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La indisciplina social
Ningú

no

pot negar que existeix

un estat

de

fondíssima indisciplina social. No sembla sinó que
el canvi de régim hagi representat per a molts un
relaxament de

totes

les relacions i

un

setmana cal

i

mesos

en

refer

i la

prescindeix, llaivors durant
lo que s'ha

desfet

durant

una

mesos

repressió deixa rastre,

afluixament pensada i ja oblidada,

de tots els vincles socials. L'autoritat, recluida a
la mínima expressió; la llibertat deis altres, reco
neguda qtuan estigui d'acord armb els nostres
ideals, pera no en altre cas; els problemes vius i
de difícil solució, substituits per altres problemes
l'únic objectiu deis qruals és un verbalisme estéril;
la crisi económica, pujant un xic cada dia; les
qüestions obreres dissimulant constantment els an
hels de desfeta social; i el Govern, aclaparat per
l'ambient, donant poquíssimes senyals de vida du
rant tres mesos.

vilitzat. I quan

com

tant per im
per la sevamateixa du

necessaria, absolutament necessaria.
Som oblidadissos i fortament variables en aquest
nostre país.. 1 1'experiéncico ens ensenya poc, dis
scrtadament. Som víctimes d'uns entusiasmes mo
mentanis, i cluts per ells, arribem a la conclusió que
la llibertat és el remei universal per a tots els mals,
sense recordar que ja els nostres pares, els nostres
avis, durant tot el períod'e constitucional, caigue
ren en la mateixa pedra amb qué nosaltres enso
peguem. Victoregem la llibertat desfeta, malsana,
i tot seguit en toquem les conseqülncies amb un
ambient d'indisciplina social que obliga a una re
acció forta, dura; i llavors, aquesta mateixa reac
ció necessdria ens apareix com a tiranía, com a
caprici deis homes de Govern.
?No haurkm d'arribar a un equilibri sensat i
prudent a fi d'haver d'allunyar aquests cops de tan
resa

Aixó, pera, no pot durar. I així ha vingut a'
dir-ho clarament el Govern mateix organitzant la
dura repressió de Sevilla, repressió en la qu'ad sem
bla que s'ha carregat la ma de deba. Així era ne
cessari. Pera, ?no és veritat que fa una pena molt
fonda aquesta desigual manera de procedir, agites
ta manca de norma en els nostres Governs, nuest
ta duresaff
deixament de l'autoritat enmig del carrer durant
Els nostre plany no sera pas escoltat, segura
tres mesos per haver d'acabar recollint-la per la ment. Anirem de caiguda en caiguda
sense que res
manera forta durant vuit diesr
ho pugui impedir. La histaria es repeteix amb una
Els pobles ben, governats es caracteritzen per freqüéncia esborronadora, i si per a molts és
una tradició d'ordre, de seny, que fa que mentre
mestressa de la vida, per a nosaltres no passa d'és
els ciutadans usen de la seva llibertat fins als lí
ser un vulgar entreteniment sense substancia pe
mits que lw permet la conveniéncia, a-mb tots els dagagica.
altres, l'autoritat resti sempre en el seu lloc... amb
Mentrestant, tots els problemes fins els ma
tot i els canvis de régim més transcendentals. La
teixos problemes Polítics
estan per a resoldre.
forma de Govern pot ésser quekom d'accidental La nostra moneda ha perdut, respecte de la lliura,
en la vida d'un Poble; lo que mai no
és accidental més de deu enters de la seva cotització en tres me
es la necessitat
de l'autoritat, la coordinació deis sos; els valors públics i privats van per una bad
drets de cadascú amb els drets deis altres, i la fi
xada que sembla sense fi; les fabriques i tallers
xesa de la norma jurídica que mal por arribar a
van tancant les seves portes i són a milers i
desaparéixer sense una posta de la llibertat de els obrers sen,se teína i sense pa; els lloguersmilers
no es
tots.
paguen i els jutjats no s'atreveixen a fer llança
Per qué, doncs, hi ha Governs qYue s'esforcen ments, etc. El verbalisme estéril s"ho emporta
tot;
a
deixar aquests principis enmig del correr? ?És una ventada de follia sernbla passar per aquest mo
que un edifici qu,alsevol pot prescindir
de les parets ment históric, i el poble, mancat de tot alió neces
mestres, de les bigues, de les columnes, per a sos sari, es ckixa portar d'extremisme en
tenir-ser Tampoc la societat mai no pot Prescindir fins a un punt en qué ja no el poden extremisme
contenir ni
de les normes
que fan possible la coexisténcia i els seus mateixos dirigents.
que donen al poble el
caient de poble modem i ci
Qué se'ns espera, dones, lectors?
—

—
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La família
PER

JArno RAVENTóS

marit i en el seu amor de veure's privada del marit
i deis fills i en la seva dignitat de considerar-se repu
tada Com un instrument temporer de complaença més
que com una companya fondament estimada del ma
rit ?

X

Essent com és una de les finalitats del matri
moni el domesticar la sensualitat, res té d'estrany
que aquesta bestia fera f aci acte de rebellió i vul
gui desfermar-se del jou que el matrimoni u impo
sa, bramant per

La

concupiscéncia

egoista

no

per esséncia i no es
per les

estima la

muller,

capfica pels interessos
própies conveniencies.

l'amor lijare, que no és altra cosa que la
satisfacció de la concupiscéncia

és

f ent la unió humana de la mateixa categoria que la
unió zoologica.
I si brams- d'ase no pugen al cel, es veu que no
és cosa tan difícil que pugin fins a les esf eres go

Que la societat está integrada per f amílies i el bé
social és dependent del bé familiar ; que l'estabilitat
social demana l'estabilitat de la familia, l'ordre de la
familia, el que la familia pugui complir integralment
la missió natural a qué Déu l'ha destinaaa; que la
societat necessita apuntalar-se en f amílies perf ecta
ment estructurades i en ciutadans que surtin d'elles
amb aptituds morals que els capacitin per a formar
f amílies noves?

d'altri, sinó solament

vernarnentals, imposant
estat

un

legal contrari

l'estat natural

a

mitjá d'una legislació que permeti trencar el
vincle matrimonial quan la sensualitat no s'hi trobi
satis feta.
La concupiscencia no s'entén de raons, sinó que
cerca únicament satisfaccions.
Que l'amor humana, en f er-se mútua donació els
esposos, vol una penyora de perpettfitat en la indis
solubilitat del vincle al qual lliurement s'ha sotmés?
Aixó no vol dir res, perqué
per

la concupiscéncia

és

no

La

La

concupiscéncia

en

té res
la fidelitat.
no

a

La concupiscéncja no creu
Jesucrist.

dia de mal

veure

concupiscéncia

no

té

dignitat.

la cura i l'educació deis fills és obra Ilarga,
dir que mal s'acaba, i crida amb veu esglaiada
pel perill i per les dificultats el pare i la mare i recla
serveis simultanis i
ma als dos imperiosament llurs
llur amor convergent ?

Que

per

no

La

concupiscéncia

no

estima els fills.

Que la dona en els matrimonis inestables en surt
sacrificada i está contínuament amenaçada en els
seus interessos de quedar-se sense el puntal del seu

res

el bé

en

Déu ni

en

Que el matrimoni entre católics és un sagrament
representatiu de la unió de Crist amb la seva Esglé

amb

sia i per aquesta raó indissoluble com ho és la unió
de Crist i de la seva Església, que aixó ens ho ref er
men Sant Pau i Sant Agustí i les disposicioris canó
niques de la santa Església católica? Bah! Bah!

Que la dignitat deis esposos, que han pactat en
el matrimoni ajudar-se mútuament a la perf ecció del
viure, a servir a Déu, a suportar les penes de la vida
i participar també de les alegries, demana l'estabili
tat del mutu compromís contra les tentacions de la
flaquesa i de la fragilitat?
La

té per

Oh! que Déu mateix va ésser qui va instituir el
matrimoni en el primer temps de la humanitat ; que
Adam, f ent-se eco del pensament diví, va expressar
la f ortalesa del lligam quan va dir que per mor d'en
l'home trencaria amb el pare i amb la mare i es po
sara al costat de l'esposa i els dos vindrien a ésser
una sola carn; que Jesucrist va refermar aquesta in
dissolubilitat quan va manar que cilla que Déu ha
ajuntat no ho sepani l'homer

amor.

un

no

social.

Que la fidelitat conjugal, voluntáriament accep
tada, reclama de veure's fortificada pel dos de la in
dissolubilitat que la preservi contra les excitacions
d'una separació possible i u llevi les angúnies de po
der-se veure desfeta i anihilada
humor ?

concupiscéncia

La concupiscéncia no sap res de Sagra
ments ni de Santes Escriptures ni de
cánons eclesiástics.
•

I aquesta concupiscencia desf ermada ge la rae> i de
la Ilei natural, que fa de l'home una mena de bestia,
que no considera ni escolta raons, ni estima, ni sent
la dignitat, ni es preocupa del bé social, ni té fe, ni
té caritat ; aquesta concupiscencia, que reclama impe
riosament un ronsal o una reixa, és la que fa sentir
els seus udols i imposa les seves conveniéncies i, des
prés d'haver trencat clandestinament tota mena de
brida moral, vol convertir en llei la seva voracitat, vol
donar estat legal al seu desordre, vol destruir en la
llei mateixa el més poderós obstacle a la seva insacia
bilitat i inutilitzar la més eficaç medicina de la seva
mania morbosa, vol
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trenqui el vincle nupcial amb la Ilei

que es

del divorci
pas d'un divorci imperfecte que consisteixi en una
separació conjugal temporal o perpetua amb subsis
tencia, peró, del vincle, en el qual no es permet con
traure un altre matrimoni, sinó del divorci perf ecte,
amb ruptura de tot vincle, quedant els divorciats en
llibertat legal de contraure /temes núpcies. I posat que
l'Església Católica mai per mai no permet als cató
lics un divorci d'aquesta naturalesa, recorren a l'Es
no

tat

en

demanda de la

seva

legislativa.
pels Estats mo
ja diguérem, les fites

intervenció

Aquesta demanda és sovint

atesa

derns amics de traspassar, com
de les seves atribucions ja contra la llei natural que
no reconeixen, ja contra els drets de l'Església que
conculquen amb una certa complacencia i no f óra
cosa imprevista que l'actual Estat espanyol volgués
caure també d'aquest costat posat el sectarisme de
molts dels elements dirigents de la política en el nos

país.
I passará llavors una cosa molt freqüent
paisos governats pel sectarisme

S

CI

O

promulgada

en

1884.

altra raó a favor del divorci es vol adduir
la llibertat de l'home el qual bé hauria de poder re
vocar el matrimoni que un dia va pactar per no que
dar perpetuament encadenat.
Com

una

Ben Mutes són els contraents abans de

pactar,
en

els

concupiscéncies d'un sector de

governats troben la complicitat del
sectarisme deis governants
els quals, en les seves disposicions legislatives, no se
sap que volen més : si complaure les concupiscencies
dels de sota o clavar una punyalada a la influencia
de l'Església en els costums socials pervertint-los i

tant, que, segons els cánons eclesiástics, no hi ha
nupcial o no hi ha llibertat. Coneixement tenen
suficient, posada l'edat del pacte, de les obligacions
que ehl imposa, i per altra banda ja és sabut que tot
pacte implica una limitació de llibertat. I vindriem a
parar, amb tan peregrina teoría de la llibertat, que
un hom pot cedir a perpetuitat una quantitat de di
ners o un bé material qualsevol, i en canvi no podrá
cedir a perpetuitat el seu amor conjugal.
Més aviat haurem de dir que

vide

descristianitzant-los.
I si no escoltava raons la concupiscencia. encara
menys les escolta el sectarisme, que més aviat té la
pretensió d'adduir raons de f orga aparent a favor de
la tesi del divorci.
És una d'elles la de que, el divorci, f ará baixar la
xif ra de les unions clandestines i deis fills
posat que facilita convertir aquelles en legals.
Comencem per afirmar .que davant la llei natural,
més f orta que la llei civil entre homes, i davant la llei
de l'Església més competent que la llei civil entre els
católicament batejats
els

nous

matrimonis contrets després
no són sinó unions
adulterines

d'un divorci

afirmi el que vtilgui la llei illegítima que abusivament
Pugui haver estat promulgada per un poder incom
petent en la materia i de consegüent constitueixen
casos de veritable poligamia o poliándria. I la llei
civil establerta és una invitació a aquest estat immo
ral i anticanónic reconegut per legal.
Adhuc prescindint, per& d'aquest aspecte i pre
nent la paraula legalitat com sinónima de legitimitat
(sinonimia falsa per no ésser el poder legislador f ont
del dret natural ni del canónic),
la llei del divorci no rninvará les unions
i les generacions
ans
bé és Ilei
de sentit comú que les faci créixer
des del comengament del pacte nupcial,
f orga moralitzadora, convertint en unió
temporal de concupiscencia alló que havia d'ésser
Uflio perpetua d'amor i fa créixer i educar els fills
posat que,

relaxa la

ja

seva
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dintre d'una familia mal constituida, probablement
mancada d'honestedat i d'estabilitat, i les conseqüen
cies de tota aquesta relaxació i d'aquest ambient, no
poden ésser altres i de f et no són altres que unes es
tadístiques reveladores d'un sentit moral corromput.
d'una constitució familiar trossejada. Celibats d'ho
mes i dones repenjats en el vici, les incluses f arcides
d'inf ants de pares desconeguts, una tropa de fills se
parats o del pare o de la mare, la natalitat en conjunt
enf onsada : aquí teniu la gran massa coral, certament
ben equiparable a un orgue de gats, que canta amb
descompostes estridencies les glóries deis vint mil di
vorcis anyals (1926) pactats sota la batuta de la llei

tre

que les

L

A

la llei del divorci mutila la llibertat
humana
és lliure l'home d'atorgar
cor i de pactar la con
vivencia indissoluble per als fins de la vida matrimo
nial, go és, per a la procreació i educació dels fills,
per al mutu ajut en els problemes de la vida i per a
medicina de la concupiscencia, f inalitats totes elles
que reclamen precisament aquelles qualitats de per
petultat i indissolubilitat que es volen suprimir del
matrimoni en nom de la llibertat. Altrament de que
en cap acte es manifesta més potent la llibertat hu
mana que en l'acte de renunciar-se a si mateix per
amor ; ja sigui per amor a Déu com en els vots reli
giosos, ja sigui per amor legítim a la muller o al ma
rit com en el matrimoni.
Ni té tampoc valor aquell altre argument que afir
ma que essent el matrimoni un pacte entre dos, si més
no, es podrá revocar pel consentiment de tots dos si
diem que no té valor aquest argument trartant-se del
matrimoni consumat, perque

ja
a

que, segons tal

llei,

no

perpetuitat l'afecció del

seu

el tal matrimoni és més que

un

pacte,

i si ell s'ha iniciat per pacte certament, la seva revo
cació deixaria totes les coses com abans, ha quedat
consumat amb actes i amb conseqüencies de cap ma
nera revocables, posat que ni es pot retornar la mu
ller a l'estat primitiu, ni es Inden f er desapareixer els
fills i aixó deixant de banda el carácter sagramental
del matrimoni que el fa represéntatiu de la perennal
unió de Jesucrist amb la seva Església.
Creurá potser algú que la llei es quedará en el pa
per sense transcendencia social i que tiomés es f ará
efectiva en algún que altre cas de qualque matrimo
,,
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ni desgraciat per al qual el divorci podria ésser la
cessació d'un turment insuportable ?
Tant de bo que fos així, peró els fets contradiuen
aquesta suposició i ens imposen una lógica brutal. A
França, l'any 1885, subsegüent a la implantació de
la llei del divorci, els tribunals varen autoritzar 4.090
divorcis i aquest nombre ha anat creixent fins arri
bar als 20.002 l'any 1926, que és la darrera dada que
tenim a la vista. I mirant als Estats Units, estat hi
ha c.= el de Nevada on es desf an pel divorci el 66
per roo deis matrimonis.
"Així

com les epidémies creixen amb el
contagi i els rius surten de mare quan es

rebenten les rescloses, així avanga cada
dia la innoble manía deis divorcis."
Són paraules de Lleó XIII en l'enciclica Arca:ium.
Heus ací aquí on ens porten el sectarismo mal na,
ridat amb la concupiscencia.

04.t ircts.1~ 1~~~
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Repasseu els béns suara esmentats que resull de
la indissolubilitat del matrimoni i tindrev la !lista de
les desgrácies causades pel divorci.
Vertaderament

l'Església és amiga de la
humanitat,

amiga que no pas tota aquesta caterva d'Estats
europeus i americans que cuiden de desfer-la amb
llurs lleis mal pensades. Ella per un treball gradual
i perseverant de dinou centúries havia suprimit prác
ticament el divorci en les nacions que s'havien obert
a la seva benéfica influéncia i ara en tancar-se els Es
tats dins del seu orgull i en rebellar-se contra l'Es
glésia aniran conduint la societat humana cularreres
altre cop vers el paganisme, si la Providéncia divina
no obre els ulls als que són orbs, o per malura o per
conveniéncia.
i més

)0t

)4( )0t )01

torna a repetir-se aquí la Setmana trágica, cor
el perill que sigui pitjor que la precedent.
On són els soldats de Crist ?
On són els homes disposats a donar la sang i la
vida per El!?

Si

rem

Es tracta de l'aniversari de la generalment anome
nada Setmana Trágica, si bé hom la coneix més aviat
per la Setníana Sacrílega, nom encara més apropiat,

* *

dissortadament.
Molts deis seus autors i cómplices ja han donat
cornpte a Déu deis horrorosos crims que durant ella

lliçons han
aprofitar-les ?

Les dues

perpetraren.
Altres, s'han f et vells i estan al saltador...
Encara hi ha mans sacrílegues que degoten sang,

no

Sofrim

la sang del Just derramada en els sagraris esbotzats...
I no s'han rentat encara aquestes mans !
Entre les flames sinistres i les fumeres tenebroses
deis cinquanta edif icis religiosos incendiats aleshores
a Barcelona, dos noms hi fulguraren amb llampecs
d'infern. L'un d'aquests noms omplí d'horror la nos
tra terra, i en la muntanya históricament trágica de
Monjuic,
ara redimida per l'Exposició Missional
i l'Exposició TJniversal,
pagá el tribut,
dura
lex sed tamen lex,
a la justicia humana. Déu l'ha
gi ben perdonat
—

—

—

* *

O
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Vint-i-dos anys han passat d'aleshores engá. Bar
celona purgá aquell gran pecat social d'una manera,
a estones, verament apocalíptica. Recordem-ho !
Fa pocs dies, una altra Setmana semblant cobrí de
runes i d'oprobi la ciutat de Madrid i altres ciutats
d'Espanya. Barcelona, providencialment, se'n lliurá.
Peró hi estem abocats a repetir-les qualsevol dia, el
dia menys pensat, aquestes hórrides Setmanes.
Tots els elements estan a punt. Un poble descris
tianitzat i enganyat, empobrit i corromput, ubriac
d'odis i afamat de can...; unes autoritats fluixes,
plenes de prejudicis sectaris i arborades de clerof (5bia ; un govern en el qual són majoria certs ele
ments sectaris, disposats que les noves probables
Setmanes trágiques es consumin amb la consabuda
"norinalitat oficial" ; unes classes directores acovar
dides...

*

estat

duríssimes. Per

qué

vaga de Lleis.

Sofrim
Sofrim
Sofrim
Sof rim

vaga d'Autoritat.
vaga d'autoritats.
vaga de tota mena de valors socials.
yaga de l'esperit ciutadá i del sentit comú.
Ningú no está al lloc que li pertoca.
La covardia-ambient atrofia totes les energies.
Un home tan mediocre com el Ministre d'I. P. té
dominats i acorralats tots els cat6lics espanyols. Un
altre home audaciós poda i eixala l'exercit com si f os
fet de soldats de paper.
Un teoritzant exaltat posa en perill de rnort tota
la riquesa agrícola d'Espanya.
Un Sindicat d'obrers coratjosos mal menats tira
nitza i destrueix implacablement tota l'economia in
dustrial espanyola.
Els bárbars de la civilització pagana estan ja dins
les grans urbs i malden per apoderar-se'n.
Déu ens lliuri ara d'una nova Setmana trágica!
Peró la Providencia de Déu exigeix, ara com sem
pre, la nostra personal cooperació : Aida't que t'al
daré.
Afirman imperterrits en tota ocasió la nostra fe
religiosa. Obrem en tot moment com a católics que
som. Exercitem el nostre valor personal fins a f er-lo
cosa normal en nosaltres. Pan de la mort per Déu
esperança inefable, un desig racional, una as
piració natural. Donem-nos, generosament, a la nostra
una

Santa Causa. Unim-nos fortament. Treballem.
mentrestant, preguem, preguem sempre !

,
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La carítaf revolucionáría
Pzit R. RUCABADO

desfoga pel "tracte, veritablement inhumá, de que
són víctimes els leprosos per part deis religiosos de
qUedaven, atregué la simpatia general vers les vícti l'establiment". Aquells malalts són objecte "d'abu
mes de l'escomesa material i intencional. Es plantejá
sos.
Llurs clams d'angoixa i de desesperació, de
el problema públic deis asils i hospitals ; els establi
manant justícia, han estat endebades". "Es troben
ments benefics destrults o amenaçats concentraven l'a
per culpa del personal religiós
en estat d'incú
tenció envers la tasca caritativa i heroica del personal ria, abandó i brutícia." "Se'ls escatima tot, fins l'ai
religiós ; la caritat práctica d'aquests aparegué més gua. Ni bany, ni medicaments, res absolutament."
exalçada encara per la persecució, i sorgí als horitzons Mentrestant "els religiosos porten una vida de co
la necessitat imperiosa de trobar qui supleixi aquelles moditats, de plaers i d'abundcIncia" (?), "els religio
funcions socials, qui ompleni el seu buit amb igualtat sos exploten els malalts", etc.
d'eficácia, si vingués l'expulsió a fer prosperar els
El valor d'aquesta aspra censura se sospesa de
plans i somnis rojos i sectaris. Contestant a aquesta seguida només que en girar full d'aquell mateix nú
humanitária i justa corrent, la premsa sectária ha co
mero. Darrera de la severa crítica signada Emili Bau
mençat una campanya de descrédit contra els instituts
din i Ferrer, signa Josep de Riquer i Palau en un
religiosos dedicats a beneficacia, atacant-los nomi
"comentan i precipitat" (i tant !) en propaganda del
nalment un per un, a fi i ef ecte de donar a entendre divorci, una declaració de principis morals que hem
que no és veritat que facin el bé que diuen, que no de suposar no ref usa el primer, per solidaritat re
és pas humana l'obra que realitzen, i que no cal agrair
volucionária. "Cada u pot tenir una moral a la seva
los ni sentir per ells simpatia ni enyorança. Illustres mida, que, com les ungles, pot tallar-se-les o deixar
i venerables establirnents, de tot respecte i llarga se-les créixer." "La llei moral se la fa cada u arnb
existencia, es veuen titllats i assenyalats a la pública la seva conducta i consciéncia." Si cadascú pot tenir
animadversió i vindicta. Desgraciadament una pro
una moral a la seva mida, ningú no pot acusar els
paganda així ha obrat en el poble els estralls que encarregats de cuidar els malalts que es beguin ells
La reacció davant deis incendis de convents i asils,
davant de la demanda d'expulsió deis religiosos que

—

—

seus asilats
les potes deis
textualment escriu l'indignat censor.
La moral d'aquells encarregats, si f ossin certs els
fets adduits, seria la de les ungles llargues, i caldria
gats contra els germans o les monges que els curen respectar-la per les mateixes raons que el senyor
i socorren i atenen. Un cas recent com l'assalt a un Josep de Riquer i Palau vol que respectem el dret
Collegi pensionat de la provincia de Girona, per con al divorci. Si la moral se la fa cadascú amb la seva
seqiiéncia de la desgrácia ocorreguda a un alumne, própia consciéncia i conducta, amb quin dret pot
no imputable ál convent, és una prova d'aquest estat
ningú invocar normes de justicia contra el personal
d'esperit.
deis hospitals ? L'autor de les censures se'n fa una,
i els infermers una altra, amb dret igual. Encara que
La calúmnia és jugada amb l'ardiment i desin
voltura deis qui són els seus fills. Exemple típic de tendenciós, i amb poquíssimes garanties de convén
la impudicia desvergonyida amb que són atacades cer, el senyor Emili Baudin proclama, pel sol f et d'a
institucions venerables, és l'ocorregut amb un antic cusar d'inhumana la conducta d'unes persones, que
benemérit establiment d'ensenyança religiosa de Bar
no és cert que la moral sigui
acomodable a
celona, ja als primers dies d'implantar-se el nou ré cadascú, que la moral i la justícia que ell invoca
gim polític. En l'orgue anarco-sindicalista aparegué sense, altrament, convéncer-nos, car l'únic fet con
amb lletra grossa el segiient epígraf : "En el Cole
cret d'ignominia", l'únic "abús intolerable" que ex
gio X envenenan a los ninos", i a sota, en lletra molt plica és que en una festa van ésser obsequiats amb
més patita i menys visible, continuava en aquests un "xeflis" els religiosos deixant als malalts "els colls
i les potes deis pollastres"
termes : "infiltrándoles doctrinas fascistas". La pri
no son individuals, sinó
mera ratlla de l'epígraf, tan insidiosament grafiada,
que la moral i la justicia són quelcom superior i
produí el seu efecte, i per misericórdia de Déu no comú a tots. I a on anar-la a trobar, aquesta moral,
s'han repetit els f ets de 1909, malgrat haver-se re
a on consultar-les les normes i principis d'aquesta
unit dues vegades les turbes al peu de l'edifici, en justicia? A les redaccions d'Esquerra, consultant les
actitud hostil, i unes dones foren °Mes que assenya
ungles deis redactors?
lant un deis portall deja: "Mira, per aquí entren els
La tendencia de l'article del senyor De Riquer
Pobres infants que ells emmetzinen..."
pledejant l'afluixament del vincle matrimonial i
Peró encara amb inq, iina més especial apunten amb quin cinisme, i amb quina ignoráncia, i amb qui
aquesta vegada als establiments de beneficencia, no na documentació de quiosc ! (posa com argument con
deturant-se ni davant deis notns d'instituts els més tra la monogámia, la poligámia d'alguns patriarques,
estimables, ni davant de les funcions o serveis més no volent saber que Jesús mateix va declarar-la can
compromesos i abnegats que caldria tot seguit i amb cellada (St. Mateu, XIX), i com a exemple, fa vint
urgencia veure qui i com els supleix. Sota el títol segles recusat per l'Església, retreu que Jacob s'uní
"Un abús intolerable" alludeix El Poble, rotatiu set
amb Raquel i amb Ledia (vol dir Lia)
contradiu
manal adherit a l'Esquerra Republicana de Catalu
la tendencia del censor qui demana comptes als re
nYa (núm. 3, II juliol), a una d'aquestes institucions
ligiosos perque afluixaren el vincle que els uneix amb
dedicada a l'assistencia de l'especialitat més terrible els seus malalts. L'estat religiós i el sagrament del
de malalties contagioses : la lepra. 1 un senyor s'hi matrimoni, fills d'un mateix esperit, d'un mateix pa

eren

de preveure, i

no

és

rar

oir gent que bescanta

gratcient els asils, voltant-lots d'una atmosf era
hostil, suposant-los seus de l'abandó i la incúria,
ço que és pitjor encara, excitant els ánims deis alber
a

el xampany i deixin als

pollastres,

com
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re, s'assemblen en la fidelitat, en la perpettiitat. El
religiós s'obliga en els vots solemnes a la perpetua
consagració a les regles del seu institut, i a la prác
tica de les obres de caritat que l'institut u assenyala :
ensenyança o beneficencia. S'obliga, amb sacrifici, re
nunciament de tot, abandó de la seva persona (vot
d'obediencia), a cuidar els pobres, els malalts, els
infants, amb donació vitalicia, igual que els qui es
mariden i es donen cadascú perpétuament al seu con
sort. Si els sectaris refusen i s'esgarrif en que un
home e) doni perpétuament a la seva muller, i la
muller es doni perpetuament al seu marit, amb ju
rament obligat de cuidar-se i cuidar la prole que
d'aquella unió provingui, i no valen aix6 i preparen
lleis que ho espatllin, i ensenyen com fa el senyor
De Riquer les sortides (ell s'ho pensa) per a fugir
d'aquella obligació, quin dret tenen per a ésser ri
gorosos i exigents amb els religiosos que s'han obli
gat a la perpetua cura dels malalts i els pobres? Amb
quin dret vénen a demanar comptes d'una obligació,
si ells s'aixequen i protesten contra les obligacions
abnegades i perpetues ? Com gosaran exigir al reli
giós i a ningú un sacrifici, una abnegació, un com
promís de fidelitat, que ells refusen i s'espanten de
complir com a conjuXs?
Qui tindrá el dret d'exigencia, el dret de crítica
deis hospitals i asils creats per la caritat cristiana ?
Els qui neguen la caritat i neguen Crist L'orgue
anarquista, vanguarda de l'of ensiva, arribá a escriu
re la concreció de l'odi : "aquesta mentida que es diu
caritat cristiana" (r). Si no hi ha Crist i no hi ha
caritat, per que l'exigiu ? Si la caritat no és una llei

ni un deure, i si lleis ni deures no hi ha d'haver
al món, rebels els anarquistes, per raó de llur doctrina
i práctiques, a tota norma exterior de conducta, per
que repten els religiosos de suposats mals tractes,
si no es poden definir mals ni bons tractes sinó amb
referencia a una norma comú, a un ordre superior de
bondat i de justícia ?
Bis anarquistes, d'una manera especial, amb la se
va
fúria devastadora de les consciéncies, que prece
deix a la fúria devastadora deis seus procediments,
han atacat i escombrat totes les virtuts cristianes, com
batut i esborrat a Crist i a tota pietat. Acosteu-vos
als anarquistes, a parlar-los de paciencia, resignació,
humilitat, perseveráncia, abnegació, sacrifici ! I na
obstant són ells, ells amb els seus aliats, simpati`zatus
i alcavots polítics, els qui critiquen i ctnstircu els
establiments benefics, Ilançant contra els religiosos
unes acusacions equivalents a dir que no
tenen prou
paciencia, resignació, humilitat, abnegació ni esperit
de sacrifici. Per qué exigiu, doncs, unes virtuts que
refuseu vosaltres mateixos i que voleu esborrar del
alón?
L'argument a priori, contra aquestes critiques, és
prominent com una muntanya. Potser sí que ara vin
dran a ensenyar, els revolucionaris, com s'ha de prac
ticar la caritat cristiana! Potser vindran a ensenyar
ne als fills, als deixebles, als seguidors de Sant Vi
cens de Paül, de Sant Cantil de Lelis, de Sant Joan
de Déu, de la Beata Marillac ! I vindran a ensenyar
ne bo i negant el principi i negant el fi de la caritat
mateixa : treient a Crist, que l'ensenyá, refusant FE
vangeli, que hi obliga, sota pena de mort eterna, i
combatent l'Església, que de la caritat n'és escola,
exemple i magisteri permanent.
I qui ens l'ensenyará la caritat ? Qui pretendrá
ésser-ne mestre i donar-ne lliçons als Germans deis
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hospitals, a les monges deis asils i els orfanats ? Bis
pistolers tal volta, i els seus associats próxims, be
neficiaris, cobertors i comanditaris polítics ? Els in
cendiaris de convents i els que els secunden i aplau
deixen ? Bis incendiaris intencionals com la "So/i"
que s'alaben de cremar o de no cremar, segons els
convingui, que amenaçaren si no guanyaven les elec
cions amb qué "las llamas iluminarán el cielo"? (2).
La gent de pistola i la gent de gasolina es posaran
en jutges deis religiosos, verificaran la diligent assis
téncia als asilats, faran el peritatge de la beneficen
cia? Bis cómplices deis incendiaris, els amics d'aque111qui destruien les cases religioses sense mirar si dar
rera el portal i els murs de l'església hi havien in
fants asilats, als quals poc s'amainaven de deixar
sense casa, teulada, robes ni mobles ; d'aquells qui
causant tant iníqües devastacions i desgrácies s'ala
ben encara d'haver perdonat les vides; d'aquells qui
produiren les tristes escenes de les monges fugitives
entre les turbes, deis infants esparverats, pobrets 1,
com llocada que escampen, esmaperduts, sense sostre
protector, refugiant-se qlii sap a oil; els causants, els
amics, els partidaris del vandalisme, tindrien veu i
autoritat per fer judici sever als religiosos deis asils
i demanar-los comptes de si atenen o no atenen els
malalts ? I són aquells jutges, aquells perits, els qui
gosaran parlar. d'ignomínies" ?
La tendencia en bloc, és l'expulsIó deis religiosos.
I l'expulsió ha començat a la callada, subreptícia
ment. Remors insistents afirmen que ja han tret les
mongq's .d'alguns asils oficials, i que asils particulars
es van tancant, a la quieta. Qui els substitueix,
qui
els suplirá? Ningú? Com quedaran llavors la "huma
nitat" i la "justicia", si els asils són eliminats en
definitiva ? Algúf I qui será aquest algú, que suplirá
les monges absents i foragitades ? Qui es posará al
lloc d'elles, i a quina escola s'haurá f ormat ? Si no ad
meten l'escola cristiana, l'escola de la virtut, del so
friment, de la paciencia i abnegació, i triomfa l'es
cola deis seus crítics i censors, veurern una aberració
i una paradoxa. Assistirem llavors a una nova expe
riencia psicológica. Veurem homes f ormats i entre
nats per l'estat d'esperit revolucionai-i amb el pols
excitat pels sentiments de venjança, infiamat el cer
vell per les idees dissolvents, el cor rancuniós d'odi
de classes, llavis i dents impacients de blasfémies,
les mans crispades d'empunyar pistoles, oferint-se en
modal de l'infermer pacífic, de l'amable consolador
de malalts. I les dones comunistes, aquelles fúries
vermelles que el 1 de maig va veure tot Barcelona pas
sejant-se en camions, provocadores i esqueixades,
cridant "tallar caps, tallar caps !" esdevindran tal
volta les prof essores d'abnelació i paciencia pel nou
personal f emení d'hospitals i de clíniques.
Es una escola contra una altra escola. Peró a l'ho
ritzó de la caritat revolucionária divisa un hom pers
pectives que no són pas garanties per als malalts i els
pobres. Hom divisa, enderrocada la caritat cristiana,
l'erecció d'aquell terrible principi deis anarquistes,
grat a llur mestre Anselm Lorenzo, la "reciprocitat
exigida", o sigui el servei refusat allí on no hi ha
reciprocitat garantida. Segons aquesta base, és injust
que els pares era i eduquin els fills, perqué els fills
no poden criar i educar els pares, i en conseqüen
cia d'aquesta abominable aritmética declara ell ca
ducada i condemnada la familia (3), i es podrá 16gicament declarar caduca la vida social tota en bloc,
incluint-hi la caritat i la beneficencia, perqué sempre
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tornar-ho.
jamai
podran
feliços que no poden o no
Es la contradicció literal de l'abnegació cristiana. Es
la plena "moral de les ungles llargues". Es el retro
ces a les capes més endarrerides de l'etnografia sal

l'assistencia ha de prestar-se

a

febles i

a

vatge.
Les cróniques i testimonis de la Rússia deis So
viets parlen (v. el llibre de Douillet, p. 8o i Si) de
l'afusellament de pobres vells asilats considerats "mer
caderia inútil". Es. conseqüencia lógica de l'odi doc
trinal a la caritat cristiana i a les seves virtuts prac
tiques. Es possible que ho fessin, els bolxevics, in
vocant el bé deis avis mateixos, per a escurçar Ilur
vida penosa, per a estalviar-los sofriments... Entra, en
ef ecte, en les perspectives de la caritat revoluciona
ria, l'euthanásia, i quan no es pot l'euthanásia, la
"mort dolça", seran receptes expeditives la star o la
metralladora.
Una persona fidedigna i d'autoritat m'ha explicat
una anécdota presenciada no fa gaire en un tramvia
de Barcelona, illustració fulgurant d'aquesta tesi, i
r%1,1
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mateixa intensitat inicial el movi
d'adhesió al Manif est-Programa, tant per part
deis particulars com per part de les entitats.
S'han inscrit darrerament a Acció Popular les en

Segueix amb la

ment

titats católiques següents :
"Patronat Parroquial" de La Garriga, "Recull"

Blanes, "Terç Orde de Pompeia", "Acadérnia

Mariana de la Tenencia de Sant Francesc d'Assís",
"Biblioteca Antoni Agustí" de Tarragona, "La Cruz"
de

Tarragona, "Foment Parroquial"

i

"Biblioteca

de Vilbodí. "Patronat Social" de Vilas
sar de Mar, "Catre Católic" de Calaf, "La Nau de
Santa Madrona", "Centre Moral" del Poble Nou i
"Centre Católic" d Sans.
Les inscripcions de soci que arriben contínuament
a la nostra entitat,
sumen un promig de lo a 12
diáries i vénen de pobles i viles de totes les comar
ques catalanes.

Parroquial"

* *

"A,cció

Popular"

té

un

*

grandíssim

raig precursor

interés

a es

els pobles de Catalunya delegacions

tablir en tots
que siguin actius centres de propaganda i de reclu
ta de nous socis. El nostre ideal és que no hi hagi
vila ni poble de Catalunya on Acció Popular no tin
gui un delegat actiu. Ja ha començat la tasca d'elegir
delegats locals. Han estat nomenats per aquest car
rec socis d'Acció Popular que s'han distingit pel
seu interés i entusiasme per la nostra organització.
Moltes persones se'ns han ofert ja per encarregar
se de la delegació en la localitat de Ilur respectiva
residencia. És de desitjar que entre els socis d'Ac
ció Popular hi hagi una veritable emulació per a pro
veir les places de delegats locals, base vital de la nos
tra organització. Acció Popular rebra molt compla
guda totes les proposicions que per aquest objecte li
trametin els seus socis. Tant de bo que ben aviat tot
el territori de Catalunya estigui materialment cobert
d'una espessa xarxa de delegacions, que será garan
tia de la intensitat i de la unitat de l'acció social que
vol desplegar Acció Popular.
"Acció Popular" té especial interés a f er constar

OCI
de les

noves

A

aurores.

ele amb moltes penes i treballs
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Baixava del vehi

pobre avi, amb el

Vell
gec d'uniforme de les Germanetes dels Pobres.

hagué d'aju
i malalt, gairebé inválid, el conductor
passatger,
vorera.
Un
dar-lo, fins a deixar-lo a la
seguida,
definí
de
es
llenguatge
i
idees
que pel seu
féu llavors, cridant, al conductor, aquest horrible i
vols, ja
cínic discurs textual : "Té, home, matal. Si
aquests
éssers
serveixen
pistola.
De
qué
et deixaré la
Només
servei
societat?
inútil
la
carrega
per
a
així,
S'han
xen per una cosa : per engreixar les monges.
patir
i
més
que
de suprimir els vells. No fan
dit
: quan
ho
tinc
S'han
de
matar.
Jo,
ja
f en patir.
sigui vell, que em matin."
Ningú, en el tramvia, li contesta. Tothom queda
astorat de tant cinisme, com un atracament. És l'úl
tim triomf del pistoler. Déspota brutal del treball i
els diners, déspota brutal de vides i de consciencies.
(i) Solidaridad Obrera, 19 maig. V. "C. S.",
(2) Solidaridad Obrera, 23 juny.
(3) Anselmo Lorenzo, Evolución Proletaria,

n.

518.

p.

201.
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en la nova etapa de la seva activitat amb
mires absolutament desinteressades i amb una orien
tació neta dé tot personalisme i de tota finalitat egois
ta. Acció Popular no té pas la pretensió d'absorbir
la nostra
o monopolitzar tota l'acció social católica de
afirmació,
i per tal
costat,
peres
d'aquesta
terra. Al
de deixar ben delimitada la seva orientació i ben de
finida la seva actitud, li interessa també afirmar ca
tegóricament que si s'ha llançat a la seva nova acció
ha estat amb el propósit decidit de f er quelcom més
que posar en moviment una altra o una de tantes or
ganitzacions católiques com Tes moltes que viuen en
la nostra terra. Els dirigents d'Acció Popular no es
resignen a ésser una societat católica més, isolada i
desarticulada en la vida social del Catolicisme. Com
hem fet constar en el "Manifest-Programa", el seu
ideal és anar amb tot el seu esf orç a la prompta rea
lització d'un gran ideal : la f ormació d'un front únic
católic, integrat per totes les forces catediques de la
nostra societat. Per aconseguir-ho, Acció Popular
está disposada a tots els sacrificis. Ella no té l'ambi
ció de constituir-se en exclusiu centre director d'a
quest front únic si, de f et, hi ha a Catalunya altres
organitzacions preparades per a assumir aquesta di
recció. Per aixó tenim un vital interés a posar en
coneixement de les altres organitzacions católiques
d'esperit modem amb qué compta l'acció social cató
lica de Catalunya, que Acció Popular está disposada
arribar a un
a entrar en contacte amb totes elles i
acord que permeti coordinar en una sola i vasta ac
ció tots els esf orços i totes les iniciatives, únic mitj
per no seguir, com fins ara, dispersant les energies en
multitud de "capelletes" desarticulades i en compe
téncia unes amb altres. La forma eminentment fe
derativa que hem donat a l'organització d'Acció Po
pular, és la més f erma garantia de la sinceritat d'a
quest desig que anima la nostra entitat, i ofereix al
hora la forma la més práctica per—arribar f ácilment a
la constitució d'aquest front únic. Si no ens decidim
católica
a constituir aquest front únic, l'acció social
l'esterilitat
lamentable
a la qual
condemnada
a
seguirá
han fet arribar l'isolament, la desarticulació i les mes
quines rivalitats deis dif erents grups en qué está
avui atomitzada la nostra terra.

que entra

Accíó Popular

de
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Cal centrar les
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pobles benestants.

Com s'hi pot arribar
*

a

aquesta normalitat ?

*

L'entusiasme revolucionani descentra molts homes
plaçats en el lloc de les seves aptituds, resulta
rien magnífics elements constructius, i ara, en canvi,
no són més que elements pertorbadors.
Aquí teniu, per exemple, un comandant Franco
que va demostrar ésser un gran aviador. Per qué no
pot continuar essent aviador. Per qué ha de passar
a la categoria de polític, si
precisament en aquest lloc
ha de pertorbar i en canvi mai no arribará a f er
hi carrera?
I el que diem de Franco, com exemple, ho hauríem
de dir, en general, de molts deis homes que avui es
troben tontament desplaçats. Periodistes que, essent
magnífics en el seu ofici, es passen a les rengleres
polítiques per a fracassar o, el que és pitjor, enredar
la política en la qual no entenen ; metges eminents
que surten de la seva clínica o del seu laboratori per
deixar d'ésser uns savis i convertir-se en bornes pú
blics detestables ; advocats que han conquerit un nom
en els camins del dret i ara actuen
de mals directors
de pobles, etc.
Dissortadament la política, art sublim, segons Pla
tó, té l'inconvenient d'estar a l'abast de tothom ; i
guantes i guantes inutilitats hi fan cap !
Cal, dones, com a primera mida, que els homes es
centrin novament i cadascú torni al lloc que la vida
social l'hi ha assenyalat amb éxit per dl i menys des
torb pels altres.
que,

*

preocupen de donar-los un bocí de pa per
no cerquen el per qué d'aquell
atur
ni menys, encara, de posar-hl remei.
I és que els problemes estan també descentrats. La
política s'ho enduu tot, ho abassega tot. Quan els
problemes polítics seran resolts
se'ns diu,
ja
ens ocuparem de tots els altres.
I entre aquests, l'económic, com si aquest, per la
seva mateixa naturalesa, admetés
dilacions de cap

dia, peró

—

—

mena.

Entretant, la lliura
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Les qüestions socials ocupen avui un pla tan en
lairat com les qüestions econbmiques. No hi ha cap
dubte
Per qué no les atenem més i millor ?
Es produeixen mil conflictes, amb base més aviat
fictícia que real. Cada dia es presenten noves bases
de treball; cada dia es demanen coses noves, i cada
dia prenen una empenta major aquelles organitza
cions sindicalistes que tot ho busquen menys el pro
fit professional deis obrers.
I davant d'aixó, qué fa l'Estat, qué fan els nos
tres homes públics ?
No es pot negar que hi intervenen. Peró, qui i
com?
A Catalunya en coneixem tres d'intervencions
la de les autoritats governatives (Governador Civil,
sobretot), la de les autoritats delegades del Ministeri
del Treball i la de la Generalitat i els seus bornes
adherits. Ara, aneu a saber quina intervenció és més
eficaç i quina més dissortada. Totes fan el que poden
o es destorben míltuament.
Peró, qui negará que amb una sola intervenció tots
hi sortiríém guanyant en eficácia i regularitat ? 1 qui
pot negar que aquesta triplicitat d'intervencions ens
ha portat per si rnateixa, molts de conflictes i haver
ne, en canvi, privat de resoldre molts d'altres ?
Preferiríem una intervenció sola, que hauria d'és
ser més eficaç i sobretot més técnica.
Heus ací, dones, altre problema que ens cal en
vestir per a centrar-lo.

*

També convé centrar els problemes.
Cada problema té la seva hora imposada per la his
tória i per les necessitats deis demés. I un deis def cc
tes de l'hora actual és precisament aquesta sortida de
mare de tots els problemes.
Aquí en teniu un, l'económic, que es troba en el
moment álgid de la seva viruléncia. Patim ara aquí,
de pie, les conseqüéncies de la crisi económica mun
dial i de la crisi interior d'Espanya. Arreu del món
és a vui el primer problema.
En canvi, a Espanya, ha passat a darrer terme per
grácia deis problemes polítics. Es tanquen fábriques
i el Govern no cerca les causes que motiven llur faW
da ; ports que es paralitzen, i ningú no es preocupa
de la seva reobertura ; els valors públics i privats so
freixen depreciacions enormes, i els homes públic.,
no els atenen i ni tan sois estudien les
causes de la
desf eta ; milers d'homes obrers parats, i els nostres

GAsTox GERARD

es

passar el

*

Primerament, centrant els homes segons les seves
aficions, les seves característiques i la seva válua.

*

polítics

L

coses
PR

Un deis efectes de tot canvi de régim és el gene
ral malestar fins que totes les coses es trobin nova
ment en el lloc que deuen d'ocupar segons les neces
sitats i els objectius que respectivament es proposen.
És natural, dones, que a Espanya i en aquest mo
ment vegem tantes de coses
descentrades i com f ora
de lloc. Ens trobem en un moment de confusió. Peró
així com aquesta confusió és naturalment
cal també que sigui el més curta possible. La
norma
litat és la característica dels pobles constituits i deis

A

*

*

*

I aquesta enumeració caldria repetir-la fins a l'in
finit. No tenim normes jurídiques ; estem abocats als
conflictes constantment, i no tenim remeis normals i
ordinaris a la má.
Ens manca una norma iurídica; ens manca un Go
vern homogeni i amb unitat de pensament ; ens man
ca que moltes institucions amenaçades o desplaçades
tornin al seu lloc ; ens manca la regularització de tot.
Ens manca centrar-ho tot, heus-ho aquí.
Tots hem de fer-hi el que puguem, perqué és d'in
terés per a tots que aquella centració arribi. Ara bé,
com més les coses vagin endavant per
aquest camí
(que no és camí) més difícil haurá d'ésser l'obra de
centrament.
Qué esperem, dones. tots plegats ?
boh etot,
nostres dirigents que per

dir que treballin amb
tit ?

massa

activitat

Qué
ara

en

esperen,
no

es

aquest

put
sen

Al

C

A

T

A

LUN

A

Y

Escolia,

S

amíc

O

CI

?Si governessin els que avui són al davant de

les organitzacions obreres, series més Iliure i el
treball, considerat cám una carrega feisuga, es
devindria més lleuger? ?Creus que la societat po
dria subsistir si l'home renunciés a sotmetre's a
la n'el dura del treball? Perqué els pobles progres
sin, ?no han de posar els homes totes llurs ac
tivitats al servei de la societat? ?Creus que el tre
ball és un castig o bé una necessitat social? ?Si
tots els homes treballen, cadascú a la seva manera,
per qué et consideres explotat?
Lis homes allunyats del cristianisme, són els
que

van

desfer

les

organitzacions

obreres. Lis

eco

nomistes que van bandeja?' la moral cristiana, et
convertiren en un instrument de producció. El ca
pitalisme va prendre una gran volada; i els que co
bejaven riqueses es van unir per a lliurar-se a l'ex
Plotació de grans indústries. Tu fores injusta
ment

explota& Les companyies poderoses

no te

nle» altre preocu pació que obtenir guanys consi

derables. Treballaves molt i
irrisori. Vivies pobrement.

et donaven un jornal
Havies de pastar-te.
amb dolor i adhuc amb llagrimes, el nostre pa de
cada dia Calla deslliurar-te de l'ambició del ca
Pitalisme. Isolat no tenles cap força. Els teus
clams no eren escoltats, Perqué encara no t'havies
unit amb els teus germans de dolor, per aconse
guir que els ambiciosos respectessin els teus drets.
Lis que s'anomenaven mies del poble no tlan
dit, que rnolt abans que els socialistes fessin votelar davant la multitud la bandera roja del socia,
lisfne, els católics havien ja defensat els teus drets.
Abans que Marx i Lassalle blasmessin les in
'ustícies socials, les havien ja blasmat aquells que
than dit són enemics teus. T'han fet creure que
I Església 'et
deixa indefens i que únicament pro
tegeix els interessos del capitalisme.
?Ja saps el que han dit els Papes, que són els
rePresentants de Jesucrist, sobre el problema so
cial? ?Has llegit les encícliques de Lleó XIII, i les

de .Pius XI,

guin

gloriosament regnant? Quan

et

di

que l'Església combat les reivindicacions
obreres que es recolzen en el dret i la justicia, Pre
gunta'ls els noma de les autoritats eclesiastiques
9ue les combaten.
No t'esmentaran cap nom, per
qué ni ara ni mai els representants de l'Església
han combatut els teus drets legítims.
?Per qué els teus directors i amics es declaren
adversaris deis católics? Perqué el catolicisme

L
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obrer
PER

Tens al teu entorn un estol d'homes que et
diuen constantment que treballen per aconseguir
la teva felicitat. ?És cert que aquests homes de
sitgen que regni la felicitat dintre de les ltars
obreres?
Si desitgen la teva felicitat, per qué et fan se
guir els camins de la violéncia que condueixen a
les lluites estérils? ?Ja t'has fixat, obrer, si el que
voten és el teu benestar o bé es pro posen aprofi
tar-se del teu esforl per apoderar-se del poder i
convertir-te en instrument de llurs cobéjances?

A

J. CIVERA

I SORMANI

condemna la violéncia i la lluita de classes. Nos
altres creiem que la força ha de posar-se al ser
vei del dret.
?Has meditat bé el que significa la lluita de
classes? ?La consideres justa? ?o creus que l'ho
me per petit que sigui compleix una funció social?
Si tots els homes són necessaris i la societat ne
cessita esforç de cada un d'ells, icom és possible
que es barallin mútuament i es considerin ene
mics? La vida és molt complexa i, per tant, cal
que cada home posi al servei de la comunitat les
seves activitats i que treballi d'acord amb les se
ves aptituds. Si tots els homes tinguessin el ma
tei.% temperament i una visió idéntica del món, la
vida seria impossible. Els homes poden viure en
conectivitat, perqué a cada un d'ells no li cal amb
el seu pro pi esforç obtenir totes les coses neces
saries per a la vida, sinó que les obté a canvi de
les que en ofereix als altres.
Mentre el fuster poleix la fusta olorosa, un
yerma seu pasta el pa que ha de nodrir el seu cos;
i mentre el paleta treballa dalt de la bastida, rar
quitecte calcula la resisténcia deis mars.
No hi ha, dones, cap home que pugui imposar
se, per intebligent i poderós que sigui, perqué amb
el seu pro pi esforl no 'podria viure. ?No veus,
obrer, com no és possible la lluita de dasses? Si
tu treballes a favor de la societat, altres també
trebalten a favor teu. Si tu ets útil i necessari, els
altres homes també ho són. T'enganyen els que
et diuen que el socialisme et fara poderós i ltiure.
L'Estat socialista, és un monstre els tentacles del
qual s'estenen damunt el poblé i esclavitzen l'ho
me, convertint-lo en una maquina. És l'anunació
de rindividu perqué l'Estat es reserva totes les ini
ciatives.
El cristianisme

no

oprimeix

l'home ni li lleva

les ales, sinó al contrari, li dóna força i coratge

perqué pugui volar ben lluny. El fatalisme no és
una concepció cristiana. L'holle és ltiure per se
guir el camí que més Ii plagui.
Dins el cristianisme, els homes valen el que ells
proposen valer. Un obren pot deixar d'ésser

es

as

satariat, si té coratge per emprendre el cami que
han

seguit els

que han acumulat

riqueses.

?On és, dones, l'opressió dels católics? Si

no

és incompatible el catolicisme amb les teves nobles
i fustes aspiracions, per qué vols allunyar-te de la
cleda católica? ?Qué et convé més, que trepidin
les maquines productores o bé que els homes vio
lents paralitzin la vida del treball?
Quan la pobresa, pablida i esparracada penetra
dins les ciutats, els obrers pateixen molt més que
les altres classes socials.
A tu tanibé, dones, einteressa que la ciutat si
gui próspera i rica.
No envegis l'home ric. Si et plauen les riqueses,
perqué creus que amb elles podrás satisfer les te
ves

aspiracions, procura obtenir-les noblernent,

guint

el camí de l' esforl i del treball.

se
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caigut ara el poble espanyol, es
es refereix a la producció i dis
tribució de la riquesa agrícola.
En

Comenfarís

mans

pecialment

d'ells ha

en

lo que

L'inversemblant Decret sobre el
Autors i

cómplices

Per fi el Govern s'ha vist precisat a governar sota
pena de posar en perill próxim de mort la seva pró
pia existIncia i l'existbncia nacional. Hem arribat a
les tres pedretes... Un pas ntés, i cap a l'abís falta
gent. I en posar-se a governar el Govern, ho ha ha
gut de fer tard, de pressa i malament, com és natu
ral. I ço que governant d'una faisó normal hauria cos
tat poques víctimes i lleus sacrificis, ara ha costat
víctimes innombrables i incalculables danys. I espe
rem-nos encara. ?Qui en té la culpa de tan inmen
sos estralls? ?A qui s'han de carregar principalment
les responsabilitats?
El mal ve de molt lluny. Durant tot el segle XIX
els governs han vingut treballant, directament o indi
recta, per acció o per omissió, en la descristianització
i corrupció del poble espanyol; i d'una gent i uns
ciutadans que eren exemple i enveja de totes les na
cions civilitzades, en feren una gent intractable i un

poble ingovernable.
La tasca s'ha completat

segle. Sis
governs de la Restauració i de la Dictadura, consen
tint i ádhuc protegint tot llinatge de llibertinatge i de
blasfemies, i afluixant sistemáticament i desconside
en

ço que

va

rada tots els ressorts de govern, quan

de

no

llittrert als

de les fortale
ses i adhuc els mateixos castells roquers de l'ordre
social, han lliurat al nostre estament obrer, tot sen
cer, en mans deis seus corruptors i explotadors. Les
formes de govern en aquest gran plet poca importan
cia hi tenen.

jurats enemics de la societat les claus

a hores d'ara, el Govern, per a sal
salvar-nos ha hagut d'apellar, com
abans indicavem, a una repressió violentíssima i a
estremeixen ?'horror
unes mesures draconianes que
els autors i cómplices de tan espantosa i sagnartt si
tuació.
El Govern en té' gran part de culpa, pera el qui
principalment la té és l'estament intellectual esquer
rá apoderat de la premsa de gran circulació, des de
la qual ha destruit la fe del poble, ha desferntat i ar
borat les seves més males passions, i quan l'ha tingut
completament seduit, l'ha enviat a cremar convents,
esglésies, collegis i centres benefics i, per fi, a les
barricades i als terrats per assassinar certerament i
impunement els agents de l'autoritat i els seus pro
pis germans de causa. Aquestes, que ara dem,anen al
poble correcció i respecte, són els qui haurien de res
pondré i satisfer judicialment de tots els ingents es
tralls gua esta sofrint Espanya. Sembla impossible
que encara gosin a parlar i a escriuret
I en la llista deis cantplices cal posar-hi en primer
lloc la prentsa neutra, els amics i seguidors deis cau
sants principals de tantíssimes desgracies, i, en se
gon lloc i tercer, a tots aquells que per egoisme o ce.vardia es creuen de braços o s'amaguen davant els
perills i les realitats d'aquests dies apocalíptics.

El fet és que,

var-se

i per

La Reforma

conreu

de ternes,

que ja de tantos modificacions com ha sofert ja no el
coneix ni el pare que l'engendra, obrí el camí; i ara
ve el pro jecte de Reforma Agraria, obra deis Mi
nistres socialistes que malmenen la nació; projecte
que a cada pas ensopega i trontolla. La primera en
sopegada la dona contra el cap fort de l'Alcalá Za
mora, qui en queda horroritzat; i en el cap del Pre
sident del Consell de Ministres experimenta la pri
mera

modificació. Portat al Consell de Ministres,

aquests

no

pogueren pas posar-se d'acord ni

les

en

fonamentals. Ara el projecte sera portat a les
Corts, on una ntinoria agraria, forta i capacitada, li
bases

donará

una

batussa que

no

el deixará bo ni per

a

fer-li l'autapsia.
I, mentrestant, a mida que es va coneixent en els
agrícoles d'Espanya el centpeus deis Mini
tres socialistes, van alçant-se veus de protesta més
feries i unclnimes, fins el punt d'iniciar-se un alfa
ment general de totes les forces rurals d'Espanya per
oposar al projecte una barrera infranquejable.
centres

Una Ortut haurá tingut aquest pro jacte socialista:
la de portar al can/ti) una nova i Inés profunda per
torbació damunt les que ja el tenen inquiet i en camí
d'imminent ruina. ,Cal coneixer bé l'estat de l'Agri
cultura_espanyola i els mil diversos problemas que
l'afecten per a posar-hi má i encara amb tots els mi
raments.

Posant per endavant els deguts respectes, ens per
metrem de dir als Ministres que no són pro pis d'un
Ministeri provisional aquests enormes i transcenden
tals projactes, i que cap Ministre no esta de cap ma
nera capacitat per a estudiar-les degudament i portar
los a la práctica amb probabilitats d'Ixit.

a

Agrária

Guardin-se els

somniadors!

L

A
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pobles deis

uto pistes, teoritzants i

Cap

a

la bancarrota

"Baza mayor quita menor", diuen els castellans
efectivament, la violentíssima campanya contra l'ordre
social portada a cap pels comunistes sovietistes auxi
liats deis extremistas esquerrans, que tantes víctimas
ha ocasionat, a Andalusia especialment, ens ha fet obli
dar de la

persistent

baixa de la

pesseta

que ha tocat

el límit trágic del 55...
La fortuna d'Espanya va minvant, minvant, sen
se veure's la fi de la davallada.
El Govern, distret i justament preocupat per-les

ofensives sagnants

que

alludim,

no

fa

res

per

a

fer

reaccionar la Borsa. Per tot remei se li acut la im
plantació de l'escola laica, o el projecte estúpid de
la Reforma Agraria, o la completa destrucció de
exarcit
I encara hi ha diaris de Madrid i polítics com En
Lerroux, que declaren a l'actual Ministeri de desas
tres el Ministeri-tipus, insubstituible. Que sigui in
substituible no dirent pas que no, ja que tal és, des
graciadament, la pobresa d'homes en l'actual Repú
blica, que no és tal volta possible la renovació mi
nisterial; pera que els actuals ministres no nterei
.1,-in un etern descans polític ?qui podrá negar-ho?
Sembla que s'acosta el cas de demanar en favor
de la República, que és avui día l'encarnació de la
patria en perill, l'ajut de toles les forces vives nacio
nals, l'ajut de tots els homes de bona voluntat.

T

A

LUN

Y

A

S

OCI

A

L

1383

Del món del freball
La C. N. T. i la U. G. T.
Tothom avui dia entén el significat d'aquestes
agrupacions d'inicials corresponents a les dues cab
dals associacions obreres que es disputen af errissa
dament el domini del camp obrer espanyol.
Socialistes i sindicalistes treballen, peró, per la
mateixa causa. Volen donar un capgirell a la Societat
fila del liberalisme económic i del liberalisme polític,
els dos inf ectats de sectarisme i consagrats a l'explo
tació i a la corrupció del poble.
En altra cosa coincideixen sindicalistes i socialis
tes : en la seva f6bia, contra la Religió Católica, que
els dos partits obrers volen destruir per tots els mit
jans i a tota costa. En l'actuació política i social deis
dos partits es demostra amb tota evidencia que davall
de totes les qüestions polítiques i socials hi ha una
qüestió teológica, religiosa. Al cap i a la fi, per al
Maligne, tant val un partit com l'altre. Els dos fi fan
el joc i completen la seva actuació diabólica.
Els socialistes van al seu fi per evolució. Els sin
dicalistes, per revolució. Bis primers, per mitjá de
l'acció indirecta. Bis segons, per majá de l'acció
directa. Bis dos han avangat molt en el seu respectiu
cami, encara que els socialistes, en les nacions més
civilitzades, han aconseguit arribar a les altures del
Poder més suament que els altres, els quals, f ora de
cornptades nacions, n'estan lluny encara.
From tremola de pensar que fóra ja, a hores d'ara,
de la nostra pátria, si els dos partits s'haguessin unit
Per a una acció conjunta. La sort d'Espanya está a

les seves mans.
La Iluita d'ara
rnent

entre els dos organismes, és pura
episódica. Rivalitat d'homes, oposició d'inte

ressos mes que d'idees.
I entremig deis dos partits antisocials i recollint
eis fruits immediats de les seves respectives actua
cions, estan els comunistes que ja truquen a la porta
de totes les velles organitzacions socials i de totes les
institucions fundades i consagrades per la civilització
cristiana, per exigir la seva submissió, o assaltar i
destruir els dominis llurs. El cas práctic de Rússia
demostra a bastament la f orga immensa del Comu
nisine i la possibilitat de manar tan terriblement com
sikni necessari, els pobles que conqiiisti.
La perspectiva de l'esdevenidor des d'aquest punt
de vista no és pas gens f alaguera.
De la lluita present entre socialistes i sindicalis
tes en
sortiran vencedors els socialistes. Si no comp
ten amb un gran
nombre d'adeptes, hi ha en canvi,
molt de vent en els seus censos, i, de més a més,
tenen el poder i la gosadia. Res : ni diners, ni sang,
ni miles, no
els f ará claudicar.
Ara, bé : els sindicalistes porten una empenta f or
midable i, ajudats per certs polítics, poden oposar-se
a.mb éxit als
esforgos deis socialistes per anihilar-los,
Ja que

d'aix6 es tracta.
Els obrers són i en seran víctimes d'aquesta lluita,
també la riquesa i el progrés del país. Si la gent de

sana, conscient, no es redrega, Espanya no té
remei. O caurá en mans del Socialisme (que quasi ja
hi és), o en mans del Comunisme (que quasi ja hi
érem fa pocs dies), o en mans de la més espantosa
anarquia que mai no s'ha vist.
Peró, per als bons cristians i f erms patriotes hi
resta encara una esperanga : el compliment del deure.

bé,

Fets diversos
Heus ací una Congregació religiosa que está per
damunt de moltes altres més renomenades : les Ger
Imanes Socials.
Les "Sozial Testeverell" o "germanes socials"
constitueixen una nova mena de Congregació reli
giosa femenina que té el seu centre a Budapest.
Aquestes religioses no viuen obligatóriament en
comunitat i, segons les necessitats o les avinenteses,
poden installar-se en habitacions privades f ora del
convent i prosseguir-hi llur vida i llur professió com
una persona secular.
L'objecte de la Congregació és treballar en el món
entremig deis que tenen necessitat d'ajut material i
espiritual. L'ideal de l'Institut no és consagrar-se
únicament a les obres de caritat i d'assistencia. Ten
deix a fer que els seus membres, per a l'exercici
d'una professió qualsevol, entre llurs compatriotes,
instrueixin per Ilurs exemples entre els que les vol
ten i, per extensió, la societat, f ent-la pensar i tre
ballar socialment en l'esperit del cristianisme. Per
aixó és que judica important que les germanes siguin
posades en relació amb tots els centres i tinguin
ádhuc capacitat d'entrar en els Consells comunals,
en els Sindicats i fins en les Cambres.
A quest f ou el cas de la fundadora de les germanes
socials, l'origen de les quals es remunta a 1924. Fou
Sor Margarida Slachta, qui, en 1924, entrá a formar
part del Parlament hongarés.
Les germanes tenen els tres vots ordinaris, peró,
com ja hem dit més amunt, no els és imposada cap
obligació de vida comuna. Igualment, cap indumen
tária particular no les distingueix. Només porten,
pel carrer, un vel molt llarg. No poden entrar defini
tivament en la Congregació fins passats dos períodes
d'un any i de tres anys de vots simples.
Les germanes socials estan preparades, ensems, a
totes les prof essions modernes i als diversos serveis
oficials que poden tenir ocasió d'exercir. Hom les
troba per tot arreu on llur mediació és útil ; en les
fábriques, com a obreres; en els hotels, com a cam
breres ; i a altres bandes, com a inf ermeres o criades.
La Congregació, a la qual pertanyen les millors
f amílies d'Hongria, s'ha estés a Romania i a Txecos
lováquia. Té una casa a Los Angeles (Estats Units),
i es troben germanes socials fins a Franga i a Itália,
on s'ocupen de llurs compatriotes emigrants.
Tant de bo que s'implantes a la nastra pátria
aquesta exemplar institució social.
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Rússía al des cobert
qué els nostres lectors tinguin co
possible de go que succeeix
a la Rússia soviética, volem publicar, extraient-los
d'autors de garantida solvéncia, aquells detalls i noti
cies que els hi puguin ajudar, publicant avui un frag
ment del próleg del llibre de J. Douillet Moscou

bles

sáns valles

cials coneixen prou bé llur ofici. Són nombroses les
ocasions en les quals ells no dubten d'ensenyar al
viatger, molt antigues institucions del temps deis

Amb l'intent de

neixenga, la més

exacta

on es pot veure com es fa de difícil conéi
la veritat del que passa a Rússia, veritat que
tant convé ésser coneguda. D'uns anys a aquesta part
són molt abundants, potser les més nombroses en
el mercat del llibre a Europa, certes obres sobre la
situació russa. A Rússia hi han anat delegacions
obreres estrangeres. Els rotatius més importants del
món hi han enviat periodistes encarregats d'estudiar
imparcialtnent la situació interior d'aquest país. Els
turistes hi han estat en viatges de plaer. Tots han
publicat les seves impressions recollides damunt el
terreny i cal tenir present que n'hi ha de pertanyents
a totes les classes de la societat, des de savis molt
eminents fins a humils obrers, sense faltar-hi cap
color polític. L'extrema dreta i l'extrema esquerra,
tots hi han dit la seva. Els uns, molt pocs, s'entu
siasmaren davant les belleses i les realitats. del régim
comunista. Altres, al contrari : parlen d'arbitrarie
tats, de condicions insuportables d'existéncia en el
Para dís de la Unió soviética. Evidentment, cadascun
d'ells vol estar en la certesa. Cal, doncs, preguntar :
qui té raó?
Gent conservadora i moderada deis quals no se'n
pot dubtar, ni l'honradesa ni els sentiments antico
munistes, constaten, tot d'una, que els projectes
les promeses soviétiques estaven en camí de rápida
realització. Com testimo.nis oculars ells en són fia
dors.
Com responent a aquestes afirmacions, alguns
obrers socialistes afirmen, ben al contrari, que han
vist el poble rus odiosament oprimit sota el jou in
suportable del comunisme.
El per qué d'aquestes afirmacions contradictóries
és fácil de trobar. Quan el govern soviétic convida
estrangers a visitar el país, no dóna mai autoritza
ció per a visitar lliurement tot el territori. Ell exer
ceix, damunt aquests visitants, una vigiláncia con
tinua, a voltes discreta, a voltes declarada, per6 que
mai no s'af ebleix. Per a aquest objecte disposa
d'equips de guies del tot addictes a la rigorosa dis
ciplina de la Guepeou. Aquests guies fan veure al
viatger només alta que pot ésser vist, i, f ent doble
paper, expliquen fidehttent als seus superiors l'ac
titud del viatger i les seves reaccions durant la vi
sita. Cal que tothom en quedi ben convengut. Els
comunistes ensenyen als viatgers una mena de Rús
sia preparada i disfressada per a rehre aquestes vi
sites. Tot alió que als ulls del govern soviétic és in
desitjable, sia perqué és contrari a la doctrina pri
mitiva, sia perqué deixa veure un estat d'esperit o
tot aixel deu ésser apar
una situació massa trista,
tat de la vista dels viatgers de distinció. Aqbests,
almenys la majoria, desconeixen la llengua del pta.
Des de bon principi estan en relació amb persone,:
que tenen la boca closa pel terror i que saben prou
bé que la més petita indiscreció els pot costar terri
xer

persecucions

munt del

seu

que

ells senten

ja suspeses da

cap.

És igualment impossible a l'estranger sortir-se
d'aquest isolament on ha estat posat per f orga, puix
está rodejat d'una munió d'agents de vigiláncia tal
ment com un núvol de mosques. Aquests guies of

Tsars,

Hospitals, Universitats, Sanatoris, com
pels soviets.
Caldria, per a poder descobrir totes aquestes men
com

si f ossin fundades

tidcs,

estar ben inf ormat de totes les institucions
existents abans ?le la Revolució i aix6, cal confessar
ho, no és possible. És necessari descórrer l'espés vel
que amaga la veritat a l'Europa mal informada.
Aquí dóna Douillet els detalls de la seva llarga
estada a Rússia que garanteixen les seves fonts d'informació i acaba el próleg dient :
Jo tinc el deure de fer saber a tota la humanitat,
amb ma feble veu, que el poble rus esta sofrint un
llarg martini sota el jou insuportable del comunisme.
El que la gent creu que és resignació no és Inés
que la por de les persecucions amb qué els amena
ça contínuament una implacable dictadura.
Els pobles civilitzats no temen dret clue contem
plar, arnb la boca closa, el monstre comunista avan
lar per Europa. No tenen tampoc dret de sostenir
lo reconeixent legalment el poder soviltic que re
presenta un immens perill per als Estats, per la So
cietat i per la Civilització.

s

OBRA IMPORTANTISSIMA

El NOU TESTAMENT
dos elegantíssims volums. Text de la
notes per la
Comissió técnica de l'Obra del Sant Evan
geli", de FOmENT DE PIETAT.
en

Vulgata Clementina. Versió i

El primer volum, que conté Els quatre Evan

gells i Fets deis Apóstols, consta de més de
mil planes ; el segon, que conté Les Cartes
de Sant Pau, Les Cartes Católiques i l'Apo
calipsi, en té més de vuit centes. Impressió
nitidíssima, format elegant, paper inda, no
tes

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

Es venen els dos volums per separat, i tam
bé el llatí sol o el catalá sol en un volum
sumament manual. Així, tothom pot tenir,
TOT EL NOU TESTAMENT, si vol, en
un sol volum. El preu de cada volum per
separat és de 8'5o ptes. El d'un sol volum,
contenint '..ot el Nou Testament, és de ir
pessetes el llatí i 9 el catalá. Tots aquelts
volums es venen enquadernats en finíssim
pegamoid imitació xagrí. Enquadernacions
més luxoses a distints preus.
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En el Congrés prossegueix la discussió d'actes. La
de Sevilla proporciona al Ministre de la Governació
ocasió per examinar l'actuació política de l'ex-aviador
Franco, la qual resulta vergonyosa. Queda en ridí
cul i Maura triomfador.
Es restableix l'Escola Superior de Guerra.
Alguns diputats demanen bestretes de diners a
compte de les mil pessetes mensuals assignades per
—

—

dietes parlamentáries.
Causa péssim ef ecte el projecte de Reforma

a

—

general

agrária que completará la destrucció d'aques
riquesa básica lliurant a la miseria tots els que en

ta

viuen.
El Govern rebutja de f er la secular "of rena
—

l'Apóstol

Sant Jaume", si bé, per endolcir el greu
ge, of ereix enviar el seu import a la
catedral de San
tiago de Compostela, a títol d'almoina.
Galicia la
a

substitueix

per

subscripció popular.

Entre els mil disbarats polítics

tiren

a

que

es

matar.

es

reuneixen

exigint del Govern l'imperi abso

lut de la llei
Per boca d'En Maura s'anuncia oficialment la
Publicació d'una Bel per tal de salvar la República
deis perills gravíssims que l'envolten.
Lerroux confessa que la situació és delicadíssi
ma

i cal a tota

principi

—

—

—

—

i

Alarmades i aclaparades per les propagandes
actuacions de la C. N. T., les forces vives de Cata

lurrya

—

—

registren,
es cita el cas del batlle
d'Herrera del Duque, que
Predica el repartiment de terres i empresona els pro
pietaris en llocs infectes.
Es reprén a Sevilla i altres poblacions d'Anda
lusia la gran ofensiva comunista contra l'ordre social,
Originat centenars de víctimes amb tota "normali
tat". Tant els comunistes com les forces públiques
—

Franga prossegueix la política de represálies
duaneres contra Espanya.
Minva sensiblement l'ofensiva f eixista contra el
Sant Pare.
El Govern germánic imposa a la premsa un ré
gim que impideix la seva acció dissolvent i u faci
secundar l'acció governamental.
Són mobilitzades totes les grans finances mun
dials per tal de salvar 14. d'Alemanya i amb ella l'eco
nomia europea.
Es reuneixen a Londres, prévies conf eréncies
a París,
els representants polítics i financiers deis
EE. UU., Anglaterra, Franga, Alemanya, Itália,
Japó i Bélgica, per tal de conjurar la crisi financiera
germánica, regnant marcat optimisme entre els re
units. Franga es mostra recelosa.
El Govern xinés fa guerra encesa contra els
comunistes, els quals ocasionan espantosos estralls en
moltes províncies.
Es confirma que Franga, la situació económica
de la qual es colzeja ara amb la deis Estats Units,
es proposa vendre cara la seva assisténcia bancaria
al govern del Reich. És com un nou triomf francés
en el terreny econórnic que comporta un nou Tractat
de Versalles, cosa que causa pessim ef ecte a Londres

costa

restablir

l'imperi de la llei i el

d'autoritat.
Es parla d'una probable dictadura civil si

basta l'esf org del Govern

política en les repúbli
Sudamérica, especialment a l'Argentina i

Continua la inestabilitat

—

ques de

Xile. Les noves del Perú són greus.
La baixa constant deis estocs d'or deis Bancs
anglesos, motivada especialment per Franga, co
menga a alarmar els financiers anglesos i es reflec
teix en les fluixes cotitzacions de la lliura, ja prou
afectada per l'estat caótic i quasi desesperat de les
finances alemanyes.
La reunió de les set grans poténciel a Londres
per tal d'allunyar de moment el gran crac de les fi
nances germániques i encaminar-les a la seva defini
tiva normalització té absorta l'atenció mundial. Els
EE. UU. i Anglaterra treballen ardidament en l'afer.
Després d'intensos esf orgos del president de la
Conf eréncia de Londres, MacDonald, i deis repre
sentants d'Hoover, s'ha aconseguit prorrogar els
venciments (si us plau per f orga), deis grans Bancs,
contra Alemanya, i preparar-li ajuts de més eficácia,
peró els resultats són minsos i fan necessária la re
presa de la Conferéncia, semi-fracassada.
—

—

no

restablir l'ordre.
—Es dissolta la Confederació Nacional del Tre
ball i són empresonats els elements directius.
Els "intellectuals (Unamuno, Ortega i Gasset,
Maranón, Ayuso, etc.) que tant treballaren per cor
rompre i enganyar el poble, carregats, naturalment,
de bona fe,
s'han constituit al Congrés en minoría
al "Servei de la
República".
de Catalunya treballen de f erm
contra
per

Washington.

a

Elisrenemics

Esparvera a tothom la persistent baixa de la
pesseta i deis valors públics.
El diputat Rodrigo Soriano torna a f er de pa
llasso al Congrés, com abans. Els diputats protesten
contra els seus desvergonyiments i el president l'amo
nesta severament. Ehl insisteix en els
seus tópics.
Els Ajuntaments de Catalunya aproven arreu

—

—

l'Estatut.

Es proposa la immediata
Presi
dent de la República per tal deproclamació de
la situa
normalitzar
ció política.
s

flanes

multipliquen

arreu

les vagues revolucio-

COLLECCIÓ

Es

t—

w

VoLum III

FABIOLA
La célebre novella histórica del Card. Wiseman

Adaptacló

catalana de

JOAN PUNTI I COLLELL, Prev.
400 págines de lectura delltos 1 edifIcant.

Enquadernat amb coberta

en

colors.

Preu: 3,50 Ptes.

-
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La "Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estal
en virtut de la Delegació que té de l'Estat per
al régim legal de previsió, ha rebut l'encárrec oficial,
per mitjá de l'Institut Nacional de Previsió, de pre
parar la implantació del Segur obligatori de Mater
nitat des del próxim octubre, i anirá a cárrec de la
"Caixa de Pensions" la gestió d'aquest segur a Ca

vis",

talunya i Balears.
Per a complir aquest comes, la "Caixa de Pen
sions" está completant la seva organització de Clí
niques i Dispensaris a Catalunya i Balears i ha estu
diat amb especial interés l'organització deis serveis
f acultatius a domicili i té resolta l'adopció del siste
ma que l'elecció del metge tocoleg i de la llevadora
sigui lliure per a les dones obreres assegurades, i es
realitzará aquest servei en la forma voluntáriament
concertada pels Collegis respectius.
També és propelsit de la "Caixa de Pensions"
apoiar les seves actuacions de Segur de Maternitat,
en les seccions de Socors Mutus i en totes aquelles
realitzará aquest servei en la forma voluntáriament
talunya i Balears, que, socialment, es dediquin a la
maternitat i a la infáncia, amb les quals es procurará
guardar relacions de collaboració i de recíproc apoi.

un

extrem pintoresc a aquestes altures
posi entrebancs a la bailada d'honestes

en

sardanes, com n'hi posa el batlle de Martorell. Sería
curiós assabentar-se si en posa als balts anomenats
agarraos, que són indecentíssims, dignes només que

Llegim

sense

La Confederació Nacional de Sindicats Cat6lics
d'Otirers i el Sindicat CatiMic d'Ernpleats celebraren,
a Madrid, amb un gran banquet, la festa Patronal de
la Verge del Carme, seguit d'un grandiós míting
obrer que féu glatir d'entusiasme i encoratjament
a
tota l'atapeicla concurrencia. La nota dominant
f ou la reivindicativa de drets oficials.
—

FOMENT

20.

la glorílicació
del Dr. Torras Bages

Per

a

Exemplaritat

de l'Illustríssim
Dr. Torras i Dagas'
131sbe de Vio

pel

Ignasi Casanovas, S. J.

P.

Un volum de 152

planes,

1 pesseta.

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

•

La Tradició Catalana
Un volum de 484 planes, en 'liste
ga, 5 pessetes; en tela, 7.
Un fulletó de 48 planes, 30 céntims.

—

4414.11'

P1ETAT

DE

La Ciéncia del Patir

sorpresa :

Han aparecido en muchos comer
cios de la ciudad, y han llamado la atención, unos
pasquines colocados en los cristales de los escapara
tes y algunos delante de los mostradores. En los car
teles se dice : "No se admiten ofertas de artículos

"Sevilla,

OBRA INTERESSANTISSIMA

Oonzaga

Sant Linfa

Miniatura

Compendi

de la vida de Sant

pel

P. Ignasi Casanovas, S. J,

Josep

Preu 30 céntims.

Mes del

MINÓ).

Sagrat Cor de Jesús (Setena
Preu: 1

Lánima de Santa Teresa
de Jesús Infant

psicológica.-Preu: 50 cts.

Oriol

W1,1611111.1“414

Set

pesseta en rústega; en tela, 2

Diumenges de Sant Josep
Preu: 30 cts.

Novena

en

rústega; en tela, 75.

la Mare de Déu

a

de

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

Conceptes

es

del Dr. Torras sobre la

santedat.
Foment de Pietat

L

—

deis bordells.
—
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En Avilés varios jóvenes de co
nocidas familias sacaron de las hornacinas situadas
bajo los soportales de las calles Pinar del Río y Ga
liana y sobre la puerta principal del Ayuntamiento,
las imágenes del Pilar y del Carmen, que arrojaron
a la ría."

"Oviedo, 30.

Espanya

Resulta
batlle que

S

catalanes ni de casas establecidas en Cataluna. Es
necesario velar por la unidad de la Patria." Ha sido
muy comentada la aparición de estos carteles."

Noíkbrí

—

A

Es

regala com tulla de propaganda.
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T I M "
"UNITAS"

"

Maquina nord-ameri
cana de primer rengle
Molt mes perfecta i
sólida que

cap

Famosos maquines
de calcular.
Les millors del món.

altra

a demostracions, al
Representant Exclusiu:

Per

Joaquini

Carrer

Berro.

Casp,

núm. 4.

-

Teléfon 19861.

-

Barcelona

Les comunitats religioses, collegis i subscriptors d'aquesta Revista, gaucliran d'un descompte especial.

14.c~4~P~ALIALLILMLIAJAC.

Compra

i venda de

Préstecs

finques

fi

AB1111111111,

JA SOU SUBSCRIPTORS

hipotecaris

DE
_.0.-

CATALUNYA SOCIAL?
Aragó, 231, pral,

BARCELONA
WIF*WW.UriFt'w,

•

V¦04~4^/*/~4/44~~"

Publicacions de Foment de Pietat
La vida de Nostre
per Mn. GAIETA

daurats, Ptes.

5. Amb

Prev.

(Segona edició)

rústega Ptes. 2; enquadernada, Pies. 3'50. Amb tela i can
daurats,
Ptes. 10. Amb pell xagrí i cantells daurats, Pies. 14
pell badana i cantells

profusament illustrada amb gravats i vinyetes,
tells

SOLER,

Senyor jesucríst

en

La Beata Bernardeta de Lourdes
per

En rúsi ega

.

l'ABBÉ BLAZY.
.

.

Traducció per Mn.

Pies. 1,50

JOSEP FORN,

Enquadernada

..

Prev.
.

Ptes. 3,—

Historia d'una ánima
escríta per ella mateíxa. Santa Teresa de l'Infant Jesús
Traducció directa del frances pel P. LLUIS DE SANTA TERESA, C. D.
Edició amb 20 gravats fora text.

En

rústega

441~Avy,44414444444,444

Pies. 3,25

Enquadernada

Ptes. 4,75

.1.4%4•44~4.4"")

1388

C

A

T

A

en

U

NY

A

Avinguda Portal de !'Angel,

Académia
Fundada

L

Telefons 18953-75303

1879

-

-

S

a

A

38

Apartat 782

Comerc : Idiomes : Peritatge, Professorat mercantil i Batxillerat
Per

OCI

Cavallars, Senyores, Joven i Senyoretes

COTS

FOMENT DE PIETAT

Biblioteca
deis Exercicis Espirituals
de Sant

Ignasi

de

Loyola

Autor Text Directori
Comentan i Explanació
-

-

-

Ja ha sortit
el volum tercer

d'aquesta

Biblioteca

Exercifis

deloyola
teoria i

preparació
per

lignasi Casanovas S. J.

Preu: 3 Ptes.

&l'ENES A.

6.—Provengs, 167;

ARUMI

DEL

DOCTOR NADAL
TAN SOLS

ESPECÍFICS
Llibre de 300 págines amb una fototípia
de Sant Ignasi de Loyola.

MAS()

FARMACIA Dr.

MEOICAMENTS PURÍSSIMS
DE TOTES PROCEDENCIES

Rambla Canaletes, I

::

Teléfon 12951

!

BARCELONA

Bxrcolonn.

oavnia3kto3

VI401319741(9
1 1 'eves 1 muna

ounOmvard
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