, Sant Andreu, Grácia, Rambla del Cen
tre, Plaga Comercial, Estació de Franga, Sarriá, Clot, Sant
Martí i Laietana), Madrid, Girona, Lleida, Tarragona, Illes
Canáries (Las Palmas, Arucas, Puerto de la Luz, Telde, San
ta Cruz
de Tenerife, Guía, Galdar, Icod, La Laguna i La

Orotava), Anglés, Arbúcies, Arenys de Mar, Badalona, Ba.:
nyoles, Blanes, Caldes de Montbui, Cabila, Collblanch, Fi
gueres, Hospitalet,
Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera,
Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molina de Rei, Moncada,
Olot, Palafrugell, Palam6s, Port-Bou, Roses, Santa Coloma
de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich, VUa
franca del

Penedés.

ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Prés
teca, Banc de Tortosa. Banque de Catalogne (París) i Banc
de Palafrugell.
VIATGES CATALONIA.
—

Ja ha sortit

d'aquesta Biblioteca

el volum tercer

tiorlis
teoria

i

preparació
pel

Ignasi Casanovas S. J.
Ubre de 300 pagines amb una fototípia
de Sant Ignasi de Sayola.
Preu: 3 Ptes.
"lb
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