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meiropolítans

Document deis

Deure estrictissim dels católics de prendre part activa, segons les Uds,
Els Metropolitans espanyols han fet la següent
declaració coblectiva:
"Delire estrictíssim del carrec pastoral és el que
a tots els Bisbes de l'Església
católica imposa el
cánon 336 del Codi vigent de Dret cananic en el
qual s'estableix "que els prelats han de vigilar per
tal que no s'introdueixin abusos en la disciplina
eclesiástica i s'ha de procurar que es conservi la
puresa de la fe i deis costums en la clerecia i en
el poble cristiá, i que en les Escotes deis nens
deis joves es doni la instrucció i educació al tenor
deis principis de la Religió Católica".
El compliment d'aquest deure sacratíssim ha
Inogut els Metro politans espanyols, en reunir-se en
les actuals circumstáncies, per a estudiar serena
ment la situació creada a l'Església espanyola amb
el nou estat de coses, a dictar, d'acord amb el sen
tir del Bisbat, l'actual declaració coMectiva pasto
ral, que pugui servir de norma comuna de criteri
i d'acció als catalics espanyols.
Apartats en absolut del camp de les lluites pouti
(mes de partit, segons la disciplina eclesiástica, ate
nent únicament al benestar espiritual dels fidels
que els está con fiat, i a la defensa dels sacrosants
i inalienables drets de l'Església, que sota jura
ment s'obligaren a mantenir incalum,es el dia de
llur consagració episcopal, particularment tots i
cada un deis Prelats espanyols, han recordat als
fidels el: deures que els lliguen amb les autoritats
constituides, i a l'obligació que els incumbeix de
cooperar al bé comú i al manteniment de l'ordre

social.
Els Metro politans espanyols, reunits novarnent,
ratifiquen plenament aquestes manifestacions deis
prelats, amb la confianget que les autoritats res
pectaran els drets de l'Església i dels catalics, en
94na nació en la qual la quasi totalitat de la pobla
ció pro fessa la Religió catblica.
aquests moments en els quals la nació ha de
manifestar la seva voluntat en les ja properes Corts

consituents, no complirien els Prelasts arnb una
obligació gravíssima de lb« carrec, si no recor
dessin als catalics espanyols, junt amb el delire

en

les vinents eleccions

consciéncia, de respectar i obeir les
constituides,
altres apremian tíssims deu
autoritats
consciéncia
en aquests moments trans
que
res de
ciutadá de llur

a la Patria i l'Església, espan yola pe
sobre tots els espanyols respecte de la nació.
En recordar els Metropolitans aquests• deures de
consciéncia, no fan sinó obrar de pleníssima con
formitat amb la doctrina de l'Església, tantes ve
gades proclamada en recents documents emanats
de la Cátedra de la Veritat. Els catalics espanyols
tenen en l'actualitat el deure estrictíssim de pren
dre tota la part activa que puguin, segons les
lleis, en les eleccions que s'apropen per a les Corts
constituents.
són paraules de Pius X
Tenen també el deure
per tal com es tracta de gravíssims interessos
de la Religió i de la Patria, d'unir-se circumstan
cictlment per a una acció comuna. I aquesta unió
la jutjava el Sant Pare Pius X "necessaria i indis
pensable" i afegia que és deure imprescindible de
tot catalic adherir-se aviat a aquesta unió o acció
práctica comuna, sigui quin sigui el partit polític
al qual pertanyin.
És, dones, apremiant en Pactualitat, que els ca
talics, prescindint de llurs tendéncies polítiques,
en les quals poden romandre lliurement, s'uneixin
d'una manera séria i eficaç, per tal d'aconseguir
que siguin elegits per a les Corts constituents can
didats que ofereixin plenes garanties de qué de
tensaran el: drets de l'Església i de l'ordre social.
Els Prelats espanyols, en Ilur desig sincer de
ca
no crear dificultats al Govern provisional, han
llat fins ara, amb la confiança que serien per ell
íntegrament respectats es drets que per tants ti
tols venia gaudint l'Església a Espanya. Pera llur
silenci podria ja ésser interpretat fácilment com
a conformitat a mesures del poder públic i a fets
gravíssims que han produit una gran impressió
catblics, per lesionar drets seus preadíssims pes
quals el: Prelats espanyols temen el deure de vet
llar, ja que pertanyen al patrimoni de la fe i deis
costums cristians del poble espanyol. En denun
ciar amb profunda amargor aquestes mesures i
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els Metro politans di
President del Go
senyor
rigiran una exposició al
encara,
la con fiança que
Provisional,
tenen,
vern
el Govern„ segons els proposits que tantes vega
des ha manifestat de pan i de conardia, res no
intentará ni permetra sobre l'Església i els seus
drets, sense posar-se d'acord arnb la Santa Seu.
Són temps els actuals en els quals es fa necessari
recórrer al Cor Sacratíssim de Jesús, per mitja
de la sena Inmaculada Mare, amb constants i fer
voroses oracions que recaptin les grácies que tant
per
es necessiten en els actuals moments histaries

aquests fets sobre els

quals
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prosperitat espiritual

i material de la Patria,
l'ere, Cardenal Segura i Sáenz, ArTuebisbe de
Francisco, Cardenal Vidal i Barra
Toledo.
Eustaqui,
quer, Arquebisbe de Tarragona.
Cardenal Ilundain i Esteban, Arquebisbe de Se
Ramon Pérez Rodríguez, Patriarca de
villa.
Remigi Gandásegui Gorrochátegui,
les Indies.
Prudenci Melo Al
Arquebisbe de Valladolid.
Rigobert Do
calde, Arquebisbe de VaUncia.
Saragossa.
Zaca
menech Valls, Arquebisbe de
Santiago.
Arquebisbe
de
Martínez
Núnez,
ries
Manuel Basulto Jiménez, Bisbe de Jaén."
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L'educació deis fills no és
bestiola

com

la d'una

.

de font de coneixement que la
altra mena de volun
tat que l'instint. I per aquest motiu, quan es vol en
senyar alguna habilitat a un gosset no se li fan pre
diques, sitió que se fi fa repetir una i altra vegada
alió que hom vol que faci, se li ensenyen les xurria
ques, si cal, o bé se li dóna un terrosset de sucre i
així es va aconduint el seu instint vers alió que es
que

té altra

no

mena

percepció directa deis sentits ni

desitja.

Els fills no són bestioles, sinó que tenen un enteni
ment que de dia en dia es va desvetllant, una voluntat
que de ,dia en dia es va reforgant i una llibertat de
la qual, de dia en dia, n'estan més gelosos. I com que
la voluntat i la llibertat, a la llarga, només es dei
cal ensenyar llur enteni
xen dominar per la raó,
ment l'art de raonar, proveint-lo, ja des deis pri
mers
anys deis coneixements i de les veritats que
li han de fer de caminadors a la seva intelligencia
per tal que es vagi desplegant i no es trobi buida i
desemparada en el temps de la seva joventut en que
comengará. la seva vida i educació autónoma.

Dues
ter

menes

de coneixements hauran de

menes

:

el de les

coses sobrenaturals
coses naturals

1 el de les

ha de conéixer per a poder com
fi transcendent de la seva existencia que és
servir a Déu i salvar ránima i les segones per a
poder tractar amb els altres homes i exercir la car

Les

prirneres les

plir el

hagi de donar els mitjans de
o ofici que l'hi
viure.
No cal que ponderem la necessitat absoluta que
tenen els fills cl'ésser instruits en les veritats so
brenatural que són les que han de donar una orien
tació fixa a tota la vida de l'home, veritats que ells
rera

mi

no

podrien adquirir pel

seu

propi raciocini,

po

elles són de tal naturalesa que estan per
damunt de tot raciocini humá.
sat que

La mestra única 1 la dipositária 1 la defl
nidora de les veritats sobrenaturals
és

•

go és, els dog
seva
naturalesa
només
fe
cristiana,
per
la
mes de la
poden ésser conegudes per revelació de Déu. Les
existencia que la raó
coses de Déu, llevat de la seva
afirmar,
només Déu les
obligada
a
humana es veu
sap i només Déu les pot ensenyar. I de fet les ha
anades ensenyant des deis primers ternps de la hu
manitat : ja per Ehl mateix els nostres primers pares
i a la humanitat primitiva, ja per medi deis seus pro
fetes de l'antic testament. Totes elles, peró, van ad
quirir una claredad insospitable arnb la vinguda al
món de Nostre Senyor Jesucrist, Veritat, Camí i
Vida, la missió del qual fou una missió doeent. És
ciar que, com que aquestes veritats no són purament
especulatives, sinó que tenen per objecte tot un sis
tema cristiá de vida, Jesucrist, com a bon rnestre, ens
les va ensenyar de paraula i amb l'exemple. I va
fundar l'Església i li va trametre la missió d'ense
nyar, i per dot li va conferir el do de la infallibilitat
per tal que poguéssim anar segurs.
Pel que fa, dones, a aquest ordre de veritats sobre

aixi.

V

l'Església Católica. Res més raonable

que

sigui

JAumiz RAVENTÓS

Aquestes veritats sobrenaturals,

naturals,
els pares

no

són sinó

uns

auxiliara de

l'Església,

pares i fills, estan subjectes a ella, i deuen afirmar
els dogmes que ella els dóna i deuen de practicar els
preceptes derivats d'aquells dogmes i, com a bona
cristians
mare que és, té autoritat per a governar els
que en el baptisme han jurat ésser-li fidels.
Així tenim que els pares no tenen el dret d'inter
pretar els dogmes de la fe al seu albir, ni de supri
mir-ne cap, sinó que han d'ésser uns repetidors fi
també
deis d'alió que l'Església ensenya, tal com són
els mateixos sacerdots.
T en aquest sentit podem dir que
els pares tenen

en

la familia

una

missió

sacerdotal

complir, com a intermediaris entre l'Església i llurs
l'educació
fills. I podem dir, també, que en relació a
l'Església.
religiosa deis fills, són el braç dret de
I,'Església es refia d'ells, per a que ensenyin als fills

refia
els facin ensenyar la doctrina cristiana, es
Déu,
a
d'ells per a quc els ensenyin a adorar i servir
en
créixer
facin
es refia d'ells per a que sembrin i
o
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llurs cors la pietat, es refia d'ells per a que de paran
la i amb l'exemple els ensenyi de viune la vida cris
tiana, i tant sla de refiar d'ells, que si ells fallen i
claudiquen en aquesta missió, la mare Església no
pot fer arribar la salut espiritual fins als fillets que
té repartits a Mes les cases, perqué no troba ordiná
riament a-ltres transmissors. Els pares són els que
tenen a la seva má que la llum i els exemples de Je
sucrist arribin o no a les ánimes deis infants que Déu
ha posat sota la seva custódia perqué els portin al
cel pels camins de la revelació.
Oh tremenda responsabilitat dels pares de la qual
no se'n poden deseixir ! ! Oh alta dignitat dels pares,
la qual no poden abdicar !
I encara els drets de l'Església van més enllá. En
trn Estat católic
rkabl
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l'Església té el dret de controlar l'escolla
a l'ensenyament religiós deis infants o jo
que li són confiats, posat que tot ensenyament
religiós es fa per delegació de l'Església, entitat úni
ca docent de la doctrina de Jesucrist; i els pares,
que són els responsables de l'educació deis fills, s'han
de malfiar de les escoles on aquesta intervenció no
pugui ésser efectiva, i deis mestres que la dif icultin,
i de l'Estat que la defugi. Altrament aquesta mal
fiança ve també justificada per l'experiéncia que
ens ensenya que
les escoles dites neutres o laiques,
principalment en els paisos católics que retrograden
en llur fe católica aquesta mena d'escoles, més que
escoles sense religió, són escoles que porten propó
sits preconcebuts contra la religió.

pel

que fa

ves
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De collaboradó

Suprímím els petíts impostos
Molt s'ha parlat de la qüestió social i sobre els re
ineis que caldrien per a millorar la vida de l'obrer,
en especial la del camperol; i també de convertir les
grans propietats en petites, convertir en propieta
ris d'aquestes finques els propis pagesos que les con
reen. Vertaderament seria una cosa molt convenient ;
per& qué en treurem—de repartir la terra, si al cap
d'una temporada ja tornará a estar en poques mans ?
No seria preferible primerament estabilitzar les pe
tites -propietats ja existents? Seria un contrasentit
que mentre per un cantó es busca augmentar el nom
bre de petits propietaris, aquells ara existents anes
sin desapareixent.
Medis ? No són pas nous ; s'han dit i repetit man
tes vegades. Degut, segurament, a la incúria deis
antics governs en aquestes matéries, no se n'ha fet
cap cas d'aquest problema. Ara, peró, que estem en
plena república, i sembla que els governs comencen
a preocupar-se d'aquestes coses, seria ocasió tal vol
ta de pensar-hi.
Ço que deuria de fer-se primerament seria desgra
var en absolut de tota mena d'impostos la petita pro
pietat, de la qual el pagés que la treballa n'és l'amo,
ja que una de les cargues més feixugues per a aques
tes pobres gents, i de vegades insuportables, és la
contributió. Ço mateix deuria de fer-se amb la petita
casa, propietat i habitació d'un obrer, o pagés (so
bretot en els pobles). ?No estan exempts de con
tribució les cases barates, per un cert nombre d'anys,
aixó que el propietari, de vegades, és prou ric per
11 pagar-la? dones, per qué no podrien estar-ho les
que ho són d'un pobre?
Altra cosa també necessária, seria que les dites
terres i cases fossin inembargables, com a coses de
primera necessitat que són. No ho són el llit on es
dorm i la taula on es menja? doncs, de qué se'n ser
veix el pagés, o l'obrer, del llit sense casa, o la tau
la sense menjax ? Igualment deurien de suprimir-se
en
aquests casos els drets reials en les heréncies
(cosa giré no perjudicaria rnassa el fisc, car en molts
casos

S

A

.s'amaguen

i

no es

paguen).

Amb aixó, ultra beneficiar extraordináriarnent els
pagesos,. privaria que aquests, trobant-se sense re

les terres que estimaven tant, emi
les ciutats on no fan altra cosa que aug
mentar el paorós problema deis sense feina.
Jo cree que si el govern hi pensa un xic, no podrá
cursos

i

gressin

a

sense

posar-ho en práctica, amb la qual cosa es
captaria l'agraiment d'infinitat de famílies obreres..

menys de

X. B.
rIZtat

Torna&

Onla.f

a

les

coses

anlígues

Ens conta l'Osservatore Romano que el comité
central del partit comunista panunionista, després
de llargs estudis sobre la situació de les collectivi
tats rurals (Kolkoz), ha decidit introduir noves nor
mes en el que fa referéncia als jornals deis mernbres
de dites co•ectivitats. L'abséneia total de responsa
bilitat personal i el repartir les collites segons les
necessitats de les famílies deis pagesos collectivit
zats, han desorganitzat la disciplina de la collecti
vitat. La decisió novament presa modifica el siste
ma a base del preu fet. El diari Pravda de Moscou.
comentant aquesta reforma diu, entre altnes coses,
que el qui treballi més i més bé, rebrá un jornal
més crescut, i el qui no treballi no cobrará res. D'a
questa manera el Govern soviétic abandona una de
les primeres bases del comunisme retornant al sis
tema capitalista de l'apreciació individual del treball.
Així el Govern soviétic admet la formació d'una clas
se privilegiada entre els mateixos pagesos formada.
per aquells que cobrant més degut al seu treball mi
i major, poc a poc constituirá un estalvi que
aviat será un capital.
Per altra banda el petit capital encara no és mort
a Rússia com ho dernostra l'anomenada "guerra ver':
da" entre el Govern i els pagesos rics "Kulaki";
guerra que, oficialment, encara dura, peró que, prác
ticament, no existex ja i no podrá tornar a existir,.
puix el Govern soviétie cada dia es persuadeix més
que la desaparició absoluta del capital i la igualtat
absoluta deis treballadors no són rnés que teories
irrealitzables.
Caldria, peró, veure com és rebuda dels pagesos
aquesta reforma, puix és de creure que el Govern
voldrá, per altres mitjans, tenir el dornini absolut
deis treballadors.
„.;
•
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texpulsió de Sanf Francesc d'Assís
PER R

Tots váreu gustar, fa cinc anys, pel centenari, en
1926 aquella saboria exquisida de la devoció univer
sal pel Poverello, aquella atenció de la gent de tots

colors es pot dir, pel sant que renová a Crist i el re
féu i ens l'acostá i representá tant d'a la vora, que
el segell sobrenatural de les cinc llagues li ba.ixá del
cel en garantia d'aquesta identitat. Tenim encara a la
boca la dolgor d'aquella afecció immensa, d'aquell
fraternitat
amor ardent per tota cosa viva, aquella
universal de les criatures, santa alegria, pregustació
del cel en la major pobresa de la terra, que es din
franciscanisme. El món ha inventat una paraula in
justa i f alsária per a calumniar la influencia d'una
orde religiosa: el mot jesnitisine. Pero la secta no
s'acontenta amb treure el jesuitisme; valen extreure
també la influencia de les altres ordes; ataquen el
jesuitisme que consideren adiós, peró el f rancisca
nisme no és odiós, i també l'ataquen i amenacen i
volen treure'l, perque ells amenacen totes les ordes
franciscanisme
sense excepció, i llur influencia. I el
és l'esperit almenys del cinquanta per cent de les
que existeixen avuí dha.
Dirtem gairebé que és més greu i tnés temible
l'ofensiva contra el f ranciscanisme, que contra el je
suitisme. Aquest últim és un clixé históric, un ridícul
anacronisme. La rutina anticlerical els porta a atacar
la Companyia per la inercia dels debats i aldarulls set
centistes. D'esma la combaten per la disciplina, l'ante,ritat, l'esperit combatiu, l'adhesió al Papa. Peró la
més greu de les heretgies actuals no va precisament
contra el Papa com el regalisme tan af errat a les
corts absolutes, com el protestantisme; no va contra
la pietat práctica com el jansenisme; sinó que es re
bella profundament contra la pobresa i posa setge a
la pobresa evangélica, a la filosofia cristiana de la

vida, al cristianistne en bloc. Per aix6 creiem tal volta
tnés temible la insinuació dels qui amenacen totes les
ordes religioses, que no pas la inepta reedició del tó
pic, que de les avantcambres passá a les tavernes,
contra la Companyia.
És significativa l'ampliació incessant dels objectius
de la persecució. En 1767 eren els jesultes. En 1810
i en 1835 anava la tempesta contra els frares, molts
d'ells motejats de ganduls o improductius. Perdona
ren les monges, perdonaren les parróquies, i fins una
orde masculina especialment dedicada a l'ensenyanga
l'Escola Pia. Peró en 1909 a Bar
en sortí exempta
celona esclatá el motí incendian i contra tota mena
d'institució religiosa : la crema de convents no excep
tua les monges, ni les esglésies parroquials, i les Es
coles Pies de Sant Antoni, respectades en 1835, foren
el primer edifici arborat; sembla i tot que anaven
les turbes amb odi especial contra els collegis, la
qual cosa es relaciona amb el fet de comandar el
motí En Ferrer Guárdia, cap del moviment anar
quista-pedagógic de la "Escuela Moderna". Els qui
1909 ho eren
en 1835 eren acusats de ganduls, en
perqué treballaven i feien compeUncia a. alguns ofi
cis. L'esclat destructor del passat mes de maig, f ora

de Madrid

on

el vandalisrne

RUCABADO

començá,

com

a

Gijón

l'any passat,

contra els casals dels pares jesuites, a
Andalusia i Llevant ha estat un ,desbordament en
bloc contra tota casa religiosa, jesuites i no jesuites,
Escoles Pies, Maristes i altres ordes d'ensenyanga,
monges, parróquies, fins capelles isolades, i ádhuc
s'arribá, corn a Málaga, a la destrucció del palau
episcopal i a la violencia personal contra el Prelat
És l'odi contra tota l'Església de Crist, i contra Crist

mateix. No es mira pas qué fan els homes i dones
de religió ; pitjor i tot si es dediquen a beneficencia,
perque la caritat és perseguida amb rancúnia espé
cial, en el seu nom i fonament mateix, i, sinó, que
es recordin les blasfemies recents de la Soli contra
la caritat cristiana. (y)
Podem considerar en dos grups les ordes religioses
d'acció (deixant de banda aquí les contemplatives)
les de predicació i les de beneficencia. S'explica la
venjanga sectaria contra els qui lluiten, defensen,
vigilen i combaten especialment per la veritat contra
els errors, en sermons, missions, polémiques i contro
versies : els jesuites modernament, com els dominics
l'Edat Mitjana. Peró la mentida sectária no es de
tura en aquelles, i no fa excepció, perqué escomet
també, amenaga, incendia i promet expulsar les ordes
de beneficencia, rebellant-se igualment contra la in
fluencia que exerceixen. No els detura ni la injus
tícia d'atropellar i amenagar serveis socials importan
tíssims, ni l'odiosa ingratitud de pagar amb la ca
lúmnia i l'expulsió, els sacrificis, l'abnegació vita
lícia de tantíssims germans i germanes religiosos en
vers
els pobres, els malalts, els infants, els des
emparats de tota mena. Aquesta rancúnia en bloc con
a les comunitats traeix l'odi central dels sectaris
contra l'estat religiós, sentint-se irritats per la prác
tica vivent dels consells evangélics i de la perfecció
cristiana, perqué l'actitud definitiva del sectari no és
contra les ardes i l'Església, sinó contra Crist i l'Evan

geli.

En el delit de perf ecció cristiana, en l'afany infla
mat de reviure l'Evangeli, en el gust obstinat del
renunciament i la pobresa, no cercant defensar Crist
tant com imitar-lo i confondre-s'hi en la nuditat i en
la pobresa, un sant ha excellit d'una manera singu
lar, fins a provocar l'admiració de la humanitat sen
poesia. És
cera i engendrar una florida d'art i de
Sant Francesc d'Assís. I també contra dl va la guerra.
Almenys una meitat dels instituts religiosos contra
la influkicia dels quals protesten els sectaris, o bé
pertany a la gran familia franciscana amb les tres
grans ordes i les tres regles de cada una, i les ter
ceres regulars, o bé es pot din que deuen la vida a la
irradiació de l'esperit de Sant Francesc sobre el sant
fundador, com és l'Escola Pia (2). I aquesta con
sideració, no us fa escrtnxir ? Que Sant Francesc
cl'Assís no pugui viure a Espanya, personificat en
els seus fills, en els seus convents, en les seves obres,
expul
en la seva influéncia, i que sigui éombatut í
de la
influencia
precisament!
El
sant
sat per la seva
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simpatia, el sant que predica als ocells i canta al ger
tná Sol, el místic protagonista de les Floretes, també
haurá d'ésser, en la seva filiada i ocellada, f oragitat
de la nostra terra?
Perqué si estimem Sant Francesc i ens ha ell robat
el cor, qui ens l'ha fet conéixer i estimar sinó els
setts rebrots vivents ? I si aquests fills no portessin
quelcom del seu pare, haurien aconseguit que l'es
timéssim ? I no sois en els frares de la corda i en
els frares de la caputxa veig l'esperit del Pobrissó
d'Assís, sinó en totes aquestes ordes modernes que
són com suggerides o inspirades per l'amor potentís
sim a la humanitat sofrent que des de la tretzena
centúria irradia el Patriarca Seraf ic.
Jo veig Sant Francesc d'Assís en Sant Josep de
Calasanl, i en la seva prole de clergues regulars de
l'Escola Pia, que són sants en bloc segons visió pro
fética del seu mansuetíssim fundador. Els frares so
bren i fan nosa segons frase sectaria; peró a l'Escala
Pia saben, com enlloc tnés, que fan falta i que són re
cercats i volguts i reclamats i que no poden donar
l'abast ni atendre fundacions, i que ells personalment
s'han de multiplicar, agombolats com bastaixos de l'en
senyança, no reposant, esgotant-se, morint extenuats,
amb morts repentines en proporció alarmant, deixant
joves la vida en l'exercici heroic d'adoctrinar en pietat
i en lletres les multituds modestes d'infants i jo
venets. L'endema que a Belles Arts un comunista de
manava la urgent expulsió de les comunitats, jo en
trava, el diari a la má, a un dels seus
Etn
tebia un pare pro fessor : era llevat de les cinc, el
chor, la missa, confessar i predicar a dins i a f ora
del collegi, secretaria, administració, i llavors, a les
nou del matí, ja amb treball de quatre hores, dejú,
oi més malalt, començava per a ell la fatigosa jornada
de vuit a nou hores de classe, perllongada i com
plicada amb les atencions administratives de l'en
senyança oficial i alternada atnb l'extensi6 ministe
rial f ora de l'escola. La paga social d'una vocació de
vida, renunciant a la familia, als negocis, als esplais
a tot ço que no sigui la missió pedagógica identifi
cada amb el sacerdoci, ha d'ésser la injúria col
lectiva que representa un decret d'expulsió, decret
que din que no t'agraeixen, que en res no estimen
el teu amor practic, provat i vitalici al proisme?
Jo veig Sant Francesc d'Assís, en els Germans
Maristes i de la Doctrina Cristiana, instituts
i abnegats que porten al damunt el record
de la persecució en llur patria. Voltaire els deia igno
rantins als bondadosos Frbres que no aprenien grec
ni llatí per no separar-se de la més estricta humilita.t
en
rensenyament deis pobres. Aquell maligne mot
els va quedar. Peró vet aquí : els jesuites saben grec
i llatí, i també els expulsen ! La pedagogia classica
deis Fills de Sant Ignasi és a base humanista i cien
tífica; saben grec i llatí, de matematiques i de biolo
gia, i ni abans de Voltaire ni .després, aixó no els
preserva de l'ira ateneista.
Jo veig Sant Francesc d'Assís en Sant Vicents de
Paül, l'apóstol de la caritat moderna. Qué en tenen
dir, de les monges paüles ? El poble les aplaudia,
en passar, flanquejades per soldats de l'hospital mi
litar, aquella diada histórica de la festa missional
de 1929, que ningú no hauria d'oblidar. El poble les
aplaudia. "La carrossa de les monges paüles anava
voltada de soldats
escrivíem Ilavors (3)
Per
aquests soldats, sense armes, al poble se li removia
el cor. Eren els hospitals militars, Melilla, l'Áf rica.
—
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carn
de poble com ha jagut i gemegat en
llits i camines i en sales d'operacions i en cadires de
convalescents i d'inválids, davall de les ales blan
ques de les Pilles de la Caritat. Ho sap qtti hi té
parents i qui hi ha estat ; i en persona o en familia tot
el poble ha sofert al Marroc, i sap quins eren els
ocells que el consolaven. Impossible que en veure les
Filies de Sant Vicents de Paül pels carrers, els car
rers no vibressin". I ara, la vibració que volen dur
al carrer, ha d'ésser l'escampada d'aquests ocells, la
desbandada i emigració forçosa de tantes ales blan
ques ? L'exili sense retorn de les gerrnanes bones
angéliques deis ferits, deis malalts, deis caiguts i
atropellats de la vida?
Ai la iniquitat ha començat de consumar-se. No
tremendes de la
us recordeu d'aquelles campanyes
premsa d'esquerra l'any passat, clamant i cremant
pels mals tractes a les presons, exigint justicia i ur
gint els castigs, sobre els directors i empleats cul
pables d'atropells inhumans als presos i als presida
ris ? Fins a mi mateix em renyaren perque no inter
venia (4). Doncs bé : arribada l'hora de la justi
cia, el moment de la vindicta, en qué el poble podia
escombrar el personal responsable de les barbares
crueltats, i ja ho heu vist ! 1.4 primera, la peremp
tória mesura dictada per donya Victória Kent, direc
tora general de presons (Déu la perdoni) ha estat
donar comiat a... les monges que servien els

tanta

economats.

Jo veig l'esperit de Sant Prancesc d'Assís en l'es
perit i l'obra de Sant Joan de Déu. Peró no els hi
val als heroics i benemérits germans assistents deis
pobres noiets escrofulosos, no els hi val aquella ca
ritat immensa que practiquen, en preséncia de la
qual callaren i es feren enrera les turbes incendia
ries de 1909. No fan cap excepció els regidors, els
oradors, els periodistes que demanen aquests dies
l'expulsió de les ordes religioses per expressa oposi
ció a llur influéncia (5). No diuen : totes rnenys les
Monges Paüles, menys les Germanetes deis Avis,
inenys els Germans de Sant Joan de Déu. No dis
tingeixen ni fan salvetats. Més comprensiu que els
sectaris, un home d'esquerra, pere) lleial i noble, l'Ig
nasi Iglesias, la tingué aquesta cordialitat i aplaudí els
religiosos de Sant Joan de Déu i acatá la santedat i la
virtut en el vers d'elogi :
"Uns homes,

tot amor,

recordadors deis sants"

(6).

no estan per sants ni per amor, els sectaris,
estan per la caritat, i ben clara l'han escrita la
blasfemia contra la caritat cristiana. Sembla que, hu
manament sentint, qualsevol pensament contra les
ordes religioses i contra llur influéncia hauria d'evo

Peró

no

la visió dels malalts assistits, deis pobres hos
pitalitzats, deis ancians socorreguts, deis orfes i els

car

infants asilats, hauria de suscitar la visió del pro
blema enorme que s'afegiria als problemes actuals de
si és possible
la urgent su
l'Estat en exercir
pléncia d'aquelles funcions. Peró no : els nostres anti
clericals no hi pensen, en els pobres. Pensen en el que
són : anti-clerecia; pensen en rodi i combat a la gent
religiosa. No els preocupa el bé, no els ocupa la
caritat, no és llur interés el de la beneficIncia. Jo no
sé que cap d'ells s'hagi ofert, per quan expulsin els
jesuites, a ocupar els llocs vacants a la leproseria de
rontilles. Jo no sé qui será el primer d'ells a oferir
se, renunciant al món per al major servei deis po
—
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aquí romandran els pobres,

els nostres po
sen
bres i nosaltres mateixos, que també ho som
caritat.
i
sense
sense
alegria
se Sant rrancesc,
I

—

—

assistir per tata la vida els infantons escrofulosos.
Els fills de Sant Francesc d'Assís ádhuc en l'ex
nosaltres
pulsió saben on és la perfecta alegria. "1 si clamem
i
alliçonava el Patriarca (7)
rnateixos
plor,
que
ens
(1) Solidaridad Obrera, en un article calumni6s publicat
gran
preguem per amor de Déu amb
patrocinats
el
19 de maig últim, atacava "els establiments
esvalotat
(Vegi's
cristiana"
obri i ens deixi entrar a dins, i aquel més
que
diu
caritat
mentida
es
per aquesta
Aquests són gallófols importuns ; ja s'en El Matí, 20 maig).
digués
i eixís a f ora amb
Josep
duran la paga que es mereixen
(2) Sant Francesc d'Assís es va aparéixer a Sant mis
ti
maridá
caputxa
i
ens
d'aquest
i
el
ens
agafés
per
la
vocaci6
.un bastó nuós i
de Calasang abans de la
Castedat i l'Obediéncia (Vida,
rés a terra i ens rebolqués per la neu i ens batés ticament amb la Pobresa, la
David).
totes
per
Timon
amb tots els nusos d'aquell bastó, si nosaltres
Darrera les carrosses, CATALUNYA SOCIAL, núm. 438.
aquestes coses sostinguéssim pacíficament i amb 2 (3)
novelare
1929.
alegria membrant les penes del Crist beneit, les quals
pa
de la presó, 1 i II, núms. 478 i 479, 23 i 30
El
Lleó,
(4)
havern de sostenir per la seva amor, oh fra
agost 1930.
escriu que en aixó rau la perfecta alegria."
influIncia de les ordes re
(5) "Cal que acabi l'enorme social".
d'Assís, aquesta
Paraules del cap de
Peró si treuen a Sant Francesc
ligioses
en els ordres politic i
Marxaran els
el.
en la sessi6 de l'Ajun
n'anirá
amb
ciutadá
Lluhí,
esquerrana,
alegria
se
majoria
perfecta
la
frares, ata l'honor deis cops i l'alegria i aniran a tament de Barcelona, del 20 maig. núms. 385 i 386, 13 e 20
pobres
(6) Vegi's CATALUNYA SOCIAL,
servir uns altres pobres que trobin, tots els
1928.
allá
on vagin, tnen
octubre
del
món
trobaran
pels
camins
que
(7) Floretes, Cap. VIII.
tre visquin...
a

—

—

—
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Que Déu

sí

no

fo.s infiníf

rktut Murrozut

rintc.aIneho rgIaht

no

sería el ferrne

del nostre desíg
el foc mai no para de cremar, així l'amor
d'és'ser
de desig que s'encamina a Vós mai no deixa
objectiu
desitjable,
bé
ardent, o Déu, forma de tot
Així

com

mel jo
real de tot desig I Per una gracia dolça com la
incomprensible;
i
vostra
suavitat
tastar
la
pogut
he
m'atrau
inesgotable,
tant com ella se'm presenta més
rnés i més fort. Jo ho veig bé: Si Vós sou descone
gut a tota criatura, és perqué ella trobi en aquesta
santa ignoráncia, com un tresor incontable i inesgo
table, un repós més perfet ; posat que el qui ha tro
bat un tresor tingut per incontable i infinit és molt
més f eliç que qui ha trobat un tresor contable i fi
nit. Aquesta santa ignoráncia de la vostra magni
l'aliment més desit
tud és per a la meya inteligencia
tresor
el
trobo en un camp
encara
si
el
més
jable,
meu.
de la meya propietat de manera que sigui ben
sense
riqueses,
meu,
o
font
de
les
Vós voleu ésser
deixar d'ésser incomprensible i infinit, perque Vós
desit
sou un tresor de delícies que ningú no en pot
Ilançar-se
al
nostre
desig
jar la fi. Com podria el
com si
ésser
voluntat
aspira
a
si
la
no ésser ? Tant
detu
aspira a no ésser, l'aspiració, ella, no es pot nostre
poseu
al
rar : ella aspira a l'infinit. Vós us
abast, Senyor, per a ésser compres i amb tot Vós
incontable i infinit, i, si no fos aixi,
no deixeu d'ésser
Vós no serien la fi del nostre desig. De manera que
Vós sou infinit per tal d'ésser la fi de tot desig.
El desig intelectual no aspira vers cosa que pugui
que
ésser encara més gran o més desitjable; i corn
Inés
l'infinit
pot
ésser
tot alió que es queda per sota
gran, la fi d'aquest desig és infinita. Vós sou, dones,
vers la qual m'em
o Déu meu, aquesta cosa infinita
penyen tots els meus desigs, i jo no puc conéixer mi
infi
llor aquesta infinitat que sabent, només, que és

nita. De

manera

que

com

incomprensibilitat, Déu
perque aconsegueixo millor

més comprenc la

meu, més

us

vostra

aconsegueixo,

la fi del meu desig i per
aixó deixo de banda corn a cosa enganyadora tota ten
dencia a representar-vos com a comprensible. El meu
desig, reflex de Vós, em porta a Vós, en tant que re
butja. tota cosa finita i comprensible i no pot aturar-se
perqué Vós mateix l'aconduiu
en cap cosa d'aquestes
i la fi sense fi. L'eternal
a Vós, que sou el principi
vers
néixer
el
meu desig l'empeny
fet
principi que ha
infinita.
el
que
jo,
pobre
I
fi, una fi
una fi sense
m'acontentés de Vós, Déu meu, si us tro
com sóc, no
qui m'aconduiu
bés comprensible, ve de que Vós sou
infinit.
incomprensible
i
a Vós,
rapte
Jo us veig, Senyor Déu meu, en una mena de
queda
tip
mai
no
l'ull
del meu esperit: que així com
encara en
que
sent,
l'orella
d'alió
d'alió que ven, ni
contempla.
queda més poc la inteligencia d'aló quel'atipa,
no és
l'aliment
que
La fi de la inteligencia,
cosa que
ni
tampoc
cap
entendre,
pugui
cap cosa que
cap manera; sinó que ha d'ésser
no pugui entendre de
pugui
entendre sense entendre-la.
alguna cosa qué ella
coneix, ni les que ignora
inteligibles
que
Ni les coses
totalment, no la satisf á.; només la satisfá. Aquell que
mai pot
ella sap que és de tal manera inteligible que
amb un
passaria
ectament.
Així
no ésser entes perf
no es ven
insaciable;
que
fam
patís
d'una
home que
má,
da tip ni amb un menjar lleuger que tingués a la
solament
ineccesible,
sinó
ni tampoc ami) un que li fos
men
per un menjar al seu abast, del qual en pogués
essent
mai,
i
que,
jar contínuament sense acabar-lo
inifinit, no pogués minvar.

(Nicouu DE CUSA, La visió de Déu)
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Comentarís
Santiago Rossinyol
ntort pintant i a Aranjuez, que era
com a pintor. Déu dota am
patria
la seva
plament Rossinyol de talents meravellosos en maté

Taus vita... Ha
segarla

•

artista de cap a peus.
humorista.. Prengtté la vida
gran
Era, a
Oí cantó rialler, i rigué molt i ha fe l ritwe moltís
sim i tara riure encara. Quan no reja sonvreia. Ara
bé; darrera del seu etern sornriure s'antagava quel
d'una anima en pena que no te
com misterios, com
nia ben resolt el gran misteni de la vida.
Els aires de París, que prengué llargament en ple
formidable persona
na javentut, donaren a la seva
litat artística un caire cosmopolita que a voltes no
s'avenia bé del tot amb els seus fervors pairals. Era,
hurnanament.parlant, una gran figura catalana, pera;
i es faja estimar de tothom.
L'art fott, en Rossinyol, com una l'eligió sobrepo
sada, que dominava plenament. Pera com que era
l'art, antb
'un humorista sencer, tantbé se'l mirava,
pagué
esbor
mart
no
un someriure irdnic, que ni la
rar-li.
El seu enterrament fou apotedsic. Llastima que
acabés tan fred... Els discursos acomiada,dors del ce
ntentiri, tal volta no tingueren prou en compte que es
tractava d'un cristia racial. El sant nom de Déit.no
sota en els laudatoris parlantents, .perd en molts ha
vis hilliscava fervorosament en sufragi de l'anima del
cabdal patrici i gloriós artista, que en pan descansi.
-ries d'art. Era

un

más,

un

•

•

Alea

jacta est!

medis per a des
Les esquerres es valen de tots els
pro peres clec
torbar el triomf de les dretes en les
efectiva
fos supe
nostra
força
cions. Encara que la
la
seva victdria fóra
esquerres,
les
rior arreu a la de
dificultosa, posada la falta d'escrúpols deis partits
dernagógics en llurs procediments. ?No acabem de
eleccions darre
zeure el que acaba de succeir a les
amenaces deis
dies
les
tots
els
llegint
res? ?No estent
contundents,
en
partits extrems, converides en fets
facilissimantentr
crims sagnants,
míting
Partí per tots els actas consemblants el
eficaç
d'Oviedo on un deis hontes que més i más
rctdveni
ment han treballat pels ideals republicans i
per poc
Melquiades
Alvarez,
República,
ment de la
adoctrina
en de
ha estat linxat per les turbes que ell
rebut
quals
h,avia
les
mocracia i escepticisme, i de
Dones, bé.
febrils.
apktudiments
in lis
de vegades
i ntés
Aquestes circurnstancies han d'estimular més decidit
valent
i
mostrar
al bou ciutadá que s'ha de
la seva conscihicia.
en dar satisfacció als clants de
hora present, és
aquesta
catalics
en
E/ deure deis
votar segons conscidncia.
Es
I ara una anlcdota histarica eloqüentíssima.
al
estatua
una
cabclill
catald
que
mereix
tracto d'un
Piala
de
ball mig de la plaga majar de Lleida: la
Sant Joan: don foan Mestre i Tudela.
Presidia, en vigilias de les eleccions a Corts Cons
tituents, com ara, un acta públic electoral a plena
llum solar. La gentada que el voltava era en gran
part hostil. Els ntaçons l'havien amenaçat de mort.

"Don Joan" (que ctisí fantiliarment i afectuosa ?'ano
heraiques virtuts i els
menava el poble per les seves
suaument, puja re
pas
s'obre
seus grans talents),
solt, per?) sense dinfasi a l'estrada, i després de pas
al: seus peus,
sar la vista per la multitud que vibrava
canícula
a fer el
i
l'armilla,
es desfa tranquillament
senyal de la Santa Creu sobre el seu pit cobert per
rescapulari del Carie.
En aquellas eleccions memorables, la "provincia de
Lleida", de nou diputats que votava, en porta vuit
de agallas a les Corts Constituents.
Falten hotnes!

Aquest és el crit amb qua sintetitza-les seves in
quietuds respecte l'esdevenidor de la República un

deis home.s que más ha treballat per a servir-la bé
des del. Govern Civil de Barcelona, el senyor Com
panys. Verament li falten homes a la República. Pera
falten mitjans de trabar-los si els republicans
no u
voten. Cal, pera, volar-ho de deba. Faci's la Repú
blica no per als republicans professionalS (que no
l'han portada pas chis), sino per a tots els espanyols,
que hi tenen tant de dret COM ells, i no faltaran homes.
Sense moure's de Catalunya poc costana de conju
minar un Gablinet d'altura, que tot d'una posarla la
lliura a 40.
Els canvis de

non-is

Pou interessant de deba la sessió municipal del
penúltim, dimecres en la part referent al canvi de
regionalista
noms de les vies públiques. La minoría
pot dir-se que esgota la matéria brillantment. Pera
els arguments de raó i de convenidncia res no poden

l'esclauatge par
tidista allí dominant. Tot és inútil.
Una cosa, pera, ha de consolar-nos. Els regidors
de la Dictadura, deis quals molts d'ara són servils
imitadors, també mataren el temps ju,gant al mateix
"joc de disbarats" i ?qui se'n recorda ja, si no és
per ridiculitzar-los o blasmar-losf
A más, el poble es capté prou bé de corregir aquests
disbarats suaument, pera definitiva. No és tan gre
gari com pensen els seus explotadors.
contra la tossuderia del sectarisme i

agafada de dits
Aquells dies fatídics

Una

les gosadies de les
en qud
vital
el
país, i les lliures
posaven
en
crisi
esquerres
pujaven a salts, a un diari madrileny se Ii ocorregué
la idea de remarcar els avencos de la seva cotització

apujant també els tipus d'impremta

que

l'exposaven,

naturalment, más cridaners i alarmantS cada dia.
!Amb quina fruició devia fer aquesta petita, pera
enverinada, maniobra tipográfica ramo de l'alludit
periadic, burgls per cert! Pera, vet aquí que de cop
volta, la lliura comença a ensorrar-se. !Quin com
primís aleshores! S'havia agafat els dits, pera calia
dissimular-ho. I no solarnent restablí el tipus ordi
nal.% de les cotitzacions, sinó que ordena relegar-les,
de moment, a un recó del diari.
Els eterns derrotistas catastrafics havien estat ven
çuts. Ara callen!
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COMEN TARIS

propósit de l'expulsió del Dr. Segura
J. CIVERA I SORMANI

PER

Deja Buffon, el célebre naturalista francés, que
restil és l'home. Així és en efecte. Llegiu, la lle
tra del Cardenal Segura, adreeada al President
del Govern provisional de la República, i la res
posta que aquest ti va dirigir, i endevinareu de
seguida l'existéncia de dos homes ben diferents.
El Cardenal Segura, va escriure una lletra rapi
clíssintament, perqué no ti van donar temps de
meditar-la, i, no obstant, está molt per damunt
de la que va escriure el President sense que ningú
l'apressés a escriure-la.
El Cardenal Segura tenia al seu entorn dos
guárdies civils i tres inspectors de policia. La
cambra on havia estat recias era indigna de la
seva alta jerarquia. Totes aquestes circumstancies
haurien pogut influir en I' expressió del seu pen
sament i en r exteriorització de la seva protesta.
No obstant, qui pot negar que el document que va
subscriure revela un gran equilibri espiritual i.
una gran fermesa de carácter?
El senyor Alcalá Zamora va escriure la carta
adofat en el seu silló presidencial. No tenia al
seu entorn ni guardia civil ni agents de policia.
Ningú no li donava pressa perqué acabés de re
dactar la resposta. ?Revela aquesta un equílibri
espiritual? No; és una lletra incoherent i boirosa.
El senyor Alcalá Zamora divaga i no sap on va,
No exposa ni un sol argument salid que justifi
qui l'expulsió del Cardenal Segura. Vol dir imi
tes coses, perd no diu res.
Donen a llegir els dos documents a una perso
na imparcial, i us dirá que el Cardenal Segura
trepitja terra ferma i que el senyor Alcalá Za
mora divaga i fa equilibris per a justificar la in
tolerancia i l'arbitrarietat del Govern.
El senyor Alcalá Zamora, no és una gran men
talitat, pera encara que ho fos no podria demos
trar que el Govern ha obrat correctament invi
tant a pasar la frontera a un Príncep de l'Es

está per damunt de totes les coses humanes.
Estimo la meya terra i desitjo veure-la prds
pera i lliure; pera si la llibertat hagués de venir
per camins tortuosos la rebutjaria.
Si els esquerrans no s'esmenen i no posen sor
dina als clarins de l'estriclIncia, és impossible que
hi hagi pau al nostre país. Els homes que gover
nen ens diuen cada dia
que la República no és
d'un partit, sinó de tothom; pera aquells que no

militen als pctrtits d'esquerra no poden actuar.
?Si un alcalde desafecte al régim actual, s'exr
tralitnités en les seves funcions, deixaria el Go
vern de cridar-lo a l'ordre? ?Per qué no amones
ta també els alcaldes pedestres, que converteixen
el poble on exerceixen autoritat, en un petit reial
me? Aquests alcaldes pintorescos, que sovint són
els més ignorants del poble, cometen tota mena
d'ctrbitrarietats amb els que no estan afiliats al

partit d'esquerra.

Alguns d'aquests alcaldes cavernaris, es per
les ardes religioses que estatt es
tablertes en les respectives localitats. Com tothom
sap, un alcalde no té facultats per a expulsar del
meten amenaear

terme

municipal

un

individu

o

una

f

collectivitat;

i, no obstant, els més antidericals s'atreveixen a
insinuar que ordenaran l'expulsió de les comuni
tats religioses esta,blertes en la localitat on ells

jurisdicció. Aquestes coses farien riure si no
fessin indignar.
Cal que les ordes religioses escampacles arreu
de la nostra terra, no facin cas de les amenaces
deis alcaldes que tenen una fabia antireligiosa, per
qué no poden fer absolutament res en contra d'elles
Caldrá fer una auca de rodolins d'aquests es
tenen

querrans que criden constantment "Visca la lliber
tatl" i pretenen fer la vida impossible als que pro

fessen altres ideals polítics

Si es va estenent aquesta intolerancia, caldra
pensar el que s'ha de fer per deturar-la. No podem
tolerar que ells puguin combatre grollerament les
qlésia.
comprensible
el
Govern
expulsa
coses més sagrade.s, i que nosaltres no puguem de
És
que qua«
fensar la veritat.
perillós,
que
prengui
les
pistoler
o
un
home
un
En ctlguns pobles no s'han pogut celebrar els
degudes precaucions perqué abans de pasar la
delictiu;
pera
és
into
actes
de propaganda que estaven preparats, per
frontera no cometi cap acte
se
ser
qué
els
intolerants no han- pertnés que es celebres
el
ministre
de
la
Governació
lerable que
veixi de la guardia civil i de la policia per a de sin. On és la llibertat d'expressió i de consciMcia?
Aquests actes d'intolerancia són possibles, per
tenir un ministre de Déu. ?No sap que els cata
l'arma
de
la
qué
la majoria deis actuals ajuntaments no repre
lics únicament ens defensem amb
Creuf.
senten la voluntat del poble. Tothom sctp que han
El Govern, en aquest afer, ha volgut afalagar estat anublades les eleccions en la majoria deis
passions de la plebs. Ens permetrá el senyor pobles, perqué els esquerrans poguessin apoderar
ministre de la Governctció i el senyor President se deis ajuntaments. Aquests atropells no es van
cometre ni en temps de la dictadura. En algurts
del Govern, que dubtem de llur catolicisme. No
sabem que en cap país del món uns governants ajuntaments hi ha regidors que van obtenir vui
cal-alíes, sense cap motiu justificat, s'hagin atre tanta vots, i, no obstant, s'han convertit en una
vit a decretar l'expulsió d'un Prelat. Els qui són mena de dictadors.
veritablement catdlics, per damunt de les conve
Aquest no és el camí més dret per aconseguir
niéncies polítiques, hi posen l'esperit. La religió la consolidació de la República. Lis catalics, amb
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acatament al nou régim;
s'exigeizi de nosaltres que re
nunciem a la defensa del catolicisme. Davant dels
abusos deis esquerrans no podem callar.
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Si intentéssim cloure els

A

nostres

repetir les célebres paraules
Pius XI, adreocles als feixistes:
de

gir la vida, pera

no
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llavis, haurient,
del Sant Pare
Ens pocleu exi

el silenci.
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Nanifesi-Programa

de l'Acció Popular
ah calóiks de Catalunya

Oivilització cristiana
La civilització d'Occident és totaltnent cristiana.
Mil nou-cents anys de Cristianisme han plasmat una
ideologia i una visió del món i de les coses consubs
tancials a la vida deis pobles europeus. Aquesta gran
civilització, peró, está en perill. Dos gi-ans enemics
l'amenacen : l'esperit de Mammon, vingut deis Es
tats Units, i la negació che tot alló de sobrenatural
que pugui haver en l'home, vinguda de la Rússia so
viética. Els dos van devorant la vella Europa.
Vivim uns temps molt semblants als de les inva
sions deis bárbars. Com en aquells temps, la yerta
dera cultura ha de cercar un recer a l'ombra bené
fica de l'Església católica; com en aqueli temps,
ünicament els valors espirituals del Cristianisme po
den salvar Europa.

amb generositat la caritat cristiana. No cerca
Déu ni li interesia guanyar la felicitat eterna amb els
mitjans que Ehl ha posat a les seves mans. Corre
adalerat darrera les vanitats del món i deis plaers
de la vida.
car

Pagesia
La pagesia d'avui acaba de perdre aquella auste
ritat de costums i aquells principis d'economia que la
constituien l'estament més crista i exemplar de la
terra.

El

Magisteri

El Magisteri

no és pas avui un
sacerdoci; i el
deixa pas caure sempre en el con i en
la intelligéncia de l'infant aquella sagrada llavor que
ha de donar el cent per u.

inestre

Afany de riqueses i de plaers
Una set desmesurada de riqueses i de plaers eixar
reeix el cor deis homes. Boxadors, artistes de cine
ma i escriptors adotzenats de literatura dissolvent,
compten els admiradors per milers. En canvi, els
qui consagren la vida a obres de pura espiritualitat
són ignorats o arreconats.
Crisi de la Universitat
La Universitat,
naater" de la Ciencia, pas
sa per tot arreu una crisi. Ha perdut la unitat de
doctrina i de pensament. L'estudiant ja no coneix la
disciplina mental, ni l'académica. Aquells principis
perennes que emanaven deis estudis de la Filosofia
escolástica i de la Teologia i deis coneixements de
les Ileis, ja no informen la vida de la Universitat.
La disciplina mental obtinguda amb l'estudi profund
de les Ilengües clássiques, és desconeguda deis es
colars. Aquest fet decanta els homes de carrera cap
a la indiferencia o cap a l'escepticisme ; els problemes
fonamentals de la vida, de la Religió i de la cul
tura no els interessen.

no

Dependbncia
El dependent no aspira a ésser el comerciant del
dia de demá amb l'ajut de l'estalvi, del sacrifici
de la generositat d'un bon amo. Salta el taulell ra
hiosament i rendeiX el mínim que pot.
L'obrer

El treball no dignifica pas l'obrer deis nostres
dies ; condemnat a una vida precária d'una banda,
tractat amb desconsideració, i explotades miserable
inent les seves passions per altra banda, li han estat
arrabassades la fe i l'esperanga en l'altra vida; ha
oblidat que els darrers d'aquest món seran els pri
mers de l'altre ; sense fe ni ideals, cerca endebades
els plaers que no pot obtenir i viu desesperadament.
El

funcionari

El funcionad de tota condició, la missió del qual
és altra que servir fidelment l'Estat 1 el ciutadá,
ha esdevingut, en part, un parásit i una rémora de
la vida nacional; cada grup polític té la seva clien
tela de funcionaris.
no

Premsa
Gran part de la premsa d'avui o és una agencia
negocis, o un instrument de "chantage", o un
mitjá de la premsa d'ideals i de l'apostolat de la
de

paraula.
Els rics

L'home d'afers no recorda que Déu l'ha fet sola
administrador de les riqueses per poder practi

ment

I,a idea católica
L'oblit del contingut de la idea católica a Espa
nya, 1, go que amb ella ha representat per tot el món,
ha creat l'opinió que el Catolicisme és una rémora
per al nostre país, i que el nostre endarreriment és
fruit del predomini de la idea católica, guau de fet

Escola de periodistes

Pront únic

Enfront d'aquest caótic

Volem formar una escola social católica amb ho
política nacio
mes de principis solids, d'ampla visió
nal i internacional, coneixedors deis grans probletnes
que l'economia moderna comporta. Volem que hi par
ticipin especialment els periodistes i els hornes d'ac
ció católics. Cal enrobustir la premsa comarcal i re
gional arnarada de sabor de la terra, la qual contri
bueix en gran manera a la formació d'hornes de ca
rácter.

estat de coses que vol des

truir la vida nacional i vol trasbalsar la ideologia i
l'estructura d'un poble sa, peró demacrat per les
estemordit pel ba
lluites internes de tot un segle,
ladrejar d'homes de solvencia molt relativa i dub
tosa,
Cal establir un front únic per a la defensa de la
nostra civilització cristiana, atnenaçada de mort. És
informi
per aixó que volem que la ideologia cristiana
de
aspectes
estaments
i
tots
els
el pensar de tots els
llur.
'la vida

confessió

de

Unió

fe

Cristianització deis esports i deis espectacles
És necessari que enfront del corrent materialista
que ho envaeix tot, l'esperit i l'actuació deis católics
reaccionin. Cal cristianitzar el cinema, la rádio, els
esports i els espectacles. Recordem els orígens litúr
gics del teatre i fem memória de l'aniversari del

Federació de pagesos

igualment una federació de totes les enti
que es confessen cristianes i dels nos
agrícoles
tats
tradicions
tres pagesos per salvaguardar l'esperit, les
que
ha
conservat,
nostra
pagesia
i l'economia de la
i ha representat fins avui, l'esperit racial de la terra.
Volem

l'ideal
gran Calderon de la Barca, el glorificador de
una
que,
ben
aviat,
cristiá en el teatre. No dubtem
gran federació d'associacions
es fará seva aquesta rnissió.

Federació de mestres

católiques de joventut
•

germinin
La Universitat no pot ésser un caos on
ormació
f
de la jo
dissolvents.
La
totes les ideologies
del pro
ideologia
directiva
en
la
reclama
una
ventut
establir
poder
fessorat. Proclamen la necessitat de
ticnica
i
superior,
la
rensenyanga
amb tota llibertat
portes
les
lliures
amb
universitats
Volem
l'elemental.
obertes a la intelligéncia, la qual, certament, no és
Cal
patrimoni exclusiu de les classes acomodades.
suficien
l'examen
de
solament
reservi
que l'Estat es
carrera.
cia per atorgar el dret a l'exercici de la
-

Pederació d'homes de carrera
d'ho
És urgentment necessária una gran federació
practicants
creients
i
profundament
de
carrera
mes

tingui les

mes

; que

seves

'ligues parroquials,

o

interpar

amb la corresponent conf eréncia de cada

organitzi

cursets d'alta cultura ; que tin

g,tti una assemblea anual.
Aquesta institució podria contribuir a subvenir les
selecció
institucions d'alta investigació, a crear una
d'homes de ciencia católics i

justa

els nostres

a

valorar d'una

manera

investigadors.

Pederació de Joventuts universitaries
I al costat
el

d'aquests homes de

carrera

agrupada la joventut universitária
per
seu esperit f os sernpre inf ormat

veure

Cal que l'acció del Magisteri sigui un vertader
del mestre católic és altament ci
vilitzadora. És el mestre continuador de la missió
educadora de la familia; el que deu de fer germinar la
llavor de la fe al cor deis infants i regar-la amb el
rou
dolcíssim de la pietat cristiana. Volem grans
organitzacions de mestres católics amb la llur assern
blea anual, amb una escola normal lliure, amb cur
espiri
sets de vacances, editorials escolars, exercicis
católics,
siguin
seglars
o reli
tuals. Tots els mestres
d'aquesta
federado.
de
formar
part
giosos, han

apostolat. L'obra

Universitat lliure

que

espiritual de patrons

Déu dona el cent per u al que dóna atnb cor gene
rós. Demanem la generositat als nostres rics per
fomentar les empreses que creen riqueses i donen
treball; per subvenir les obres de ciencia i cultura
católiques i per contribuir al sostenitnent de les múl
tiples institucions de caritat cristiana. Aspirem a la
creació d'una unió espiritual deis nostres fabricants,
industrials, propietaris i comerciants, en la qual ells
puguin desplegar llur acció cristianitzadora indispen
sable en la societat moderna.

Enfront de la negació de tota espiritualitat i de
necessitat d'ac
tot ordre sobrenatural afirmen la
católica corn
de
l'Església
ensenyances
ceptar les
i
com a direc
societat
moderna
de
la
moderadores
a
Reclarnem
que la Re
tores deis destins de la nació.
ara,
fins
la re
ha
estat
ligió Católica sigui, com
l'Estat.
ligió de

roquials,

A

tiá i per l'ideal de la Ciencia, d'on provenen tota
dignitat i grandesa de l'home.

el nostre Catolicisme és el valor més pur nacional i
universal que podem posseir.

Pública

o
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voldríem

per tal que
l'ideal cris

Pederació de dependents
S'ha d'organitzar els dependents de comerç amb
el retir per a la vellesa, amb germandats de socors
per a la malaltia i la mort; cal organitzar per als
dependents i aprenents hotels confortables per a viure
decorosament i també •per a passar agrada,blement
les vacances.

Associacions d'obrers
de l'obrer en associacion.s,
preservés la fe.
se u
la
vegada
que
en
trobés aquell escalf i aquells consols que dóna la
vida sobrenatural i que fan valorar d'una manera
justa les coses del món. Aquestes ássociacions obre
dernIt una f orça im
res f ederades, tindrien el dia de
conquestes
de
la democrácia en
mensa. Les grans
diferents paisos són filies d'aquesta classe d'asso

Voldríem

les quals

l'organització
a

ciacions.
Reclamem per

a

l'obrer la

petita propietat,

la

casa,

CA

L

U

Y

a casa;
un retir hottrós per a la
vellesa per a dl ; i, en cas de prernort, per a l'esposa.;
també volem una assegurança per l'atur f or
e,ós i per la invalidesa. Cal a l'obrer un jornal remu
nerador que li penneti l'estalvi indispensable en casos
(te malaltia. L'acció de la clerecia parroquial pot con
tribuir molt a la realització d'aquestes aspiracions.
L'obrer cristiá ni és un malagrait ni un etern des

l'hort, el treball

content.

funcionaris
Perqué l'engranatge de l'Estat funcioni

Pederació de

es

S

A

neces

siten bons funcionaris. L'Estat ni és un asil ni un
hospital. Cal actuar per lliurar l'Estat del parasitisme
que avui és un deis pitjors flagells de la vida na
cional. S'ha de formar la consciéncia del funcionani
perqué adquireixi tot el sentiment de la responsabi
litat. La federació de les associacions católiques de
funcionaris podria contribuir eficagment a recordar
l'obligació sagrada del compliment del deure que el
servei de la cosa pública reclama, i facilitaria extra
ordináriament l'administració de la cosa pública.
Patriotisme
ha conservat tot el patritnoni espiri
nostra
terra, la llengua, la literatura, l'art
tual de la

L'Església

i les tradicions. Ella ha plasmat l'esperit racial de la
pagesia i de la gent de vila i de ciutat. Volem que
l'estructura de l'Estatut de Catalunya vagi d'acord
arnb la tradició, mai no girada d'esquena a aquesta.
Defensem a ultrança els principis i f onaments de
l'espiritualitat del nostre poble.

Internaciondisme deis catalics
La gran idea católica ha d'inf ormar tots els as
pectes de la vida nacional. Es pot dir que l'única
valor d'Espanya, que es cotitza en el món, és el seu
ideal cristiá, fins i tot, en els paisos no catolics. És
ridícul proclamar a restranger que la rémora d'Es
representació a
panya és al Catolicisme. La nostra
seva
tradició,
ha de fer
l'estranger, fent honor a la
Cato
genuina
nostra
fe
de
la
sempre confessió de
acompanyada
d'anar
diplomácia
ha
nostra
licitat ; la
cultures que
d'una irradiació atraient de les múltiples
quals
l'han con
d'Espanya,
les
floreixen en les terres
atraient
i sug
interessant,
en
el
país
més
vertida

gestiu d'Europa.
Ldiga de federacions cataliques
Aquests són els principis damunt deis quals Aedo
Popular vol assentar una nova etapa de la seva aedo

social. Conscients d'organitzar fortament la vida so
cial católica, avui dissortadament disgregada en la
nostra terra en multitud d'entitats de vida migrada,
voldríem
i corcades pel funest esperit de "capelleta",
convertir la nostra Associació en el motor central
ca
d'una vasta Lliga de rederacions de les entitats
sorgir
en
puguin
que
tóliques avui existents, i les
resdevenidor en la nostra terra. Anunciem que
aquesta Federado ja és una realitat. L'Acció Popu
lar, jove, fecunda i d'eficácia exemplar, ja té unes
seccions agrupades per estarnents, constituides en en
titats independents f ederades, on desplegaran les
llurs activitats d'acció social i d'apostolat seglar. Són
de
les Seccions d'Obrers, de Patrons, de Dependents
comerç i d'indústria i de Propagandistes.
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Demanein radhesió

sotasignants fan avui una crida fervorosa a
católiques i a tots els particulars
católics de Catalunya perqué vinguin a sumar-se a
aquest moviment federatiu ja iniciat.
Acció Popular sollicita, dones, l'adhesió d'unes i
Els

totes les entitats

altres per tal d'anar a la creado d'un f ront únic
cate:die, dotat d'una organització i d'una disciplina
que el capacitin per emprendre una acció of ensiya
defensiva, encaminada a salvaguardar en tots els
ordres els interessos vitals de la Santa Església Ca
tólica a la nostra terra, atacats diáriament amb ofen
ses a la jerarquia, a les creences,
al culte i a la
moral.
Al costat de les organitzacions existents, federades
i les que s'hi federin, s'organitzaran les unions d'ho
mes de carrera, de mestres, de funcionaris, de page
sos, etc., les quals completaran aquesta gran unió de
les f orces católiques.
Católics i entitats católiques de Catalunya! Adhe
riu-vos al precedent manif est-programa, i entreu a
la nostra federació d'estaments per tal de salva
guardar els fonaments de la societat moderna i
aconseguir que els principis del Cristianisme infor
min tots els aspectes de la vida nacional.
No volem absorbir cap matís de la política que
sent i actua catolicament. Volem a,ünar les forces
católiques de tots els matisos per la defensa d'uns
principis que tots acceptem.
La directiva d'Acció Popular designará delegats
locals, comarcals, regionals, i un comité central, la
missió deis quals será organitzar I dirigir les activi
tats que la federado desplegará en cada comarca i
en cada localitat per mitjá de conferIncies, assem

blees, festes,

etc.

Tenim en estudi l'organització que caldrá donar a
les forces católiques federades. Ben aviat, per aquest
fi, será convocada una assemblea.
Que s'adhereixin a aquest manif est-programa tots
aquells que sentin la necessitat d'anar a una orga
nització definitiva de les forces católiques de la nos
tra terra, la qual doni solucions als grans problemes
orle tenim plantejats en sentit cristiá.
Volem, darrerament, que aquesta organització vagi
animada d'una adhesió filial al Papa i als nostres
Prelats i que mai estigui en desacord amb les nor
XI a l'Acció
mes establertes per Sa Santedat Plus
Social Católica.

Francesc Manich, president; Manuel de Montoliu
Maria de Nadal, vice-presidents ; Dr. Art
toni Griera, secretan; Pere Arderiu, vice-secretari ;
Desideri Canals, tresorer ; Emili Ferrar), vice
tresorer ; Eduard Bertran, comptador ; Dr. Eduard.
Roman, bibliotecari; Josep Maria Gich, Joaquirn
Tomasino, Dr. Josep Castelltort, Dr. Eudald Serra.
i

joaquim

vocals.
Ramon M. de Veciana, president de la Federa
do de Patrons.
Josep Riera, president de la Federado d'Obrers
Lluís Tintoré, president de la Secció de Propa
aandistes.
Josep M. Malet president de la Federació de De

pendents.
Barcelona (Portaferrissa, 13 bis), 12 de juny, diada
del Sagrat Cor de Jesús, de 1931.

1304

CA

DE

TALUNY

SOCIAL

El día de la bona premsa

COPLABORACIÓ

En qué quedem?
PER

A

MONTSERRAT ALGURf

S'ha de reconeixer que els redactors de La Rambla
són d'una bona fe i una canjidesa encisadores.
D'ençá, que els católics, deixondint-nos una mica,
han protestat de l'acord illegal pres pel nostre Ajun
tament, i algunes senyores i senyoretes,
que no
totes portem "cotilla ni polacres" i manegem el llapis
vermell potser millor que segons qui
han procu
rat que els nostres parents i coneguts firmessin la
justa protesta contra dit acord, els de La Rambla
s'exclamen de les coaccions que es fan en anar a re
collir firmes. Són tan liberals que no poden sofrir
que s'obligui a ningú, ni físicament ni tnoralment.
Molt bé. Completament d'acord.
Peró veureu que més avall del periódic hi ha una
nota, a la secció "Reflector", en la 'qual ens fan sa
ber que "un grup de gentils senyoretes (perque heu
de saber que les senyoretes de l'esquerra totes són
gentils, simpátiques, fins i tot guanyen "Concursos de
bellesa", que els donen dret a tota una colla d'adjec
tius més o menys carrinclons, propis tots ells d'una
crónica "De Sociedad"), van per les cases a recollir
firmes d'adhesió a la República.
En que quedem? ?És una coacció o no, anar a re
—

—

Tenim al darnunt l'anyal diada que es consagra a
propaganda de la Premsa Católica, i sembla que
ningú no se'n recordi, a desgrat de la magnífica ex
citació a favor seu publicada per la "Direcció Ponti
ficia" i la del nostre zelosíssim Prelat.
La festivitat de Sant Pere, que dóna a dita diada
data i carácter tots els anys, anetn a celebrar-la en
guany sense cap preparació especial, cabalment
l'anyada en que més hauria de treballar-se perque
danés resultats uberrims. Perque si alguna cosa
queda ben demostrada d'un parell de tnesos ençá, és
la importáncia cabdal de la Premsa. Tan cabdal és,
que horn no vacilla pas gens en qualificar la Premsa
com a primer poder de l'Estat.
Sense una pretnsa suficient, ben servida i pagada,
continuarem sofrint derrotes com la que constitueix
el present triomf del sectarisme i la clerofóbia arreu
la

d'Espanya.
El triomf apoteósic de la República, a la premsa
deu en part principalíssima, i la victória que en
les presents eleccions obtindra sobre la República ju
rídica, la República revolucionária, es dettrá també
es

la premsa.
Per desgrácia s'han confirmat tots els tristíssims
auguris, tantes vegades fets, i repetits, i confirtnats
respecte a les fatals conseqüencies deis nostres quasi
seculars desafectes a l'obra de la Premsa católica.
Que fácilment s'han cremat i encara cremen,
convents, i esglésies, i escoles, i asils, pels fills de
la mala premsa i per manca de fills nostres educats
collir firmes?
Segons els "liberals" co•legues de LaRambla, anar per la Premsa bona!
Si no es procura posar la protecció a la Pretnsa
a recollir firmes en
protesta dels acords que van
,católica
per damunt de tota altra obra católica de
contra les ardes religioses, que constitueixen un deis
propaganda,
será inútil tot el que es faci per a re
més ferms puntals de la nostra Religió, és una coac
cristianitzar el poble, o salvar les opulentes deixalles
ció indigna, una cosa reprobable, digna només d'un
de la civilització cristiana.
esperit mesquí i que sois pot acudir-se,
diguem-ho
ciar,
a persones que tinguin un caragol fluix, o bé
r;Zzat P¦141,1~.rultft
~)";,.fr
plenes de mala intenció.
Ara, anar a recollir-ne per promoure l'adhesió a la
República, ja és una altra cosa. Encara que el fet si
Cal
gui el mateix, ha de variar per força, sobretot quan
són tan gentils les senyoretes que s'hi dediquen; que
fins i tot és una gran condescendencia que es dignen
Si haguéssim de protestar de tots els greuges que
tenir en ficar-se pels pisos i demanar amb una veu
l'Església i els católics reben, a temps, del Govern
tota harmoniosa (una altra de llurs qualitats), si volen
Provisional de la República, a canvi de respectes i
cooperacions que el Govern hauria d'agrair coral
firmar.
ment, no fax-km altra cosa sinó protestar. Valgui
La pobra gent3 davant d'aquells modelets de genti
una protesta per totes.
lesa i simpatia, no poden tenir cor de negar-s'hi.
Els atropells inqualificables rebuts adés i ara pel
Tot aixó els de La Rambla ho fan mirant l'estética
perqué són una gent d'un gust refinadíssim i els dol venerabilíssim Cardenal Segura, Primat d'Espanya,
de veure per aquests móns de Déu senyores amb "co
un deis homes més eminents que han regit la glorio
tilla i polacres", i és per aixó que traben reprobable sa Seu de Toledo, han fet vibrar d'indignació totes
la nostra actitud.
les persones decents, sense distinció de partits. No
Oh! per res més, no siguem malpensats. Peró els n'hi ha per menys.
Home virtuosíssim el Cardenal Segura, nascut en
prego que no s'esverin, que tot té adob en aquest món,
i exemplar familia de "mestres
sobretot quan és tan fácil demostrar que en els nos
una humilíssima
tres rengles hi ha senyoretes més "gentils" i més sim
d'estudi", i enlairat pels seus propis merits perso
pátiques que en els seus.
nals al cual de la jérarquia eclesiástica espanyola
(cosa que només se sol veure en la nostra santa Es
Per comprovar-ho podríern organitzar un Concurs,
amb un jurat completament imparcial, que adjudiqués glésia), és el més inofensiu deis ciutadans com és
els primers premis.
també el més modelic.
De totes tnaneres, senyoreta Arquimbam, estigui
El Govern el persegueix acarnissadament obeint
que
amb
ordres
del Sindicat magónico-judaic francés sota el
tranquilla,
molt de gust Ii cediríem un deis
poder del qual gemega la nova República. Cal pro
primers premis.
Ja és ésser condescenclent, no li sembla?
testar-ne energicament
a

—

—

proiestar-nel
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Les ofenses máximes rebudes pel nou mártir de
la nostra santa fe, són máximes ofenses a tots els
católics d'Espanya.
Redrecem-nos, com a bornes que som, a més de ca
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tedies, i treballem redoblada/nent per a salvar Espa
nya i Catalunya, com també la mateixa República,
dels seus pitjors nernics, conscients o inconscients.
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Dei món del treball
La Cambra de Directors, Majordoms i Encarregats
públic per a coneixement deis seus
associats i de l'opinió pública en general, que está dis
posada a fer respectar la lliure afiliació deis técnics a
qualsevol de les Associacions técniques del ram, penó
de cap de les maneres tolerará que els seus afiliats es
vegin insistentment coaccionats per delegats d'altres
ssociacions o sindicats no técnics. Fa públic, per tant,
el seu decidit propósit d'evitar la repetició de tan la
mentables com arbitraris casos i recomana l'atenció
de les autoritats competents a fi que posin remei a les
insólites coaccions deis denominats delegats de deter
minat Sindicat. No creu aquesta Cambra que de les
juntes deis mateixos sindicats donin ordres tan con
tráries a la llibertat de sindicació, ja que de reproduir
se podria donar lloc a adopció de mesures extraordiná
des, amb greu perjudici de la indústria en general.
Aquesta greu determinació de la C. D. M. E. del
A. T., cal que es tingui molt en compte per les Auto
ritats.
de l'Art Textil fa

Llegim

"El.governador ha manifestat que ha designat una
eomissió que, d'acord amb els delegats de l'Ajunta
ment, estudií tot el que es refereix al Patronat de
l'Habitació i Ii faci les propostes que cregui perti
nents per a la seva reorganització. També mirará si
de l'actuació del Patronat se'n deriven responsabilitats,
puix ha rebut denúncies relacionades amb la compra
de terrenys i altres extrems".
Caldria que la Policia vigiles els obrers que, evi
dentment, no són de casa, ni parlen cap Ilengua na
cional.
El nombre d'obrers sense feina minva a França,
está estacionat a Alemanya i augmenta sensiblement
—

Anglaterra.
A Washington

per a remeiar l'atur f orçós i el
déficit en el pressupost, com a conseqüencia d'aquell,
el Govern es proposa començar obres públiques, el
cost de les quals pujará rnolts milions de dólars.
Algunes d'aquestes obres han estat ja començades
en els diferents Estats.
Diuen de Lille que són veritablement incalcu
lables els perjudicis de la vaga textil.
Diuen de Londres :
La reforma del sistema d'assegurances contra l'atur
forçós és preconitzada així per la Reial Societat en
earregada d'estudiar la insolvencia de la caixa dels
sense treball :
I. Reducció deis subsidis atorgats als obrers sen
se feina.
II. Augment deis lliuraments fets a la caixa, tant
—

—

pels patrons com pels empleats.
III. Limitació del període, durant el qual un obrer
sense treball pot cobrar subsidi.
•Els principals subsidis proposats per la Societat són
els següents :

Flomes : 15 xelins setmanals, en lloc de 17 que co
braven ara. Dones : 13 xelins en lloc de 15.
Cal fixar-se en aquestes sensibles disminucions.
Pobres obrers !
Als obrers assenyats

procuri, com és natural,
importáncia a la munió de grans
petits conflictes obrers que ara es registren, o a
Per més que el Govern

dissimular,
i

o

treure

fets insólits i lamentables que abunden arreu en l'es
fera del món del treball, el cert és que travessem ho
res de crisi molt critiques, i que caminen arran d'un
abisme que no se sap com salvar... Pobres de nos
altres si hi rellisquem!
Perqué la República no ha pogut fer en dos mesos
el gran miracle de la redempció de la classe obrera,
ja en reneguen, bárbarament i grollera, infinigat
d'obrers decebuts.
Com llarg i dolorós ha estat el procés de la de
cadencia del vostre estament social, llarga i dolorosa
será la seva redempció. No cal fer-se illusions.
I si volem precipitar els dies naturals d'aquest
procés redemptor, correm el perill de convertir-lo en
una terrible cadena d'obstacles, al final de la qual
trobarem l'abisme de qué adés parlávem. D'aquest
estat d'exacerbació en qué avui día está el món obrer,
a l'anarquia, no hi ha més que un pas. Suprimiu, per
exemple, la Guárdia civil, o feu impossible l'acció
del govern, i ja está el pas donat... Horrible ; hor
rible!
Molts de vosaltres deieu : com és que la gent de
ploma deis partits d'esquerra tots estan collocats, i
Plgun fruint de tres o quatre cárrecs excellents, i nos
altres ni tan sols podem menjar?
En primer lloc direm que no són tants, ni tan
benestants, els homes de ploma que gaudeixen
d'aquest privilegi, i, en segon lloc, que és molt més
fácil collocar-los a ells, que es compten només per
milers, que no pas a vosaltres, que necessiteu de sis
zeros per sumar-vos degudament.
Sí, és veritat. Tots els anomenats "intellectuals",
que tant us afalaguen, per encimbellar-se, usant de
tota mena de mitjans, bons i dolents, per atreure-us,
estan ara opíparament collocats i servits. Per aixé
moltíssims d'ells preconitzaven la República i bus
caren carn de canó per a portar-la ; encara que, grá
cies a Déu, no fos neccessária sino en petita escala.
Més va fer la Dictadura per l'adveniment de la Re
pública que tots els "intellectuals" reptiblicans o
simplement progressistes. Els erros del gabinet Be
tengueriá, i les allaus de llibertinatges imponderables
que Una sobre Espanya, precipitaren la vinguda de
la República més que les superficials filosofies d'Qr
tega i Gasset, les botaratades d'Unamuno, i les elu
cubracions socialistes de de los Ríos.
Calma, bons obrers, calma, seny 1 paciencia!
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Madrid el Congrés de l'AsSocia
ció Internacional de Treballadors, comunista.
El Congrés de Sindicats Unics, en acabar les
apoliticisme, si bé tre
seves tasques, reafirma el seu
bailará a favor de les candidatures més nihilistes.
Causa general i profúnda emoció l'expulsió go
vernativa del preclaríssim Cardenal de Toledo.
El Govern procura inútilment defensar-se d'aquest

Alçat l'estat de guerra d'Andalusia, segueixen els
extremistes acrates com abans.
Creix a tot Espanya el moviment demagógic,
preparant les eleccions properes.
La Lliga Regionalista celebra ara un gran acte
polític la inauguració de la campanya electoral.
A Estella es reuntixen els representants de tots
basco-navarresos per aprovar l'Es
Ajuntaments
els
tatut de la Regió, fixant per capital la ciutat de Patn

a

—

—

--

—

—

inqualificable abús,

del

qual protesta enérgicament

la Santa Seu.

ona.

Pamplona es celebra un míting d'af irmació
católico-foral al qual assisteixen més de 40.000 ho
A

--

Es celebra

—

publica la protesta de l'Eminentíssim Car
denal Segura contra la seva injusta expulsió.
Arriben noves indignants •els atropells de qué
Es

—

Zamora, en un míting esquerra electo
les forces religioses d'Espanya són
declara
que
ral,
enormes i cal respectar-les.
Cinc mil manifestants assalten l'Ajuntament de
'Cotana i foragiten els empleats.
S'envien forces a Villanueva del Arzobispo on
atropellada
la guardia civil després de sagnants
fou
lluites.
El ministre de Comunicacions declara que l'es
d'Andalusia
és delicadíssim. Els sabotatges es
tat

van ésser víctimes els católics concurrents al gran
míting de Pamplona.
El ministre de Finances fa tot el que pot per
demostrar la puja de la recaptació quinzenal.
Alcalá. Zamora contesta la protesta del Carde
nal Segura i el seu escrit produeix arreu molt mal

multipliquen.

pública.

mes

Maura,

—

a

Després de 46 anys de publicar-se El Diario de
Lérida integrista, s'acomiada del públic i traspassa
al

successor

seu

El Correo, tradicionalista,

la seva

impremta amb les oficines.
Mor a Aranjuez En Santiago Russinyol i

a

—

Barcelona el Baró

d'Esponella,

Lerroux pronuncia a Burgos un discurs polític
moderat amb vistes a la Presidéncia.
El ministre de la Governació, a Zamora, tracta
problemes eclesiás
sense donar-hi importancia, dels
i
catalans.
tics
Són freqüents arreu els conflictes obrers i les
audácies comunistes.
Les forces vives de Madrid es dolen de la seva
minva constant i en cerquen les causes.
Cada dia és més gran la concurrencia del po
An
ble de Madrid al Monument del Cerro de los
des
l'esquerra
voldrien
extrernistes
de
que
els
geles,
—

—

—

Burgos s'organitzen

les forces

—

efecte.
Es publica una nota oficial del Govern de Ma
drid responent al missatge del senyor Macia a la

Generalitat.
Els soviets de telégrafs s'adhereixen
—

agrícoles per

—

espanyol.

Es clausura a Madrid el Congrés d'Entitats
ciutadanes, nomég preocupat per les qüestions inqui
—

linals.
El ministre de Foment exposa a Múrcia un
programa de govern demagógic.
Es publica un important document dels Prelatl
Metropolitans sobre els deures dels fidels en les
—

—

presents circumstancies.

Més de 2.500.000 "jueus Sefardies" gestionen
per establir-se a Espanya, i són indesitjables per tots
—

conceptes.

roux

entre

produeixen sagnants
a Villacarrillo, semblants als de
Villanueva del Arzobispo. Es molt elogiada la inter
Es

guistes

va

i treballadors

venció del senyor rector.
La "Unión Castellana Agraria anuncia la pre
sentació de candidats per Paléncia,

rníting electoral d'En
qual es produeixen mol

A Oviedo és destorbat el

—

derat.

a

successos

•

Té lloc a Vic un míting católic sois comparable
amb el de Pamplona, que ha prodult enorme impres
sió entre els sectaris.
S'ha constituit a Madrid el Partit Comunista

Melquiades Alvarez,
tes- desgracies.

—

ve

felicitar els maçons espanyols pels éxits que obte
Prelats, atacant la
nen cremant convents, perseguint
Concordat,
etc.,
etc.
Religió, violant el
a

les properes eleccions.
Els moros del protectorat espanyol, en el mis
satge presentat al Govern, demanen la llibertat de
l'escola i el dret de donar als seus fills rensenyança
própia, que el ministre d'Instrucció Pública vol ne
gar als pares espanyolS.
El "Bloque Agrario", de Salamanca, ofereix
electoral. Alba es presenta
una selecta candidatura
un programa republica mo
per
Zamora
amb
diputat

prendre part

la Re

magoneria francesa

El Gran Orient de la

—

a

—

don Carles de For

tuny.

truir.
A

e

en

el

La "Zona Franca" de Barcelona és víctima de la

incomprensió i lleugeresa ministerial.

candidatura
conservador.
discurs
per adoba i pronuncia
El Govern pretén fer 200.000.000 d'economies
—

Sánchez Guerra presenta la

sena

un

—

al

Marro---c.

—

Regna febre de propaganda electoral. En Ler

candidatura d'unió a Barcelona ;
pronuncia aquí un gran discurs.
Es multipliquen els conflictes socials.
1VIarcellí Domingo cau malait.
La irregularitat política dificulta el millorament
forma

—

dé la pesseta.
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glorificado) del

Per a la

Dr.

PIETAT

fosep Torras 1 Bages

Amb entusiasme ben lloable 1 amb fervor reverencial s'estan fent gestions per tal
sigui incoat el Procés informatiu de Fama de santedat del qui bu el Patriarca es
piritual de Catalunya, el Dr. Josep Torras i Bages, de santa memória, Bisbe de Vic.
Aquesta avinentesa ha d'ésser aprofitada per tots els devots del virtuosíssim Prelat
per reviscolar el record deis seus mestrívols ensenyaments per tal de ter-los devenir norma
directriu del nostre poble cristiá. És per ÇO que tots deuriem adelitar-nos per ter conéixer
les seves Obres magistrals.

>1
c't
1.

que

Exemplarlfaf

de nrillSIIISSIIII Dr. IOSCP Torras 1

Bases

BIsbe de Vic

ItIl
X
11

1

pel P. Ignasi Casanovas, S. J.
Cap 'libre més a posta per conéixer la vida interior i l'actuació apostólica del gran
Bisbe. En la primera part és estudiada l'exemplaritat de santedat, i en la segona l'exemplaritat sacerdotal. Un volum de 152 planes, 1 pesseta.

1.

—

Aquest

'libre és un veritable tresor, no solament utilitzable per a la predicació, sinó també com a llibre de lectura i meditació per a tota mena de
Un volum de 838planes, en rústega, 9 pessetes;
persones. No deu faltar en cap llibreria.
en tela, 11.

Sermonari

—

És una obra indispensable a tota persona culta, per
ésser el codi assenyat que dóna guiatge segur al
nostre poble; i fa veure com, en voler fixar normes d'educació, mai no es podrá prescindir
de la religiositat de Catalunya.—Un volum de 484 planes, en rústega, 5 pessetes; en tela, í

i
Catalana
La Tradícó

.

•

La Ciénela del Patir
niejada pel sofriment.

—

És

la darrera

d'agonia.

Pastoral,

acabada i

signada

en

el llit

lectura reconforta l'anima anguUn fulletó de 48 planes, 30 céntima.
La

seva

Sant Lluís

Cionzaga- Miniatura psicológica.—Preu:

Compendi

de la vida de Sant josep Oriol.

50 céntims.

encoratgen en la práctica
Preu: 30 céntims.—Dues vides de Sants saborosissimes i que
de la virtut.

Mes del

Sagrat Cor de Jesús

(Setena edició)

al mateix temps que illustra la piellibret traspua una unció encomanadissa,
pesseta,
en rüstega; en tela, 2.
--Preu:
1
doctrina.
tat amb solidíssima

Aquest

Set Ditunenges de Sant
tlms,

Novena

en

Utilíssim per propagar aquesta tan
Preu: 30 céndevoció.

popular

—

rústega; en tela, 75 céntima.

a

Montserrat,
la Mare de Déu de

amb les oracions de la Visita

once

Josep

espiritual,

20 céntims.

tes del Dr. Torras sobre la N.santedat

santedat, conté una °meló a S. Jesucrist i una
A més de sávies máximes sobre la
demanar la glorificació del Dr. Torras i Bages.
ultra a la Mare de Déu del Roser per
propaganda.
Es regala com a fui! de
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Apartat 782

Coinerc : ldiomes Peritatge, Professorat mercantil
Per

a

CAvallers, Senyorear, Jovelta

1

i Batxillerat
Senyoretee

POMENT DE PIETAT

Biblioteca
deis Exercicis Espirituals
de Sant Ignasi de Loyola
Autor

-

Text

Comentad

-

DIrectori

Explanació

Ja ha sortlt
el volum tercer

d'aquesta Biblioteca
4,53,11~1~19.:141~414141414,..1-88,1,12,~4~11.9
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figrriris Espiritual!
teorla 1

preparació

JA SOU SUBSCRIPTORS

par

Ignasi Casanova» S. 1

UE

Llibre de 300 págines ami) una fototípia
de Sant Ignasi de Loyola.

CATALINYA SOCIAL?

Preu: 3 Ptes.
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