CATAILUNYA
1

J'O C
Any XT. Núm

Un any,

530

PUBLICACIO

RED

SETIVIANA

DURAN

L

12

ptes.

ACCIÓ
1

Núm.

—

solt, 25

cts.

19 setembre 1931

1

ADMINISTRACIÓ
HAS, 11-BARCELONA

TELÉF.

17605

La diferéncía de tracte
Ens trobem

en

un

norma jurídica i de
ens

cal

confiar

període mancat de tota
regla de dret, Només

tota

la conscielncia dreturera deis
vegades la tenen i la posen
en práctica (com
en el cas del Governador Civil
de
Barcelona, home digníssim i recte sota tots
els
asPectes) i de vegades la bande gen com a cosa
innecessária i inútil (com la majoria deis actuals

governants,

governants).

en

que de

nerals del dret de gents, avui patrimoni de tots
els pobles civilitzats.
Entre aquests principis, avui admesos arreu
del món, hi figura el dret de propagació de les
idees mitjancant la prensa. ?Per qué, dones, es
suprimeixen els diaris per Púnica raó d'ésser dia
ris católics? Nosaltres, que per la nostra condi
ció de periodistes hem llegit constantment la
premsa deis germans de les ternes del Nord, pe
dem afirmar que jamai aquells no han emprat
un llenguatge tan violent com habitualment empra
"Solidaridad Obrera", de Barcelona, i també "El
Diluvio", de la mateixa ciutat nostra, per no ci
tar-ne d'altres.
Altre principi és el de la propaganda oral,

Peró ?és que els drets deis ciutadans poden
gaire temps sense aquesta norma del dret
gue a tots empari i reguli? ?És
que una societat
eivilitzada no es caracteritza precisament per
l'exisQncia viva i práctica de la norma jurídica?
Els homes que menen l'actual situació partei
-ven de la base de qué cal estructurar-ho tot de ?Per
qué, dones, mentre esperem una Constitu
caP i de nou. I per aquesta raó ens diuen que ció que consagri aquest principi, es poden impe
estem en pie període revolucionan, cosa que tant
dir actes com els organitzats per les dretes de ter
val com afirmar que els dirigents
de la cosa res del Nord, com ara acaba de fer el Govern de
Pública poden obrar a desdir, sen.se altre límit la República? La Constitució reconeixerá aquests
que el seu caprici
o, a tot estirar, subjectes als
drets; la Constitució fins ara vigent els reconeix;
dictats d'una majoria que, no per ésser-ho, ha de el dret comú de tots els pobles constitucionals els
deixar d'estar subjecta al dret, ja que la majo reconeix igualment. I el dret de gents els procla
ria pot implicar funció de
direcció, peró jamcd ma de la mateixa manera com drets universals i
conculcació de regles jurídiques. El govern pot fins superiors en manta ocasió a la voluntat deis
ésser deis uns; peró el dret ha d'ésser de tots i governants. ? 4mb
quina lógica, dones, es priva
Per a tots.
a Espanya l'exercici d'aqueas drets?
Si aquesta teoria pogués tenir ezit.. tots ens
De la campanya de violéncies atribdides als ca
trobaríem subjectes a l'única llei del caprici d'uns tólics del Nord no en sabem res fins ara. Unica
quants, cosa absolutament inadmissible en bons ment els mots del Ministre de la Governació han
Principis jurídics. Jarnai, ni tan sois en períodes bastat perqué els homes d'esquerra hagin donat
transitoris, la llei no pot ésser desconeguda i tre com a certes aquelles violéncies, sense que puguem
Pitjada, puix quan no existeixen les lleis noves, assenyalar actes con crets que vinguin
a corrobo
cal restar
subjecte a les fins aleshores vigents, rar-les. En canvi, si que sabem de les vioQncies
cosa no pas
difícil quan es tracta de lleis regu- d'Andalusia, de Catalunya, d'Aragó, per part deis
ladores deis drets i deures
deis ciutadans i no de sindicalistes, que prou clarament i trágicament han
matbia estrictament política.
posat en peu totes les consciéncies
d'Es
'l'entre s'elabora una llei nova, cal estar sub panya. 1, ldgicament, eLs diaris delhonrades
Nord han es
lecte a l'antiga; mentre es va cap a una nova tat suprimits els
i
diaris sindicalistes de Catalunya
farmalitat jurídica, n'ha de restar una de transi i de les altres regions continuen publicant-se,
es
tarla que no pot ésser altra que la fins
aleshores crivint-se amb sang, sense que els passi res.
existent i encara no derogada. I, suposant encara
Davant d'aixó, nosaltres demanem als gover
que aquesta
llei anterior no es volgués reconéizer nants: ?on és el respecte cds drets
individuals?,
cam llei viven
mentre se n'elabora una altra, sem
ion és la justicia que a tots ens ha de fer iguals,
Pre tindríem
necessitat d'atényer els principis ge
segons els dogmes democratics?
restar
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Un aspecte de la qüestió social deis obren
sense

teína
PER

La qüestió deis obrers sense f eina, judicant pel
que ens diu la premsa, és una qüestió mundial. A tot
arreu del món s'han constituit gran centres industrials
els quals, amb els avenços de la maquinária, han arri
bat a una superproducció, aixel és, a una producció
que no és obsorbida pel consum, cosa que obliga
a moderar l'activitat industrial deixant sense feina
un bon nombre d'obrers. Així expliquen el cas al
guns economistes. Altres suposen existent un desga
vell comercial que ha perdut l'aptitud de f er cir
cular els productes industrials des deis punts de pro
ducció als punts on es necessiten, desgavell produit
per les suspicácies que ha f et néixer la gran guerra
europea entre totes les nacions del món. Segons
l'opinió d'aquests, si és que hi ha superproducció,
també manca la regular distribució. No falta qui vol
veure una explicació del f et en les grans aglomera
cions ciutadanes provocades per les comoditats, pels
plaers, per les diversions que brinden les ciutats, de
terminant l'éxode nefast de totes les classes socials, de
totes les activitats i de tots els capitals que abandonen
els centres rurals per participar d'aquesta fira per
petua, d'aquesta festa major inacabable, d'aquesta
orgia continua que semblen ésser les notes caracte
rístiques de la vida de ciutat.
Les tres explicacions esmentades constitueixen fets
reals i cada una per si sola i totes tres conjuntament
ens fan veure altres tantes causes d'aquesta crítica si
tuació en qué es troba el cos social. A cap d'elles
no li treurem gens ni mica de valor, pero, ens pren
drem la llibertat d'af egir-n'hi una altra, posat que és
natural que el f et deis sense f eina sigui
cosa tota
d'una notable complexitat en el seu origen i resul
tant consegüent d'una gran diversitat de causes rela
cionades entre elles.
I fins gosarem a opinar que aquesta causa que
nosaltres exposarem va al davant de totes en el nos
tre país el qual no es pot qualificar de centre in
dustrial moderníssim de primera categoria, ni es re
fía en primer terme del comerç d'exportació per a
la prosperitat de les seves indústries.
Ens ref erim a la carestia de patrons i donem el nom
de patró a l'organització de tota empresa industrial,
comercial o agrícola.
Com el paralític que jeia prop de la piscina de Ba
tesda i es queixava que no tenia un home que el tirés
dins l'aigua quan l'Angel la removia, així els obrers
sense f eina es podrien queixar de no trobar un em
presari, un patró, un burgés (com diuen ells despec
tivament) que els tiri dintre el moviment del treball
i els curi de la parálisi f orçosa en qué viuen.
El bon patró és la providencia de l'obrer, i en
el nostre país i en els temps actuals hi ha crisi de
patrons i, com a cosa natural, molts d'obrers no tro
ben l'home que els convé. I aquesta crisi de patrons
raja legicament i natural de la implacable guerra que
sels fa per tots costats i de tot arreu.
Els elements dirigents de l'Estat no veuen en l'ho
me de negocis sinó la gallina ponedora deis ous d'or

JAUME RAVENTóS

que ha de satisfer llur concupiscencia pressupostiva.
De mica en mica les organitzacions estatals van inter
venint tota la vida del país creant nous organismes,
nous cossos, nous empleus ; el pressupost, en conse
qüencia, pren una marxa ascendent amb velocitat des
esperada i qui ha de pagar és l'home de negocis, en
primer terme, fins al punt que ve a tenir el carácter
d'un parcer de l'Estat, amo de tots els negocis, amb el
benentés que és un amo que no hi vol saber res amb
les pedregades i els contratemps, sinó que vol la seva
part ben neta i en diner efectiu. Aquesta forma de
governar (diem-ne governar del cobrar) fa que cada
dia sigui més raonable aquella divisió que f eien del
país els nostres pares en dos grans partits : el deis
que cobren i el deis que paguen, de la qual cosa en
resulta que els primers l'exércit deis quals cada dia
és més nombrós, cuidin d'of egar els darrers. I també
que els productors, veient que els toca perdre, es ti
rin a l'esquena els seus projectes i procurin d'ocupar
una plaga entre els empleats de l'estat o de qualsevol
altre organis`me derivat. O bé que vinguin a establir
un monopoli, amb la complicitat de` l'Estat, per ex
plotar el consumidor deixant la indústria en situació
estacionária, girada d'esquena a tota iniciativa pro

gressiva.
També fan la guerra als patrons les societats obre
que conscientment o inconscientment acondueixen
les organitzacions productores cap a la socialització
o sigui cap al comunisme, amb la idea vaga, de qué
•1Iavors assoliran el máxim guany amb el mínim es
forç i sense considerar que llavors, en comptes d'un
patró raonable que els té per co•laboradors, tindran
per amo un capatás que els pagará amb bons de pa
negre i els obligará amb el fuet. Potser será que pre
fereixen veure la societat composta tota ella d'esclaus
que no pas de classes diverses d'homes lliures. Sens
dubte será per aixe• que veiem la major part de so
cietats obreres convertides en societats pertorbado
res de tot ordre i de tota organització que no solament
no responen del treball de l'obrer associat, sitió que
l'inciten a tr-, treballar i que tractin amb el patró no
més que a mitges, aix6 és, obligant-lo a tal o qua'
compromís sense elles obligar-se a res. I grácies, en
cara, que Déu ens ajudi a oblidar les époques en qué
s'estilava l'acció directa d'una bala amb una víctima al
davant i sense cap responsable al darrera.
Tindran, si més no, a llur favor els patrons l'ad
miració o l'aprovació de la massa neutra d'intellec
tuals ? També d'aquí sortiran contra ells tota mena
de projectils literaris. Seran qualificats d'homes sen
els
se cor, de negrers, d'explotadors. Moltes de plomes
socials.
maleiran com a culpables de tots els crims
Molts deis que aguanten als dits la ploma d'escriure
cerquen la popularita.t entre les classes més nombra
ilar
ses o volen que elles eIs facin esqueneta per enf
obre
adquirir
masses
se o volen
influencia entre les
res, tal vegada per bon fi, i pensant que el fi pot
justificar mitjans injustos. En tot cas es deixen por
de
tar per la moda, dient com un bon amic meu pie
res
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donaré la raó al pobre tant si la

Una vaga obrera és
que seria gaire divertida

la té."
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peró creieu

vaga patronal ?
una vaga patronal, d'ini

una

A aixó anem caminant, a
ciatives caigudes. Val mé ésser rendista o propietari
desvagat que no patró perseguit i bescantat. I si no
hi ha mitjans per donar-se tan bona vida val més
ésser cap de secció de qualsevol oficina d'ajunta
ment, de diputació, de l'Estat o d'un monopoli na
cional amb viu o deu mil pessetes amb quinqu'ennis,
jubilació o drets passius que no pas bregar amb els
corrents socials que no deixen dormir tranquil ni
viure en pau.
És que encara hi ha patrons ? Doncs que es faci un
monument al patró desconegut, que se'l té ben gua

patró, és un empresari, és un capitalista, és
industrial, és un negociant ? Claveu-li, contra eh.
un

tot cas són gent pacífica que no s'hi tornen.
Hi haurá patrons de moltes menes com de ren
distes i de propietaris i d'intellectuals i d'obrers, si
voleu n'hi haurá més de dolents que de bons, com
també sol passar en les altres classes ; peró ells són una
roda social absolutament necessaria, no ja solament
per a l'economia mundial i l'espiritual de la societat
humana i pel que fa als obrers que no tenen altre ca
pital que els seus braços i la seva condició humana són
la seva proyidIncia.
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El monument al Bárbar
PER R.

Si mai es construís (que Déu no ho consenti) el
rnonument a dalt de Montjuic dedicat a Francese
Ferrer Guardia, l'erecció del qual f ou acordada en
sessió d'inaudit tumult, violencies i escándol per
l'Ajuntament actual de Barcelona el dia 9, penso que
no seria desenraonat de demanar que en el pedestal
tos escrit amb tot detall, en Iletres inalterables, el text
taquigraf ic de la sessió. La ressenya íntegra, amb els
insults, les amenaces, les paraules obscenes, la invo
cació a la guillotina:de tallar caps amb qué la majo
ria numérica que proposa aquella glorificació atrope
lla f ins arribar al llindar de l'agressió personal i de
l'expulsió enf ora del Consistori, a la minoria regio
nalista que en nom de la ciutat i de la patria s'oposa
va a l'homenatge a un anticiutadá i antipatriota, a
un anarquista, hauria de passar a la história amb el
mateix dret que el monument. N'hi ha de monuments,
i en tots podria fer-se, que als peus del nom o de l'es
tatua es recullen frases de l'elogi unánime de totes les
f raccions d'una ciutat o d'un país, concordades en el
testimoni de recordança d'un gran home, retent tri
but a la grandesa, de vegades per damunt de les opi
nions personals. I aquesta unanimitat deis partits tant
mes mérit aplega damunt l'homenatjat, com més con
tráries i allunyades són les opinions ; perqué la glo
ria és tan més
legítima com més diversificats són els

'

qui

glorifiquen.

Per aixó dic que seria de justícia estricta que cons
tes i es fes públic en materials tan perdurables com
el mateix monument, la forma, manera i ocasió com
fou decretat, per tal que veiés tothom i sabessin els
segles que la iniciativa d'honorar en Ferrer Guárdia
havia suscitat no la concórdia i la unió de tots els
parers com quan s'honora tái Guimerá, un Verda
guer, un Prat de la Riba, sinó al revés, la discórdia,
1:atropell,
la blasf lmia, la violencia, el tumult, i fins
I arnenaça i
persecució d'uns ciutadans contra uns al
tres. I en anomenar ciutadans als qui votaren en pro
del monument, ho faig per euf emisme, perque no
es sentiren
ciutadans de la Barcelona cremada, ofe
sa, ferida, malmesa per quaranta anys
d'anarquis
me, de bombes, incendis, pistoles i atemptats, sinó
que es sentiren
internacionalistes, és a dir, estran
gers ; pero no estrangers
deis qui respecten i admi

RUCABADO

ren, sinó deis qui es senten estranys i hostils al país
que ocupen, estrangers amb esperit devastador, és
a

dir, própiament bárbars.

una religió no pot mai glorificar un he
pedí jamai, no pot una ciutat glorificar
un anarquista.
Perque anarquista, per etimologia i
per definició, significa enemic de la ciutat : enemic
de la jerarquía i de la llei, tota vegada que ni filo

Així

com

retge, mai,

sedicament ni práctica no es pot concebre ciutat ni
societat humana sense una Ilei i sense una arquia.
Ja costaría prou d'admetre que es donés la glória
pública d'un monument forma d'exaltació popu
lar i permanent que és més compromesa que una
simple vetllada académica, a un anarquista f ilo
sedic per paradoxa o petulancia literaria, si es trae
tés d'un home genial que es produís en les esferes
platóniques d'una teoria. Per?) és -un absurd ternera
ri, tina aberració dement, que una ciutat dignifiqdi
un individu que essent no genial, tot al contrari i
fins l'antípoda d'un geni, home de curtíssim geni (1)
i de cultura del grau més priman, f ou en canvi
home d'acció, delirós de l'anarquisme práctic, impa
cient d'una obra que no volia ni podia ésser més que
negativa i destructora, havent deixat fatals petjades
i testimonis del seu pas, en les dues esferes on una
activitat demolidora pot .produir i acumular més
runes : l'escola i l'actuació revolucionária. La mino
ria regionalista, negant-se a subscriure l'homenatge
a en Ferrer Guárdia, per la simple raó d'ésser anar
—

—

(I) Que ningú no oblidi la carta de don Rafael Salillas,
director de la Presó Model de Madrid, al criminalista Ca
sar Lombroso, on s'analitzen les míseres i vulgaríssimes gra
fologies deixades per Ferrer Guárdia a les parets de la
saya calla en
1907, durant el seu empresonament arran de
l'atemptat d'en Mateu Morral. Foren també publicats els
pedestres i estults versos que a la paret escriví, reveladors
d'una mentalitat pobríssima, bastant próxima a la paraula
que dl adoptava com a pseueldnim revolucionari : Cero. Ver
sos deis
quals copio aquí una mbstra suficient :
"Doctrina racionalista
No esperes nada de los otros
por bellas cosas que te ofrezcan
ciertos sabios y los poderosos
porque si dan, también esclavizan,"
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quista, no féu més que exhibir la causa més pe
remptória i urgent de la disconf ormitat. Aquesta
raó hauria estat a tot arreu del món suficient, i
rúnica réplica lógicament possible de la majoria, hau
ria consistit a provar que en Ferrer Guardia no era
anarquista. Peró aquesta prova era impossible, per
qué en Ferrer Guardia s'ho digué tota la vida, ho
professa, i dedica tota la seva vida i obres a la pro
paganda i a l'expansió práctica de l'anarquisme. En
últim terme no discutiríem que els anarquistes tut
sols glorifiquessin el seu Ferrer Guardia a l'interior
deis seus ateneus o lógies, en bust o en figura, per
qué retombaria sobre ells la vergonya d'adorar a
algú, ells qui prediquen i es baten i moren i matm
per a no adorar ningú, ells qui prediquen la máxi
ma del seu
filósof Anselm Lorenzo, que deja que
ningú no ha d'ésser inestre de ningú (2).
Peró a la Barcelona de 1906 a 1909, que ha so
fert l'aplicació ígnea i cruenta de l'anarquisme Drac
tic que Ferrer i Guardia predicava, propagava i en
senyava als petits en la seva xarxa d'Escuelas Mo
dernas de les quals sortí un Mateu Morral, amic,
comprofessor i copropietari d'una caixa en un
banc, d'En Ferrer Guardia (3), que no amb la valen
tia del regicida classic, d'un Ravaillac o un Da
miens, sinó amb la covardia pi-Ola del dinamiter mo
dern, llenca una bomba terrible dintre un ram de
flors contra Alfons XIII i Victória Zugénia, els
quals quedaren illesos, matant, en canvi, vint-i-quatre
persones innocents del delicte d'ésser reis, f erint-ne
cent-set més, condemnant-se f inalment l'autor ma
teix a l'última pena, suicidant-se a Torrejón de Ar
doz, després d'haver mort d'un tret, encara, un po
bre guarda rural que no era ni rei ni burgés ; ho
menatjar un home que tan durs i amargants records
suscita i atreu sobre el nom de la nostra ciutat, és
la injúria més recargolada que els enemics pitjors
de Barcelona poden concebre. La Barcelona de 1909
que presencia i sofrí en la seva carn l'experiment
horrorós de la Setmana Trágica, veient cremar i
saquejar més de cinquanta edificis religiosos, per
dent-se )per sempre més monestirs histórics com
Valldonzella i joies sense preu com les taules gerti
ques del Verdós a Sant Antoni, enderrocant el mil
lenari Sant Pere de les Puelles, destruint-se biblio
teques, centres culturals, escoles, asils, veient per es
pai de sis dies les turbes incendiant, perseguint, pro
fanant, assassinant religiosos (4), violant els ce
mentiris claustrals, passejant pel carrer els caddvers
momificats i fins ballant-hi i profanant-los, epopeia
de destrucció i de vergonya per a la qual calgué re
cercar en la remota histbria un nom apropiat com
vandalisme, gesta de crueltat i deshonor com cap
altra ciutat l'hagi patida en l'época moderna, fins
als recentíssims dies de Málaga, aquella Barcelona
suportá una barbarie que ompli d'horror i de f astic
el món sencer. I proposar i f er acordar que aquella
mateixa Barcelona aixequi una estatua encimbellada
a Ferrer Guardia, és una aberració tan inversem
blant
i és desgraciadament certa, pel nostre opro
bi
com si a Bélgica, a la Bélgica de Liége i deis
incendis de Dinant i deis af usellaments d'Aerschot
i de les destruccions d'Iprés i Lovaina, la Bélgica
deis mártirs de 1914, s'acordés d'aixecar un monu
ment al Kaiser, o que a Verdun i a Reims decidís
el consell municipal d'eregir una estatua al Kron
•

—
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aquest argument,

que Ferrer Guardia era f ill d'aquí,
si les celebritats indígenes que hem d'hono
rar són d'aquesta mena i aixó devé costum universal,
preparem-nos a veure en algunes poblacions france
ses
les estatues de Ravachol o Landru, i potser
a Dusseldorf un monument al Vampir.
L'anarquista i el malfactor són estrangers per tot
arreu.
El malfactor deshonra la seva familia i la
seva terra, i la pietat comanda de no retreure a un
país el record del crim ni el nom del criminal que
fan abaixar el rostre. Per?) l'anarquista es fa es
tranger deliberadament i amb perversa voluntat.
Trenca amb la patria d'una manera explícita, i els
símbols de la patria ti són odiosos i els detesta. Mal
parla de les patries, no daquesta o d'aquella : de to
tes, de la idea. Injuria la bandera i l'exércit, no
atacant el militarisme com a abús despótic, que aixó
ho f eia el Cardenal Mercier, sinó l'exércit com a ins
titució. La civilització a base d'entitats naturals, a
base de f amília i patria, li és odiosa, i en diu, volent
sentir-se'n foraster, "civilització burgesa". La tra
dició, que forma la llar i el patrimoni espiritual, li
excita les ires, perqué no vol lligams d'afecte, vol
l'irrespecte desarrelat del f oraster envejós i violent,
o sigui própiament, del barbar.
Per aix6 és dl en
qui d'una manera més aguda i agressiva actua i viu
l'esperit de la Internacional, perqué totes les nacions
Ii són estranyes, totes les patries enemigues, i d'aquí
ve el terrible urc de l'anarquista, visible ben prac
ticament a l'anarco-sindicalista deis nostres dies, la
prulja del qual consisteix a ésser i sentir-se estran
ger, i tenir les orelles tancades a tota convivéncia
social o ciutadana. Per aixe, és que cap consideració,
cap raó de ciutadania, cap sentit de responsabilitat
social no l'atura en el terreny de la revolta estéril,
de l'expansió sagnant de les pistoles, del motí pel
motí, de l'atemptat, o del crim net, pur i cínic, com
l'atracament i el robatori a Ira armada : la neta i
pura barbarie. D'aquesta barbarie, el fundador de
l'escola anarquista, el sembrador de doctrina revolu
cionaria, aguda i práctica, el cabdill de la Setmana
Trágica s'han ben guanyat el títol de figura repre
sentativa. Que l'honrin els barbars, penó no la ciu
tat ! Jo no sé pas que a Roma s'hagués acordat mai
dedicar una columna o un arc triomfal a Alaric.
Sois un allau de passió tumultuaria, l'allau deis
ostrogods, de gent que ha tallat tota arrel amb la
ciutat on viuen, ha pogut engendrar el cas de més
oprobi, el cas que més endins podía f erir, ofendre i
humillar Barcelona, f ent-la vinclar a un homenatge
f orçat al seu enemic sintétic. Perqué a Barcelona, no
menada a l'estranger, anys abans, "la de les bom
bes", la trista víctima i constant deis mi/s d'atemp
tats amb pistola, germans deis atemptats per dinami
a

j)erqué

colaborador, pero nin
ninguno, ni el mejor, ni
el más sabio." Anselmo Lorenzo, Hacia la emancipación,
página 53.
(3) El proceso Ferrer en el Congreso. Discursos pronun
ciados por varios diputados en los meses de marzo y abril
de ign. (Del Diario de Sesiones.) Discurs del senyor Cier
segons
va, 4 abril, p. 136 a 141. I tampoc cal oblidar que,
recordá aquest orador en el mateix passatge del discurs,
"era coincidencia de que el nombre de Ferrer aparezca siem
l'atemptat
pre unido a los crímenes políticos". A•ludeix a
cii
contra Alfons XIII a la rue Rohan, de París, l'any 1905,
la
Re
president
de
la
visita
del
reí
d'Espanya
al
ocasi6 de
pública francesa.
els
(4) Dit sigui amb permís del senyor Lerroux. Veure
parágrafs finals del present article.
(2) "Todo hombre puede

guno

ser

tu director, absolutamente

tu
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ta, la ciutat amargada per una Setmana de juliol
1909 i pel terrorisme mai no estroncat, cap altre
nom es pronuncia amb més repulsió i més horror
com el d'aquell home que és representatiu, sí, pero
que representa l'esperit anarquista i destructor, l'es
perit viu per desgrácia en la práctica i en la doctri
na, incessant generador d'homicides desesperats
exacerbats per la doble propaganda del f et i de la
idea, font i cascada de sang la riera de la qual mai
no s'abaixa, perqué raja encara del mateix cau anar
quista torturador de la ciutat castigada per atemp
tats, bombes i Setmanes, sense jamai parar ja fa
trenta anys.
Solen posar als monuments, al volt de la figura, els
símbols de les obres. Qué hi gravareu, o regidors
del nostre municipi, qué hi gravareu als peus d'en
Ferrer Guárdia, en relleu o en estátues, que expli
clui i justifiqui l'homenatge? Les maquetes de les
einquanta esglésies i convents destruits pel foc de
la Setmana Trágica? L'escena de l'explosió de la
bomba d'en Morral al carrer Major de Madrid, amb
les cent-trenta víctimes ?
La bomba d'en Morral i la Setmana Trágica són
els dos episodis culminants de la vida de l'homenat
jat, i els seus noms viuran sempre junts; són els dos
poemes épics de l'ombrívol vate de la barbárie. Amb
quins modus d'ornament escaurá daurar-lo ? Bom
bes, pistoles, antorxes incendiáries. I als peus de
l'heroi, les quatre virtuts, no pas alegóriques, sinó
ben históriques i concretes : Ernestina Meunier,
rnorta i amortallada amb sospitós bandatge de mó
mia, tapada cara i tot (5) (a un costat gravarien les
cláusules del testament fent a Ferrer Guárdia he
reu deis capitals que donaren a la propaganda anar
quista i a l'Escuela Moderna empenta i vida), Leopol
dina Bonnard, la segona manceba del polígam, re
clamant, debades, el dip6sit de cent mil francs al pare
del seu fill natural Riego Ferrer (6), Teresa San
martí, la trista muller legítima clavant-li els trets de
revólver en venjança deis mals tractes de marit in
fidel i déspota (7), i Soledat Villafranca, l'última
concubina, abraçant-lo en preséncia deis alumnes se
gons descriuen els testimonis de la vida interior de
l'Escuela Moderna (8). I arreu del pedestal flanque
jant les lletres no sé si de bronze o pintades en
degotiç de sang, les frases de Ferrer contra la pátria
i contra la familia, o aquella profecia revolucionária
de 1902, "?Habrá sangref Sí "mucha.," (9), no des
cuidant-se aquesta espaventosa i criminal divisa, sín
tesi d'una pedagogía infernal : "Todas las ciencias,
artes y letras deben converger a un solo objeto:
arrancar a la juventud todas sus creencias y halagar
todos sus apetitos" (10).
Per l'endemá que l'aixequin a Montjuic el monu
ment a Ferrer Guárdia, jo en proposo de sermirla.
un altre, doble més alt, a la
muntanya d'enfront,
Sant Pere Mártir. Proposo, i és d'estricta justícia,
un
monument colossal a la memória de tres mártirs
infinitament més dignes que Ferrer i Guárdia, de
la. veneració i l'estima de Barcelona; els tres ecle
siástics que per llur amor a la religió moriren assas
sinats durant la Setmana Trágica de 1909. Per a ells
no hi ha hagut
protestes internacionals ni discursos al
parlament ni als balcons, ni mítings ni revisió de pro
cessos. Molts no se'n recorden, i potser l'escandol
mateix de la glorificació abominable del Bárbar, in
cluirá a la certa i deguda glorificació de les víctimes
innocents. Recordern-nos tots d'aquell Pare Ramon
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Usó, guardiá deis franciscans del Camp d'en Gal
vany, mort a trets en retirar-se del convent abran
dat ; d'aquell pastor de parróquia, el venerable doc
tor Riu, Rector de Santa Maria del Poble Nou, mort
asfixiat al soterrani de la rectoria cremada, i després
profanat i arrossegat el seu cadáver per les turbes ;

especialment, d'aquell professor, ja que entre pe
dagogs es parla, el Germá Lycarión, deis Maristes,

mestre de gran cultura, f ormat a Suissa i Alema
nya, educador de tremp, que els anticlericals mata
ren a trets pels carrers del Poble Nou, fugitiu del
Collegi que eh l regentava, en flames (1 r). Sant Pere

Mártir, la muntanya record de l'apostólic dominic

de Verona que morí víctima deis ferreristes del se
xm, pot encara arribar a ésser el Mont deis
mártirs barcelonins.

gle

(5) Article de Maurice Talmeyr a l'Eclair del 21 de
maig de 1913, reprodult sencer al !libre de A. Lugar,
Un precurseur de Bolchevisme. Francisco Ferrer, París.
Pagines 15 a 18. Vegi's també Constant Leroy, Los secre
tos del anarquismo. Asesinato de Canalejas y el caso Fe
rrer.
Prólogo de E. Guardiola y Cardellach. México. 1913.
Pagines 6o, 62, etc.
(6) Declaració de l'advocat i carta de Leopoldina Bon
nard, reproduides als citats llibres de Lugan (p. ro) i de
Leroy (p. 78).
(7) Lugan, oí,. cit. Cap. Les femmes dans la vie de
Ferrer. Leroy, op. cit. Cap. III.
(8) Leroy, op. cit. P. 104.
(9) El proceso Ferrer en el Congreso. P. 139.
(ro) D'unes bases per a un concurs de llibres de text per
a
la Escuela Moderna. Citat per Leroy al llibre esmen
tat, p. 105.
(ri) Consultar oi més Casimiro Comas, Francisco Fe
rrer.
Su vida. Su obra. Justicia, de su condena. Barcelona,
1910. P. 50, etc.
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Fa dos mesos que les Corts funcionen, i encara no
s'han ocupat de cap problema económic.
D'interpellacions n'hi ha hagut sobre totes les co
ses interpellables ; discursos de técnica del Dret han
sovintejat ; i no cal dir que els temes polítics han do
nat lloc a tota mena d'intervencions. El que fins ara
no ha estat tractat per ningú, és un sol problema eco
nórnic.
I aixó significa una de dues coses : que aquí no
en tenim de problemes económics a resoldre o que
els diputats no senten els batecs de l'opinió pública i
no arriben fins a ells les bategades veritables del país.
La pesseta baixa cada dia i sembla haver-se esta
bilitzat a un cert tipus que resulta fatal per a la
nostra economia ; els valors públics i moltes empre
ses industrials
f ortíssimes han perdut un tant per
cent notable de valor ; l'estat.dels f errocarrils és cada
dia més difícil i, per aquest camí d'ara, arribaran a
termes desesperats ; i com a conseqüencia de tot aixó,
les subsistencies cada dia més amunt, cada dia tnés
difícils pels qui han de viure d'un salan o d'un sou
modestos... I no diguem res de les .dificultats que
han de presentar-se en la nova hivernada amb moltes
de fábriques tancades, amb indústries que van de mal
en pitjor per manca de comandes, amb la crisi agrá
Ha que és general en tota la península efecte de la se
cada, del retraiment de capitals, etc.
I si hom des de l'estranger llegís la nostra premsa
i es fes cárrec deis debats
mísers i tristíssims
de
les Constituents, Ii hauria de semblar per forga que
ens trobem, els espanyols, en el millors deis mons...
—

—

Qüestions religioses provocades

sense

cap

necessitat,

debats per a l'expulsió de les ordes religioses, et
cétera. Heus-ho aquí tot.
I veure que presideix aquest malencónic espectacle
un dissortat ministre d'Hisenda qui confessa que no
sap res de res, que el seu temperament no és per a
estar en el banc blau, i que perd el temps insultant
els diputats amb un llenguatge tavernari i groller, cal
reconeixer que és un cas lamentable de deb6.
? És que estem sota el pes d'una maledicció que
priva els nostres governants i polítics de veure la
realitat de la terra que trepitgen? ? És que la passió
política arriba fins a enterbolir el seny de tots plegats ?
Com a compensació, es tracta d'eliminar escoles
privades per tal que l'Estat les hagi de crear i sos
tenir malament i amb grans esforgos ; de llengar del
territori patri els religiosos que vénen a omplir els
def ectes de la compendiosa beneficencia oficial ; de
crear altes i cares institucions de cultura mentre es
tendeix a suprimir els homes que han creat obser
vatoris, biblioteques, instituts de química i biologia,
etcétera.
De vegades, contemplant aquesta trista pruija de
tonteries se'ns acut de recordar alió deis ',libres
Sants : "Quan Déu vol perdre un poble, primer el
converteix en orb i no li deixa veure la Veritat..."
Hi ha redempció per a nosaltres ?
*

*

I si d'allá passem aquí, a
cada dia el pessimisme que
gon.

*

casa
ens

nostra, a Catalunya,
envaeix és més pre
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derrotisme?
Per les circumstáncies de la política ens trobem a
dos dits de resoldre el nostre plet secular, de govern
propi en moltes de les branques de la vida pública.
I amb aquesta consideració sembla que hi hauria
d'anar també la consideració de les dificultats própies
de l'hora solemnial que ens trobem tots plegats i, com
a conseqüencia, de les responsabilitats que a tots ens
han d'atényer com a poble.
Després de tants anys de lluita per a la nostra auto
nomia ?no sembla que hauríem de tenir una cura ex
traordinária a demostrar que en som dignes, és a dir,
que en sabem de governar-nos ?
I per a arribar a aix6, seria precís de recórrer 2
totes les mentalitats de Catalunya per a cercar arreu
la unitat de criteri indispensable en tots els pobles
en moments tan solemnials com aquests.
Doncs, tampoc no és així. La solemnitat del moment
no, sembla dir-nos res, i continuem en les nostres ba
ralles més aferrissats que mai, i els dirigents actuals
de la cosa pública de Catalunya no sembla sinó que
només procurin allunyar del seu costat tota mena de
valors positius... pel sol f et de trobar-se plagats en
un altre camp polític. ? Será perque als ulls malalts els
fa nosa el sol ?
No cerquem les causes. Peró pensem que tots els
fracassos de la vida pública deis catalans han obeit a
les mateixes causes a qué ens ref erim ara. La divisió,
les petites lluites, les miséries personals, les ambicions
i vanitats, etcétera.
I els homes que no saben superar aquestes causes
de decadencia, no• són pas els homes que convenen
als moments solemnials del poble, com el present.
Suposem ja aprovat l'Estatut. Haurá arribat llavors
l',hora de la reunió del primer Parlament de Cata
lunya amb el fi que del seu si en surti la Constitutció
interna de la nacionalitat catalana.
I aquest Parlament ? com será elegit ? Només sabem
una cosa fins ara : a base de les actuals províncies (fi
lles del més odiós centralisme) i a base del procedí
ment electoral que al President personalment li pla

gui d'assenyalar.
Quin será aquest i quin el resultat? No volem
avengar judicis ni que mai se'ns pugui qualificar de
derrotistes. Peró o molt han de canviar les orienta
cions polítiques de certs elements avui dirigents de
la política de Catalunya o el Parlament ha d'ésser
elegit en les mateixes f onts impures i terboles de les
actuals Constituents espanyoles o de l'Assemblea de
la Generalitat (aquesta Assemblea que ningú no veu
funcionar enlloc).
I així tindrem un Parlament d'esquerra, d'hornes
poc capacitats i poc adients amb l'ánima general del
nostre poble, que vindrá a convertir-se en quelcorn
de tan gris, tan arbitran, tan dolent, com les Corts
de Madrid d'ara.
Déu vulgui que ens equivoquem, cosa, que desit
jaríem de tot cor en benefici de la terna catalana
de l'encert amb les solucions del nostre problema.
Oh, aquells bells temps de Solidaritat Catalana, de
la Mancomunitat de Catalunya! Com us haurern
d'enyorar encara! Llavors que tots els catalans vi
brávem espiritualment ; llavors que tots plegats pro
curávem salvar les nostres més profundes diferén
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cies ; llavors que els atacs de partit a partit es con
vertien en abraçada de germans moguts per un ma
teix ideal!
Millor que no sigui aixl. De tot cor ho desitgem i
r%birqz,
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depengui. Peró
en el que de nosaltres
les lliçons de l'experiéncia d'aquests últirns mesos són
terribles i no les podem arreconar de qualsevol ma
fan sagnar l'ánima 1
nera. Encara ens
ho procurarem
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Comentaris
L'estiueig

Armaments abusius

barceloní

les acaballes. Quasi cada any recordem, en
temps, la proximitat de la festa de la Mare
de Déu de la Mera, Patrona excelsa de Barcelona, la
qual empeny la tornada deis bons barcelonins estiue
jants a la seva .estimada ciutat.
Poc s'hi ha conegut la crisi d'enguany en el nombre
d'estiuejants, ço que vol dir com és de fort aquest
costum, millor diriern aquesta necessitat, fila de la
febrosenca vida moderna. Avui dia estiueja tothom.
Les cases de rEixampla queden totalment buides du
rant la canícula. El comerç se'n ressent de debb, i
sort té deis forasters que a restiu visiten Barcelona,
carregats de diners... segons són de carregades les

Está

a

aquests

collites.
Des de fa

quants anys Imites famílies pror
roguen restiueig fins a les vigílies de Tots Sants, Si

Municipi anarquista

La importancia de les eleccions restan tocant ara els
ciutadans de Barcelona arnb la funesta i escandalosa
actuació de la ilegal majoria esquerrana, que domina

despóticament

a Casa la Ciutat.
A cada sessió augmenta les seves agressivitats i por
ca-solta la dita majoria, pera, en la del dia 9, aquest
augment assolí la força d'una tromba. Llegint l'acta
d'aquella sessió municipal es forma un concepte de
plorabilíssim deis regidors esquerrans, dignes brnuls
deis seus quatre-cents correligionaris de les Consti
tuents, tan ben classificats pels super-homes del re
publicanisme: Ortega i Gasset i Miguel d'Unamuno.
L'erecció d'un monument a rheroi de la Setmarta
Trágica fou solament un pretext per a distreure el
Poble senzill barceloni de la dificient adrninistració
deis representants en el Consell de Cent,— que por
tará Barcelona a la ruina— i per veure si podia fo
ragitar del Saló de Cent, encara que fos violentament,
els únics regidors que són dignes de tal representa
ció.

Pera encara serví per quelcom más aquella histó
rica sessió: serví perqub els regidors esquerrans fes
sin involuntáriament, pera solemne, la Professió

d'anarquistes.
Barcelona

té

un

Ajuntament anarquista. Tal

corn

sona.

Els

culpables d'aquest

felcilment
Hern

gran crim

polític tothom pot

digníssims representants de
i de rautbntic poble de Barce
no es deixaran
acovardir pels improperis i ame
naces deis energúmens contraris seus. Darrera
aquests representants de la ciutat estan tots els ciuta
dans que estimen Barcelona i la seva condició de
ciutadans de la: Cives... cum!
la

—

forta,

poden complir-se.

no

uns

bé algunes vénen per la Mera i se'n tornen després.
El bon barcelonl, ha de passar la Mera aquí.

Un

Arnb molt bon acord el Govern ha prohibit rús
abusiu d'armes.
Segons es diu, i se sap que és cert, per desgrácia,
tothom va armat, amb pistola almenys. Els pistolers
de l'obrerisme ja constitueixen una classe social, com
abans els caballeros.
No hm pas d'estranyar-ho. A major llibertat
és a dir, llibertinatge —més armament. És natural
és lagic, i hauria d'ésser legal, a més, quan les auto
ritats no tenen força per garantir la seguretat indi
vidual, ni per fer complir les lleis, que és el cas d'ara.
Les disposicions legals a qub hem alludit, si no van
seguides d'una completa imparcialitat i d'una autoritat

de creure que els

Lliga Regionalista
lona

La gran

preocupació

sapientíssimes, plenes de zel i de seny, ro
generals,
de rEpiscopat espanyol, per tants
bustes i
de títols admirable i venerabilíssim, han despertat en
els catalics espanyols les conscilncies adormides i als
sords de convenibncia, respecte als perills de les hores
presents i, más concretament, de la Constitució que
Les

veus

discutint les Corts Constituents.
ésser elegides per mitjans illegals i violents,
tots els catalics haguessin aixecat el crit al cel con
tra la magna iniquitat, avui dia no ens trobarlem, se
gurament, en mans deis quatre-cents faunos que, se
gons Ortega i Unamuno (nosaltres hi reconeixem
nobles excepcions) constitueixen la massa deis di
putats de les Constituents.
Pera en llurs mans barroeres, i de llurs mans peca
dores sois Déu sap com en sortirá el nostre pobre
estan

Si

en

país.
Veritat és que

en

la

seva

defensa van aPareixent al

illustrades, fervoroses quasi, perd no n'hi
ha prou. Són quatre-cents els jabalíes llançats pel cos
electoral, mixtificat i corromput per socialistes i re

gunes

veus

contra la Religió i la Patria.
Bo és també d'acudir al Govern de Madrid dema
nant i exigint, si és necessari, el máxim respecte als
principis fonamentals de tota societat ben organit

publicans,

zada, pera. per ,aquest recurs no pot esperar-se

a

demá,

sinó que ha d'ésser cosa de tots els dies i de totes les
hores.
Aquesta de la Constitució, ha d'és.ser ara la más
gran preocu pació i la más constant deis catdlics.
No escoltem pas les veus deis que anuncien un
canvi favorable en les esquerres aquests diés. Fino,
fino..., hasta la empunadura, que deia En Silvela.
Així obraran, si els convé per enganyar-nos, cosa
que no farem mai nosaltres amb ells. Com más fi
obren els jabalíes, pitjor per a nosaltres.
Alerta, que la tardor que anem a començar será
histdrica.

1492

C

A

T

A

L

U

NY

MedíMcíó
PER

.

GASTON GERARD

Sembla que es vagi notant un deixondiment dels•ca
tólics a Cátalunya. Prou i massa dormits fins ara, les
punxades de l'enemic fan obrir els ulls a molts deis
nostres homes, i cada dia que passa constitueix un
nou pas envers el despertament de la consciéncia col
lectiva deis ciutadans de dreta.
El despertar no ha d'ésser amb esperit de Iluita,
no. Som cristians, i aixó val
tant com dir que hem
d'ésser gent acostumada al dolor, a les contrarietats,
a les amargors de la vida. Jamai no será
per a nos
altres la vida més que un lloc de conquesta per a la
finalitat definitiva. I, per tant, les nostres actuacions
han d'estar amarades de caritat, d'amor al proisme.
Aquest que davant nostre ens ataca, ens rebaixa,
ens voldria quasi excloure del
món de la ciutadania,
és un germá nostre, amic o enemic en política, peró
a qui devem amor i caritat, perqué tal és el
manament
de la nostra religió santa. No ha d'ésser un moviment
d'odi el que ens aparti d'ell o ens hi apropi amb un
esperit de revenja. Ha d'ésser, al contrari, un movi
ment de conquesta de la seva ánima, un acostament
a les f onts més pures del seu
esperit.
Hem dit que no havia d'ésser de lluita la nostra
actuació, i hem dit malament. Volíem dir, senzilla
ment, que no ha d'ésser de lluita enverinada, de lluita
contra enemics, de lluita encesa per l'odi i la venjança.
De lluita, sí ; penó lluita pel nostre ideal sublim, con
queridor d'animes, acostador de voluntats cap a l'om
bra de la Creu.
I aixó, com obtenir-ho ?
*

*

*

Primeratnent, entrant ben endins de nosaltres ma
teixos i f ent-nos un deure de posar per damunt de
tot, l'amor ; amor envers nosaltres mateixos pel Crist ;
amor envers els germans que pensen i senten com nos
altres, evitant les rancúnies entre germans, entre fills
d'un mateix pensament i d'un mateix sentiment ; amor
envers els nostres enemics perqué ells, com
nosaltres,
són filis de Déu i hereus del Cel.
Primer, amar envers nosaltres en el sentit cristiá de
la paraula. Aquest amor ens portará a una vida in
dividual i familiar plena de sacrificis, amarada de re
nunciaments, amb un apartament total d'aixó que
sigui egoisme i conreu exclusiu del propi interés.
Precisament un deis mals que patim, i que ens ha
portat al moment difícil en qué vivim, deriva de qué
cadascú ha fet la seva vida, ha conreat molt els seus
interessos i ha procurat viure, a manera deis pagans,
pel "Deus venter est".
L'egoisme deis estarnents directius ens ha portat on
soin. Si els amos haguessin vist en cada obrer de la
seva fábrica un germá i un fill de Déu, altra
hauria
estat la seva manera de comportar-se i altra la seva
manera de viure. Els odis no s'haurien congriat entre
les nostre; classes treballadores i a hores d'ara la
germanor cristiana ens agruparia a tots.
Creieu que els estaments humils no la senten la
dolçor de l'Evangeli ? Creieu que ells també no es
vivificarien als mots de Jesús si no haguessin cregut
que restaven inútils per a la majoria deis qui es
diuen católics?
La lluita sense aquést primer element no pot re
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sultar altra cosa que lluita sense cor, no lluita noble.
I és per aquesta raó que els qui lluiten com a ca
tólics sense sentir en el seu cor la veritable esséncia
de l'Evangeli no fan altra cosa que desacreditar la
doctrina, ja que els altres no comprenen com de les
sublimitats d'ella en poden derivar fruits amargs i car
regats de verí.
Formem-nos, primer. I Iluitern, després. Que si es
tem formats en el Crist haurem de comprendre que lo
lluita no pot ésser altra cosa que amor envers els
altres ; i així esdevindrá lluita sense fel, lluita per
acostar les animes a Déu.
Els braços els hem d'estendre a dreta i esquerra;
que dreta i esquerra es necessiten per abraçar amb
abraçada de fraternitat.
*

* *

Segonament, si ens veiem obligats a defensar-nos,
lluitant, no ho fem mai més que en els límits preci
sos i necessaris per a conservar el
nostre patrimoni es
piritual. No f cm tasca inútil, que en aquest cas és f or
tament

pertorbadora.

Els qui es llancen a una Iluita desconsiderada per
a la defensa deis interessos
religiosos, que pensin
que aquests es defensen millor pels camins de la sua
vitat i del convenciment que pels viaranys del cop.
Ens cal defensar el que és nostre, el que ens
han llegat els nostres avantpassats. Peró amb seny
moderació i no perdent mai de vista la nostra con
dició de fills de Crist.
La lluita cruel, amb mitjans enverinats, allunya, no
acosta les animes deis altres a la nostra sublim doc
trina. Cal convéncer, i quan no puguem, recorrem
als nostres drets de ciutadans, peró no anem més
enllá.
El despertament católic es tradueix millor en les
époques de persecució que no en les époques de flo
reixement i de grandesa material. El sacrifici, fill de
l'amor, cal que ho aman i tot en nosaltres. Únicament
oamb el sacrifici estarem sempre a l'ombra de la Creu.
Per aixó nosaltres entenem que és obra fecunda,
sobretot, la d'agrupar els elements católics en fortes
entitots ciutadanes per a usar tant com es pugui deis
drets de ciutadania, millor que per a pegar als altres,
millor que per a pegar als nostres germans d'enfront.
L'anar a una processó en to de guerra, en to de
mánifestació externa solament, ens portaria a la con
seqüéncia de fer servir el culte extern com element
de Iluita, la qual cosa no havem de consentir mai.
Quan anem a una manifestació pública religiosa f em
ho amb esperit de fe, de caritat, d'esperança de
convéncer els altres de la bondat de la nostra religió
de les nostres creences. El contrari, resultaría contra
produent, ja que Déu començaria per no beneir-ho.
*

*

*

En un mot, hem de pensar, i no oblidar mai, que
el nostre problema és primerament un problema de
difusió d'esperit ; i aquesta difusió no s'obté amb
l'exercici de l'odi, amb l'esf orç merament nostre. Cal
que Déu el beneeixi, i Déu sois beneeix les intencions
pures i els actes confortats amb elles.
No deixem els nostres drets ; peró fem-los servir
per a tenir una més gran influéncia espiritual en els
altres, tots, de dreta o d'esquerra, que tots són ger
mans nostres, redimits per la mateixa Sang del Crist.
Desvetllem-nos, germans ; per?) desvetllem-nos en

cristia,

no

en

paga.

A

T

A

LUN

y

A

S

Vulgarítai

í

OC1

No fa molt de temps, d'aquestes
planyíem de la incultura i de la

sector del nostre
accentuant i, si no
una

ciutat

D'ençd

planes estant,
grollerio d'un

poble. Aquesta gro llena

es

va

raturem, Barcelona esdevindrá

plebea.
de la

proclamació

de la

República,

certs

elements que romanien ocults dins la penombra
de roblit i de la

indiferéncia, s'han co•locat da
Aquests elements vulgaríssims,
que aconseguiren imposar-se esgrimint l'arma de
la violéncio, són els responsables de la vulgaritat
vant les multituds.

rem5
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puerilitat de demanar als ho

d'esquerra que deixin de banda llur ideani i
adoptin el nostre. El que els demanem és

que
que es donin compte de la responsabilitat que
han contret amb el poble. Si s'han coblocat davant
les multituds, tenen el deure d'educar-les. Cal de
turar ronada de grolleria que es va estenent per
totc la nostra terra. Seguiu creient, si així us
pi" en les solucions esquerranes, pera no vulgueu
accentuar la incultura del poble. ?No us adoneu
que Barcelona comença de tenir un ctspecte mar
cadament plebeu? ?Si no heu perdut el sentit de
rolfacte, no noteu la mala olor que fa la ciutat?
El mal més gran que podríeu fer a la vostra
causa, seria que la gent culta i delicada establís
una Unía diviséria entre ells i vosaltres. Si arriba
aquest cas, teniu la causa perduda. El poble en les
vostres mans s'haura convertit en plebs. Actual
ment no us podeu aturar davant un quiosc. Les
publicacions de carácter esquerra, publiquen uns
gravats i uns articles tan immunds, que és im
possible ni tan sois fullejar-les. De Valéncia en:
arriba una revista que no poden sinó llegir-la els
que han perdut ja la sensibilitat. El Govern sus
pén els dictris que considera enemics de la Repú
blica, i en canvi deixa publicar impunemew els
que embruteixen el poble. ?No creu el Govern que
constitueixen també un perill per a la República,
els periadics que materialitzen la joventut i U lle
ven les ales perqué pugui volar lluny de les im
pureses de la vida? iQW en fard la República
duna joventut abjecta i embrutida? iÉs possible
que un país segueixi el cami del pro grés i de la
civilització, si els ciutadans en compte de perfec
cionar-se, accentuen les imperfeccions de la natu
ralesa humana? No us demanem que llance,u de
les vostres mans la bandera que simbolitza els
ideals dels que s'han atoblat sota d'ella. Alceu-la
ben alta, que en un régim democrátic les banderes
no es poden abatre; pera
allunyeu de vosaltres
totes les immundícies que materictlitzen els homes.
La moral és com la higiene, ningú no pot dei
zar de defensar-la.
Si no defensem respiritualitat del nostre po
ble, de seguida notarem els efectes de la influén
cia materialista.
En tots els pobles, a més a més de les activi
tats comercials que són necessáries per a la vida
material deis homes, existeixen altres activitats
més subtils i més alades. L'home no solament és
argila, sinó que porta a dintre una ánima feta de
llum. Quan resperit és el que predomina, neix rart
i la bellesa. L'única cosa que resta dels pobles són
les manifestacions pures de resperit. Grécia es
tará sempre per damunt de Cartago. Si el nos

que plana damunt el nostre poble. No s'adonen
del mal que fan a la causa republicano. L'elegan
cia no és incompatible ctmb la República. A Frctn
ça, posem per cas, no ocupen els cárrecs públics
els analfabets i els inclocumentats, sinó aquells
que- tenen aptituds per exercir-los.
Quan els ciutadans no ocupen el lloc que els
Pertoca, es produeix una pertorbació. Perqué ha
caigut la monarquía no vol dir que hagin de re
Presentar la ciutat els homes que no tenen cap
mica de prestigi. Ens conhorta resperança de qué
els homes incultes no seguiron molt de temps atri
buint-se la representació de la ciutat, perqué en
cara que ells s'hi opoSin, a la curta o a lo llarga,
triomfard la intebligbncict. Bis homes vulgars tor
naran altra vegada a entaf orar-se dintre del cau
d'on varen eixir en triomfar el nou régim
Seguravnent en cap Ajuntament del món es do
nen uns espectacles tan vergonyosos com els que
hem de presenciar cada setmana en el nostre. Els
regidors de la majoria empren un llenguatge tan
groller i tan vulgar, que es fa necessario la inter
venció de l'Obra del bon mot. Si els nostres an
tics consellers tornessin a ocupar el setial que
°empaven en el saló de cent, acotarien el cap ayer
gonyits de tenir uns successors tan mal parlats.
Sentim unes veus que ens diuen: els vostres atacs
van contra la República.
Aquesta afirmació és
completament falsa. Nosaltres no combatem lct Re.
Pública, sinó la glolleria i la incultura. És intole
rable que cada vegctda que poseu de mctnifest els
desencerts de resquerra catalana, us slurtin amb
la mateixa cartl.ó. La. República está per damunt
de les anécdotes i les petiteses dels capdavanters
de resquerra. Ningú no ens pot negar el dret de
fiscalitzar els actes d'uns homes intolerants que no
permeten que els adversaris exposin llurs opiwions.
Cal reaccionar contra l'actitud deis esquerrans.
No ignorem que en tots els pobles del món hi ha
Partits d'esquerra. Es impossible aconseguir que
els homes tinguin una idéntica visió del món i de
la. vida, perqué
les nostres idees i els nostres sen
tments eston d'acord amb la posició que hem
adoptas. L'home que esguarda el món des d'un
Pendís de
que
tre poble esdevé vulgar, la bellesa estendra les
aquel que muntanya, no el veura igualment
ha aconseguit arribar al cim. No cau
ales i fugird de nosaltres.

,
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Del món del treball
La

trágica situació

Ja ho hem dit i no cal pas repetir-ho. La baixa
de la pesseta i el consegüent lógic encariment de la
vida, exigeixen la puja deis jornals i de tot llinatge
de sous fins a posar-se a to amb'ers preus progres
sius deis articles necessaris a la vida humana
La "trágica situació" esdevé perqué la puja deis
jornals encareix els productes a qué s'apliquen i els
impedeix la competéncia i per tal el consum llur en
els mercats, cosa que fa impossible la producció nor
mal.
Pobres obrers !
La producció cara és la ruina d'avui i la fam per
a demá.
Qué fer ?
La solució sois té un camí : l'abaratiment de la
vida.
Aquest camí solament pot emprendre'l el Govern.
Per obtenir aquest fi, el Govern té dos mitjans :
una política de proveiments aciengada (que és el mitjá
que usen tots els governs del món civilitzat) i la re
posició del valor ef ectiu del nostre signe monetari,
de la pesseta.
Ha de confessar-se que el Govern ja ha fet i en
cara fa esf orços gegantins per aconseguir aquest ob
jecte. Quin horror i quina sorpresa es produiran en
conéixer-se l'import, el cost d'aquests esf orgos i la
seva terrible inutilitat ! El Govern no ha volgut, q
no ha pogut, fer el que
és necessari per minorar la
cotització de la pesseta i és, a més, l'únic mitjá : una
política d'autoritat, de pau, de seny, d'ordre públic,
d'apaivagament social, d'economies raonables. Res
d'extremismes, res de sectarismes, res de socialis
mes, res de d'exclusivismes, res de teorismes, res de
partidismes, res de cobejances, res d'utopies. Gover
nar amb el concurs de tothom i per a tothom. Heus
aquí l'única manera de resoldre el conflicte paorós
a qué ens porta la trágica situació de
qué parlem.
Cal dir, encara que sigui evident, que el socialis
me, les doctrines político-socials del socialisme
que estan arruinant Anglaterra,
no ens
salvaran
d'aquesta trágica situació, sinó que l'agreujaran fins
arruinar també Espanya.
—

—

La guerra civil obrera
La U. G. T. i la C, N. T. segueixen lluitant af erris
sadament pel domini del camp obrer. Cada dia es
registren episodis 'dolorolos d'aquesta lluita obrera
que tantes víctimes callades produeix.
La U. G. T. es queixa amargament de la classe
d'arguments que usen els obrers afiliats• a la C. N.
T. i els afiliats a la C. N. T., deis mitjans que em
pren els de la U. G. T.
Els arguments de la C. N. T. són : la pistola, el
ganivet, la tranca, la coacció fins a impossibilitar
los de treballar, dels obrers que es resisteix a cotit
zar en els seus Sindicats.
Els mitjans que empren per igual fi els afiliats
a la U. G. T., són : la pressió, o el favor oficial (se
gons els casos) i la mateixa coacció a l'obrer inde
pendent fins a matar-lo de fam. Si fa no fa, tots

són uns. La moral societária dels dos bándols és la
mateixa : tots els mitjans són lícits per tal de triom
far. Com acabará aquesta guerra civil ? En els dos
bándols hi ha forces ingents, poténcies polítiques

poderoses.

Les víctimes ?

La rebaiza deis

Qui

no

les coneix ?

jornals

Mentre que a Espanya es centupliquen les vagues
que tenen per objecte l'alga dels jornals, arreu del
món es treballa per rebaixar-los.
Aquest f et tristíssim hauria de f er cavillar a tots
els qui s'interessen per les qüestions socials, prin
cipalment els cabdills deis obrers i els directors deis
Círcols d'Estuctis.
Davant aquest f et, és inútil la inhibició deis cri
dats a estudiar-lo i a ,proposar mitjans per a suavit
zar-ne les conseqüéncies.
No es suavitzen, com molts creuen, callant-lo o
prescindint-ne. Cal dir a l'obrer tota la veritat perqué
es f aci cárrec de la seva situació i obri segons ló
gica. A la Gran Bretanya, en aquesta hora social
gravíssima, els cabdills deis laboristes no li amaguen
res, a l'obrer, i així obtenen d'ell tota la collaboració
que

en

necessiten, estalviant-se,

a

més,

campanyes

absurdes i lluites inútils. Per qué f er batre els obrers
per objectius inassolibles quan no contraproduents?

Fets diversos
A les conques mineres d'Astúries s'ha arribat a
acord entre patrons i obrers. La jornada de set
hores és un f et. Ara bé; cal que les noves condicions
de treball permetin de vendre la hulla a preus cor
rents. Aquesta és la qüestió.
El programa d'economies del Govern de l'Im
un

—

peri comprendrá especialment
ció

en

el que afecta els

cionaris.

sous

nova reglamenta
gaudeixen els fun

una

que

El termini de dos anys, actualment en vigor, ne
cessaris per a passar d'una categoría a l'altra, será
elevada a tres anys.
Lés pensions de retir seran rebaixades del 8o al
75 per ioo, i les de les vídues de f uncionaris no po
dran ésser superiors al 45 per loo en comptes del 6o
per 'o°, del sou que gaudia el finat.
Hom diu que a les fabriques de teixits de Sa
badell s'ha pogut observar que d'uns dies engá el
rendiment deis obrers minva en ordre a la produc
ció. Hom diu que estan disgustats perqué aquelles
fábriques no s'ha aplicat la mateixa norma de les
de Terrassa.
Sembla que les directives indicades per Stalin
de qué d'ací endavant serien suavitzats els métodes
comunistes, troben la seva confirmació en el fet que
hi hagut trasllats en el personal de la G. P. U. i de
qué per altra banda han estat posades en llibertat
unes 700 persones detingudes i que romanien a les
presons de Moscou. També han estat posats en lii
—

—
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bertat molts d'obrers detinguts
—Deis

República
no

en

en

altres localitats.

petits conflictes obrers esdevinguts
d'Andorra i que foren

queden ni

tan

a

la

exagerats, ja

rastre.

Els Bisbes d'Holanda, interessant-se pels hu
una prudent rebaixa en l'import
deis arrendaments. Cal dir que alguns propietaris ja
s'anticiparen a tan bons desigs.
Els obrers flequers es queixen de la seva si
tuació i denuncien la massa falaguera situació deis
patrons a costa deis consumidors. Caldria esbrinar
go que hi hagi de veritat i ordenar-ho be.
La divisió produida per la crisi financiera

mils, han sollicitat
—

—
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d'Anglaterra

en l'enorme massa obrera de les Tra
de Unions, que constituiren el gran partit obrer pre
sidit per MacDonald, de tan alliçonadora história,
portará conseqüéncies transcendentals en tot el món
obrer i ádhuc en el món polític europeu. Ja es van
iniciant.
L'arbitraria disposició del ministre de Finan
ces en la qual s'arrabassen als Sindicats obrers els
privilegis de qué legalment gaudien, corrí el de no
haver de posar timbre a les lletres de les seves opo
sicions bancáries, s'ha fet arbitráriament extensiva
als contractes i actes económics de qué també esta
ven lliures els
Sindicats. Governen els socialistes1
—

~Itdreal J4.t

Els ferrafremols de

Plmtn..t

Manágua

Se/mana Santa de 1931
les nostres mans les notes del dietari
germans de les Escoles Cristianes del Col
legi de Managua referents als dies 31 de marg i
del fins al 7 d'abril, go és, del dimarts sant fins al
dirnarts de Pasqua inclusius, i elles ens confirmen i
f ata més viva la impressió que a tots ens causaren
les noticies, ja conegudes per la premsa, explicant

Tenim
d'un deis

en

la destrucció de la bonica ciutat de Managua,
pels terratrémols ocorreguts durant aquells dies, i
que tantes víctimes ocasionaren.
Hi ha peró un detall, no manifestat en cap de les
noticies de premsa que hem llegit, que fa pensar en
la má de Déu mostrant una vegada més la seva
Justicia i santa ira contra els mals cristians profa
nadors deis dies sants.
S'havia organitzat per aquells dies un programa
de festes vora el mar, no faltant-hi balls i altres di
vertiments gens cristians. La calor hi convidava. Les
passades f estes del diumenge de Passió i de Rams
ja s'havien aprofitat per a divertir-se esbojarrada

nos

ment.

Els ministres del Senyor prou predicaven i ad
vertien. Les seves paraules no trobaven ressó en el
cor deis cristians paganitzats.
"Fills meus, els va dir el senyor Bisbe el diumen
ge de Rams, el meu cor está vessant de pena en veu
re el que us proposeu f er aquests dies sants ; fills
meus, no provoqueu la justa ira de Déu."
No en fan cas. El programa ja está fet i cal anar
endavant.
I f ou el dimarts sant, a les deu del matí, que el
Primer terratrémol sotragá la ciutat de Managua,
amb l'ensorrament d'alts edificis, incendis, etc. que
ocasionaren més de 1.500 morts i prop de 6.0oo f e
rits.
Heus aquí breument resumides les dades que ex
bajen-1 de dit dietari.
Dimarts sant, 31 de marc.-- A les deu del matí
hi ha la primera sotragada. Espeteguen les bigues
jásseres. Les parets s'esquerden i cauen. La terra
tremola. Una gran nuvolada de pols s'estén arreu.
Se senten f orts sorolls soterranis i tot d'una una gran
fumera indica que s'ha calat foc al mercat. La gaso
lina dipositada al mercat explota. No hi ha aigua
ni Ilum ; tot ha quedat interromput.

La majoria d'edificis estan ensorrats : la presó,
l'hospital, carrers sencers, algunes esglésies, etc.
Les tropes americanes organitzen els primers au
xilis.
Tot el día

no

paren de sentir-se sorolls i

sotra

gades.

L'incendi comengat al matí va seguint amb més
intensitat segons el vent. No és possible descansar.
Durant la nit es repeteixen quatre sotragades ben
f ortes. La llum de l'incendi illumina les runes del
palau presidencial i d'altres. Una gruixuda catifa de
cendres escampades pel vent, cobreix tota la ciutat.
Dirnecres sant, 1 d'abril.— Segueixen les sotraga
des i el foc. Familiars i amics van cercant entre les
runes els cadávers deis seus. Op hi hagué més víc
times f ou al mercat. Era l'hora de més concurrén
cía i el pánic augmentá les víctimes que ja havien
f et i feien el terratrémol i el foc.
Arriben auxilis de fora. El collegi deis germans
s'ha conservat molt ferm i per aixó s'hi refugia mol
ta gent. A la capella s'hi guarda el Santíssim Sagra
ment de les altres esglésies i capelles de la ciutat
que estan en més perill.
Els terratrémols van disminuint. El foc, peró,
para.

no

Dijous sant,

2

d'abril.—Es celebra,

com

es

pot,

la solemnitat del dia. Hi ha gran pánic per raó de
l'incendi que va destruint els carrers principals, cre
mant-se també el palau arquebisbal i el del govern,
i també pels molts robatoris que succeeixen, de ma
nera que es declara l'estat de guerra.
Per impedir que el foc avanci més són ensorrades
amb dinamita les cases que estaven en perill.
Divendres sant, 3 d'abril.— El foc sembla ja do
minat. Ha destruit el que de millor tenia la ciutat :
edificis oficials, principals hotels i bancs, magatzems

l'importancia. Es segueix extraient cadávers. Els ali
i es treuen d'allá on es pot.
Dissabte sant, 4 d'abril.;— La gran preocupació
són els molts cadávers que entren ja en putrefacció.
Es veuen escenes molt commovedores.
Fins famílies molt acomodades es troben en la
més gran miséria dernanant un mos de pa i aixopluc
per amor de Déu.
Pasqua de Resurrecció, 5 d'abril.— Continuen els
ments escassegen
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tráfecs per a recollir els cadávers, assistir els f erits
i salvar tot el que es pugui, que no hagi estat des
truit

o

cremat.

Els carrers es veuen oberts de dalt a baix amb
fondes escletxes. Se senten encara algunes petites

sotragades.

Pasqua, 6 d'abril.— Tenen lloc les hor
de vandalisme indignes d'un país
civilitzat. Hi ha noves sotragades, alguna d'elles bas
Dilluns de

roroses

escenes

tant f orta.

Dirnarts de Pasqua, 7 d'abril.— Hi ha el perill
d'una gran infecció i aix6 motiva una disposició
per a que tothom sigui vacunat. Els transeünts
són

A

parats

a

S

O

Ci

A

les cantonades i si no porten la
els vacunen tot seguit sense

tar vacunats

senyal d'es
contempla

cions.
El senyor arquebisbe reparteix els queviures que
els sacerdots deis pobles veins li han enviat.
La ciutat de Manágua és un munt de runes.
Fins aquí les dades del dietari.
No som nosaltres els qui hem de dir si f ou o no
un cástig del cel.
Qui sap els secrets de la justícia divina? Amb tot,
pero, no ens sabem estar de dir que si no ho f ou
ho podia haver estat.

~TO-ft~ intuí rczaf rIzedy
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Palau de la dolor
PER

Vaig visitar, fa pocs dies, un deis palaus més grans
de la dolor humana. Lluny de poblat, a cinc
quild
metres de la capital, dalt d'una comella, s'aixeca el
palau de la viva dolor, d'aquesta dolor que agullona
tantes ánimes, i tants de pobles, molts cops, donen
un percentatge grandiós. Em refereixo a la
casa deis
orats, apellada més comunament, de manicomi.
Allí van a parar els malalts adés de malaltia
heretada, adés de malaltia que pervé de les xacres
de la vida. Peró, ai las que de vegades aquestes ma
lalties, no vénen així com així, no vénen per un
tres i no res. Qui no diu que l'oradura a algú
pervé després d'haver malversat la seva fortuna, com
a altre per la incontinéncia, la crápula,
el vici que
dissipa les ánimes com els cossos ? Quants no en
podríem comptar, i els metges amics de l'establiment
benéfic, del palau de la dolor, podrien dir-nos-ho,
d'orats a qui la terrible malaltia que en molts in
guarible, consum de mica en mica, com la candela,
els pervé tal com han atemptat obertament contra Ja
llei de natura ? I ara no vull ja dir que l'oradura, en
línies generals, vingui pel mal ús de la vida; ja en
començar aquestes ratlles assenyalava dues classes
de malalts, així en termes, no médics,
que d'aix6
poc en sé,
sinó en termes d'expressió vulgar de
la qual l'escriptor ha de valdre's
i ací en tenim
un cas faedor
per tal de f er entrar a l'esguard ;
a la dretura del gran públic,
una divisió general d'u
na malaltia tan terrible com la bogeria.
I tant com n'és dé terrible, aquesta malaltia! Jus
tament el mot de boig, d'orat, sinonim de desequi
libri, és un mot d'ús tan corrent, motiu pel qual ha
de tenir un anotament d'acollença i significança ben
humana, ben comprensible, de la malaltia.
Jo, en eixir de visitar, durant tota una tarda, acom
panyat del metge amic, el palau de la dolor, vaig
sentir una tristor aclaparadora. La curiositat que
m'envaia així que anava visitant les dependéncies,
anat amb l'esguard corrent d'ací d'allá i fent tota
mena de preguntes que el metge amic, amatent, cm
perdoni altre cop com Ii ho diguí en acomiadar-me,
no em permetia de fixar-me massa
atentament en
la desgrácia que tanca una cosa consemblant. Fou
a la nit, tot sol, que viu passar davant de mi l'orat,
,

—

—

—

—

JOSEP MIQUEL

1

MACAYA

els orats, que havia vistos feia quatre hores, als pa
a l'hort, a la sala de lectura,
al dormitori, ací els
rebels, allá els més rebels, a una part aquells no ata
cats tan f ortament, a l'altra aquells, ai las, Déu meu!
que no tindran repbs humá..Els inguaribles condem
nats tota la vida al cervell desbocat, pernabatent,
com un cavall sense brida. I
aleshore's anava recor
dant fil per randa les coses que els meus ulls ha
vien vist i tot alió que la nieva curiositat anava pre
guntant. I veia l'home, com la dona, el jove com
el vell, i ádhuc l'infant, per tal corn infants i tot
vaig veure-hi, espremuts per la dolor, f ent mil ges
ticulacions, dient mil coses, fent mil positures. Sa
beu qui eren ? L'un metge ; l'altre periodista ; un al
trp pagés, un altre doctor en lletres... així; quants ?
Doncs un miler, pel cap baix. Jo cm trobava en un
deis manicomis més gran d'Espanya i de fama mun
dial.
El palau de la dolor, que he vist de tan a prop,
tan de f rec a frec, em feia aixecar l'esguard devés
el bon Déu per tal que mai de la vida no trenquem
l'esguard i l'obrim a les tenebres a aquells sants
deu manaments, do divinal, de la divinal llei, deu
trossos que són del nostre cos hurná. I que mai, en
cástig de les nastres desviacions morals, no ens sigui
arrabassada la joia tan preada, sense preu, de l'ente
niment.

tis,

—

OBRA

INTERESSANTISSIMA

1:ánima de Santa Teresa
de

Jesús

Infant

pel

P. Ignasi Casanovas, S. J.
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eamal~
És molt comentada

celona,

arreu

i hom censura el
excepte del Governador.

Maura

—

a

Burgos,

i

la vaga

procedir

general de Bar
de les autoritats,

Melquiades

a

Gijón,

les Corts.

El President del gabinet treballa de f erm en
l'acoblament de l'Estatut catalá amb la Constitució
—

en

projecte.

Comissió de Responsabilitats es pren ser'o
sament el seu carácter jacobí de Comité de Salut
Pública, ordenant l'empresonament i processament
de tots els homes públics que prengueren part en
les Dictadures i propugnant el procés de don Al
fons de Borbó, ex-rei d'Espanya. Aquest nou ves
per polític és vivíssimament comentat.
Fracassa una conspiració comunista a Jaca, re
lacionada amb les vagues generals consabudes.
Les forces mercantils d'Espanya reunides a Ma
drid, demanen al Govern l'ús enérgic de l'autoritat.
El Ministre d'Instrucció Pública es rectifica ell
mateix disposant que puguin ensenyar, com fins ara,
els mestres que no tenen títol oficial. Ha causat
—

bon

aquesta rectificació.
Continuen els empresonaments deis generals de
les Dictadures. Sembla que es fará una excepció
amb el general Sanjurjo, director de la Guardia ci
ef ecte

—

vil i home de
—

confianga del Govern.

Resulta erigada de dificultats la

f rancament

—

rebels,

en

els

jornalers,

etc.

El govern de Prússia fa estalvis al

pressupost

milions de marcs or.
Els católics alemanys funden una grandiosa as
sociació de defensa contra el bolxevisme.
El tribunal de la Haia, per vuit vots contra set,
declara que el projecte duaner austro-alemany és
incompatible amb el protocol de Ginebra.
Es rendeixen els sublevats de la república de
Xile.
Queda restablerta la pau entre la Santa Seu i
l'Estat italiá per haver-se posat a la raó el Duce. El
Papa, no cal dir, ha portat amb suma enteresa i sua
vitat les negociacions.
É.s molt elogiada l'actuació del Ministre d'F s
tat espanyol a Ginebra en la C. N. El personal a les
seves ordres el secunda bé.
La nació mexicana, tan maltractada pels seus
explotadors, formará part de la Societat de Nacions
mercés al senyor Lerroux.
Hoover es mostra molt apesarat per la greu crisi
económica mundial que compromet la poténcia ian
qui universal. El pobre n'está queixós. No es creu
que torni a presentar la seva candidatura.
La present reunió de la Societat de Nacions
ofereix poc interés. Quan es tracti del projecte de
desarmament definitiu...
El govern vienés domina fácilment la subleva
ció de les milícies comunistes de l'Alta Sillsia. Són
detinguts els cabdills del moviment revolucionan.
per

200

—

—

—

—

—

—

—

—

implantació

de les

primeres reformes agráries.
la suspensió d'El Siglo Fu
turo, órgan prestigiós del P. N. C. (integrata) i d'al
—

no

mitgers, arrendataris,

pro

nuncien dos discursos de tons relativament gover
namentals, com a próleg deis que pronunciaran aviat
a

toses, quan

Sorprén moltissimb

tres dos diaris católics de províncies.
Es publica una notabilíssima Carta Pastoral del
Bisbe de Taragona, doctor Goma, sobre les presents
eircumstáncies. Resulta un veritable monument pas
toral.
Es desenrotllen sagnants successos de carác
ter republicá-nacionalista a Bilbao.
Acaben brillantment les grans maniobres mi7
litars del Nord, pel que han quedat aconseguits bri
llantíssimament tots els grans objectius militars pro
posats. La pau tan compromesa, queda per sempre
més assegurada.
Prossegueix discutint-se el projecte de consti
tució atea-despótica. S'han pronunciat notables dis
cursos combatent-la, entre els quals és digne d'es
ment el de Raimond d'Abadal.
Es prepara una gran escomesa a la lliura ester
lina per tal de deslliurar la pesseta del seu poder. Es
rnobilitzara, a l'ef ecte, l'or que calgui.
La indisciplina social va estenent-se arreu d'Es
—

Congrés d'obrers cafólícs

El

d' llfrech

—

—

—

panya.

Es fa un gran homenatge de desgreuge al cap
de la Generalitat
r
de Catalunya per les ofenses que
en la vaga general última. Éls
obrers resten

entusiasmats.

Prossegueix

pacíf icament.

Axreu de

el tancament de tallers i

Catalunya

fabriques

s'observen actituds

sospi

Ja hem dit diverses vegades que no estem aquí
per omplir la CATALUNYA SOCIAL de notícies, sinó
per

a

treure substancia de les que puguem

o

més

convinguin. Aquesta noticia del Congrés Católic
d'Obrers d'Utrech, bé mereixeria llargues planes per
donar-ne compte. 150.000 obrers presents, or
dre perfecte, entusiasme delirant, organització me
ravellosa, f ruits eficients...
Pot algú calcular el temps, els esf orgos, els sacri
ficis, •els recursos i els homes, i els encerts que es
necessiten per portar a cap una obra com aquesta?
Pem-nos la composició de lioc de go que suposaria
i moltí ssim més
Catalunya, tina em
a Espanya,
ajudeu-nos a remerciar els homes
presa semblant
socials holandesos, i a felicitar-los com es mereixen,
a

ingent, per tan admirabilíssima obra.
Hurra pels nostres germans de la nostra germana
Holanda!
per tan
•
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A

A Granada

—

Nolíciad

a

plaga de l'incendi de boscos ha

Espanya.

A la

que

causa

estat gene

Solament al regne de Valéncia s'han
cremes el perjudici de les

que

cregui ésser al

de Lleida

interessant

causa

dispo

mal efecte l'an

són incalculables.

En la solemnial obertura de la Cambra deis Co
d'Anglaterra, el capellá encarregat deis serveis
religiosos va resar les pregáries a Déu per l'éxit deis
treballs, fervorosament repetits per tots els membres
del Parlament. En el Parlament espanyol quatre-cents
"jabalíes" es tirarien sobre qui els proposés tan ra
cional mesura.

L'A juntament socialista de Madrid, que troba
en caixa 72 milions de pessetes, ja
té un déficit d'al
guns milions.

muns

Ha cridat l'atenció que siguin professors d'Es
coles Normals els que hagin donat lloc a dos fets
tan vergonyosos com el d'esborrar, a Toledo, el nom
gloriós d'Alfons X, d'una placa histórica, i a Axila
mateix
permés posar en dubte el valor literari de
les Obres de Santa Teresa de Jesús. Que en fa
d'anys que van malament les •Escoles Normals !
—

Córdova, el diputat Perer
cremar convents i esglésies.

Provincia

una

Estranger

—

Al Gran teatre de
excita el poble a tornar a

I

tipatia que demostra el ministre de Foment contra !a
Confederació Hidrográfica de l'Ebre.
El mateix passa al veí regne d'Aragó. Els danys

registrat aquest estiu 55
quals és incalculable.

—

ningú

—

—

ral

hi ha

La "Gaceta" ha publicat
sició sobre cases barates.

Les últimes pluges, en moltes cómarques han posat
punt a la secada que tant de mal ha fet a Catalunya.
Grácies a Déu!
La

no

C

calde.

Espanya

—

O

El rei d'Anglaterra s'ha rebaixat ehl mateix so
mil lliures esterlines de la llista civil a fi d'alleujar les
cárregues al poble. Es creu que el seu lloable exem
—

ple será seguit

en

que cobren de

l'Estat.

Els ministres i
ple del rei.

moltes altres nacions i per tots els

empleats anglesos han seguit l'exem
4~44AWANY44•VV4WAN

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

Senyor Jesucríst

SOLER,

Prev.

(Segona edició)

profusament illustrada amb gravats i vinyetes,
rústega Ptes. 2; enquadernada, Ptcs. 3,50. Amb tela i
tells daurats, Ptes. 5. Amb pell badana i cantells daurats,^Ptes. 10. Amb
pell xagrí i cantells daurats, Ptes.
en

can

14

La Beata Bernardeta de Lourdes
per
En

rústega.

l'ABBÉ BLAZY.
.

.

Traducció per Mn.

Ptes. 1,50

JOSEP FORN,

Enquadernada

.

.

Prev.

Ptes. 3,—

Hístóría duna ánínia
escrita per ella mateíxa. Santa Teresa de l'Inlant Jesús
Traducció directa del francés pel P. LLUIS DE SANTA TERESA, C. D.
Edició amb 20 gravats fora text.
En

rústega

.

4~~~14414"11¦41~4

.

Ptes. 3,25

Enquadernada

Ptes. 4,75
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Senyoretes
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Acaba de sortir

FOMENT DE PIETAT

PSALTERI

Biblioteca

TEXT

VERSUS

Espirituals
Ignasi de Loyola
—

preparació

Casanovas S. J.

fototípia
de Sant Ignasi de Loyola.
una

PRÉSTECS

SANT EVA NGELI

DEL

»

PSALTERI

—

finques

HIPOTECARIS

BARCELONA
Aragó, 231, pral.
Teléfon 73105

JA SOU

NOTES

NOTA.
Atenent a l'Indole especial d'aquest llibre, la versió és
feta dIrectament de l'original hebrea, anib 'anotado de les va
flauta prIncipals dels LXX 1 de la Vulgata. Seguelxen el text un
Index numenc dels Psalins, un Index alfabetIc 1 un Index de llar
argurnent I distribució ene! Breviarl Roma.

Preu: 3 Ptes.

i venda de

DEI,

I

DE

Si la Sagrada Escriptura és, en son conjunt, el gran
'libre on la divina Providencia ha volgut deixar-nos
la seva revelació escrita, el Psalteri de David ve a
ésser com el cor d'aquest,Ilibre. Ell resumeix en certa
manera el més bo i més bell d'aquesta obra divina. Si
és el compendi millor de la Llei Antiga, és també la
millor preparació de la Llei Evangélica.
De més a més: el Psalteri exceldeix sobre els altres
llibres sants com a llibre d'oració litúrgica, Amb els
Psalms Déu ens dona la manera de lloar-lo i glorifi
car-lo dignament. Per aixó els psalms constituken
l'oració litúrgica del poble d'Israel. Que ells siguin
també una oració predilecta del nostre poble cristiá,
com són.una oració diaria deis sacerdots.

per

Compra

HEBREU

COMISSIO

IMPORTANCIA

d'aquesta Biblioteca

Llibre de 300 págines amb

LA

CÁNT1C DELS CÁNTICS
de publicació imminent. Les ánsies fervoroses mani
festades pel nostre poble fide!, especialment per la
clerecia, de veure prompte en les seves mans aquest
llibre utilíssim, ha motivat la seva publicació a part.

EXEllidi [nabab
ignasi

VULGATA CLEMENTINA

PSALTERI,PROVERBIS,ECLESIASTA,

Ja ha sortit

teoria

LA

L'ORIGINAL

El Psalteri, o Llibre deis Psalins, forma part del
volurn IV de LA SAGRADA BIBLIA, en curs de publica
ció. Aquest volum está integrat pels llibres:

—

el volum tercer

DE

L'• OBRA

Autor Text Directori
Comentani
Explanació
—

DE
DE

deis Exercicis
de Sant

SUBSCRIPTORS
E

CATALUNYA
.M.111_11LIAAJLIA.11.1.11.6.11.
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Apartat 782

Peritatge, Professorat mercantil

Cavallers, Senyores, Joves
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!'Angel,

Avinguda Portal
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Fundada
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CONSELL DE
Germá:

juguis

BON GERMÁ.

la Loteria; la millor rifa és l'estalvi. Peró si algun dia tens aquesta
Loteria i estanc del carrer de Fivaller (abans Ferran VII), núm. 32
(prop al carrer
no

a

tabacs, timbres, segells,

etc.

—

feblesa,

recorda't de la
on trobarás

d'Avinyó),

No t'oblidis del bitllet de Nadal.

Quan la pluja flagella les finestres i la caigu

da de les fulles ens confirma que
l'hivern
es troba ja entremig
nostre, no debem permé
tre-li qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excellent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS totes les afeccions de
les vies respiratoríes, que son lés més
castiga,
des durant l'estació d'hivern.

PU B LICITAS

De venda

Farmácies,

NO

en
a

lotes les bones

Ple.1. 5100

VACILI I

Convé també

tenir

en

el. flasc

COMPRI

XAROP

PUIG

compte que la

Pom,Au P1116

completa l'acció del XAROP. perqué la
fórmula conté els productes volátils de
eficacia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
ATENES A.

G.—Provenga,

157;

seva

mes

Harcaluna.
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