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Davani les eleccions
Manquen quinze dies fins a la celebració de les
eleccions per a les Corts Constituents, i no s'ad
verteix cap fet ni simptomatic aue denzostri l'exis
tbncia d'un entusiasme fort i en tónica creixent,
Observant el panorama de la nostra ciutat ningú

diría que ens trobem davant d'unes Corts, no
menys que Constituentsl
A qué obeeix aquesta manca d'entusiasme? Se
ria molt difícil de precisar-ne els motius. Perd
iens alluhyaríem gaire de la realitat si digués
sim que ara com ara el que aquí manca és una
plena seguretat de la sinceritat electoral i una
manca de confianea tant en el sistema electoral
plantejat ---ben discrecionalment, per cert, i d'una
manera totalment dictatorial-- COM en els homes
que avui formen en els rengles deis dirigents de
la política espanyola?
Sense motiu de cap mena —altnenys tnotiu que
pugui justificar-se davant de l'opinió
s'ha de
rogat per un Govern una llei electoral, defectuosa,
és cert, peró infinitament superior al sistema sua
ra establert; s'ha creat aquest sistema dictatorial
znent, per caprici del Govern, sense escoltar cap
mena de representació del poble, i de cara a pro
curar una majaría governamental de la manera
menys pudorosa. I aixó ha portat el desencoratja
ment a la gent d'esperit veritablement civil i de
mocratic, que no deixen de veure que els aires
de renovació no s'orienten cap a la plenitud de la
vida deis pobles moderns.
I si al costat de la Gaceta hl posem la realitat
vivent, de cada dia, que direm? Eleccion,s muni
cipals anullades sense cap protesta en les actes ni
davant la Junta del Cens, sempre que els contra
no
res

—

,
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obtingut majaría; eleccions repetides

amb tota mena de manca de garanties respecte a
la sinceritat electoral i amb tot el joc classic de
coaccions dels Governs més destacats de la manar
quia; altres eleccions de sistema indirecte, per a
diputats de la Generalitat, fetes a base d'Ajunta
ments falsejats i presentant-se com a candidats
Persones amb cárrecs oficials de tota mena, fins
el Propi governador de

Barcelona

elegit pels Ajun

taments que
tat, etc.

Davant

depenen

d'aquesta

de la

seva

mateixa autori

electoral, ?quin partit
disputar una representa

teoricz

pot tenir valor d'anar

a

ció als avui dirigents de la cosa pública? Les opp
sicions restaran suprimides per art de govern; i
la malaria pels avui ocupants del Poder ha de re

sultar, per forea, veritczblement imponent.

Aquesta

manca

d'esperit dentocratic,

allí

on

semblava que s'hi havia de trabar per damunt de
tot, ha portat el pessimisme i el desencoratjament
més profunds a la ~feria deis estaments nacio
nals. I si

a

aixa hi

afegim el retrocés que sem
en un poble com
adquirit ja carta

blants procediments signifiquen
Catalunya, on la ciutadania ha

de naturalesa i on resperit civil i la sinceritat elec
toral havien integrat part del patrimoni espiritual
públic, encara es compendrá més que davant d'a
questes eleccions, amb tot i la seva importancia,
l'esperit ciutada no vibri ni s'encoratgi com en
cifres temps.
?Vol dir aixó que hem d'abandonar el terreny
de la lluita i restar a casa, creuats de bralos, es
perant tranquiliament la tasca d'unes Corts en les
quals s'han de resoldre problemes tan greus com
els que avui té plantejats Espanya i d'una manera
especial Catalunya? No, de cap manera. Precisa
ment l'adversitat ens ha d'encoratjar més i més
ens ha de predisposar a tots a complir el nostre
deure de ciutadans i de catalics. En cap districte
de la nostra terra no hi mancara la corresponent
candidatura d'homes de dreta, i en tots els distric
tes els catalics podran cornplir amb el seu deure.
Ara més que mai convé la lluita, i ara més que
mai convé que els católics,aprofitin amb un espe
rit am pie, prescindint de mes quineses de partit
que podrien ésser fatals per a l'esdevenidor ---les
candidatures que es presentin, votant aquelles que
donin garantia de defensa deis interessos católics,
per damunt de tot, i deis interessos de la terra ca
talana, que entenem inseparables deis Iminters. Ni
qüestions de partit, ni afers de personalisme, ens
poden separar en aquest monten& 1 si entre tots
—
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encertem a portar al futur Parlament un agrupa
ment d'homes— per petit que sigui— que siirtin
en defensa de tot alió que és sant i sagrat dins la
nostra societat, ja en tenim ben bé prou per a des
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l'argument del nombre,

ofegat per
llaracaba
per triomfar prevaldre.
per
cazó, per
tindrem prou.
ésser

a

la

i

a
I
ara, en
Amb
catalics
terra
aquest
sentit
tots
els
de
la
lluitar en
catalana hi tindran ocasió en les seves res pectives

fer moltes conxorxes i per imposar un sentit de
justicia, sentit de justicia que, si de moment pot demarcaeions electorals.
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La familia
PER

JAIME RAVENTÓS

III
La familia és

un

organisme conservador

de la societat humana, de la
lesa

conserva

les

seves

manera com

coses

vives,

per

la natura
una

conti

renovació de llurs elements.
Les falles metódiques que en la societat humana
causa la dalla de la mort natural, les violentes podes
executades per les destrals de les guerres i de les
epidemies, vénen contínuament compensades i supe
rades per la vitalitat i fecunditat de les famílies, ins
truments del Déu Creador, l'activitat del qual mai
s'atura, essent com és acte pur. I aquesta renovació
constant es fa sense sotragades, mellada sáviament
per la divina Providencia, tot donant ternps a la hu
manitat per a vencer les dificultats derivades del seu
mateix creixement.
nua

En la familia es conserven
les tradicions

quedant perpetuament tancats
un motllo
rígid, sinó respirant les aures del
progrés evolutiu de tal manera que ni l'avui sigui
igual a l'ahir com no són iguals els fills als pares, ni
tampoc el present sigui desvinculat del passat com
un fill bord, sinó Iligat a ehl com els fills als pares.
dels
dins

pobles,

no

pas

La tradició és

una

continua

renovació sempre

feta amb un peu en el passat i l'altre en el present,
sempre, per& en actitud de caminar com caminen
els temps i les coses i les generacions.
"Tradició i estancament (diu el Dr. Torras i Ba

antitétics fins en la seva signi
el mot tradició, i de con
següent el concepte que expressa, enclou la idea
de moviment, de curs, de transmissió, oposat, com
terme;
es veu a la significació de quietud del segon
per la qual cosa en el cabal de la tradició hi tre
bailen totes les generacions, fins tots els homes, mo
dificant-se contínuament i essent sempre el mateix.
No és la tradició una cosa arcaica, una reliquia del
temps de la vellúria, sinó que té perpltuament una
formosor perfecta; els anys Ii passen per sobre i
ella mai es passa... Per aix6 considerem inexacte sim
bolitzar la tradició, com han fet alguns artistes, en una
dona vella, perque és formosíssima, de resplendent
energia, fecunda, puix és mare de tots els pobles
de la terra..."
La guardadora, la transmissora i la renovadora
de la tradició és la familia. Sembla com si dintre

ges) són dos
ficació

termes

gramatical ; perqué

d'ella no es dóna valor sinó a alió que s'estima:
el filosofisme i la teoria, creadors de motllos nous.
L'avi serva la membria de
no s'hi conreuen gaire.
reviure davant els ulls deis
coses
passades,
i
fa
les
néts la história de la familia i del poble i de la pa
tria i els néts de tal manera assimilen les coses ve
Iles que les fan tornar joves, com si en servessin
ránima i els hi mudessin el cos. En aquest sentit,
ensems que es rnostra com una força progressiva,
també es presenta

la familia com eminentment
antirevolucionbria.

Ella prepara de lluny amb les seves evolucions els
canvis socials. No com fan els teórics que sem
pre cerquen la manera d'inventar motllos i cánons
nous que a la llarga, com molt bé diu el Dr. Tor
ras, són expellits per la mateixa força vital de la
societat, sinó com fan els éssers vius que segueixen
raccionalment les lleis naturals i es van adaptant a
les noves condicions i circumstáncies, a les noves
conclusions de l'experiencia o a les noves adquisi
cions de la ciencia.
I si mirem bé, trobarem que alguns fets que
semblen revolucions perqué es pronuncien d'una ma
nera sobtada, no són altra cosa que l'expressió pú
blica d'un canvi ja realitzat de temps per la influen
cia de la familia o no són sinó osci•acions al voltant
del punt d'equilibri que vénen moderades i són re
tornades al punt natural per la resistencia de la fami
lia a inútils sotragades socials.
I de manera inversa, veurem que grans movi
ments socials que anaven creixent i complicant-se, tot
d'una sembla que s'adormen i desapareixen. Passa,
peró, el temps i, com si hagués que dat una llavor
apta a la germinació, tornen a esclatar en hora favo
rable. A que és deguda aquesta resurrecció? A la
força de la tradició conservada en la intimitat de la
llar que sap esperar l'hora propicia.
Res millor podem fer pels grans ideals, quan sern
bla que els han d'anegar les onades socials adver
ses, que perpetuar-los amb fe, amb continuitat i arnb
llarga esperança dintre les nostres families i forti
ficar-los dintre el dos familiar contra les embesti
des del trángol. Ja els arribará l'hora de l'expansió
senyalada per la divina Providencia.
Moren els homes i llurs ambicions, cauen els sis
temes polítics capriciosos que no s'adapten a la natu
ralesa deis pobles, acaben per rebentar-se les
inflados per rorgull deis dictadors, peró coses
connaturalitzades
que semblaven petites i atuides,
amb l'home i amagades dintre el recés de la familia,
resisteixen empentes i correnties i daltabaixos Per
les
tal com són arbrissons arrelats a les escletxes de
roques, que jo no diré que siguin eternes, pero

bombolles

A

T

A

LUN

Y

A

que per ésser desarrelades cal que caigui darnunt el
rocam un llamp del cel que l'esberli.

es

La dinastía familiar és més forta
que les deis

S

reis, i el petit estat que en diem familia,
rnés permanent que els grans estats que governen
les nacions. I quan les agitacions anárquiques
fan
trontollar les societats grans, es pot conservar la no
ció de l'ordre dins la petita societat familiar ; i quan
els despotisrnes governamentals fan trontollar la lli
bertat, la llibertat es pot aixoplugar sota la humil
teulada de la casa ; i quan les guerres de conquista
posen en perill la patria, l'esséncia de la pátria es
pot concentrar al voltant de la llar ; i quan la religió

veu

O

fustigada

C

i
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perseguida pels poders infernals,

ella es pot quedar closa i fortificada part de dintre
de les parets pairals. I en qualsevulla d'aquestes tris
tes circumstáncies, queda a les mans del pare de
familia un ceptre que només Déu li pot prendre i
aquest ceptre és el que li dicta la seva obligació i Ii
fa rnemória de la seva responsabilitat.
Llavors són els pares els qui tenen a la seva ma
i a la seva responsabilitat l'ordre i la llibertat i la
pátria i la religió. Si els pares saben complir la seva
missió, no ens faci por res ; que el trángol no s'aca
bará amb un naufragi universal. Cada familia mena
da per un pare com cal será corn una nova arca en
la qual la divina Providéncia es reservará els gér
mens d'una ulterior restauració.
rzztzt.1r

ršrstik2r

Del món del freball
ConcurrIncia insos pitada
Diem "insospitada" perqué fins que els ministre
de la Guerra hagué fet l'esporgada de l'Exércit a gran
estil, ningú no pogué ni tan sois sospitar que per
aquest cantó sobrevingués una concurréncia incon
trastable i ruInosa per als joves que han consagrat
les seves activitats i els recursos Ilurs a estudis si
milars als de certs cossos de l'Exércit. El cert és
que abunden les ofertes deis ex-quefes i ex-ofi
cials d'artilleria i enginyers a les empreses que abans
sois comptaven amb el treball deis alludits jovents. I
coni que els oferents separats de l'Exércit,
cobren el
sou de files per enter, ofereixen els seus
serveis a
qualsevol preu. Vet ací un nou conflicte de treball
ben sensible i de solució un xic difícil.
ls

dependents

sense

feina

Deis obrers manuals desenfeinats encara se'n re
corda molta de gent, començant per les autoritats,
peró deis dependents de comerg (comprenent-hi tota
classe de joves deis que es guanyen la vida en
tendes, despatxos i oficines), ningú se'n recorda,
i es compten també per mils. Els pobres obrers
rnanuals, bé o malament encara mengen, i esbraven
el seu mal humor en plena via pública si així els
plau, i discuteixen, i criden i es distreuen, per6 els
pobrissons dependents de comerg desenfeinats...
Veieu a quins extrerns els porta llur oblidacla dis
sort :

"Desesperación

la tiene un joven de 29 arios; quie
lo que sea y no lo encuentra ; solicita
Protección de alma bondadosa. Doy informes. Escri
bir a S. Li. Talleres, 61, tienda."
Sovint surten anuncis per l'estil en la premsa de
re

trabajar

sea

Barcelona.
Direm, tal volta,

pendents desenfeinats i les famílies llurs... Per aixó
clamem sovint contra l'allau de noies que
envaeixen
els camps de treball, naturahnent, destinats
al jo
vent que es dedica als oficis abans indicats.
És fácil de blasmar deis temps gremials, peró fins
que es torni a considerar la societat com una
gran familia i s'organitzi com a tal, els
conflictes es
multiplicaran i l'espectre del Comunisme será qui
suggerirá totalment les solucions ternudes...
Actos importants
Un assenyadíssim document firmat per totes les
forces més respectables de l'economia nacional diri
git al Govern demanant pau, seny i justicia per a
poder treballar ; i un grandiós homenatge d'adhesió
i agraiment retut personalment a Madrid
pels més
conspicus representants de dites forces, constitueixen
dos actes d'un valor moral i económic incalculable
en l'esfera del treball i per
l'esdevenidor de les nos
tres indústries, que és el de la
comuna riquesa
i deis nostres bons obrers. Els ef &tés ja
s'han
deixat sentir, i cada dia produiran més
afalagadores
conseqiiéncies si el Govern persisteix en els seus
propósits, i si amos i obrers saben mirar pel seu
propi bé i el bé de la pátria on convivim.
Fets diversos
A Oviedo es declara la vaga minera per no
aten
dre's les peticions obreres : Set hores de
jornada i
dues pessetes d'augment.
La Conferéncia Internacional del Treball
fixa en set llores i tres quarts la jornada deis mi
ners i refusa les propostes de set
hores, set i maja
i vuit.
Persisteix el conflicte obren del Port, i resul
ten inútils per ara tots els esforços que ,fan
els ele
ments oficials per tal de, conjurar-lo.
Largo Caballero visita l'Institut
del Treball a Ginebra, i és ben rebut, Internacional
—

—

que vagin a les Borses de Tre
ball. Qui escriu aquestes ratlles sap quelcom del seu
funcionament. Teóricament, técnicament, burocráti
cament, són instruments que omplen ; peró en época de
El benemérit "Institut pro Obrers
crisi, com la d'enguany, Déu vulgui que no calgui anar
sense Tre
ball"
indica
la conveniéncia d'afavorir-los
hi. Quantes molésties ! Quantes decepcions ! Quines
per majá
de subscripcions periódiques fixes. No
sois és con
tristeses més negres s'hi agafen, quins desenganys venient,
sino necessari. És
precís un gran esforg i
tnés amargsl
continuació.
El gran públic no en sap res d'abcó, peró els de
Persisteix la crisi del treball a Andalusia.
—

—

—
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CLIXE RECiALLSTA

‹expulski-deis-jesuífes>
PER

R. RUCABADO

gravíssima sentencia: "per la
?És
per "la pau de l'Església"
comet greu tort tolerant-los l'escandalós i excitador pau de l'Església".
necessiten,
els
sectaris
amb voluntat pre
dibuix
repre
que
avui
llenguatge, publicava no fa gaire un
frares
ferent,
deis
jestlites?
llegenda
dedicava
als
l'expulsió
forques.
La
sentant unes
Ja sé el que hom podria respondre. Que sota l'apa
aqiiests instruments de mort i de suplid. Un text
adequat feia costat a la innoble vinyeta, i acabava rent interés de les monarquies nominalment cat6li
ques, sota de les raons que podien semblar de crítica
les imprecacions i amenaces contra les ordes reli
interna católica, alenava un esperit que no era ca
jesultes.
Un
amic
l'expulsió
dels
gioses demanant...
l'extermi
tólic en cap manera, i que el tal esperit és el que
meu va dir : Vet aquí, després de predicar
d'una
avui
ressuscita. Em diran que amb tot i emprar un
l'expulsió
ni de tots els religiosos, demanar
privilegi,
clixé
históric, una fórmula inadequada i caduca, la
aquesta
concedir
a
un
orde determinada, és
escapará
de
turpitud
del gest d'avui, traeix en realitat la mali
expulsat,
qui
sigui
la
vida!
El
el dret a
jestiites
cia
mateixa
deis consellers áulics deis reis absoluts ;
l'extermini. Volent expressar contra els
un
atorguen
que
és
un
mateix
alé de magoneria, el qui a trávés
resulta
que
els
l'animadversió máxima,
cir
la
poc
graciosa
iniciativa d'avui agermana uns
aquesta
demanda
que
va
de
favor.
És
que
tracte de
ernpolsada
sectaris de perruca
amb uns altres de ca
culant pels ajuntaments d'Espanya, amb variada for
estarrufat;
una
mateixa
música és la que
l'apliquen
bell
que
tuna, és un clixé, una antiga frase feta, i
que
dansen
fent parelles per
clixé
ordena
l'estrany
minuet
inconsciencia.
És
un
i manipulen amb perfecta
d'un
deis
segles
els
ciutadans
de
la majoria so
més
damunt
pedra
fa
que
rebotant
com
una
regalista,
ve
cialista-republicana
de
l'Ajuntament
de Barcelona,
segle i mig, i conserva el segell históric de les corts
Pompadpur
i
els
estirats mi
amb
la
marquesa
de
fórmula.
borbóniques que inventaren la
borbóniques,
amb les
vacillarien
nistres
absolutistes
de
les
corts
história,
d'avui
sabessin
Si els sectaris
i les lluentes casaques de seda d'un Carval
i
espases
ésser
engendrat
d'emprar
tópic
que
va
un
abans
ho, marqués de Pombal, d'un Mofiino, marqués de
les quals,
realitzat per les monarquies católiques
Floridablanca,
i d'un duc de Choiseul.
esperança
de
i
sense
ai ! totes elles estan expulsades
Convé a tots, convé als anticlericals contempora
resurrecció. La mesura intellectual deis qui s'af a
nis, refrescar el repás de la história. Perqué el rebot
nycn com a ressort urgent de salut pública a dema
Portugal,
Franga
de
la pedra setcentista de l'expulsió, significa el
sobirans
de
nar el mateix que els
xvitx,
com
rebot
de la calúmnia, que fereix de retop atravessant
reialmes
en
el
segle
es
i
altres
i Espanya
els segles. Mirem, doncs, quina má Ilançava contra
prova amb la ingenua pregunta que en el curs' del
la Companyia de Jesús les pedres primeres, i per qué,
debat en l'Ajuntament de Barcelona un regidor es
regiona
i sabrem el per qué veritable deis cops i f erides del
amics
de
la
minoria
querrá féu als nostres
expulsar,
jesWites?
retop secular d'aquests projectils.
quin
va
als
Ai,
aif
rei
els
lista:
Hi ha un secret deis jesultes ; és aquest misteni que
El cap de la minoria, senyor Pellicena, exclamá
deseo
fa
congriar-se en contra d'ells a través deis temps
orde,
? I goseu demanar l'expulsió d'una
Un paper

esquerrá, d'aquests

que el Govern actual

sima, pronunciava

la

—

—

neixent-ne l'elemental história?
Que dins d'una lógica revolucionária i diabólica
exigissin els sectaris l'abolició de les ardes religioses,
contrasten
es compren, perque totes, sense excepció,
a la
filosofia,
a
la
fe
i
estranya
seva
hostil
amb la
virtut. Peró atacar els sectaris distintament avui dia
la Companyia de Jesús, amb el clixé de l'expulsió,
és cometre,un error segons la própia doctrina anti
clerical, és valdre's, a manca de millors arguments,
de la inercia d'un. tópic gastat que ve rodolant i per
dent forga. L'actitud, injusta, injustificada, de les
corts borbóniques, amb la cooperació d'una part de
l'alta clerecia i elements d'altres ordes, presa al se
gle xvill, contra la Companyia, era per causes i
punts de vista defensats pels executors dintre de l'es
tricta ortodóxia católica i sota l'aparença de la més
zelosa religiositat. Hi havien de pel mig, si no raons,
almenys pretextos teológics, petites rivalitats amb
l'orde deis agustins, malhurnors polémics sobre la
supremacia de Sant Agustí o del P. Molina, apre
ciacions sobre l'eficácia de l'actuació deis jestfites
dins del govern católic deis estats. La butlla d'extin
ció de Climent XIV, obtinguda per les pressions
cessaristes de les tres majestats interessades, Sa Ma
jestat Católica, S. M. ridelíssima i S. M. Cristianís

i simultániament unes f orces i elements els més con
tradictoris i absurds. El secret de l'especial inquina
és el quart vot de l'orde. Aquest quart vot que els
professos jesuites afegeixen als tres vots clássics
d'obediencia, pobresa i castedat, és el vot d'especial
obediencia al Papa. Si la gent del món, ja no perdo
el seus
nen els tres primers, i fan reus d'incendi
professos, com perdonaran el quart? com perdona
solemne d'especial
ran aquest jurarrient singular i
adhesió i doble lligam amb el cap de l'Església ? És
l'instint el que guia els sectaris ; molts no saben d'on
ve aquesta fóbia. El Secret deis jesuites, que hom
cerca en folletins i llegendes i mbnites misterioses,
consisteix en aquell vot ben públic, un vot que desa

fia. El seu enunciat, com no provocaria tempestes?
Quan els primers companys el pronunciaren, i axnb
tot el so de guerra, en plenitud del segle xvt, co
mengada la Reforma i els cismes, ? com no havia
d'atreure sobre el cap de Sant Ignasi i dels seus
fills la indignació irreconciliable, la inexorable ven
janga, de tots aquells que pels segles han estat i es
taran i volen estar d'esquena al Papa?
Aquell vot gravíssim els dugué a un cos-a-cos, del
qual encara en rebem les sotragades. La sotana .deis
jesuites sofrí els estrips gloriosos i sagnants de
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l'abraonar-se amb tres feres tan potents que cad a
es cregué omnipotent,
i alguna rebé el culte
cruel de les camarines: el protestantisme, el janse
nisme, el regalisme. La terrible baralla encara dura
Šs la mateixa guerra de 1767
diran,
és el
mateix esperit Sí, pero, fixeu-vos, amics; fixeu
vos, enemics; mireu a la claror d'avui, com queden
vistos ara, els perseguidors del xvirr, amb els quals
els perseguidors del xx inconscientment es solida
ritzen. Els progressius d'avui volen que siguin els
jesuites foragitats, en nom de qualsevol tópic de
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va redreçar com un escorçó, tenia
de part seva una
multitud d'enemics del laxisme deis jesuites, a jan
senises, parlamentaris, filósof s... i especialment el
duc de Choiseul." El duc de Choiseul va ésser l'autor
del pacte de familia que uní els Borbons, entre al
tres objectius, contra la Companyia, i va ésser l'ins
tigador principal de la seva dissolució a França. Poc
es figuren els nostres
demagogs de quins perfumats
salons palatins i aristocrátics aquell clixé sortí. Fe
nómen que no és pas nou, en 1848 una d'aquestes es
tranyes solidaritats es forjava contra els jesuites, des
mocrátic. I no veuen que estan en la mateixa órbita prés d'una revolució
victoriosa en terra piamontesa.
i que es mouen per la mateixa empenta deis que "Trista
ironía del món, que demanava llavors la
allá en els temps anteriors a la Revolució Fran
mort per als jesuites com a massa afectes a les' corts
cesa, els temps de l'Antic Régim, i la Peodalité, vo
borbóniques i a l'austríaca, menys d'una centúria
lien que fossin els jesuites foragitats, en nom i després que l'odi de
les unes i la complicitat de l'al
en servei del poder absolut deis
m,onarques. El mot tra els destruís com a traidors ; per raons contráries
d'ordre que circula pels ajuntaments revolucionaris eren els jesuites dues vegades
víctimes del 'seu
d'Espanya, és el rnateix que va ésser llançat i cir deure" (5).
culat per les camarines reials, la dolorosa eficácia
No l'estem veient i tocant aquests dies mateixos, en
del qual fou un triomf de l'absolutisme.
síntesi ben plástica, el resum de la história deis jesui
?En quines veritables raons es fonamenta l'A
tes, el per qué d'aquesta aliança estranya i monstruo
juntament de Gijón, en quines, les majories que a sa deis dos enemics
recíprocs, coincidint ambdós con
Barcelona i arreu el sotscriuen ? En les rnateixes tra els fills de Sant Ignasi,
i per tant negant-se i des
recóndites i secretes que el rei Caries III per a de
truint-se recíprocament la raó i el fonament? A un
cretar l'expulsió immediata, inapelable, de 10.000
mateix temps veiem, a Madrid, sota govern
individus de la Companyia de Jesús, de les Espa cá, incendiar les turbes dos grans convents i republi
un ins
nyes i de les Amériques, el 31 de marg de 1767, llur
titut docent deis jesuites, expulsar els revolucionaris
embarc vers els Estats Pontificis i la confiscació de a contrafur els pares, deis
collegis d'Oriola i de Gan
llurs béns; en raons guardades, segons paraules tex
dia, saquejar i destruir les cases de Valéncia i d'al
tuals : "en su real pecho" (r).
tres poblacions, i demanar els municipis que siguin
M'acaben d'ensenyar unes fulles demagógiques,
els membres de la Companyia trets fora d'Espanya
de llenguatge esqueixat, omplint d'insults als qui com indesitjables. I veiem a Roma
sota el régim an
recullen signatures per a protestar deis acords que
titétic, sota monarquia i feixisme, assaltar i saquejar
demanen l'expulsió. Els telegrames expliquen que les turbes el domicili de la gran revista romana i
je
a diferents llocs de la
península han estat molesta
suita, La Civiltd Cattolica, atropellant la residén
des, detingudes, empenyorades, persones que s'ocu
cia de l'eminent historiador de la Companyia, i
direc
payen en l'exercici d'aquell dret. És un ressó de les
tor de l'octogenária publicació,. el gran
defensor del
mesures despótiques deis ministres de Caries III.
papat, el nostre ilustre amic el P. Enric Rosa, molesProhibiren a tothom parlar en pro o en contra, de tat j a fa anys pel feixisme per haver gosat discutir
l'expulsió deis jesuites, sota pena de mort", "de l'omnipoténcia de l'Estat i vindicar l'autoritat i la
cret sense exemple a la história" (2). I havent-se dignitat del Pontífex, atraient-se les ires del
César
commogut la població de Méxic per la despótica exactament igual que els jesuites del xvill, als quals
crueltat que els deixava sense l'empar d'una orde no perdonaven els enciclopedistas "pel sentit forta
religiosa que era estirnadíssima, el virrei
ment antijansenista i per ésser partidaris de l'auto
"prohi
bió las conversaciones y comentarios sobre la ex
ritat i jurisdicció papal" (6).
pulsión y declaraba que los vasallos del rey "dében
Posats a ignorar, els regidors de les majories sec
Saber.., que nacieron para callar y obe
táries, deuen Ignorar que el clixé de l'expulsió dels
decer y no para discurrir ni opinar en los jesuites engendrá un altre clixé regalista, el de l'ex
altos asuntos del gobierno", "elocuente ex
tinció ; que l'extinció foti arrencada a un pontífex
Presión del absolutismo reinante", afegeix l'histo
(Climent XIV) per la irresistible pressió de les corts
riador Rafael Altamira, després de reportada aquella borbóniques, i va ésser decretada "sense ombra de
bárbara citació textual (3).
procés i sense judici infarnatori". (7) Sense proves,
L'absolutisme és l'omnipoténcia del poder civil, ja actuals ni posteriors, ha dit César Cantú (8). Igno
sigui poder real, ja sigui poder demagógicc. L'omni rant que l'orde fou extingida, ignoren que ressuscitá,
Poténcia del poder civil, no és de dret cristiá. Els je
suites foren per tot arreu un veto vivent al cessarisme
(i) P. Enrique Rosa, S. J., Los jesuitas desde sus orí
La primera envestida la sofriren del Rei-Sol, de genes hasta nuestros días. Traducció espanyola. Madrid,
pá
',luís XIV, que volia separar els pares francesos, per gina 267.
(2)
P.
la qiiestió de la provincia de
Rosa, op. cit., p. 266.
Flandes (4). I és
(3) R. Altantira, Historia de Espana, t. TV, n. 817, edi
sabut de tothom
encara que probablement ig
ció de 1919, p. 233.
norat de la majoria esquerrana de regidors
que
(4) P. Rosa. op. cit., p. 213.
rudi rabiós de l'amistançada de Lluís XV, la célebre
(3) P. Rosa, op. cit., p. 353.
Madame de Pompadour contra els jesuites, venia del
(6) Sobre el P. Rosa i la Civiltk, veure el
re fús deis
nostre article
jesuites a sancionar els escándols." El de CATALUNYA SOCIA!., n. 442, 30
P. de Sacy repetides vegades
noverrbre 1929.
es negá a encarregar-se
(7) P. Rosa, up. cit., p. 275.
de la direcció d'aquella bona pega.
La cortisana es
(8) Citat peI P. Rosa, p. 276.
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i per tant ignoren una essencial circumstáncia que
hauria de descoratjar d'una manera definitiva els qui
volen imitar contra la Companyia : considerar que
aquesta passá ja per l'execució capital i per la prova
tura máxima, i que la seva resurrecció és un f et tan
miraculós gairebé com la resistencia indeficient de la
mateixa Església. Ignoren ço que fa i a que real
ment es dedica la Companyia predilecta de les seves
de
a ncestrals rancúnies d'origen regalista, i haurien
combaten.
la
seva
memo
clarament
a
qui
En
saber
rable pastoral, que també hauríem de tenir present
aquests dies, dedicada a l'Aniversari Secular del res
tabliment de la Companyia de Jesús (1814-1914), el
gran bisbe Dr. Torras i Bages coneixedor i defen
jesuita
sor deis íills de Sant Ignasi adverteix que al
els ulls del món el veuen molt en centres intellectuals,
literaris i científics, peró que no el saben veure tant,
"i no obstant hi és més, en els hospitals, leproseries,
orfelinats, presons, cases religioses on s'acullen els
rebrecs del vici, missions de salvatges o infidels, llocs
on hi pateix Vánima i el cos, de tristesa i de martiri,
sense altre consol que l'amor sobrenatural a Jesús
que tot ho suavitza i manté la constáncia amb l'espe
ranga de l'eterna glória".
A menys que admetéssim que les lleis i correla
cions de causa a efecte poden ésser radicalment vio
lentades, i durant anys i segles, haurem de reconei
xer que allá on sorgeixen sants, és perque es con
reuen, practiquen i honoren les virtuts de la santedat.
i que allá on sorgeixen savis, és perque s'exerciten,
deci
es treballen i s'estimen les ciéncies. L'apologia
deis
atacs
de
de
Jesús
davant
de
la
Companyia
siva
la gent sectaria i indocumentada, l'apologia defini
tiva, instantánia, insuperable, está en recordar nornés
que és l'orde de Sant Ignasi, de Sant Francesc Xa
vier, de Sant Francesc de Borja, de Sant Pere Cla
ver, de Sant Lluís Gonçaga, de Sant Joan Btrch
mans, de Sant Estanislau de Koska, de Sant Alfons
Rodríguez, de Sant Pere Canisi, doctor de l'Església,
de Sant Robert Belarmino, el cardenal, de Sant Joan
de Brebwuf, mártir, patró i cristianitzador del Ca
nadá, i de tants altres mártirs amb corona...
El Flos sanctorum abona la Companyia. Peró si la
ceguera i la follia actuals en terres d'Espanya —Déu
no ho permeti— fossin tals que la iniquitat fos con
sumada una vegada més, de bat a bat trobarien ober
tes els pares jesuites des de les portes de la república
de l'Extrem Orient fins a les portes de la repúbli
bé, i a
ca de l'Extrem Occident. Se n'anirien a f er
fer ciéncia a les nacions acollidores. No serien pas
ells els Més danyats. Per a ells, l'ofensa de la in
justicia, peró també l'honor, la glória, la cara dreta.
Per a nosaltres que els perdem. la soledat i la ver
gonya.
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pensa deis darrers esdeveniments

anti

religiosos des de Leipzig, on cursa filología ro
mánica, pensionat per la Biblioteca Balmes, En Ra
Aramon i Serra :
Naturalment que hem d'estar intranquils pels es
deveniments polítics d'Espanya. En primer lloc, la
esglé
crema indignant i vergonyosa de convents i
sies no pot qualificar-se de cap manera. Inclús, els
que no tenen creença de cap mena per respectar les
joies d'art, havien d'haver-se deturat. Peró aixo deu
ésser una tara inguarible. Ací, a Alemanya, que tan
exaltada está la passió política, sobretot entre els
partits extrems, nacionalistes, cases d'acer, i comu
nistes, ací on les lluites i topades entre uns i altres
són gairebé diáries, hi ha un respecte gairebé faná
tic per les manifestacions artístiques i culturals.t
A Berlín, al museu de Pérgamon, vaig veure un
grup de cornunistes que anaven uniformats (camisa
negra i braçal i corbata vermelles), embadalint-se da
vant els edificis i columnes grecs que s'han pogut re
collir allá i reedificarse. A la nostra terra, dissorta
dament, creuen que per ésser d'esquerra s'ha de cri
dar i cremar tot i foragitar el culte de l'esperit,
etc., etc. I aixó, davant deis estrangers, ens fa que
dar certament ben malament.
Una altra cosa que fa pena : que un ajuntament
com
el de Barcelona hagi acordat demanar l'ex
pulsió de les ordes religioses, o concretament deis
jesuites. Se m'ha parlat de la gran reacció católica
que hi ha a Barcelona i a tota la Península. Peró és
que, inclús per als no católics, és aixó una barbari
tat de les més grans. Expulsió, en nom de qué? De
la llibertat? Sublim paradoxa
JO crec que la consolidació de la república re
colza en la bona solució de tres problemes capitalís
sims : social, catalá i religiós. Si en falla només un,
no sé pas on anirem a parar. La monarquia és im
possible que torni, i si torna viurem un régim de
repressions i d'anormalitats jurídiques més gros
que el que vam passar darrerament. I si guanyen les
tendencies de radicalismes i d'esquerrismes, cauretn
a la dictadura de l'altra banda, la vermella. Qué seria
pitjor ? Per a mi, essencialment republicá, tot seria
prou dolent.
Déu f aci que les coses se solucionin per camins
de pau i de concendia. Que la república es consolidi
i que els homes i els pobles que la formin siguin
lliures i forts. Lliures i forts corporalment, econo
mon

.

micament, espiritualment.
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Lis afers de la República
14a religió no solament és un seny humá i diví,
sinó que, d'al tra banda, és una especie de paternalitat
perdurable. No la considereu, almenys així, lector?
Bandegeu-la, i ben aviat heu de veure com l'home
esdevé orfe i com els purs i grans sentiments que
niaven en el seu interior són gitats d'aquest lloc i un
hom roman en el més negre deis pessimismes i l'or
fenesa més agullonadora. No heu sentit mai, devés
l'orfe, el fill sense pares, sense germans, sense em
parança i sense guia, una mena de commiseració, de
devoció, aquesta és la paraula, de devoció envers la
seva persona, i faríeu per en tot quant estigués al vos
tre abast per tal d'alleugerir-lo i guiar-lo per a no
foraviar-se ? I qué n'haurem, segurament, si els fets
s'esdevenen com ara de fer, quan els nostres infants
romandran orfes, als set, vuit i deu i quinze anys, a
l'escola i a la universitat del bé diví ? No podrem, de
la nostra banda, ofegar el mal amb l'abundáncia del
bé, dita proverbial, i f er veure als pares d'aquests in
fants que, si anés encara a l'escola s'ensenya tan
sois voluntáriament la llei de Déu, pot esdevenir-se
que, dintre unes setmanes, ja no s'ensenyi per quant
de temps, tanmateix ? I si aixó ho acaréssim, un f et
així
deixeu-me fer aquesta salvetat i sortir de
l'área estricta del tema
a la história reeixidíssima
de Iluites de l'Església, en qué sempre ha sortit vic
toriosa, no hauriena de pensar que el moment actual
és un d'aquells moments, lectors, com els que tan so
vint hem vist estudiant detingudament la história de
l'Església, la qual, així que era més perseguida i
aparia d'anar a sucumbir víctima deis seus enemics,
de bell nou emergia amb nova vida, amb nova brida,
per tal d'estendre amb més forga el regnat evangelic
sobre la terra ? Així ern parlava un venerable i as
senyat rector de poble uns dies després, prop del
Montseny, on jo anava d'excursió, de proclamar-se
la segona república espanyola i d'adoptar-se aquest
aire marcadament irreligiós.
Els infants, pels quals tinc una preferencia en el
doble sentit de moralitat, per la qual cosa vaig se
guint fil per randa tot el moviment estranger modern,
d'estudiar la seva ánima, són els qui primer han ha
gut d'esdevenir orf es de la República. El lector recor
da, i altrament el sap a bastanga, el decret de l'actual
ministre d'Instrucció pública, mitjangant el qual ha
quedat derogada l'antiga llei de l'ensenyament crista
a l'escola. A partir deis moments actuals l'escola és
gairebé neutra, en ensenyament religiós. L'ordre del
ministre diu que l'ensenyament del catecisme és tan
voluntari de part del mestre com de part de l'alum
ne l'assisténcia a la sessió d'aquest ensenyament. Jo,
que com a mestre i com escriptor católic protesto
d'aquest atemptat a la conscilncia de rinfant, a la
seva llibertat, voldria preguntar i pregunto : quina pe
dagogia clássica i moder-na—per exemple Alemanya,
Estats Units, Anglaterra opta per una ensenyanga
laica? La religió no és la base de la moral ? Ales
hores, on aguantar la moral cívica, ciutadana, sense
religjó? Qué s'ha d'ensenyar als nois espanyols i ca
talans a les escoles nacionals i privades ? Voleu dir
me, partidaris de l'enserryament irreligiós, quin peda
gog máxim que figuri a la história de la cultura pe
dagógica, dins els autors clássics i entre molts deis
moderns que hi figuraran, no parla gota de l'ense
—

—

—

nyament religiós, més encara, de l'educació religiosa,
com a basament de l'educació moral ? Jo en podria
citar més de deu i més de vint d'autors católics, i no
católics, protestants, entre alemanys i anglesos, els
quals, partidaris d'un credo determinat, no conceben
l'escola sense l'ensenyainent religiós. Tanmateix un
altre dia ja revindré a aquest tema i, com a mestre,
tindré interés a provar que no es concep una ense
nyanga responsable, una pedagogia deslligada de la
cultura que estudia els problemes cabdals de la hu
manitat que, d'engá que el món és món i mentre que
en sigui, agullona els esperits.
Doncs, sí, infants estimats ; la segona república
espanyola comenga per deshalajar les vostres cons
ciencies. Tanmateix no solament aquesta onada de
dolor, de bef es, d'escola única, d'escola laica, de
crits subversius, ve de dalt, sinó que també de baix.
Mai no havia assistit a cap míting comunista i per
atzar, f ora de Barcelona, vaig assistir a un. Bis ora
dors, que tot ho podrien ésser menys pedagogs i
mestres excellents i coneixedors de l'ánima infantil,
abrogaren per l'escola única, per l'escola laica, puix
que actualment l'escola nostrada on s'ensenya religió
vol dir, segons ells, escola de prejudicis socials, ádhuc
religiosos, i d'esclavatge. I acabaren aikí : quan l'in
fant será major d'edat, aleshores que es decanti per
aquella doctrina que més u abelleixi ; peró no ara
d'imposar-li'n una a viva forga, curulla de f alsies i
faules.

Aquests pretesos pedagogs atempten en contra de
vosaltres, infants estimats, en contra de vosaltres,
pares que em llegiu. Volen, nois estimats, anar a una
escola on no us parlin d'alió més transcendental d'a
quest món, d'aquell seny i d'aquella guia, sal del viu
re, que és la religió, segons el que he dit en comengar
aquestes ratlles ; volen, pares que llegiu les presents
ratlles, que els vostres fills no us neguin la cara, l'es
guard de fills o no reconeguin la vostra amor de pares,
la vostra paternitat, amb la moral humana, que l'Estat
facilitará de boca deis mestres. I podeu creure en una
moral feta per homes i per l'Estat? Jo, repeteixo,
com a mestre i com a escriptor católic, en protesto
d'aix6, no tan sois en nom deis principis cristians,
sinó ádhuc en nom deis principis pedagógics, deis
principis humans. Ja veieu, doncs, que ádhuc no cal
ni emprar arguments religiosos per tal de refutar la
pretesa certesa de l'escola única, laica, irreligiosa ;
més ciar: anticristiana.
Quan aquest matí he obert el diari, m'ha. vingut
a l'atzar aquella página d'informació comarcal on el
corresponsal de Calella dóna la noticia que un regidor
d'aquella vila es personá a l'escola i malgrat de la
protesta deis senyors mestres que n'hi hagué molts
d'aquests mestres !
f éu retirar el Crucifix que pre
sideix l'aula. Aquesta manera d'obrar tan, sectária, no
prova a bastament que els infants de les nostres es
coles són les primeres víctirnes de la segona repúbli
ca federal espanyola marcada i titllada d'antireligio
sa ? Mira, lector, infant, pare de familia i ciutadá
si entre tots no aturem aquesta onada d'odi i d'or
fenesa que es gita rabent damunt els nostres infants,
veurem ben aviat la instauració de l'escola laica que
s'aixecará, font a front, del campanar parroquia].
JosEP MIQUEL 1 MACAYA
—
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Els camíns del dref
PER GASTON

Les democrácies, més que altres formes d'estruc
turació deis pobles, cal que portin en tots els seus
actes la característica del dret. No hi ha res que afe
bleixi tant les democrácies com la manca als principis
i normes jurídiques de tota mena.
I si no, l'esdevingut des del 14 d'abril fins ara
ens en pot donar una mida ben clara i indiscutible.
Es celebraren a Espanya unes eleccions sinceres,
com mai no les haviem conegudes. El Govern Aznar
tingué a punt la sinceritat en dita celebració. I d'aque
lles eleccions en sorgí el canvi de régim.
? Hi hagué qui discutís la legitimitat d'aquell canvi
transcendental, portat a cap a base d'unes senzilles
eleccions els camins del dret? es va veure ben clara
la seva sinceritat i tothom baixá, el seu cap i es dis
posá a seguir el camí traçat per la voluntat del poble
arran d'aquella lluita civil.
En canvi, més tard, ?ha estat el camí del dret se
guit amb aquella sinceritat i amb aquella bona fe?
En manta cosa, no, certament. La primera garantia
del dret, l'ordre públic, no f ou atesa pel Govern, i
els convents i edificis religiosos cremaren arreu d'Es
panya ; moltes disposicions en contra de l'Església
especialment pels Ministeris
han estat adoptades
de Justicia i d'Instrucció pública
contra els pre
ceptes pactats del Concordat, etc. ?I qué n'ha esde
vingut de tot aixó? La manca de confianga per part
d'uns ; la indiferencia per part de tot esperit seré i
amic de la justicia i la raó.
El dret ha estat atropellat ; i el dret s'ha reverljat
restant aquell fervor i aquell entusiasme que sembla
ven surar arreu el dia 14 d'abril de 1931.
—

—
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Els

dirigents de la

* *

cosa

pública poden

esmenar-se

Déu ha fet els pobles sanables. I tots podem
contribuir a l'obra de reconstrucció del nostre Estat
sempre que es tracti el problema pels camins del
dret.
Ens trobem en vigílies d'unes Corts Constituents.
?Quina ha d'ésser la tasca de les Corts?
Aprovar una Constitució. I aquesta cal que sigui
d'acord amb l'estructura veritable d'Espanya, la f or
ca social de la qual deriva de dos fets innegables ; la
diversitat de pobles existents en la Península i el
f ons riquíssim d'espiritualitat católica d'una tradició
secular i jamai interrompuda.
Si la tasca de les Corts s'adiu amb aquestes dues
realitats, pot ésser una tasca fecunda. Els camins
del dret exigeixen, abans que tota altra cosa, l'ende
gament de la fórmula damunt la realitat viva.
Peró si les Corts en la seva tasca s'entestessin a
corif egir una Constitució allunyada d'aquelles dues
realitats, jamai aquest text constitucional esdevindria
cosa real i carn de realitat espanyola ni catalana. Tin
dríem un text constitucional com el de l'any 12, COM
els successius que constituiren altres tants textos le
gals sense vida, inadequats a les realitats peninsulars.
I els textos legals balders no constitueixen element de
encara.
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arma de lluita i de
resistencia per part de molts estaments socials, in
adequats sempre amb tot alió que no respon a una
realitat vivent.

progrés ni de pacificació, sinó

*

*

*

L'Estatut de Catalunya haurá, d'ésser aprovat per
plebiscit del poble catalá.
Peró si volem que en realitat es resolgui el pro
blema de Catalunya, comencem per f er un projecte
d'Estátut sense radicalismes extemporanis, sense
exaltacions de cap mena, que respongui al veritable
estat de consciencia de la terra catalana, que
pas l'estat de consciencia d'un partit ni d'un

no

és

agrba

de catalans.
Si volem, doncs, que la Constitució novella de
l'Estat espanyol sigui quelcom real i adaptable a tots,
comencem els catalans per posar el nostre seny a con
tribució de l'obra de l'Estatut, i fer d'aquest estatut
una cosa viable i subjecta al criteri i necessitats de la
majoria deis catalans.
D'altra manera, el dret, imma'nent en tots nosaltres,
es revenjaria de la malif eta, destruint la nostra obra
i no atorgant-li aquella base necessária de satisfacció
general, que en definitiva és el cachet del qual no
poden prescindir les obres durables i viadores.

ment

*

*

*

anem més enllá.
Un cop redactat i aprovat l'Estatut, procurem que
la Constitució General de la República espanyola sigui
seriosa i no doni lloc a discussions f ora de to. Es
tructurar-la a base de radicalismes extemporanis, poc
adients amb el sentit de tots i arnb la nostra tradició
espiritual, tant valdria com ensorrar la seva obra i,
amb ella, l'obra del nostre propi Estatut.
No vol dir aixó que en determinades materies no
hi pugui cabre l'atendre principis socials avui estruc
turats en tota Constitució moderna. Peró fem que
aquests principis siguin viables entre nosaltres; que,
al cap i a la fi, els principis que no encarnen en rea
litats, acaben per resultar inútils i pertorbadors en
tota la seva extensió.
I no cal dir que en les relacions delicadíssirnes
entre Església i Estat cal procedir amb aquella pru
dencia, amb aquell seny, i amb aquell esperit de dret
que deriven de la nostra história, del nostre dret
de les relacions que tots els Estats civilitzats sostenen
avui amb la Santa Seu, més venerada i més atesa que
mai en tots els pobles del món.
—Tol el que fos separar-se d'aquí, equivaldría a en
cendre entre nosaltres la lluita religiosa, que prou ha
corregut el perill d'ésser encesa durant els últims
dies, dissortadament1
modificacio'
Els católics en tenim prou amb que tota
d'acord
que atenyi aquelles relacions sigui portada
es
Roma
intervenció
de
amb la Santa Seu, ja que la
dret.
de
tot
i
l'afinament
nosaltres
tota
garantia,
per a
es
Recordi's sempre que el Papa no solament no es
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espanyols, i llavors tots els problemes es trobaran en
verinats, sense que del naufragi, se'n lliuri el propi
problema de la nostra Catalunya.
Que nosaltres, fills espirituals del Dr. Torras i
Bages, no oblidem mai aquella paraula profética
seva : "Catalunya será cristiana o no será"

tranger per a cap católic, sinó que és la primera au
toritat entre nosaltres, per damunt de tota altra au
toritat.
Si aquests catnins del dret són seguits, la futura
Constitució pot constituir un element de pacificació
entre nosaltres i el puntal del futur renaixement d'Es
panya. Si el dret, en canvi, és menyspreat pels nos
tres legisladors, la discórdia será encesa entre tots els
)0(r:t2I 74fT
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I amb nosaltres,
talans.
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ho obliden

tots

els católics
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L'acquadó deis católícs
PER

La plebs té un concepte tan equivocat de la Re
pública que, si tingués forca per unposar-se, els
que tenen encara una mica de finor espiritual hau
rien d'emigrar del nostre país. Si els incultes se
gueixen cridant ens faran avorrir la democracia.
L'actitud de la plebs es deu, naturalment, a l'ac
t'Yació deis denzagogs. La democracia cristiana,
que nosaltres hem defensat tota la vida, no té res
veure amb la democracia demagógica i plebea.
Si llegin la premsa extremista us costara de
creure que sigui redactada per homes normals. Un
home ben equilibrat no pot escriure tantes nacie
ses. Es de doldre que no sapiguen elevar el nivel!
intellectual del poble. Com que es declaren mate
rialistes„ deixen de banda l'esperit, i la plebs no
pot elevar-se a la categorict de poble. Si alguna ve
gada us heu trobat davant de les turbes 'haureu
vist que la passió és rúnica forla que les mou.
Els demagogs exacerben les passions i no saben
desmatar els sentintents nobles de l'home.
Els incendiaris han fet desaparéixer centres de
cultura, que havien estat creats exclusivament per
a l'educació del poble. ?On són les institucions de
cultura que han creat els demagogs? Els elements
directius dels sindicats revolucionaris posen a les
mans deis obrers publicacions infectes, que no te
nen altra finalitat que enverinar els pro blemes so
dais. Mal no s'han preocupat de la cultura del po
ble. No volen obrers emites, sinó obrers revolucio
naris.
En canvi els catalics que es posen en contacte
amb el poble, no desitgen altra cosa que fer pene
trar dins l'esperit deis obrers la llum de la veri
table cultura. Els catalics no exacerben les Pas
sions, sinó que procuren que regni la pau i l'har
monja entre totes les clases socials. Entre un
obrer catalic i un obrer extremista hi ha una gran

diferéncia.
Visiteu les tribus, damunt les quals exerceixen
llur influéncia benefactora els missioners catalics,
i veureu cont no tenen raspror ni la ferotgia de les
altres tribus infidels. Els que van a apoderar-se
de les riqueses naturals de les terres, els homes de

les quals viuen encara al marge de la civilitsació,
els embruteixen perqué no s'adonin que amunte
,quen riqueses amb llur esfore i llur treball. El mis
sioner no cerca el domini de cap terra. El que de
sitia és fer coWixer la veritat i dignificar l'home
que havia embrutit els costums pagans. Penetrar
dins la clecla cristiana significa una superació. El
catolicisme allun:va l'home del fang de la t'erra.

J. CIVERA I SORMANI

Cada any es converteixen al catolicisme milers
de protestants. ?Quins són els que es converteixen.9'
iEls més imPurs? ?Els més pecadors? No; obren
els ulls a la llum de la veritat els que desit gen se
guir el camí de la perfecció cristiana. El protes
tantisme ens dóna les animes més selectes. No es
converteixen al catolicisme per a seguir camin.s
més am pies i per anar a l'encale deis plaers, sinó
perqué desitgen viure més austerament. Digueu
me ara, senyors sectaris, que combateu amb tanta
de fúria la Religió catalica, ?qui són els que aban
donen la nostra cleda per aixoplugar-se sota la
vostra bandera? ?Són els més purs i els més aus
terst Responeu. Els catalics que claudiquen no són
els que edificaven els creients amb la practica de
les virtuts cristianes.
Veieu, dones, com el catolicisme és una supera
ció. Els que van cap al ccttolicisme s'enlairen i
els que ?'abandonen callen. Un home deixa de vo
lar per les regions de l'espiritualitat quan ha per
dut les ales de la fe.
Aquestes coses haurien de saber-les els sectaris
que ens combaten i els demagogs que pretenen fer
creure al poble que la religzó és un obstacle per
qué els obrers obtinguin les millores fustes que
demanen.
Haurien també de saber-les els alcaldes que, per
a satisfer els desigs d'una petita minoria, van pro
hibir que se celebrés la processó del Corpus. Aques
tes ridícules alcaldades fan un gran mal a la Re
pública. ?Com voleu que els catalics contribuei
xin a la consolzdació del nou régim, si els negueu
el dret de fer pública pro fessió de Mur fe? En can
vi un d'aquests alcaldes pintorescos ha imposat una
multa al pro pietari d'un teatre perqué no ha vol
gut cedir-lo (zis comunistes per a celebrar-hi un

míting de propaganda. ?Quin concepte deuen

te

nir de la llibertat
tes

aquests alcaldes? Els comunis
poden disposar si us plau per torea dels locals

plagui per a celebrar-hi actes de pro
paganda comunista; pera els catalics no poden ce
que més els

lebrar una processó tradicional perqW no ho vot
l'alcalde del poble. I la llibertat de cultes ion és?
?No s'ha obert la frontera perqué puguin venir
a fer la felicitat del poble els mahometans, els bu
distes, els pro testants i totes les altres falses re
ligions? Si ara un pro testant pot impunement en
senyar l'error, ?negareu al catalic el dret d'ense
nyar la veritat?
La llibertat de cultes no significara altra cosa
que una tolerancia per a les falses religions i una
agressivitat per a la catdlica.
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No demanent privilegis. Volenz únicament lli
bertat. En els pasos on hi ha llibertat, el catoli
cisme fa grans pro gressos. Dintre de poc temps,
ha dit un racionalista anglés, el catolicisme exer
eirá una hegemonía ais Estats Units. El catolicis
me no és una planta d'hivernacle; per a créixer i
desenrotllar-se necessita llum i aire.

A

SOCIA

No ens espanten, doncs, les diatribes deis sec
taris, ni les insídies deis demagogs. Si els cató
lics tenen llibertat per a practicar lliurement la seva
religió, el catolicisme seguirá el seu camí ascendent.
Si ens barren el pas i ens atropellen, será l'hora
de preguntar si la República ha d'emparar única
ment a un sector del parís o bé a tots els ciutadans.
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La darrera Encíclica del Sant Pare Plus XI
PER

L'esperada Encíclica recenttnent publicada pel nos
Santissim Pare, gloriosament regnant Pius XI,
ha omplert el nostre cor del més ardent entusiasme,

J. BLANCH I BOES

primera part de la seva nova Encíclica, en reme
l'ensenyament immortal de Lleó XIII, del
qual és aquella la viva evocació, la fervorosa exal
tació, la vigorització espléndida, la continuació i el
(lel més afiamat amor, de la més viva i pregona ad
hesió, de la submissió més filial i sincera, i de la complement admirables...
e
Inés exultant joia de qué som capaços i ha fet vibrar
La confirmació i el progressiu, intens desenvolupa
ti

e

ami) máxima intensitat les fibres totes de la nostra
ánima. Quin gran Papa ens ha donat Déu Provi
dentíssim ! La més fonda gratitud ha d'amarar els
cristians de que l'Altíssim ens hagi donat un Pare i
Pastor universal. Nauta intrepid i admirable de l'Es
glésia de Crist, del claríssim seny, del formidable zel,
la ungida paraula, l'efusió de paternitat, la roenta ex
pansió d'amor, l'enérgica intrepidesa de carácter, la
intelligencia sobirana de Pius XI! Fecundíssim i glo
riós per a l'Església ha estat f ins ara el seu Pontifi
cat, peró la magnífica i apoteósica commemoració de
la "Rerum Novarum", inici d'una nova era d'inten
síssim apostolat i la publicació de l'Encíclica "Qua
draginta anni", ha coronat amb resplendors immortals
l'aureola radiant que envolta la figura venerable del,
Vicari de Crist, del Pontifex Máxim que ara mena
amb exquisida sol-licitud les nostres ánimes.
I no pensés pas ningú que les anteriors expressions
són la plasmació ingénua d'una explosió d'entusiasme
filial : són el reflex fidel de la impressió formidable
que ha causat en el nostre interior la lectura de l'ine
narrable document pontifici. L'Encíclica "Quadragin
ta anni", a mida que vagi difonent-se i propagant-se,
sobretot entre el poble i en les esf eres intellectuals,
seu coneixement devindrá una de les Encícliques
més transcendentals de les emeses per la Seu Apostó
lica, i com la "Rerum Novarum" ami) la qual el seu
nom es fará inseparable, no sois será una Ilum segu
ra, immottal i.un motiu de constant admiració per
part dels fidels, sinó que traspassant les vastíssimes
fronteres del Catolicisme, envairá el dos de l'hetero
dóxia, mereixent, com la "Rerum Novarum" matei
xa, l'adhesió lleial, l'estudi aprofondit, el documentat
.comentan i i ádhuc, en certs aspectes, l'aplicació prác
tica per part de tots aguells homes de bona voluntat,
encara que per error o per ignoráncia romanguin
allunyat de la Veritat, lluiten noblement per aconse
guir la realització deis ideals sublims d'humanitat i
de justicia social, que a desgrat de tot i de tothom,
.sois pot trobar-se en la doctrina redemptora, salvado
ra, alliberadora, la doctrina essencialment d'Amor
.d'infinit Amor —de l'Evangeli.

que

—

La commoció

enorme

que

ara

fa quaranta anys

produí la publicació de la "Rerum Novarum" va
<luir

en

totes les

pro
i tot en les més allu
la diu el mateix Plus XI en

esferes, fins

nyades de nosaltres,

ens

la

morar

ment de

l'Escola social católica

i de les doctrines que

ja molt abans havien pregonat homes tan illustres
com Ketteler, Manning, Mermillod, Mun, Marmet,
La Tour du Pin i tantíssims d'altres ; la institució
de cátedres de sociologia en les Universitats católi
ques, en les Académies i en els Seminaris ; els Con
gressos i les Setmanes Socials, celebrades ami) f re
qüencia i f ruits ubérrims ; la institució de Círcols
d'Estudis ; l'ámplia i hábil difusió de publicacions
altament convenients i oportunes, són conseqüencies
de la "Rerum Novarum". I quant a la part práctica
i d'aplicació va fer una impressió profunda, no sola
ment en el nostre camp, sinó també
diu literalment
el Pontíf ex
"en aquelles persones que trobant-se
f ora de la unitat católica no reconeixen el poder de
l'Església; així els principis católics de la sociología
van anar penetrant poc a poc en el patrimoni de tota
la Societat. I sovint s'esdevé que la veritat eterna, tan
altament proclamada pel Nostre predecessor, de feliç
recordança, és defensada no sois en llibres i periódics
no católics, sinó també en els Cossos
legislatius i
en les Sales deis Tribunals de justicia. I no és sola
ment aixó. Després de la Guerra Gran, quan els go
vernants de les principals nacions sancionaven les
normes que havien de regular, segons l'equitat i la
justícia, el treball deis obrers, per tal d'aconseguir
una pau vertadera i estable a la vida social (alludeix
diáfanament el Papa a la Part XIIIa del Tractat de
Versalles), ?no és veritat que entre aquelles normes
van admetre'n moltes de tan semblants als principis i a
les normes Lleonianes, que bé pot dir-se que deriva
ven d'elles?
Dones si tants o tan consoladors resultats va donar
l'Encíclica "Rerum Novarum", per qué no ha de
donar-ne, de semblantment espléndids, la nova En
cíclica "Quadraginta anni" que a més d'ésser la con
sagració i el renovellament magnífic d'aquelles ense
nyances, n'és l'aplicació viva i concreta als temps pre
sents i assenyala més encara, si és possible, el pregon
sentit humá i social de l'Església Católica? Per qué
no emprenem amb motiu d'aquesta nova publicado
que fa sentir la veu del Papa, en uns moments que
per a la nostra Patria són particularment greus, per
qué no emprenem, dic, plens de velatnent esperit apos
tólic, una formidable croada social que redimeixi el
poble de les errors que l'han portat a l'apostasia, per
—

—
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qué

no convencem les masses del treball, de la pobresa
i del dolor, que és en l'Evangeli, i únicament en l'E
vangeli on trobaran satisfacció completa als seus ele
vats anhels de justicia? Ah! Si ho fem així de tot
cor, amb totes les nostres forces, amb tota la impetuo
sitat de la nostra voluntat, amb tota la dolgor i tota la
tendresa, amb tota la caritat i ingenuitat i alhora amb
la intelligéncia i discret zel de l'apóstol veritable, no
ho dubtem pas : la victória és nostra.
Es lliura ara en la nostra terra un combat trans
cendent del qual no podem defugir. Cal, dones, que ens
Ilancem a la lluita amb avidesa i amb abnegació, i ven
cerem. El poble sent vibrar encara, endins de les se
ves entranyes, en la seva tradició gloriosa, en els seus
homes eminents, dins la dolgor de la seva llar, en
el més íntim del seu esperit, aquell ideal sublim de
Religió que ha estat el nervi de les nostres gestes
més admirables : si s'ha allunyat de nosaltres és per
qué no hi ha trobat sinó ambient hostil per a les se
ves reivindicacions
tot i essent justíssimes i ama
rades d'una fonda significació cristiana !—, gravíssi
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error
que ara paguem amb l'isolament i amb
l'abando de les masses obreres... Cal esmenar la nos
tra conducta conformant-la amb els ensenyaments que
sempre constantment, inolterablement, han emanat
de la Seu Apostólica i no dubtem que el poble re
tornará a nosaltres perqué trobará en la nostra doc
trina, en la nostra actuació, en els nostres programes,
vulgues
els més ardits defensors del seu bé suprem
que no, tots els homes se senten atrets per l'Infinit
també del seu bé temporal, segons les magnifiques i
concretes prescripcions contingudes en les Encícliques
"Rerum Novarum" i "Quadraginta anni".
I per comengar aquesta tasca
alhora urgent i
importantíssima amarem-nos dels ensenyaments de
la nova Encíclica, llegim-la amb tot amor, estudiem
la amb filial dilecció, cotnentem-la amb submissió, i
propaguem-la, dif onem-la profusament entre el poble,
entre tots els nostres germans, entre tots els h-n-nes...
i aquesta comunitat de vibració espiritual 'encendrá la
flama indeturable que ha d'abrandar en l'Amor de
Déu tota la nostra terra...
ma

—

—

—

—
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magna problema u ofereixin
que ami tot just s'albiren.

Comentarís

A

solucions

definitivas

Corpus d'enguany

Per la nostra premsa

El

Una prestigiosa Revista católica censura que al
guns diaris deis nostres publiquin anuncis de coses

Temples plens i carrers magres. Voleiadissa de
banderes i domassos al sol. Ealziots i orenetes yo
lant i xisclant esbojarrats i ceroant la processó que
no passa...
O salutaris Hostial...
"No hi ha processó".
"La processó va per dins", diu la gent. I és ve
ritat. No hi ha processó pels carrers. La processó va
per dins deis temples i per días d'aquells que l'han
feta impossible enguany.
O salutaris Hostial...
Da robur fer auxilium !
Barcelona ha perdut la seva diada més bella de
l'any, la pública apoteosi de la divina Eucaristía.
La magna festa de Corpus i la "temporada del

pecaminosas,
que

es

o

perilloses almenys. També

doni compte de

desitjables,
periodístic,

sota

successos

censura

i ?'obres i autors in

pretext d'imparcialitat i per interbs

fer-hi les degudes reserves que
efectes que ctixd produeix.

sense

contrarestin els mals

La indicada Revista recorda opartunament que els
no donen compte de
res que ens pugui afavorir, encara que es tracti d'es
deveniments mundials. Badent molt, bons germans!

periódics de l'altra banda mai

L'Encíclica

"Quadragesimo Anno"

Fóra groller i irreverent, i fins quasi estúpid, de
dicar només un lleuger comentari a la dignissima
"segcma part, o complement" de la Rerum Nova
rum, que acaba de publicar Pius XI amb admiració
extraordinária de tot el ntón illustrat i vivíssim
agraiment de tots els que fatalment estan interessats,
o voluntáriament slinteressen, per les qüestions so
cials que avui dia preocupen la humanitat. No; la

Quadragessimo no es pot comentar lleugerantent.
A més de llegir-la bé cal estudiar-la omb detenció
preparar aquest estudi amb el repás

Rerurn

Novarum,

antecedent i

atent

de

la

fonament de la Qua

dragesimo Anno.
Hom gosaria a demanar, si no la refundició de les
dues cabdals Enclenques, la seva conjunta publicació,
onb notes iblustratives que posessin ben de manifest
els seus lligams i les comunes ensenyances amb el
procés del seu descabdellament; obra aquesta que,
veritat, requereix un tcdent de primer ordre. Un
día o altre, pera, es portara a terme aquesta gran em
presa, i es cimentará sobre aquestes clues columnes

en

d'Hbrcules, inconmovibles, de la qüestió social —la
R. N. i la Q. A.

—

finitiu, peró, fins

el Codi del Treball huma, no de
les pregones evolucions del

que

Corpus",

ornada de

ginesteres flamajants,

eren

una

la nostra ciutat, i una font
copiosa de béns de tot llinatge. Enguany esta trista
Barcelona. Fins els impiadosos troben a faltar Vencía,
la brillantor d'aquesta temporada eucarística, tan esti
mada deis propia com deis estranys. El sol de juny en
vigílies del seu suprem esclat, prou brilla enlluerna
dor. Flors i poncelles, i núvols i vents, i pluges pro
lífiques, ens omplenen de vida i de joia a tots, pero a
Barcelona está trista enguctny. En llar de processons
enlluernadores, i triomfants, Tentouen la pa« de les
punyent deis desesperats substitueix els cants sagrats
litúrgics, plens de dolcesa i d'esperances.
túrgics, plens de dolcesa i d'esperances.
Barcelona está trista enguany! Corpus de 1931.
O salutaris Hostia 1.. Da robur fer auxilium!
Un fort interrogant brolla imperatiu d'aquestes
ratlles. Qué sera el Corpus de l'any vinent?
El que vulguern no:Ores!
I val a dir que el davassall de domassos, banderas
i inscripciods, que cobrien les vies, grans i petites,
de la nostra estimada Barcelona i l'entusiasme euca
rístic regnant, responen ja per endavant satisfactó
rionent.
delicia inenarrable per

•

a

1272

A

„

A

L

U

NY

IMPERA VIT FEBR1

Imposá
a

el seu imperi
la febre...

Vós mai no haveu estimat les coses que ens per
torben. Les agitacions febrils no són pas del vostre
gust. Tot seguit que entreu a una casa us doneu ánsia
d'establir-hi la pau. Tots els vostres moviments es
fan vers la calma.
Ara que jo em moc contínuament entremig de les
meves febres. Fins els meus bons desigs són en la
meya ánima plens de frenesí. Dono cop a dreta i a
esquerra com fan els malalts que deliren i quan tot
está pací f ic diu que tot és avorrit. ?És que no es
guariran mai les meves febres ?
Mireu, Senyor, que en el cor deis vostres deixe
bles la fe és sovint frenetica. Un hom sent la temp
tació de dir-los que no se n'ocupin tant, posat el
fet de qué se'n preocupen malament. Hi barregen
escrúpols i terrors ; tot ho volen criticar sense res
pecte o admetre-ho tot sense reflexió ; encara no sa
ben la manera d'obrir dolçament els ulls a la llum i
ignoren l'harmonia sobrenatural ab qué mútuament
s'ajuden el benvoler i el recte pensar. Tenen paüra
de la raó com si fos enemiga, i de la saviduria com si
fos una intrusa ; el ternperament de Ilur ánima és
com la deis febrosos que transformen en ven í els mi
llors aliments i han de practicar tota mena d'abs
tencions en llur alimentació. La formosa salut de la
fe vigorosa i tranquilla se l'han perduda amb llurs
violéncies i és per rampells i per crisis que ella actua
o es desvetlla.
Són cors turbulents. N'hi ha molts

d'aquests entre els nostres seguidors.
Llur apostolat ignora la moderació. Quan aquesta
paraula és pronunciada davant ells, s'indignen i

hi volen veure sinó fluixes concessions o escéptica
peresa. Ah! Que si Vós els deixéssiu f er, fa temps
que haurien arrabassat deis vostres soles totes les
arrels de la cogula, peró també amb les mateixes es
tirades haurien extirpat les de la bona llavor. Aquests
inquiets i vehements han fet molt de mal a la vostra
obra. No han aprés de manipular les coses delicades
de ránima ; no volen espiar amb paciencia l'ocasió
providencial i en aquelles coses que Vós no haveu
condemnat ni proscrit, per precaució, com diuen, ells
s'avencen a Vós i s'esbraven en violéncies preven
tives.
Déu meu, la febre em mata. ?No podríeu Vós tor
nar-me la salue Quan les meves orelles borinotegen,
sento malament la vostra veu, ?om podré discernir
la vostra presencia i reconéixer els vostres missat
gers ? La meya vida es gasta així en actuacions f re
netiques que no em derxen cap record regular. Mol
tes de batzegades i poc avançar, moltes de saccejades
que em disloquen sense arribar mai a ésser més fle
xible. Tot, fins el meu penediment, sense prendre'm
el temps convenient per fer la tasca profitosa, tal com
fan aquells operaris que, avorrits de la barreja i del
desordre del seu despatx, obren tot el Ilarg deis ca
laixos i hi entaforen precipitadament tots els papers,
i davant la taula que ha quedat rasa, es fan la illusió
que totes les coses estan en el seu lloc.
No és cosa senzilla avenir-se a la llarga conti
nuitat imposada per totes les feines de veritable edu
cació. Per mudar una idea n'hi haurá prou, potser,

¦
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un minut, peró si es volen organitzar les con
viccions i es vol establir un sistema coherent al punt
central de la vida, cal un treball perseverant i cal
mós. Em fa terror tot alió que no es posa al pas de
la llei del meu caprici itnperiós I pico de peus quan
les coses van poc a poc i quan la vostra voluntat im
posa un ritme diferent del rneu a la cadencia deis
esdeveniments.
Cureu-me de les meves febres ! Que sovint elles
han destorbat les meves oracions i han esgotat pre
maturament les reserves de la meya generositat! Ve
tes les resolucions més meravelloses, en comptes
d'emprendre una marxa segura, m'he posat a córrer
com un boig i a la primera ensopegada he tintinejat
i m'he ensorrat a la trapa, miserable i ridícul, incor
regible i impotent.
Agafeu-me la má
apprehensa manu eius.
És
així com Vós curáveu en altre temps els que patien
les febres. Amb el contacte de la vostra virtut, els
desvaris els passaven. Vós no heu deixat d'ésser el
metge, el metge únic, i amb la vostra tná a la meya,
o més ben dit, amb la meva a la vostra, encara po
drem fer qualque cosa per la vostra glória. Em sem
bla que si els meus ulls es tornaven clars, sense por,
sense odi, sense inquietud, jo mai deixaria de veu
fantasmes i suprimiu els
re-us. Exorcitzeu els meus
meus insomnis.
És que quan veuré les coses en llurs veritables
relacions, encara no podré donarnos tranquillament
el lloc que us pertoca? En algun amagatall de la nieva
ánima bé hi deu haver un tresor de generositat
d'abnegació que encara ningú no ha trobat, a sem
blança d'aquells tresors que la llegenda posa en les
coves deis vells castells. Les
meves energies reals,
tota aquesta bellesa que jo podria venir a ésser
amb vostra grácia, tot aix6 és cosa ignorada pel
deliri de la meya febre i mai no me'n f aré arree en
les meves pobres gestes d'inconscient. Meneu-me,
i quan hauran passat les meves esgarrifancees, les.
meves tremolors i les meves obcecacions, ensenyeu-me
el que Vós haveu posat en la meya vida i la tasca di
vina que encara avui, per la vostra voluntat, és la
raó del meu ésser, malgrat que sóc vell i miserable.
Imperavit febri.
No estic pas sol i sento prop
meu el próxim febrós que li peten les dents, que té
esgarrif anees i que no s'aguanta dempeus i que els'
ulls li fan pampallugues i que té el front amarat de
suor. Per tots aquests, Déu meu, sigueu el metge; pels
escrupolosos que la nostra criminal ironia ridiculitza
cruelment, i que tant sofreixen de no poder viure en,
pau ; pels descoratjats que es turmenten amb el re
cord de la seva negligencia; pels impulsius que mai
no han tastat la benaurança deis horitzons calmosos i
la serenitat de les nits silencioses. Ah! Si Vós supri
míeu totes les nostres febres Si vingués un dia que
la nostra salut perpetua de cos i d'anima us pogués
glorificar en la vostra santa Església! Si arribávetn
a mirar amb calma els nostres defectes per a extir
par-los i els defectes deis altres per a suportar-los
Si no hi hagués gens d'acritud en els nostres records.
gens de verí en les nostres ambicions i gens de mala
fe en els nostres amors, la vostra Redempció f óra
acabada en nosaltres i nosaltres fórem tals com Vós
—

—

—

desitgeu.
PIERRE CHARLES, S. J.
heures, III, 45).
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Romanones fa declaracions molt ministerials.
Anirá a les eleccions i s'incorporará a la política.
Es dissolt el Patronat de la "Tracta de blanques",
i hom en crea un altre de més democrátic.
Es crea una Direcció de Ramaderia per tal de pro

tegir-la.
El Govern referma les mides

per

a

evitar altra

viada als Registres de la Propietat exigint notes de
tallades sobre els béns pertanyents a les ordes reli
gioses procura calmar-la el Govern dient que no es
tracta de preparar una confiscació, sinó d'informar
se amb vistes a les futures Corts.
El ministre de Justicia es declara partidari del
divorci legalitzat a l'estil de França.
Passen de dotze mil els militars donats de baixa
de l'Exércit, que cobraran, peró, sous enters.
Els capitostos del Marroc espanyol demanen l'au
tonomia del Riff, com les altres regions d'Espanya.
Per un simple decret se suprimeixen els títols no
biliaris i les Ordes Militars en qué va vinculada
bona part de la história nacional i que constitueixen un
patrimoni privat que costa quantioses despeses als

caiguda de la pesseta "que portaria la fam al país".
Virtualment queda confiscada per aquest suprem
la riquesa monetária.
Alcalá Zamora es ven aelaparat pel diluvi de pro
testes que rep contra la pretesa expulsió de la Com
panyia de Jesús.
Declaracions ministerials assabenten que la majo
ria deis ministres impedí que es destorbessin per la
força pública les expansions dels incendiaris deis seus posse'idors.
convents i esglésies...
El Govern pren precaucions contra el probable
Es confirma que Morgan tala les negociacions de encariment de la vida que s'inicia.
l'ernprestit en veure la lenitat del Govern amb els
S'organitzen grans festes a Madrid per a dis
incendiaris.
treure el poble en cornmemoració de l'adveniment de
la República.
Nombrosos actes electorals del diumenge es veie
ren deshonrats per totes les coaccions, agreujades,
Les principals f orces económiques del país reten
homenatge al Govern per tal que posi ordre i pau
de l'antic 1-égira.
L'entitat estudiantil maçonitzant, F. U. E., fo
i sigui possible el treball.
rastera, treballa per dominar la Universitat de Bar
Pestana declara apolític el Sindicalisme i pronos

celona.
tica la seva victória.
Es molt censurat M. Domingo per la iniqua pre
Bis ministres reben el director de la Pravda, el
gran djari comunista de Moscú, que ha vingut a or
ponderancia oficial que dóna a la F. E., societat
ganitzar l'acció soviética a Espanya.
pseudo-escolar maçonitzant, que preté rnonopolit
Es confirma que els Soviets han esmerçat més de zar el movirnent escolar general i ara també el de
cent milions de pessetes en promoure la revolució a Catalunya en particular.
Ha estat aprovat l'Estatut de Galicia.
Espanya i estan disposats a tornar-hi, costi el que
Es repeteixen els intents nocturns
costi.
d'assalt del pol
Llegim en un diari de Madrid : "El Comité Cen vorí del castell de Monjuic i s'hi creuen tnolts trets.
Bis extremistes de Bilbao co•loquen
tral Ejecutivo del Partido Comunista ruso felicita
dotze bom
telegráficamente al C. C. del P. C. espanol por los bes a una església plena de gent. No varen tenir
tetnps d'esclatar.
brillantes triunfos alcanzados." (Incendis, devasta
cions, etc., etc.)
La llarga Ilista de monuments declarats nacionals
L'equivocada disposició oficial de sentit socialista no suposa la seva confiscació, segons rotunda de
sobre el conreu de finques va rebent contínues rec
claració ministerial.
tificacions. La Generalitat la declara poc menys que
Es desrnenteixen els rumors d'un alçarnent indí
inexistent per a Catalunya.
gena al Riff. El nou Alt Comissari hi anirá prornpte.
S'apena a mides extremes per a evitar l'evasió de
La Confederació Nacional del Treball declara que
tot i essent apolítica, combatrá tots els naciona
capitals.
Es comenten les declaracions de Prieto confessant lismes.
la seva falta de preparació i dient que acceptá la
El ministre d'Instrucció Pública prepara una es
porgada de catedrátics no adaptables a l'evolució dels
cartera per companyerisme.
temps, és a dir : d'opinions católiques.
Maranón ha escrit que la República és un contin
gut sense continent... per ara.
Ossorio Gallardo dóna una notable conferencia al
El Govern declara que el Decret sobre el Tresor Centre de Dependents de Comerç de Barcelona.
Artístic no porta malicia... i que les eleccions del
A Valncia els dos ministres (caps del gabinet),
diumenge han estat tranquilles perque les imposi Lerroux i Azana, pronuncien importants discursos,
cions demagógiques i els incidents registrats no tenen molt radical l'Azafía, i força governarnental En Ler

importancia.

roux.

El ministre del Treball és ben rebut a Ginebra, on
parla deis problemes mundials económics pendents.
A San Fernando la força pública rebutja a trets
els assaltants deis convents.
Són convocades eleccions generals per a Corts
Constituents. Es celebraran el 28 del corrent mes, i
es reuniran el 14 de juliol.
L'alarma fortíssima causada per l'ordre oficial en

*

*

*

El Papa es queixa noblement i amargament deis
atropells feixistes, emparats pel govern a tot Italia.
D'arreu del món rep la Santa Seu telegrames con
fortatius.
Per haver-se

abstingut d'anal-

a

les

urnes

els par
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el govern anglófil
un gros éxit.

d'Egipte

obtingut,

ha

naturalment,
Es resol la laboriosa crisi belga forrnant ministeri
el líder católic Renkin.
El govern feixista italiá gestiona un arranjament
del conflicte que provoca contra el Papa.
La dictadura roja russa ha assasinat tres vene-

rabies sacerdots.
S'aprova a Grecia la llei de Premsa, a fi de
governar el govern i no ella.
Un grup de diputats socialistes francesos
paren del partit per a poder servir Franca.

poder
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se-
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Regna viva espectació internacional pel viatge de
Brunning i Curtius a Londres, on han presentat

l'ultimátum d'Alernanya contra els que l'anibilen...
Henderson pronuncia un important discurs pro
pugnant la pau i confiant-la a la S. de N.
El govern de la República del Brasil decreta l'en
senyarnent religiós a les escoles perque "Pensenyan
ça laica ha donat molt mals fruits arreu on s'ha im

plantat."
L'órgan comunista de Moscú ordena als comunis
s'apoderin
tes espanyols que assaltin les fabriques i
de les terres.
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La gran fragédía de Málaga.—
Parla el seu Bísbe

lvoI?icia n

coneixent millor els fets de la
"Setmana Trágica Espanyola", més hom es fa cár
grandiositat. No és temps
rec de la seva demoníaca
Deixem, per
a propósit per a comentar-la.
encara

Espanya

A mida que

ara, que
testimoni

es van

vagin parlant els testimonis. El d'avui és
de primera calitat : el venerable Prelat

d'aquella dissortada diócesi
"Postdata en última instrucción.
Escrita la anterior "Instrucción", fué impedida de
salir a luz por la ola sacrílega de incendio y devas
tación que en dos días ha arrebatado a Dios en Má
laga más de 40 templos, y ha dejado sin hogar a

multitud de párrocos, capellanes, religiosos y religio
sas; sin escuela y sin refugio a miles de ninos y
ninas, en su mayoría pobres huérfanos, y al pobres
que
del Obispo, de cuyo palacio no han quedado más
los

muros.

publicarse hoy, subrayamos

toda la ener
mandatos
que
en ella os
gía de nuestra alma los
nuestro
de
dirigíamos : "oremos y cumplamos con
mar
hasta
el
el
heroísmo,
es
preciso
hasta
ber", si
Al

tirio...,
cargo:

y si

algo hemos de anadir,

"perdonemos",

clavados

en

la cruz y

como

con

nuevo

en

perdonó el Maestro,

en

dispuestos

a

es

este

morir por los mis

crucifican.
mos
desde
Así triunfó 'Él y así triunfaremos nosotros !
la cruz!
Sin casa en donde vivir y dormir seguro, pues a
las que habité por caridad después del incendio y sa
que

nos

amenazas, pánicos y
obligado,
Dios sabe cuán
consternaciones, me vi
contra mi voluntad decidida y creo que probada, de
vivir y morir entre mis queridos hijos, a refugiarme
en estas hospitalarias tierras.

La Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya no
de juliol. Cal
es constituirá fins el segon diumenge
que es posin a treballar prompte i de valent els Sin
dicats per a Murar la nostra riquesa agrícola deis
desastrosos efectes de la política oficial socialista
avui imperant i que cada dia es fará més agressiva,
a més d'inconscient.
--Liespectacle que diáriament donen els "obrers
sense feina" (que tal vegada no són obrers ni te
convenient d'evi
nen necessitat d'assisténcia), fóra
tar-lo per moltes de raons, especialment pel seu ca
rácter incivil i antisocial.
Resulta desmoralitzador i vergonyós.
En demanar-ho atentament a les autoritats creiem
prestar un servei a la nostra ciutat, centre de tants
elements nocius.

Estranger
El vescomte d'Eza

i altres representants d'Espa
el gran Congrés Agrícola Inter
nacional que se celebra a Praga aquests dies, en el
qual es tracten problernes de máxim interés per a
les classes agrícoles i les economies nacionals.
govern turc obliga els particulars a emprar els
caracters d'escriptura europeus, sota fortes san
cions.
--La Universitat de Viena ha atorgat el títol de
Doctor Honoris Causa a Monsenyor Seipel, el gran
Prelat i ex-canceller, salvador d'Austria.
—Les estadístiques més exactes d'Europa demos
tren que la xifra índex més baixa, quasi nu•la, de
criminalitat, la donen els paisos católics.
nya prenen part

en

queo de la mía sobrevinieron

Recibid la bendición de aliento, de fortaleza, de
paz y de esperanza que desde lejos os envía, desean
do que las circunstancias
modo pronto.
Vuestro Obispo.
G., 25 de mayo 1931."
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Edicions «VERITAT I LLIBERTA.T»
Fulles amb gravats.
setes el miler.

Série I.
t.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
Io.
.

11.
12.

-

14.

7'50 pes-

A

Una bona dona...
Les monges sortien...
Aixó és la llibertat?
Quan les barbes...
Un mestre ben pagat...
Les infermeres...
Els diners del joc...
Els enemics de la república...
L'Escola única és la millor...
En Rusia he visto...
escriu. Angel Pestafia.
En plena llibertat de cultes
escriu
En Rusia hay un solo patrón...
-

-

Angel
13.

-

Pestana.

Estimats animals : aviat les nostres lleis...
Sembla impossible que et creguis aquests

capellans...
15.
16.

A Xauxa són molt originals...
Així voste, senyor intellectual...

Els comunistes

18.
19.

i les comunitats.
La Rússia soviética.
La llibertat deis obrers a Rússia.
EN católics i l'Estatut de Catalunya.
La Companía de Jesús. Contestando...
La Religió ?... Coses de dones.

zo.

21.
22.

23.

Série III.

tit,
1.
2.

3.

a i

El catecisme

5.
6.
7.
8.
9.
la
u.

a 2

x.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

-

La carta magna del treball.
Als obrers catalans.
La cuestión social obrera.
Els béns del clero i deis frares.
Funció social del diner.
La política deis jesuites.
La setmana trágica d'Espanya.
La Prensa de Barcelona y las Ordenes

religiosas.
9.

La Premsa de

Catalunya i les Ordes reli

gioses.
ro.
u.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

La maleta de los jesuitas.
La paga deis capellans.
Catalans ! (Contra l'escola única).
La crema deis convents. (En vers).
Hi ha masses convents ?
? Pot el Govern expulsar les Ordes reli
gioses ?
La ensenanza laica.
Parla el degá deis periodistes.
IhWe4b04VWS.

1

a

t.

Normes als católics per les eleccions.
L'ensenyament religiós a les escoles (1).
Volem un Concordat.
Familia, Església, Estat.
Satanás y la Masonería.
La protesta d'En Ruyra.
Jaculatorias de odio y amor.
La paga deis capellans. (Creients i des

creguts...)
Piales apologétiques, tamany gran,
pessetes el centenar.

Série II.

1

les escoles.
Prejudicis del sectarisme.
Pregáries a la Mare de Déu de Montser
ra

4.

Fulles apologétigues, tanumy pe
pesseta el centenar.
-

La solicitud del Papa.
TI Magnífica defensa deis jesuites.
14. Els convents per fora i per dins.
15 Mirant a una gran república.
16. La llibertat de cultes.

‘

I 2

.

(x) "Veritat i Llibertat" ha editades unes comu
nicacions per a demanar als Mestres de les escoles
primáries nacionals l'ensenyament de la Doctrina cris
tiana.
A 2 ptes. el centenar.

1

-

Série IV.

-

Fulletons d'actualitat

Els de 16 planes, a 5 pessetes el centenar.
Els ele 32 planes, a lo pessetes el centenar.
Rebaixes a l'engrós.
La separació de l'Església i l'Estat.
1.
2.
L'Escola única.
3. Els béns de l'Església. El pressupost de
la Clerecia.
4. Los Jesuitas.
5. Servei social de la burgesia,
6. L'Estat laic i l'Estat cristiá.
7. La vida de l'obrer a Rússia.
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