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La qüeshó agráría
S'ha dit i s'ha repetit en tots els tons que a Ca
no en tenim de qüestió agraria. Dos mo
tius la fan impossible: la divisió de la pro pietat

taInnya

rústica (divisió fins i tot excessiva en molts casos
Pels efectes del crOdit) i els sistemes jurídics d'ex

Plotació
torn al

plotació.

de la terra, sistemes que van girant en
parcerict o de societat en l'ex

contracto de

Mitjançant aquella

divisió de la

terra Ii és

molt

fácil a tothom résser pro pietari. I així són molts
els qui, havent de treballar de jornalers durant
determinados Ooques de rany, es dediquen al con
reu de

dir

les

terres

prapies

durant la resta. I

no

cal

quin sentit mé.1 fort de pro pietat

Petits

propietaris,

tenen aquests
que estimen la terra per tal com

conreen directament i personalmentl
Al costat d'aquests hi ha la classe mitjana de
de tots els seus pobles i viles, ami' ter
res suficients per a un bon passament, pera sonso

Catalunya,

gaires alts ni baixos i
cap

sobres ni

sense

reserves

de

mena.

després el tipus del pro pietari benestant, que
és també molt general, al qual li és permesa una
vida un xic ampla i folgada, pera a condició de
qué mai no descuidi el contacte ami' el patrimoni,
quC n'administri bona part directament, que es
guardi les terres ami' cura i sense deixar-se em
Portar per la percsa ni el descuit. Sortosament, el
tiPus del pro pietari gran, senyor del seu territori,
Practicant rabsentisme i el vici a la ciutat, és poc
menys que desconegut en aquesta terra nostra; i
els pocs exemplars que n'hi ha ho són millor de
gent que
O

esmercen

indústries que

les

no

clesvagats

activitats en negocis
el sentit de senoritos

seves

pas

en

i viciosos.
A un panorama així ajunteu-hi una altra divi
3ió de la terra entre el pro pietari directe i el qui
treu el 'domini útil o pro fit immediat, com
es'
Practica mitjançant els
de parceria
(el fonament deis quals és elcontractes
de la divisió entre els
dominis directe i domini útil) i tindreu una idea

completa del

panorama agrari.
.Davant d'aixd iés possible rexistancia de qües
ttons agráries si aquestes no són provocacles arti
ficiosament, sense altra finalitat que la revolucio
nostre
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naria, De tant en tant es produeixen qualques
Problemes locals o comarcals, és cert. No podem
pas pretendre que els nostres sistemes de conreu
siguin d'una perfecció tan gran que no tinguin
tares ni dificultats. Pera són aquellos qüestions
tan excepcionals, tan poc freqüents, que gairebé
no mereixen el dictat de qüestió agraria prapia
ment dita aixi, en termes generals.
Fa uns quants anys que, acompanyant nosaltres
un pro fessor de Dret vingut d'altres torres d'Es
panya en una excursió a través d'aquests proble
mes, ens hagué de confessar
eh, horno d'idees
esquerranes i radicals—, que solament així veia
ciar com dins de Catalunya, on el sindicalismo ha
pres tan fortament en els ambients industrials i
ciutaclans, no hi hagués socialismo ni sindicalisme
camperol. Ami' la divisió de la pro pietat i ami' la
parceria (en tots els seus rnatisos) que veritable
ment associa el capital terra i relement treball per
a l'explotació d'ella no són pas possibles els greus
problemes socials que afecten altres torres i altres
—

regions espanyoles.
gravíssims han pogut pro
primer, la lleugeresa i r es
perit uniformistct (aquest uniformisme estúpid
corrent a Espanya) del Govern provisional de la
República, que ha dictat decrets que res haurien
Solament dos pecats
ragitació actual:

moure

de tenir a veure ami' Catalunya; i segon, l'agita
ció a la qual es creuen obligats certs homes pa
blics pel sol fet de qué ens trobem en un moment
excepcional que ells en diuen revolucionan.
Conseqüéncia d'aixa ha estat la negativa deis
parcers i rabassaires a Murar els fruits de la
terna infringint aixi els contractos estipulats ami'
els pro pietaris d'ella; les instancies de revisió pre
sentados als jutjats sonso motiu ni salta i ami' el
sol propdsit de creure que la terra passará a mans
del treballador del camp, i la pertorbació del crd
dit agrícola i deis preus deis fruits que aixd pot

portar

com

tuació

sense

a

conseqüéncia gravíssima d'una

fonament raonable.

ac

1 com si no tinguéssim prous problemes greus
aquest moment histdrie, ara s'hi ajunta aquest
altre mogut per dintre—i aixa és més trist que
res— per mdbils exclusivament polítics i
revolu
en

cionaris.
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Sant cristiá ; vós ací?

Senyor Jordi ; em plau de trobar-vos, assegueu
si us plau aquí davant ; ei, si aneu tot sol.
Amb qui voleu que vagi? De vós se'm fa es

—

vos

—

trany amb fills i néts com teniu, sense comptar la vos
tra esposa.
Els tinc tots a Montserrat, i avui que és dis
sabte, me n'hi vaig un parell de dies.
Doncs mireu, jo cap a Balsareny per mor de
les garrof es, a veure si es pot fer algun negociet.
Que Déu us hi ajudi; qué s'ha de fer.
Llavors, de sobte, cm van venir a la memória els
pensaments d'abans de llevar-me.
Creureu que aquest matí pensava en vós ? De
via ésser un prenunci de la nostra topada, encara que
no la podia esperar, perqué poc hi deveu anar pels
carrils tenint cotxe.
Cotxe ? Jo cotxe ? Que m'heu pres per xófer ?
Em semblava haver-vos vist un dia per la re
forma amb un Studebaker.
—

—

—

—

A

vol comprar auto

es

Abans d'ahir, mentre m'estirava al llit de bon ma
tí per f er-me passar la mica de son que encara cm
quedava, estava pensant : "Que temps fa que no he
vist l'Esteve Piulacs... Oh, i que he sentit crir que
guanyava diners i que mai no tenia vagues a la seva
fábrica... i vet aquí que ara no cm recordo si té auto,
pero ja en deu haver comprat un, si és que no en
tenia, perqué és una eina que va bé per la gent de
negocis i pels que es volen divertir també..." Ben
aviat, peró, em vaig oblidar d'ell i de la seva ombra.
Vaig mirar el rellotge : eren les set i jo havia d'a
nar a Balsareny en el tren que surt de les Arenes a
les 8'23. No tenia temps per perdre ; salto del llit,
em vesteixo, m'arreglo el maletinet, menjo quatre
queixalades de qualsevol cosa i ja sóc en el 56 que
cm porta Gran Via enllá, baixo escales i més escales,
giro per un corredor llarg, em perdo, reculo, torno
a trobar el camí que és un altre corredor, prenc el
bitllet en la finestrella que cm costa set pessetes, tor
no a baixar més escales i ja m'estic entaf orat en un
vagó de segona on no hi havia gairebé ningú. Com
que havia f et deu minuts d'hora, els llums no eren
encesos i tot estava d'alió més f osc. Aviat els ericen
gueren i uns quants minuts més tard arrenca l'eléc
tric per sota terra en direcció a la Bordeta.
Quan sortírem a la llum del dia cm vaig posar
dret per a Hangar una llambregada als companys de
viatge. Allá al recó dos guárdies civils. En un de
partament una senyora que treu l'esmorzar d'un cis
tell per a les tres criatures que porta. Més enla un
matrimoni jove que deu anar a Montserrat. A l'altra
banda un senyor com de seixanta anys que estossega
rnolt i ensenya la cara plena de granots : de segur que
és un parroquia de la Puda. Davant d'ell una dona
neta i endreçada que encara duu un mocador de seda
negra al cap : será de més amunt de Manresa, potser
de vora Berga. I al recó de l'altre cap un senyor
que no li puc veure la cara perqué está girat d'es
quena, cabells grisos, una mica calb... Jo que sí, que,
enllá i
com qui vol anar al water, agaf o corredoret
Quina
miro
de
cua
d'ull.
en arribar al seu indret mel
casualitat ; és ell mateix, l'Esteve Piulacs en per

I

JORDI ARNAU

Pels voltants del carrer de les Freixures m'heu
trobat més d'una vegada a peu, coro cm podíeu ha
ver trobat en el tramvia o en l'autobús, com ara cm
trobeu en el tren. I encara grácies a Déu; per molts
anys puguem fer semblants obres i esmolar sabates
i pantalons. Cotxe! Qué us heu cregut ! M'heu pres
per altre.
Qui és que no té un cotxet en el temps que
teniu tants de diners, si hem de
som ? I vós que
la
gent.
Mireu;
jo, si puc cobrar les tres
creure
mil pessetes que cm deu aquell botiguer de més avall
d'on viviu vós, potser me'n compraré un per f er la
nieva f eina de córrer sempre.
No hi tinc res a dir si us ha de servir per f er
més f eina i més ben f eta.
I jo no entenc perqué vós no heu de f er aixó
mateix per aquestes mateixes raons.
És que jo, senyor Jordi, tinc raons molt f ortes
per f er-ho al revés.
—Si vós no me les dieu...; ja veig, peró, que és
una impertinéncia meya el demanar-vos tantes ex
—

—

—

--

--

plicacions.
No és cap impertinéncia i cm plau de dir-vos
que tinc quatre raons de pes.
Ja sé quines són, senyor Esteve : la primera, la
segona, la tercera i la quarta.
endevinadg.. Per quina voleu
Aquesta
que comenci ?
És un bon costum de començar per la primera...
Us diré que la primera raó de no tenir cotxe
que
és
no l'haig de menester per la meya mena de
f eina.
Ja és raó de pes ; peró el podríeu tenir per co
moditat, per plaer. Ara mateix...
És la segona raó que no vull fer mal d'ulls als
altres. Els rics s'hi miren poc d'excitar l'enveja deis
que no ho són tant i farien millor de no engrandir
les distáncies entre les classes socials, distáncies que
de mica en mica es converteixen en abismes que es
van omplint d'odis.
Peró, senyor Esteve, si voleu que els rics es
guardin els diners, les distáncies encara s'aniran en
grandint més.
Ara cm poseu a flor de llavi la tercera raó.
L'austeritat de vida no la vull pas per a que acumu
lin més diners, sinó per a que disposin de més mit
jans per a auxiliar les necessitats deis altres i per
f er viure les obres socials que traven unes amb
altres les classes socials. Déu m'ha donat cinc fills
dintre de casa i tres, si més no, f ora de casa. I cinc
i tres fan vuit, que ja és una nombrosa familia que
—

—

—

—

—

—

—

—

—

no

cm

permet malgastar.

No entenc aixó dels fills de fora de casa.
Els pobres de la meya barriada els miro coro
un fill, el Centre Social de la barriada de Santa Ca
terina és un altre fill que es refia de mi, i un altre
la Parróquia.
Així sí que al senyor Esteve Ii sortiran rnolts
fills postissos.
Oi tal si me'n sortiran ; no tan postissos, perb
30
coro a vós us semblen. Déu me'ls té encarregats i
desentendre.
no me'n puc
I encara manca la quarta raó.
—

—

—

—

A

—

se

T

A

I és la quarta raó que

qué d'antisocial.
—

Ara sí que

no

us

jo veig

en

A

Y
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l'auto

un

S

I

ta el seu tracte, i per aixó és més social que l'auto,
eina de transport individual o, a tot estirar, familiar.
Jo he f et en el tren moltes coneixences útils i agra
dables i he refet moltes amistats oblidades. Ara ma
teix em dóna ocasió de parlar amb vós que molt temps
fa que no us havia vist. Després, arnb el vostre per
mis, f aré una passada pels vagons de tercera on he
vist pujar dos antics dependents i no arribaré pas
a l'estació
de l'aeri sense haver fet conversa amb els
cornpanys de viatge. Cregueu-me, senyor Jordi, qui
sernpre viatja amb el seu auto en perd moltes d'oca
stons de tracte i acaba per pensar-se que, és sol en
el món.
Trobo aquesta observació kastant fina, senyor
Esteve, i conf esso que mai m'havia passat pel cap.
I ara que ja us he exposat les quatre raons de
compromís, us en donaré una altra de propina. L'au
—

—

a

la

dapest-Viena-Colónia.

Trenta morts hi ha en les ru
d'horror que ens mostren avui dis
sabte les fotos dels diaris illustrats. És el document
gráfic d'un succés terrible que no s'ha d'anomenar
catástrofe, sinó diabólic atetnptat, la voladura per
rnans voluntáries, mans que responen a cervells co
rnunistes, que han ensorrat per una explosió el via
ducte de Biatorbagy prop de Budapest, mentre pas
sava un tren de viatgers. No fa pas encara un mes,
que prop de Berlín un altre c-iminal designi de la
rnateixa especie i amb igual eficácia destructora f ou
comes contra l'exprés de Frankf ort. La perversió
d'ins'ints posada al servei d'una aberració doctrinal
ha batut tots el records, i el món s'ha esgarrifat de
saber que entranyes humanes poden covar dolenteria
nes

d'aquell

caos

tanta.
Aixeco els ulls del f otogravat, i

en

les cantonades

yeig els cartells deis mítings anticlericals anunciats
Per a l'endemá a Montjuic. Són dos mítings "anti",
paraula estranya i forastera en régim liberal. Paraula
de sarcasme, en quant s'adrega a l'opinió liberal. Són
les convocatóries de més cinisme que han embrutat
les parets en cinc mesos de República. Un esperit
recargolat de mentida, d'amor exprés i predilecte a

mentida,

batre,

gosa invocar

principis liberals

destruir i expulsar les

per

a com

i persones que
horn vol comprendre en el mot clericalisme. L'Es
glésia no obliga ningú, pistola en má, a ésser-ne mem
bre com fan els sindicats, ni sanciona amb pena de
rnort el no anar a missa, com els sindicalistes sancio
n,en. el no fer vaga. L'Església viu d'almoines volun
tarles, i no de cotitzacions f orgades com els sindicats,
cobrades per coacció sota amenaça de perdre el pa
O la
vida. Malgrat aixó, és l'Església la que és com
coses
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La ferramenta desplomada i feta migues als'peus
d'un viaducte esbotzat, són les restes de l'exprés Bu
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és un estre que posa el desordre en les cases. Com
que surt a l'hora que l'engegueu, va per allá on vol
el volant i s'atura quan li toquen la palanca corres
ponent ; mai sabreu a quina hora sortireu, ni quin ca
mí seguireu ni on anireu a parar. Sempre está l'a
mo a caprici del propi caprici. Li ve l'acudit d'anar
a Granollers, poso per cas, ja es troba pel camí, s'em
borratxa amb la velocitat, passa de llarg, i se'n va
a dormir a Puigcerdá o a la Seu
o a Andorra la
Vella. Així va adquirint l'hábit de la velocitat i les
excursions sovintegen i acaba per f er-se-li una ne
cessitat d'anar a prendre café a Reus si ha dinat a
Barcelona. Com si el fi de l'home damunt la terra
fos córrer i més córrer i passar-se la vida f ent qui
lómetres i esbotzant neumátics i no menjant mai dues
vegades seguides en una mateixa taula.
En aquest punt la conversa ens f ou trencada pels
dos ex-dependents que venien a saludar-lo i quan
arribaven a Martorell la conversa era general com si
dos o tres departaments del vagó s'haguessin f os en
una sola familia.
A Monistrol ja em quedava bo i sol, i llavors,
traient-me de la butxaca el llapis i la llibreta, em
vaig entretenir a prendre notes pel present articlet.

entenc.

rsztur

C

to

no

—Ja m'explicaré tan bé com sápiga. Tot alió-que
ajunta els homes i coopera a la seva f raternitat, es
cosa social, i tot alló que els disgrega és antisocial.
El carril, poso per cas, ajunta molta de gent i facili

r

O

R. RUCABADO

batuda en nom de la llibertat humana, i no l'orga
nització sindicalista. Els tópics no s'aturen ni per la
temenga del ridícul..Els liberals republicans i dema
gogs, demanen el compliment de la Reial Pragmá
tica de Caries III contra els jesultes, i aquesta fórmu
la és impresa en lletra grossa en el cartell. Per6 ni
que sigui irrisória la figura del diable amb les seves
banyes de boc, unglots de cabra i cua bovina, no és
per aix6 menys terrible. La f amília mental d'en
Ferrer Guárdia, en Samblancat, naturistes, espiritis
tes, tota cuca viu en aquest estiu emancipat ; tota cuca
viu i amenaga la vida d'altri i la llibertat d'altri. Tots
s'arrepleguen per envestir amb f ollia la mare i def
nidora i defensorá de la llibertat dels individus i els
pobles, l'Església, qui ha ensenyat als homes que la
llibertat és cosa amable i que és substancial a la digni
tat humana; tots s'arrepleguen en el f ons per a blas
femar l'Autor mateix de la llibertat humana. Des
prés d'aquests mítings anunciats, la pressió anticle
rical quedará elevada a unes atmosferes, i hem d'es
tar demanant a Déu miracles sense parar mai : que
les causes no portin ef ectes ; que el foc no cremi i l'ai
gua no mulli; que la mala Ilavor no germini i que les
paraules no indueixin als actes. La temeritat dels qui
tempten Déu provocant els deixar-anar de les seves
ires, s'alterna amb l'oració f orgada deis qui hem d'im
plorar miracles cada dia, per tal que no esclatin les
lógiques derivacions de tantes llicencies permeses. i
no ploguin en la terra culpable conjuntament el dol
i el cástig.
El dia segon de la vaga general, o sigui el 4 d'aquest
setembre, els viatgers que arrib tren a Barcelona eren
sobtats per estranya sensació. Un silenci de mort o
de gravíssima malaltia encongia el cor deis qui eixien
portes enf ora ele les estacions f erroviáries. Res del
soroll alegre de la vida ordinária, res del brogit actiu
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d'autos i tramvies, de taxis i cavalls ; res deis crits passions també demanen el seu nudisme integral ; el
deis diaris, la cridória que cada matí sacseja i saluda demanen i ja el tenen. El nudisme integral d'aquest
el f oraster. Tancat i barrat tot, fins els quioscos, cap
altre goig humá, el viu el pistoler. Passió de domini
paper no es venia. Només un sol nom ele periódic, un
brutal, sense rubor ni vergonya. L'home tot nu, peró
sol full era escridassat en la ciutat : "La Traca!" El pacífic, no és més que la meitat de l'home de la na
libel de vilania, purgador de cloaca anticlerical, era tur/.. L'home de la natura, integral, és ofensiu com una
l'únic representant de la premsa en l'espléndida me
fera. La nuditat sola no satisfa totes les passions.
trópoli d'un milió d'habitants. Només uns papers L'home nu és desarmat. La vertadera integritat de
blancs amb taques negres (les taques de les sotanes
l'home nu de cos i nu de moral, exigeix l'arma. És
l'home nu que mossega, i amb mossegada mortal.
en vil caricatura) es divisaven pels carrers i passeigs
Ara miro a tua dreta, en el mateix "mur cerámic",
silenciosos i aturats : les págines de La Traca. I aquell
crit desarticulai era quelcom terrible i trasbalsador el mur de paper gráfic que és la universitat més po
pular de la nostra civilització. La bestia nua no en
com en la casa del rnalalt greu oir en mig de la quie
tud anguniosa els crits incoherents del desvari. Era té prou amb carn de dona, ni amb carn de capellá.
el crit del boig, i bé reflexava la bogeria de la ciutat Satanás no es contenta amb els fills, va pel pare; vol
i la civilització. Feia veure transparent l'esplendor de mossegar el Crist. Una portada sacrílega involucra
la urbs moderna, amb aquell neguit de la f ormosa
Crist i els capellans en un mateix escarni. Longinos
Ofélia, de la tragedia de Shakespeare, bellíssima i ata
perf orá el costat de Crist, i els editors hi fiquen el
viada amb poétic encís, l'ere, que mira i parla de folla. llapis i la ploma. Així tots patim en alguna proporció
avui la Passió divina. L'Evangeli ens tramet l'esgar
Al primer forn que trobárem, un mot i un cartellet
blanc feia rima amb La Traca: "No hi ha pa".
rifança pels assots i pels claus i la corona, pel supli
Una cosa admirava només, i no era que circules La ci terrible de la creí( Calia un altaveu que reproduís
Traca únic diari en la capital tota parada ; sine> que els insults, les blasf émies, les rialles del diable, que
circulant i llegint-se i propagant-se cada setmana es l'evangelista no gosá trametre. I Crist va patint i Sa
treballi un sol dia, i els llums s'encenguin i ragi aigua tanás s'esbrava mentre dura el regne temporal del
príncep d'aquest món". Ara és el torn a Judas d'in
de les f onts i mengem pa i no s'extingeixi i consumei
sultar la sang divina que ell va veridre's, i se la torna
xi la ciutat en una vaga general insoluble, absoluta,
inextingible, perqué l'a nticlericalisme sega i talla per a vendre més barata, no per' trenta diners, sinó per
sota l'arbre sencer de l'obediencia hilmana, i el non
trenta céntims. Judas ha dibuixat Jesús clavat en la
creu, rajant-li per la ferida del costat
perdoneu,
serviam antireligiós és l'arrel del non serviam ge
Senyor, el miserable, i perdoneu els qui en veient
neral.
Aquell mateix divendres de La Traca al matí, doná l'ultratge no hem caigut en terra, o no hem fet la re
peró, la ciutat una mostra de relleu més plástic del paració pública de qui en públic Ii huí etegen el pare,
que és la vida civil sota l'hegemonia anticlerical. Del perdoneu els febles i els ingrats que hem pait l'insult
rajant, dic, per la f erida del dostat, rajant diners
non serviam contra l'Església, f ou pronunciat el co
ro•lari com un non serviam contra l'Estat i els seus
que uns capellans recullen... No sé si mai violació més
agents i funcionaris, i la terrible batalla que durá tot negra, blasfemia més exasperant contra la Sang de
Jesús haurá inspirat l'inf ern. L'homenatge al Crist
el dia i omplí de paiíra i de sang la dreta de la ciutat
Desemparat caldrá estendre'l per desgreujar també
vella de Barcelona, en el tiroteig recíproc de pisto
qui
aixó escriu durá el Crist mercadejat, el Crist dels quioscos, exposat a
lers i pcslicia i que als barris de
*la pública venda i a la pública irrisió.
tres hores, f ou el ressó més just, Inés escaient i na
I qué raja el quiosc sinó diners? Qué ragen i que
tural, fer la traca de debó amb pistola i bales, realit
zació práctiCa de la radical Traca contra l'autoritat volen i qué estimen i per que es corrompen i per qué
que és fonament de totes. Un espetec d'infern. i unes vomiten, i per qué editen, i per que imprimeixen,
hores de pánic mortal sófriren els veins pacífics dels per que dibuixen, i per que escriuen, i per qué viuen,
els xucladors de la premsa anticlerical i del quiosc
meus barris, per on s'enfilaven escales amunt els pis
per
anticlerical, sinó pels diners, venent-se a qui els
o
per
refugiar-se
o
ti
tolers trucant en els pisos,
compri el pare i la mare i ránima i el cervell i l'ho
rar des de finestres i balcons, complint al peu de la
nor, venent-se les própies filies, com amb tota la Ile
lletra el principi anarquista de la solidaritat per f or
tra ha escrit i ha f et imprimir en una d'aquestes espór
diaris
gráfics
sempre
honradament
servidors
ça. Els
del non servicim han dut la foto d'un sindicalista mort tules de quiosc ("Fray Lazo") l'Angel Sarnblancat,
diputat i regidor de Barcelona, aquesta textual frase:
per la f orça pública, en l'episodi de la rebellió deis
"Antes que ver entrar a mis hijas a una iglesia, las
No
dut
la
dels
sis
guárdies
mortalment
presos.
han
f erits pels pistolers, com
dugueren la del qui f ou írefiero ver en un prostíbulo." (?) Frase que fa es
tremir, perque, en efecte, l'inf ern és a la terra.
mort davant de tothom i rematat a trets a la plaga
Aquesta gent és mestressa, i el món porta l'innoble
Sant
ni
han
en
de
Jaume el primer de maig,
publicat
quinze anys f otografies deis m/s d'obrers i patrons jou amb gust. Recordem, en aquests dies del seu
centenari, el vers del gran Veuillot, que tantes ve
i esquirols (homes tatnbé) assassinats i estesos de cos
gades ens repetim davant la insolencia corrompuda
sobre
els
adoquins
de
Barcelona
per
atemptat
present
i triomfant.
personal.
Giro els ulls á má esquerra. En les muralles de pa
Le monde est leur conquéte, et veut qu'on le salisse
pers del quiosc, els cartells de propaganda del Desnu
dismo integral. Éxit de la cultura de les selves, el no
"El món és d'ells, i vol que l'empastif in." La gent
víssim llibre que la propaga és un negoci editorial i vol la corrupció i la mentida. Una meitat del temps
llibreter. Un sol quiosc de la Rambla anuncia que
vivint la corrupció i fent-hi negoci. L'altra tneitat,
n'ha venut mig miler d'exemplars. "Razonar, vivir, forcejant per arrencar del món i de si mateixos la
gozar" és la divisa. Gaudir, aquest últim programa és consciencia acusadora : arrencar la religió i arrencar
convincent. Peró l'home té altres goigs a més de la la moral.
carn : té el goig de la superbia i la venjança. Aquestes
La gent vol corrupció i vol rnentides, 1,en trobará
—

—
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Atemptats,
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l'atemptat

personal fins a l'hecatombe ferroviaria.
Flom estima la corrupció i la mentida; viuen l'inf en
a la
terra els qui porten l'infern al cor.
? Com no poden creure en l'infern de l'altra vida,

qui ja ho fan tot per a anticipar-lo en aquesta?
Ugic i just és que trobin l'infern en la terra els qui
els

foragiten el cel. La visió de la catástrofe provo
a Budapest, amb aquell caos de ferros cargolats

cada

trinxats dins del qual hi

ha morts i ferits, re
l'esgarrif ós espectacle que és per dins el cor
d'aquells homes, que han expulsat de dins de la pró
Pia ánima i volen expulsar de la vida social la pau,
la virtut, la caritat i el deure. Són els qui combaten i
foragiten la clerecia, com volen f oragitar de dins d'ells

presenta

mateixos la consciéncia. Avorreixen la
ten xuclats

pau, i

es sen

pel vertigen de la mort., i el nihilisnie.
kvorreixen el cel i els seus ministres, i barren i es
patllen els camins

Traieu, dones,

que hi

porten.

capellans, i traieu els católics,
quedeu-vos els anticlericals) vosaltres sois. Queden
vos, arnb les v9stres respectrves doctrines i banderes,
els

anarquistes, comunistes, socialistes, enemics a mort
que sou, vosaltres amb vosaltres mateixos. Sois amb
les vostres pistoles i les vostres bombes, els uns contra
els altres, guárdies roges contra guárdies negres ; gent
de la 'Segona i de la Tercera i de la Quarta Interna
cional, barallats i odiant-vos els uns als altres. Gent
de la C. N. T. i gent de la U. G. T. i gent de la
(-1. R. S. S. i gent de la F. A. 1.: romaneu sois,
sense pietat ni pau, ni virtuts ni esperanga. Arrenqueu
de la vostra vida i del cor vostre fins la memória de
lo que els capellans ensenyen : ni amor ni caritat, ni re
signació ni paciéncia. ? Qué mancará perqué el caos
lagnant de la vostra barreja desesperada s:gai l'in
fern ?

Mancará

una sola cosa, i aquesta us la reserva
creá la vida i la creá per sempre, Aquell
a qui
negueu, i que per a negar-vos sols u caldrá
afirmar-vos per sempre i sempre en la vostra volun
tária i obcecada malignitat. Quan Ehl dirá, vinguda
l'hora. Voleu morir? No, viure sernpre ! Viviu, pels
segles deis segles dins de go que volíeu i estimareu,
dins de l'odi, la Iluita i la cremor, del caos, la tenebra
i la catástrofe. Viviu morint, moriu vivint, en forma
que vida i mort sigui tot u en l'horrible eterna ago
flia.
Ah, certament, no cal pas f oe ni flames per a
representar les tortures de l'inf ern. Aquesta vida ma
teixa temporal, extreta la gent de bé, extrets els mo
ments de repós i esperanga, i amb la certesa de no
morir mai, ja seria l'inf ern arnb totes les seves espa
ventoses arnargures.
Nosaltres d'aquesta imatge de l'infern que és per
mornents la terra, Jesús ens en treurá. Pocs anys ha
de durar la convivéncia amb diables. Deu, vint, qua
tre, tal volta setmanes o dies ! La mort de cadascú,
la rnort fidel
será la redempció d'aquesta presó fosca.
La mort amb Crist pregustará aquell Dia en qué Crist
tornará. El dia en qué el Crist ultratjat, desemparat,
blasfemat i venut, iterum venturus est CUM GLORIA
judicare vivos et mortuos. El seu Regne no tindrá fi
i la
veritat tindrá el repós i el gaudi. I ben voluntari
será -el cástig deis qui han amat la llibertat en
la terra
sois per a
avangar els horrors, per pregustar les ne
grors que els esperen en la regió de
l'Eterna Catás

Aquell qui

—

—

trofe.

o

sang, vagues, odis i per

secucions, anarquisme, pistoles i agressions espaven
toses, cada dia en grau més terrible, creixent, des de
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ACCIÓ POPULAR

Míssafge adreçaf

al senyor
Alcalde de Barcelona

Excellentissim senyor :
"Acció Popular", en nom d'uns milers de socis
d'un centenar d'entitats adherides, aixeca davant V.
E. la seva veu de protesta per l'acord pres per la ma
joría de l'Exce•lentissim Ajuntament que V. E. pre
sideix, d'algar un monument a Francesc Ferrer i Gunr
dia.
Tota la civilització d'Europa és una civilització
cristiana. I els homes que vivim aquesta civilització
integralment, no podem algar un monument al des
tructor d'aquesta cultura europea.
Els deixebles d'aquella Escola moderna sense Déu,
no coneixien ni la Biblia, ni les vides deis Sants
per tant, tampoc no podien conéixer ni valorar el pa
trimoni artístic i espiritual de la nostra civilització.
Com que no sabien qué era un art cristiá, ni un art
románic, ni una pintura nostra medievd1, podien cre
mar sense remordiments els millors retaules catalans
i destruir els monuments d'art románic més precio
sos, com encara són roents les cendres d'abundós pa
trimoni de la nostra ciyilització espanyola cremat
per altres deixebles del mateix mestre.
Exce•lentissim senyor, a la Rússia deis soviets, els
deixe,bles de Lenín fan meravelloses colleccions d'ico
nes i d'art georgiá, i les exposen per Europa per tal
de guanyar un prestigi en el món de la civilització ;
en canvi els deixebles de l'home per al qual la ma
joria de PAjuntament de Barceróna reclama un mo
nument, cremen i destrueixen el patrimoni artístic
de la nació.
Tots els homes d'Occident, vulguem o no vulguem,
vivim i ens movem dintr9 la civilització cristiana. Ai
xó ho han comprés homes europeus de Suissa i de
Brusse•les, un dia admiradors de Ferrer i Guárdia,
que ansiaven visitar la seva tomba,.que vetllaven per
qué tingués un monument a la capial de Bélgica, i
avui publiquen obres sobre "Les valors socials del
Cristianisme" i sobre l'ideal cristiá típic de la ideo

logia espany'ola.
"Acció Popular"

encara

vol recordar

a

V. E. que

tots vivim tan amarats de la civilització cristiana que
els mots Cernid i Ciutadd, creacions del flamant es
querranisme, són mots netament clericals, el primer
provinent directe de la vida claustral, el segon d'ori
gen eclesiástic medieval pervingut per mediació de la
revolució francesa. Com també cal f en avinent que
tots els noms personals de tots els catalans dretans o
esquerrans són la glorificació deis sants que venera

l'Església católica.
Serveixin, Excellentíssim Senyor, les raons pre
cedents per a convéncer la majoria de la Corporació
de V. E. dignament presidida per tal que abandoni
els viaranys per ella empresos, que no són pas els de
vetllar per la civilització i per a difondre la cultura
entre el nostre poble. Altrament, no trigaríem pas en
f er l'amarga experiéncia de veure com els llibres de
lectura preferits de la joventut són les revistes por
nográfiques i les paraules complimentoses per ella
emprades, el renec o l'obscenitat.
Que Déu guardi V. E. molts anys.
El President, Francesc de A. Manich.
Ciutat, 17 de setembre de 1931.
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Coment arís
Una pregunta amb

cua

Oldert, a La Veu, ocupant-se de la socialització de
les pro pietats que es pro posa al projecte de Constitu

La davallada

d'Anglaterra

procés d'aquesta davallada abraça tota la his
contemporánia. Per la por a l'hegemonia germá
ció, pregunta:
nica, una volta ensorrat Napoleó III, des de l'enderna
—"
oleu dir, seriosament, que els ciutadans que
de Sedan, començaren els homes públics anglesos a
van élegir els diputats de les Corts Constituents vo
treballar contra Bismark esmerlant-hi tota mena de
lien aquestes coses?"
recursos. Els governs anglesos no tenen escrúpols de
Ciar que no, ni tampoc moltes altres. Pera cal cap llinatge a escollir els rnitjans per tal d'obtenir els
aprofitar les ocasions, diran els socialistas. I les apro
fins cobejats, i a l'afecte varen cobrir aleshores el
fiten.
món diplomátic d'una zarza d'influancies abassega
dores, valent-se, principalment, de la nació venos
El
tória

a Sedan per a vancer la nació vencedora allí.
Delcassé fou un deis instruments més eficaços de
la Gran Bretanya per aquesta empresa. Sense Del
cassé, la Guerra Gran no té el seu home precursor
necessari.
La G. G. ja posa de manifest els punts flacs de
la G. B. La victória deis aliats fou el punt de partida
d'aquesta davallada. Perdé primerament Anglaterra
el control de Rússia; veié allar-se sobre el seu poder,
per ningú, feia més d'un segle, disputat, el poder
deis EE. UU.; s'emancipa França; es desfemna el
Sudan; s'afirmaren els Dominions; se li insurreccio
naren l'Egipte i l'India; se u
escapa de les mans la
Turquia; Italia, despitada deis resultat de la G. G.,
es separa de la seva órbita i fou quasi foragitada deis
Balkans... Per() sobretot, sofrí, com cap altra nació
del món, els incalculables afectes de l'ensorrament de
l'economia europea provocada per aquell espantós ca
taclisme de la G. G., coronat pel cataclisme més es
pantós, si cap, del Tractat de Versalles, que fou la
consagració i la perpetuitat del primer.
Últirnament ha sofert i esta sofrint Anglaterra el
flagell del Socialisme, que fa alguns anys porta en
caramat el poder, el qual ha desballestat les seves fi
nances, ha soscavat els seus prestigis, está arruinant
la i reventant-li el cradit económic i la disciplina mi
litar. La Marina de guerra fa vaga d'ancores caigu
des..

da

La Reforma

Agraria

D'aquest grandiós projecte se n'alaba la intenció,
suposant-la Lsona, pera res més. Ningú no gosa de
fensar-lo. Com más s'estudia, més sorpran. Qualse
seus aspectes presenta una sarie d'absurds i
tal muntanya de dificultats, que ni tots els partits i
ciutadans d'Espanya, constituas en un immens bloc
de govern, governant bé, podrien amb l'empresa.
La primera part del pro jecte, que sois tracta de
redimir a 75.000 pagesos (molts d'ells, dissortada
ment, irredimibles), vindria a costar, pel cap baix,
uns mil cinc-cents milions de pessetes. Del temps que
costariti la redernpció, no en parlem.
Ara bé: iquants lots redimibles, diguern-ho així,
semblants a aquest, hi ha a Espanya? ?I Per qua no
redimir, igualment, als bracers industrials i els homes
de ploma? Per calcular en xifres els capitals que, a
l'afecte, es necessitarien, hauríem de manllevar els
zeros que s'empraren per a confeccionar els Tractats
de liquidació de la Guerra Gran.
Els socialistas, les doctrines essencials deis quals
estan destruint la Rússia i fan tront ollar la Gran Bre
tranya, arruinaran igualment Espanya. Estan desfer
incas i folls.
El projecte de Reforma Agraria, ja ho hem dit i
cal repetir-ho: no té cap ni peus.

vol deis

Malament

.

comencem

"Al primer tapón, zurrapa".
Al primer article de la Constitució, una atzagaiada.
República de treballadors? L'Ariquistain, un deis
hornes més funestos que hem conegut, va comprome
tre, no sois la serietat de la Constitució, sinó l'esde
venidor de la República i el bon nom d'Espanya.
Convenci's el senyor Alcala Zamora, qui necessitá
de tots els seus grans recursos oratoris i de tota la
seva autoritat moral per a fer revotar a la Cambra,
la qual no pot abandonar ni un moment sense greus
perills... Necessita a cada mornent de la seva tutoria.
La República fou, per fi, batejada de liberal i de
712ocratica.
Altrament, els decebuts diputats federalistes estan
inconsolables. Diuen que per aquests viatges no naces
sitaven molestar tant la trista memória d'En Pi. Diuen
que per establir una República unitaria no calia en
derrocar la Monarquia i patir tant.

Quí defensa

la pornografla

prussiana ha estat presentada una pro
contra l'exposició de llibres i gravats immo
rals als quioscos i aparadors, com també contra !a
A la Dieta

posició

immoralitat en el teatre.
Din la proposició que aquests abusos representen
un greu perill per a la conservació moral del poble
i més encara del jovent, deshonren la civilització
prussiana davant deis estrangers i ofenen els senti
ments religiosos de la majoria deis ciutadans.
La proposició, presentada pel diputat Faubender,
del Centre, f ou signada per diputats pertanyents a
tots els altres partits, exceptuats els socialistes i ehs
cornunistes,
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Veducacíó del pobie
PER

Alguns diaris donen compte de les tortures a
les quals són sotmesos els enemics de la dictadura
que cauen a les mans de la policía argentina. Quan
el general Uriburu es va erigir en dictador, ex
Pulsant del país el President de la República, el
Poble es VII llençar al carrer per a exterioritzar la
alegria.

El poble a tot arreu és innocent. Els
colocar darrera el carro triomfal del
dictador no es van donar compte que contribuien
a
entronitzar Vimperi del despotisme i de la vio
seva

que

es

van

léncia.
ls

pobles llatins

no

saben

seguir el camí de la

política. Tots sabem el que passa a Itd
publicat llibres interessantíssims en els
quals es fc remarcar la tiranía que existeix en
aquel país. Els deportats sofreixen horribles tor
tures en les illes a les quals han estat destinats.
normalitat
lia. S'han

Perseguir

un home perqué no pensa com nosal
tres és la més gran de les tiranies. Un home tole
rant no pot comprendre ?actitud deis ,qui esgri
inda-en ?arma de la tiranía. Torturar un home que
na ha comés altre delicte que exposar les seves
idees oposades a les que defensen els qui han as
salit el poder, és urna cosa incomprensible.
Quasi en tots els pobles de ?América latina hi
ha un dictador. Cada dia les tropes governamen
taus han d'esgrimir les seves armes contra aqueas
que pretenen fer caure el régim imperant. Els mi
litars ambiciosos es coloquen al cim del poder i
ningú no els pot fer caure de les altures. El més
trist és l'espectacle que donen quan cau ven çut el
dictador. En compte d'unir-se tots els estaments
Per a poder establir un régim democratic que per
rneti la convivéncia harmdnica de tots els Untes,
esclata la guerra civil. Els ciutadans demostren
amb llur intemperancia que no estan capacitats per
enarborar la bandera de la llibertat. A Espanya
Passa el mateix. En temps de la Dictadura tot
hom desitjava la norm,alitat política i el respecte
a les
lleis fonamentals del país. Un cop caiguda
la monarquía sembla que els elements que la van
fer caure haurien d'unir-se per a consolidar la Re
Pública. Les organitzacions obreres, que s'havien
declarat incompatibles amb la monarquia, ara que
l'ex-rei ha caigut hostilitzen la República. ?Quina
finalitat tenen les vagues revoluciondries que so
vint esclaten en diverses ciutats d'Espanyat Quan
davant del Govern hi havia un dictador, els cap
davanters del moviment sindicalista no s'atrevien a
alear la veu. ?Per qué en aqueas moments d'opres
sió i de tiranict no es rebellaven contra les dispo
sicions despdtiques del dictador? ?No hauria es
tat rnés natural que les revoltes les hctguessin fet
en aquells
temps que no era reconegut el dret d'as
sociació, que no pcts ara, que els sindicats poden
actuar dintre la llei? ?Qué signifiquen aquestes anomalies? Que els pobles llatins no saben fer
bon ús de la liberta& Unicament obeeixen i res
Pecten les lleis quan senten espetegar el fuet del

T. CIVERA I SORMANI

?No creieu que és una cosa trista que el
poble no sdpiga imitar els pobles lliures que
van a la capdavantera de la civilització? ?Podeu
concebre un dictador a Anglaterra? Els anglesos
dictador.

nostre

són tan constructius que per ells no té cap signi
ficat la paraula anarquia. Per a respectar les lleis
no tenen necessitat de veure refulgir una esposa
en les mans d'un dictador.
No seriern sincers si no féssim constar també
que els elements de dreta no actuen tampoc tal
com haurien d'actuar.
La nostra gent de dreta— parlem en general
creu més en la força que en el dret. En els mo
ments actuals regna una gran desorientació entre
els partits anomenats de dreta. Ningú no sap on
va. En compte d'intervenir en la política, per evi
tar l'hegemonia esquerrana, es concreten a fer,
aquestes exclarnacions: "Necessitem un dictador
que faci respectar la llei; cal restaurar la monar•
quia." ?Qué solucionarien donant el poder a un
general arnb uns bons bigotis i una esposa ben es
molada? La dictadura no faria altra cosa que dei
zar en suspens la solució dele problemes que ac
tualment hi ha plantejats a Espanya. I després?
En caure la dictadura, qué passaria? ?Serien les
dretes les qui ocuparien el poder o bé les esquer
res'? ?No veieu que el nostre problema és credu
cació? Hem d'educar el poble; í no se l'educa a
cops d'espasa sinó ensenyant-li de respectar les lleis.
Els elements revolucionaris combaten les injus
tícies socials, pera en el fons volen que existeixin
perqué els serveixen de pretext per a promoure
con flictes entre el capital i el treball. Per a desar
mar els revolucionaris els elements de dreta hau
rien de fer comprendre al poble que ells no tenen
res a veure amb els qui cometen injustícies. Si
no ens renovem estem perduts. Cal deixar de ban
da Vegoisme, lluitant cracord amb les necessítats
del moment.
?Sabett quina és ?única preocupació de la ma
joria de la nostra gen,t? El comu:nisme. Temen por
de perdre els béns materials. Naturalment que és
just que defensem la possessió craquelles coses que
són nostres; pero no hem de deixar de banda els
problemes de carácter espiritual. En aquest aspec
te estem molt malament. La joventut s'esmuny de
les nostres mans. Es publiquen periddics infectes
que embruteixen el poble. En tots els quioscos són
exposast una série de !libres que han estat escrits
amb el deliberat propasit de desprestigiar la nos
tra religió. Si no aturem aquesta onada de llot,
s'anirá extingint la fe del cor del poble. Defen
seu, si així us plau, els béns materials, pera per
damrunt de tot hi heu de posar esperit. Els bar
bres són a les portes de la ciutat. Hem d'unir-nos
tots, deixant de banda els personalismes, per a
defensar la civilització cristiana, que és Vúnica que
pot fer-nos seguir camins de grandesa i de pros
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GASTON GERARD

concerts especials i propis de cada regió amb
que disposin ja d'aquelles otganitzacions

organismes

El Ministeri del Treball ha decidit d'implantar
aquest segur a Espanya el dia primer d'octubre pro

abans indicades per tal que l'assistacia

completa

com

sigui

tan

calgui.

per.

ja preparats la llei i el reglament. Es va
publicar a la Gaseta de Madrid i l'Institut Na

Estaven
ren

Qui paga?

cional de Previsió n'ha f et una edició molt abundosa.
No cal dir la importáncia que té aquesta disposició
i com d'ara endavant les nostres obreres tindran un
benefici més en aquest camí de les ref ormls socials,

que tants en poden proporcionar.
I com, de més a més, el segur constitueix

Les quotes patronals, obreres i les subvencions or
denades de l'Estat atenen les despeses d'aquesta no
va asseguranga.
Així com en el Retir Obrer no hi ha altra entrada
que la del patró, amb la bonificació per part de l'Es
tat, en el segur de maternitat hi ha, a més, l'ingrés
d'una quota obrera, go que fará més equitatiu el
repartiment de les despeses del segur i f ará que tel.hom hi contribueixi amb mayor satisfacció.
L'esperit d'humanitat no es pot discutir en aquesl
Segur. Els seus objectius són nobles, alts, i per nin
gú no poden ésser escatimats els elogis, encara que
no f os més que des del punt de vista de la utilitat
collectiva.

una nova

l'esperit crista dins el món del tre
ball, d'aquí ve que nosaltres ens creguem obligats de
f er-ne la propaganda deguda.
demostració de

Finalitat

d'aquest

segur.

La seva finalitat immediata és atendre la conser
vació de la raga i el seu més gran envigoriment,
disminuir la mortalitat i la morbidesa de les mares i
deis seus infants i atenuar els dolors evitables.
Aquesta mortalitat, aquesta morbidesa i aquests so
friments pesen majorment damunt la mare obrera.
Treballa fins poc abans del part, treballa massa aviat
després del deslliurament i sense esperar que l'orga
nisme hagi reparat les conseqüencies que aquest trán
sit comporta.
Tot sovint, encara es veuen privades de l'assistén
cia médico-farmaclutica que els caldria. I de tot aixó
en pateixen les mares, en pateixen els infants i en
pateix la societat que veu emplenar els cementiris de
petits cadávers de nens de pit.
Els

beneficis del Hgirn.

En el regim que Espanya implantará el primer
d'octubre hi seran compresos els presents beneficis :
i.
Assisténcia facultativa completa (més ampla
que l'acordada en la Conferencia de Washington).
2.
Prohibició de treballar sis setmanes després
del part i dret de deixar el treball sis setmanes abans.
3. Una indemnització amb l'objecte que aquest
temps de descans no representi la fam per a l'obrera
i els seus. El promig que dóna l'experiencia deis pai
sos que avui tenen el segur, és d'unes set 3etmanes
de descans en cada cas. Si és així, l'obrera a Espanya
haurá perdut com a mínim 42 jornals i vindrá a te
nir una pensió d'unes quatre pessetes diáries. I si
descansa vuit setmanes, tindrá la pensió recluida a
3'75 pessetes. En el període de transició, peró, es
procurará que la pensió sigui de dues pessetes diáries,
rnentrestant que el segur s'organitza.
4. Aspiració cap a crear una xarxa ben nodrida
d'institucions de socors i utilització gratuita, com
són : escoles de maternologia, consultoris, menjadors
per a mares lactants, gotes de llet, clíniques mater
nals, etc. A aquest fi es constitueix un f ons que l'Es
tat haurá de fer créixer, s'imposen determinades obli
gacions als Ajuntaments i Diputacions, i s'anirá ar

I

fins

ara, ai-ró

no

existia?

No, no existia. Almenys en forma de segur. (3;1)
que existia fins ara (i que podia fer desorientar a
algú) era el nomenat subsidi de maternitat, go és, una
quota que es donava a l'obrera arribat el rnoment
del part.
Peró ni aquesta quota era un veritable segur ni
°bel a altre desig que el de comengar a preparar
l'opinió i l'ambient per al veritable segur.
A més, dita quota era fixada arbitráriament, sense
tecnica, sense distingir casos, ni tan sols sense aten
dre's a les necessitats de cada vegada. D'ara endavant
tindrem un veritable segur, com ho és el de Retir
per a la Vellesa, com ho aniran essent tots els que
vindran poc a poc, lentament, per& que vindran.
L'Institut de Previsió ha establert una norma evo
lutiva dins les seves institucions ; i en el cas present
segueix aquesta manera de fer que, fins ara, li ha
proporcionat bons resultats. Sabem que per aquest
camí es va lentament, és cert, pera també sabem que
els passos es donen amb una seguretat que no pro
porcionen altres procediments més rápids i potser
menys estudiats.

,

El

primer d'octubre, dones...

Vindrá a representar un pas ben formidable en el
camí de les assegurances socials.
No sabem si arribarem a temps, en la nostra terra,
per a contenir els avengos anárquics, revolucionaris,
que res no consoliden. Peró sabem ben certament que
aquests avengos els hauríem de donar o proporcionar
encara que
no contenissin per a res la revoluciú.
Sabem que són obra de justicia, que obeeixen a l'es
perit cristiá que imposa com a primera norma la nor
ma de justícia, i amb aixe, ja en tenim ben bé pron.
El resultat será el que sigui. L'obra ha d'ésser feta
perque la justícia ho vol així...
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Les ruínes de Poblet
Parlar, de l'Escorial de Catalunya, del

Monestir de
és per als catalans sempre gratíssima cosa ;
Inés quan s'ha vist igual com el vejé En Morera i
Galícia, l'any 1876, cobert de runes, profznat, oblidat,
escarnit, cau d'animalots convertit en estable, mig
esfrondat, saquejat cada dia, amb pluges i vents per
tot abric, amb turistes i visitants allí tornats lladres,
ajudats a voltes per les mateixes autoritats... i qui veu
ara a Poblet en mans d'En Toda i en plena restaura

Poblet,

ció...
Com recorda hom aquella punyent conferencia so
bre Poblet que aleshores doná el gran poeta del Se
gre en l'Academia de la Joventut Catalica de Lleida,
de la qual era Bibliotecari ! Encara escrivia en caste
llá

en

aquell temps, i hom recorda prou bé que "En
després d'escriure amb eloqüencia insupera

ble l'estat del meravellós Monestir, clamava i maleia,

Jeremies, sobre les ruines ingents i contra
autors, i ens deja, indignat, sense saber-se'n
avenir, del gran crim, que el!, amb els propis ulls, a
Poblet, al gran Poblet, "ha visto por el suelo".
Amb quant de goig fruiria ara de la restauració
de Poblet Eii Magí Morera!
El miracle l'ha obrat, principalment, el seu illustre
amic. N'Eduard Toda. Deikeu que ho conti en un
saborós article sobre la restauració de Poblet, el
nostre collega de Mantblanc : Aires de la Conca:
com altre

els

seus

LES GRANS OBRES DE POBLET

Está refet el Calefactori, amb els finestrals, enllo
i portes; s'acaba la reforma de la cuina monu
mental; s'ha enrajolat el Ref ectori i ref et la pica, on
dintre poc hi saltará l'aigua ; s'ha enrajolat la Sagris
tia vella, el Chor de l'església i altars laterals ; es re
fan les sepultures reials tal com eren ; s'ha netejat
el presbiteri ; i s'ha reconstruit la bellíssima casa
anomenada del Mestre de Novicis, d'una visualitat
sorprenent, la qual es dedica a Museu d'Art pobletá
en les excavacions s'han trobat interessants res
tes,
a estada de visitants, Patronat, Arquitecte i
oficines. També s'ha descobert la piscina de bany,
que es restaurará i omplirá d'aigua, enfront de la casa
del mestre.
També s'han tret les runes i enderrocs d'aquell in
quedant de manifest la bellesa
dret i la Torre de
del lloc, i s'han descobert les ruines d'un edifici antic.
Han quedat nets els cementiris dels novicis i deis
llecs, i urbanitzats, els quals ofereixen belles perspee
sats

—

—

•

tives, completament arnagades
zers

i

*

*

*

Com millores i obres auxiliars hem notat la con
ducció d'aigua al Monestir, de 735 mts. de tubería;
la construcció de clavegueres i desguassps; la instal
lació eléctrica, de 684 metres de línia; reconstrucció
de quatre cubs per ernbassar aigua ; la de waters de
senyors i senyores amb els lavabos corresponents;
cines cambres f osques per a ús de f otagrafs ; tallers
de f erreria i fusteria, etc., etc.

"Yo pido al Sr. Ministro de Instrucción Pública

que
Poblet."
al
Patronato
de
envío de fondos
(Petició del "nostre" diputat senyor Simó Bofarull,
a les Corts, el 6 d'agost últim.)

per les runes, esbar

porqueries.

*

*

*

corte el

Per tot home de cultura, i per

les
nostres ceses, proporciona una gran joia visitar sovint
el Manestir pobletá, d'ençá, que sota el savi i després
Patronatge de l'eximi Eduard Toda i d'altres vocals
arquitectes, amb un gran encert i coneixement teó
ric, van restaurant-se algunes de les grans belleses
del f amós Ceno.bi, admiració de propis i estranys.
Al conserge Vidal, li correspon una part, i no pe
tita, en la meravellosa transf ormació.
Abans, cada visita era un motiu de desconhort, al
revés d'ara que, a mesura que van sorgint coses no
yes, hom veu plásticament alló que s'havia f orjat la
imaginació. Un viatge a Poblet és, ara, una deu d'ale
tot aimant de

gries.
* *

*

pla
disposició primitiva
amb desf ons de terres i l'empedrat de 2.600 metres
quadrats. La vistositat és ara admirable. Tumbé s'apa
rien algunes de les cases d'arts i oficis, de f ora el
recinte i confronfants amb la plaga, destinades a ha
bitacions pels obrers restauradors.
A dintre el Claustre, al Templet, hi va l'aigua i es
En arribar hom copsa l'efecte sorprenent de la

ga

exterior, adaptada

a

la

seva

reconstrueix la f ormosa Font de 52
i 31 canelles

pams de rodona

d'aigua, pel qual s'ha adquirit la cele
bre pica gatica del Círcol Artístic de Barcelona.

L'Estat ha donat fins ara 130.408 pessetes, i amb
aquesta quantitat, completada amb altra que, com an

ticip, ha subministrat

la

generositat de don Eduard

Toda, s'han realitzat les obres esmentades. Bell

exem

profit

que el Patronat de Poblet
administradors
de béns que la política
p.ot oferir als
d'abans i d'ara, ens f orneix amb la indiferencia de

ple d'economia

i de

tothom.
*

*

*

Malgrat aixó, un deis diputats de categoria de
qué gaudeix la nostra provincia, ha tingut la pensada
de denunciar a les Corts l'obra grandiosa que ens
redimeix de tanta vergonya. I, després de demanar
oh represen
que no es donin més diners per Poblet
deixant altra ve
tació legítima del nostre poble!
gada en l'abandó aquelles precioses f onts del Mones
tir i trencant la noble illusió del nostre poble en veu
re'l restaurat, ataca el Patronat director, amb af irma
cions falses i estrambatiques com les següents : "se
han invertido 200.000 pesetas en acondicionar un al
bergue para la Junta del Patronato", "se han esta
blecido, entre otros lujos, cuatro salas de bajío", "se
han girado importantes Cantidades", "se ha de limi
res de res
tar (el Patronato) a la conservación"
tauració i reforma, doncs !— i "en las carreteras po
dría emplearse mejor ese dinero !"
La cultura, la bona fe, el talent i la veracitat
d'aquestes afirmacions revelen prou la categoria del
—

—

—

diputat.
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Ambienf bolxevísta
PER

És innegable que l'ambient actual es presenta en
verinat de desigs de revolució, d'un canvi de natura
lesa de la contextura social espanyola.
No radica el mal més gros en aquest canvi de
postura, precisament; sinó en la manca d'educació
social tant en les masses com en les persones diri
gents.
Sobretot en les classes directores hi ha una igno
ráncia supina sobre el que hauria de constituir la
inarxa de la societat en un sentit crista : en tots els
sectors de la vida i en cada un deis estaments socials.
Hom ignora, hom desconeix una ampla visió de
conjunt articulada en cada branca social.
El catolicisme espanyol pot posseir una fe ben
fonda, peró, malauradament, és ben rudimentária.
La fe tradicional resta endarrerida al costat de
l'automóbil i l'aeroplá. Així com els progressos, la
riquesa i la població han augrnentat, hom no ha tin
gut cura d'enf ortir els fonamentl, oblidant que a les
edificacions de més algada hi corresponen uns basti
ments de més solidesa i fondária, guardant la pro

DE B.

s'hi reunissin els diumenges i dies festius per a resar,
per a rebre ínstrucció catequística i per a pdssar ale
grament la diada del Senyor. Conserveu els ja exis
tents, fent-los ben puixants, enfortint-los amb els
vostres donatius.
La familia obrera.— La familia cristiana obrera no
pot viure sense llar, sense una llar independent, con
fortable i barata.
Diguem-ho ben alt i ciar: les preteses cases bara
tes, aixecádes amb subvencions oficials, en aquests
darrers anys, són una burla sagnant a la classe obrera
i pobra. Sois han estat una consagració del pis car i
desplagat i una ocasió perqué molts hi f essin llur ne

goci.

Les Caixes d'Estalvi han de construir, i molt,
un reduit interés, a base d'una
imposició inicial i immovible d'uns vint duros per a
respondre deis danys, i establir lloguers baixos, de
4, 5 o 6 duros mensuals.
La classe mitjana. —La sof erta classe mitjana, de
la qual ningú no se n'ocupa, perqué té el respecte
porció.
humá de callar, ha de meréixer tota la nostra con
En les grans capitals ens trobem amb una massa sideració.
obrera enorme i és bastant ben retribuida, divorciada
Socialment i humanament considerada, és la classe
del tot amb l'Església, ignorant el més essencial en més important de la societat : l'estamént ric és la
bos
el terreny religiós, per6, en canvi, atreta, xuclada per
sa, la classe treballadora constitueix, per din-ho així,
una premsa barata, ácrata, sicalíptica, horrorosament
les mans i els peus, mentre que la classe mitjana és
obscena.
el cervell.
I una classe rica, novament rica, que creu que tot
Té molts enemics : els impostos excessius (inquili
li és lícit si está a l'abast de la seva bossa.
nat, cédules), la vida cara i dolenta, els mitjans de
La ignoráncia deis deures socials en els rics i deis transport (metros i autobusos) cars
també, i la casa
deures religiosos en els treballadors, van a produir no gens econe)mica.
un trasbals estrepitós que pot menar-nos a un caos
La defensa d'aquesta classe mitjana li ha de venir,
semblant al de Rússia.
principalment, de les esferes oficials. S'ha d'abaratir
Examinern-ne els mitjans per tal d'evitar-ho. Un la vida, suprimint els intermediaris, que són
els qui
xic tard arribem ; pere, diguern com els metges cri
encareixen indegudament per no passar directament
dats a consulta : Mentre hi ha vida, hi ha esperanga.
els productes del pescador o del pagés al consumidor
Si toquem a "fagina", no podem emprar el proce
i traient, de més a més, els impostos de consums ; cal
diment d'ordre i evolutiu que el P. Palau i l'Ac
abaratir el vi, afavorint l'agricultor, aplicant la llei
ció Social Popular intentaren imposar pels anys Maura que prohibía l'impost de
consums sobre el vi
1906-1916, sinó que tots, com un sol home, hem d'es per a les poblacions de més de 20.000
habitants ; s'ha
forgar-nos per a posar dics al gran allau de la revo d'abaratir la carn imposant a l'Escorxador
l'impost
lució social.
per cap de bestiar per contra de l'establert per quilo.
Hem de multiplicar les escoles católiques per als
Que amb aix6, els ingressos minvaran ?, qué hi fa?
nens prop de les parróquies existents i en vies de
Que alió que els consellers i diputats provincials de
creació en les barriades obreres. Aquestes escoles, ben sitgen de f er en un parell d'anys per a vantar-se'n, en
dirigides i amb excellent professorat, tenen més im
triguin deu, aixó qué hi fa? El més important aquí és
portáncia que les mateixes esglésies. Sacrifiquem el la felicitat i el benestar de les famílies.
luxe excessiu dintre d'elles per a convertir-lo en una
En l'edifici social, go que té importáncia és la co
bella munió d'ánimes d'inf ants obrers, of rena que
moditat, el confort. Els luxes vindran després, si so
presentarem a Déu com un temple viu! Jesucrist f ou bren quart ij si no, ens quedarem sense ornaments de
obrer, Jesucrist f ou nen obrer, Jesucrist fou social i cap mena. Potser la vista no es podrá esplaiar, perb,
sociable; cerquem-li, doncs, forces bons companyons en canvi, el cor se'n sentirá sortós.
entre els nens de l'estament obrer.
L'estament ric.
Com a director del moviment
I, els joves ? O! els joves !, pobres d'ells, que han social, ha d'encarrilar la seva dinámica social, no a
de resistir el greu període de l'edat crítica : la de la socórrer captaires, inó a f er feligos el major nombre
crisi de la fe, la de la crisi de la castedat. Han de possible de famílies obi eres i de la classe mitjana.
guanyar-se el cel humiliant llur intelligéncia, domi
Hom s'ha de convéncer que la més gran f elicitat
nant i encarrilant Ilurs impetuositats.
consisteix a fer feligos els altres, i que hom viurá mes
Són d'absoluta necessitat els centres obrers, dos o content i satisfet com més éssers
feligos haurá pro
tres en cada barriada, on els joves de 15 a 30 anys
difit en aquest món i per a l'altre.
acontentant-se amb
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Ramon Rucabado
trossejat a l'aula. Hagué d'agençar com
pogué aquell desperf e!te gairebé irreparable.
Ja veieu, bon amic, com quedarien les nostres esco
tenir el Crist

Estimat amic :

Aquesta lletra que podria haver-vos escrit priva
dament, per al vostre ús exclusiu, em plau d'escriu
re-us-la públicament. El motiu ja us el contaré. Vós,
ternps enrera, en aquest mateix lloc váreu parlar, en
un magistral article, del Crist trossejat. Encara re
cordo la f orta impressió, excellent, que em produí.
Jo havia llegit en la premsa diaria l'enderroc que en
algun lloc s'havia f et de moltes imatges de Crist, com
d'algunes creus de turne.
He de contar-vos, públicament, un cas més hor
ripilant que el destroçar el -Crist de Navas i d'en
tronitzar-hi el criminal públic i privat Francesc Fer
rer i Guardia
del qual, ajudant Déu, parlaré ben
aviat aquí mateix
més criminal i més vergonyós,
alhora, que enderrocar les creus de terme.
No fa molts dies que en una certa escola de Cata
lunya, escola nacional, en anar-la a obrir el seu mes
tre, el primer dia de curs, després de les vacances, es
yeié sorprés per dues coses : una fou de goig en veu
re que el local, durant l'estiu, havia estat pintat i ar
ranjat amb el decórum que es mereix tota escola orien
tada ben pedagógicament. Pero, ai las ! que aquest
goig, aquest fruir, veient l'aula paramentada i pin
tada, fou prompte ofegat. Tanmateix, sabeu per qué?
Dones mireu : el Crist, clavat en creu, de tres pams
d'alçada, que presideix l'aula, havia estat despenjat
del lloc on era. Aixó obela, segurament, a l'intent de
Pintar l'aula. Peró ja no era allí, com se• l'hauria
d'haver deixat un cop llestos de pintar él local. Era
damunt la taula del mestre. I sabeu com ? Aquells qui
intervingueren en la neteja i a pintar el local, bar
bars, incivilitzats, criminals, l'havien mutilat. El Crist
apareixia desclavat de l'ubre regenerador de la creu,
que era trencada, i els dos braços, arran del cos, tren
cats. Alló no s'havia f et pas així com així, tot sol ;
el Crist no havia caigut tot sol del lloc on presideix
l'aula. Era que els pintors, i tot aquell qui intervingué
en aquell local, l'havien, A POSTA, segons es pot com
Provar, mutilat en un odi desenfrenat, fervent, obert.
al bon Jesús.
I ara, digueu-me, Rucabado : No és més gran el
crim de mutilar el Crist de l'aula, que és el Crist deis
infants, d'aquell qui digué que els infants vinguin a
mi, que no pas els casos de Navas i el del Crist tros
sejat ? Penseu el sentit que té mutilar el Crist de les
escoles ? Vol dir mutilar l'anima, la vida, la intelli
géncia deis inf ants, l'esdevenidor i tot el que d'ella
en segueix. No us esborrona, amic, aquest Crist de
l'escola mutilat, amb braços trencats, desclavat de la
creu i aquesta encara com afegitó també trencada?
Dones, mireu, així volen prou ho sabeu, les nostres
esquerres i aquella gent que de tantes coses que són
o volen ésser, no saben qué són
que sigui la nostra
escota. Una escola presidida per la imatge del Crist no
els abelleix del tot. Tenen la f6bia, l'afany de destruir.
Per befa més gran no en tenen prou de bescantar-lo
i perseguir-lo, sinó que, de més a més, u renoven al
tre cop, com en la nit de la seva passió, les angúnies
i les doloys sagrades. dolors i passions sofertes per tots
nosaltres per a la nostra humanal salvació.
I el bon mestre, per espai d'uns dies, no pogué pas
—

—

—

—

les si ens deixéssim remolcar per l'aire de f orasteria
que respira alguna part del nostre poble, o que tin
guessin ocasió de fer-ho com en el cas que us conto.
?Voleu crim més gran, de dir i redir mil vegades que
l'escola ha d'ésser laica, atea, no podent veure ni dra
gar el Crist, trossejar-lo bárbarament, criminalment ?
Ai ! no em feu dir el gástig, ni les penes que merei
Crist, els qui blasmen el
xen els trossejadors del
Crist, i més encara, del Crist de l'escola! Són massa
grans els cástigs i penes per éssers descrites amb
ploma i tinta. ? No mereixen el máxim cástig, la
máxima pena aquells qui destrocen el Crist de l'es
cola ja que aquest f et vandálic equival a destroçar
la moral de l'anima de l'infant ? Pensem-ho, pen
sem-ho.

Vostre,

JOSSP MIQUEL

i MACAYA

Femínísme
PER

',Luís G. FABREGA i AMAT

? Qué entendran per feminisme algunes de les nos
tes dones, sortosament poques, que es creuen que el
feminisme consisteix a dir mal deis capellans i de

les senyores de "cotilla i polacres" ?
A la terra deis cecs, el borni és rei. Allá on totes
les dones practiquen el feminisme atenent la casa i
Ilur condició de dona, que en surti una a pre
dicar feminisme d'aquell deis bons temps de les "da
mas rojas", ha de cridar f ortament l'atenció, i són
moltes les que per un afany de popularitat, no po
dent-la obtenir pels propis mérits, s'empenyen a
guanyar-la per llurs ridiculeses.
Escriure vaguetats i mentides, costa molt poc. En
cara costa menys malparlar del próxim i criticar-ho
tot. Si ens deixéssim portar per l'exemple, res no
ens costana d'escriure tonteries, peró, com que ens
devem als nos1res lectors, que també en tenim, i de
calitat, ens hi mirem una mica abans de dir les coses,
i procurem tractar sempre d'alió que coneixem i
entenem a bastament.
Aquestes feministes tan especials que d'un quant
temps han brotat de sota terra com els bolets, ens
haurien de demostrar el seu feminisme amb f ets.
No n'hi ha prou de criticar el que fan els altres.
És un procediment, aquest, molt simplíssim i cómo
de. El que es necessita és el següent : allá on exis
teix una institució, qualsevulla que sigui, clerical o
no clerical, peró que funci,oni i respongúi a alguna
necessitat, en cas de no convéncer, en lloc de criti
car, per qué no n'alcen una de millor ?
El sabater del meu barri, no sap de llegir ni d'es
criure, peró, gaudeix de fama ben merescuda de sa
ber fer molt bé les sabates. Dones, si jo que, no sé
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repicar la sola,

tot i
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pesés
no

a criticar el sabater, amb
faria altra cosa que el ri

dícul.
Així són les nostres feministes. Criticar alió que
elles no comprenen ni entendran jamai.
Per aixó arriben a creure's que, escrivint quatre
banalitats, i estampant en cada article dotzenes de
vegades alló de les senyores de la "cotilla i polacres",
fan cultura i f eminisme de debó.
Vaja, nenes, o dones. Dixeu-vos de bajanades !
El f eminisme es practica amb f ets i no amb cri
tiques estultes i tontes.
Alcen escoles i asils. Ensenyeu els ignorants. Dedi
~rszt.1~trPf ;Pf
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SOBRE LA POPULARITAT DE SANT FRANCESC
XAVIER A CATAL,UNYA, per Pere J. Blanco Trias,
S. J. Llibre de 115 planes de /6X21 cms.

aquí un llíbre interessantíssim, fruit d'una
investigació pacient i acurada. L'autor, en les seves
campanyes de predicació per Catalunya, observa com
és d'estesa per tots indrets la devoció al gran apóstol
Sant Francesc Xavier, i el filial amor que li professa
fa que prengui aquest tema com objecte de llargues
recerques per a mesurar en tot el llarg i ample la
popularitat del Sant en la nostra terra.
I de les dades recollides es dedueix que la pública
veneració de la cristiana Catalunya a Sant Francesc
Xavier arriba a un grau d'intensitat insospitada, ha
vent ja comengat en els temps próxims a la seva ca
nonització (1622).
I considerem que l'autor només ressegueix parró
qúies, esglésies, capelles j ermites obertes al culte
públic, que, si fos possible seguir el rastre de la
devoció al Sant fins dintre les cases particulars, aPa
Heus

reixeria encara molt més fervorosa i extensa.
1./autor ha trobat a Catalunya unes 125 pintures
que ens representen el Sant en acció de predicar i
unes 12 que el representen en actitud jacent, go és,
mort o moridor.
Més nombroses que les pintures són les escultures
del Sant : dóna raó d'unes 340 predicant i unes 8o

jacent.

També l'ha trobat representat en dues vidrieres
de colors.
Molts dels altars on es veneren les esmentades
imatges són dedicats especialment al Sant, com tam
bé algunes de les capelles i ermites.
D'algunes de les imatges ens en dóna dades his
tóriques ben curioses amb els noms deis artistes que
les executaren i deis piadosos devots que en tin
gueren la iniciativa.
Segueixen unes notes históriques sobre la Novena
de la Grácia, dedicada a l'Apóstol, que es va celebrar
per primera vegada a Catalunya en l'església del
collegi de Jesuites de Betlem a Barcelona l'any 1671
i com es va anant estenent aquesta devoció en tots
indrets de la nostra pátria. L'autor puntualitza com
unes 25
edicions f etes de la dita novena fins l'any

CI

queu unes hores a cosir pels pobres i guariu les na
fres deis malalts que el irán rebutja, i quan hágiu
f et tot aix6, si us queda temps, feu l'elogi de la
"dama roja" i prediqueu per carrers i places la vos
tra imbeci•litat.
Peró, primer us demanaríem que tinguéssiu un
xic més d'originalitat, deixant aquells que no us mo
lesten, dedicant el vostre temps en obres i ensenyan
ces més nobles i enlairades que la práctica de la
xismografia de comares malcriades de qué tant us

enorgolliu.

Lima, setembre 1931.
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la major part d'elle; transcrites de la que
composar a Madrid el P. Francesc Garcia, S.

l'any 1672.
Passa després
coneix fins

una

a

l'estudi deis

trentena

Goigs. L'autor

¦

a

J.
en

d'edicions diverses, catala

nes i castellanes, gairebé totes editades a
Catalunya,
amb cinc lletres diferents.
No passa per alt les relíquies venerades en diver
ses esglésies i cases particulars : en troba
fins a 25.
I altres i altres coses curioses relatives a la de
voció de Catalunya a Sant Francesc Xavier que, si
les volguéssitn consignar totes, no acabaríem mai.
El llibre acaba amb una bona rastellera de gravats,
ja de les imatges descrites, ja d'algunes edicions deis
goigs, ja també d'alguns deis reliquiaris més sump

tuosos.

Com que l'estil de l'autor és concís,

sense

retó

riques i a tall d'inventari, el llibre, encara que no
molt voluminós, conté gran abundáncia de dades que
ben descabdellades haurien pogut omplir un fort
volum.
És un llibre que mereix un lloc en tota llibreria
catalana, ja que ensems que aporta abundáncia de
notes ref erents a la devoció a Sant Francesc Xavier,
resulta també un llibre catalaníssim que fa de bou

llegir.

J. R.
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OBRA INTERESSANTISSIMA

Uánima de Santa Teresa
de Jesús Infant
pe

P. Ignasi Casanovas, S. J.
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Passa inadvertit l'acte d'Obertura deis Tribunals.
Es creu que presentará la dimissió la Di
rectora de Presons, davant del fracas de la seva ac
—

l'incendi deis dos edificis consabuts i la
indisciplina deis presos.
És autoritzada la reaparició d'alguns diaris sus
pesos al Nord, mantenint-se rigorosament la suspen
sió de Rl Siglo Futuro.
—La insubordinació ocorreguda a la caserna
tuació

en

constant
—

d'Artilleria,

les fins avui

de Sevilla,

no

revesteix,

com

tampoc

registrades, gravetat remarcable. Durá

poc.
a Madrid, f orts
severament, peró sense sang.
No reix una maniobra d'Alcalá Zamora per a
facilitar l'aprovació de l'Estatut Catalá.
L'Asamblea Espanola de entidades mercanti
les" demana a la República "autoridad, buen gobier
no y libertad comercial". Condemna les reformes agrí

Milers d'obrers parats promouen,

—

aldarulls, reprimits
—

—

coles impremeditades.

—L'Ajuntament de Madrid, esgotat, acomiada més
Prepara obres hivernals per dos-cents

(le 4.000 obrers.

milions.
Es comenta pel seu arcaisme polític el discurs
pronunciat a les Corts per En Melquiades Alvarez.
Davant l'alarmant situació agraria d'algunes pro
víncies del sud, el Govern acorda que hi vagin al
guns Ministres en visita d'inspecció per a posar-hi
remei,
La Comissió de Responsabilitats eixampla molt
la seva acció indagatória. Resulten encartats nombro
—

—

sos

personatges.
L'ex-ministre Calvo Sotelo insisteix a dema
la immunitat parlamentaria per a poder def en

—

nar

sar-se.

La discussió del projecte constitucional porta
camí d'allargar-se massa. Besteiro treballa per evi
tar-ho.
Alba pronuncia un formidable discurs en la
seva interpellació política financiera contra el Govern,
i se'n ressenten tots els valors.
Causa general indignació la maniobra socialista
fent votar per sorpresa, al Congrés, com a pórtic i base
de la nova Constitució, que "Espana es una Repúbli
ca de trabajadores." A l'estranger el f et és objecte
de f ortes censures.
La minoria socialista treballa contra els Estatuts
—

—

—

regionals.

Resulta sense importancia la suposada troballa
a Navarra.
Els nacionalistes bascos protesten contra les per
secucions i les arbitrarietats de que són víctimes.
—Es culpa a l'Esquerra Catalana, especialment el
seu líder Companys, de la general agravació deis con
flictes deis rabassaires. També es culpa la legislació
de carácter general en matéria agrícola, en la qual
no s'ha tingut en compte la Tealitat catalana.
Les sessions de les Constituents són cada dia
mes interessants, tant pels debats sobre el projecte
de Constitució, com per la interpellació sobre l'estat
económic, en la qual el Ministre d'Hisenda juga un
malíssim paper.

Alcalá Zamora, previ un eloqüent discurs, fa
al Congrés. La República es titulará liberal i
democrática.
L'Ajuntament socialista de Madrid és acusat de
desballestar les finances municipals i d'arru'inar la seva
hisenda.
—

revotar

—

*

Es calcula

més de

en

*

*

Id oo

milions de dólars el

pressupost deis EE. UU.

Després de molts esforços i no sense vives pro
testes, la Catara deis Comuns d'Anglaterra aprova
les economies i els impostos que lliuren a la lliura
d'una caiguda fatal.
Briand pronuncia un gran discurs pacifista en
l'Assemblea de la S. N. Espanya hi desempenya allí
un bon paper.
La premsa exterior comenta el terrible fracás de
les doctrines socialistes a la Gran Bretanya.
Els marins de l'esquadra anglesa de l'Atlántic
es declaren en vaga en conlixer les economies de qué
són víctimes.
El govern austríac, arnb motiu de la vençuda su
blevació deis f eixistes, desanma els partits.
A Prússia s'acorda reduir de 450 a 350 el nom
bre de diputats. El mateix caldria fer aquí.
Mor a Italia l'ex-Nunci d'Espanya Cardenal Re
—

—

—

—

—

—

—

gonesi.
—

Es confirma

que l'estimbament catastr6fic de

l'Exprés Budapest-Viena-Colónia, és degut als
S'inaugura amb desusat esplendor el
grés Eucarístic Italia. de Rodes.
—

gran Con

La premsa estrangera comenta bé l'actuació deis
representans d'Espanya a Ginebra.
—

Persisteixen

—

a

Anglaterra les sortides

comprometen el credit i l'estabilitat de

d'or que
la lliura ester

lina.
En Gandhi pronuncia un gran discurs en la
Taula Rodona, d'Anglaterra, i crida tot el món en
ajut del poble indi per tal que cessi el seu esclavatge
i se li doni la llibertat que es mereix i propugna.
La tivantor de relacions entre el Japó i la Xina
produeix un casus belli a Muckden. Es creu que no
passará endavant. L'emoció, a Ginebra, f ou de panic.
A conseqüencia de les noves sortides d'or d'An
glaterra, el govern de Londres suspin la vigencia
del 'patró or. La nova causa pánic i pertorbacions
financieres i mundials.
—

—

—

—

d'armes
—

co

munistes.
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FABIOLA
La célebre noverla histérica del Card. Wiseman

Adaptad() catalana de
JOAN PUNTI

I

COLLELL,

Prev.

págines de lectura delitos a 1 edificant.
Enquademat amb coberta en colors.

400

Preu: 3,50 Ptes.
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vers interessos de Catalunya, malparats per la
temeraria attuació deis rabassaires.
També ho és la conducta del Governador civil, se
nyor Anguera de Sojo, objecte de generals elogis.

i deis

Nolídad
Espanya

Estranger

En un mateix f eix ens arriben altres tants molt
Al Canadá está donant excellents efectes el Fe
interessants números deis nostres estimats confrares minisme
Católic implantat allí en les comarques ru
"Gaseta de Vic", dedicats a Mossén Josep Gudiol, rals.
Les dones són educades molt cristianament, peró,
com espléndid i merescut hornenatge a un gran fill
de més a més. se'ls ensenya de tot quant pot guiar
de la terra; "La Tradició Catalana", d'Olot, consa
les per a portar económicament i agradablement una
grat a la seva divinal Patrona la Verge del Tura en casa de camp. D'aquesta manera es fa
alegre i gusto
la seva típica diada de la festa major, i "Aires de la sa, a
més de reproductiva, la casa de pagés. Heus aquí
Conca, de Montblanc, publicat també amb motiu l'ou de Colom...
de la f esta major, pie de sentit pairal i d'atractius,
Les cremes de boscos preocupen també als Es
deis quals fem qualque ús. A tots tres cordials enho
tats Units. En l'Estat de Idhao s'ha proclamat la llei
rabones.
marcial per tal d'evitar-les. Allí s'atribueixen als ca
L'encariment de les subsisténcies es va f ent ge
çadors, als excursionistes i als obrers sense feina.
neral a Espanya. Els governadors de Saragossa i de
—A Rússia, a més de reinstaurar-se en la indús
León adopten mides serioses per a contenir-lo.
tria i el comerç els métodes capitalistes, es retorna
És objecte de severes critiques la conducta irre
al sistema de propietat en l'agricultura. A Espanya...
ligiosa observada per l'Ajuntament de Barcelona amb es va al revés.
les seves cok:mies escolars.
Encara es parla de la manifestació celebrada a
La falta d'aigua aixecá el poble de Cartagena
Brusse•les per les Joventuts Católiques de Bélgica,
contra l'Ajuntament socialista, que sois es cuida de on es reuniren en nombre
de 115.000 associats em
fer política, exigint que es conjuri el conflicte. El plenant carrers i
places. Les funcions religioses re
Govern proveirá...
sultaren inenarrables.
És objecte de molts elogis l'activitat i l'encert
En pocs anys, de io.000 han passat a 115.000. Qui
de l'Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre Llaurador na Iliçó per la
nostra patria on gairébé totes les Jo
en la campanya que porta a cap, en pro de la justicia
ventuts Católiques són mortes o agonitzants !
—

—

—

—

—

—
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Acaba de sortir

FOMENT

DE

PIETAT

PSALTERI
TEXT

VERSUS

DE

LA VULGATA

CLEMENTINA

L'ORIGINAL HERREU I NOTES
DE LA COMISSIÓ DE
L' OBRA DEL SANT EVANGELI
DE

LLIBRES NOUS

»

El Psalterl, o Lllbre deis Psalms, forma part del
volum IV de LA SAGRADA BIBLIA, en curs de publica.
ció. Aquest volum está integrat pels !libres:
PSALTERI, PRO VERBIS, ECLESIASTA, CANTIC DELS CANTICS
de publicació imminent. Les ánsies fervoroses mani
festades pel nostre poble fide', 1 especialment per la
clerecía, de veure prompte en les seves mana aquest
Ilibre utilissim, ha motivat la seva publicació a part.

IMPORTANCIA DEL PSALTERI
Si la Sagrada Escriptura és, en son conjunt, el gran
!libre on la divina Providéncia ha volgut deixar-nos
la seva revelació escrita, el Psalteri de David ve
a
el cor d'aquest 'libre. Ell resumeix en certa
el més bo 1 més bell d'aquesta obra divina. Si
és el compendl millor de la Llei Antiga, és també la
Millor preparad() de la Llei Evangélica.
De més a més: el Psalteri excel•leix sobre els altres
lllbres sants com a llibre d'orad(' litúrgica. Amb ele
Psalms Déu ens doné la manera de lloar-lo 1 glorifi
car-lo dignament. Per libró els psalms constítuTren
l'oració litúrgica del poble d'Israel. Que ella siguin
també una oració predilecta del nostre poble criada,
com són una oració diária deis sacerdote.
ésser

com

manera

NOTA. Atenent a l'Indole %pedal d'aquest libre, la
vendó ée
teta directament de l'original hebreu, amb I.anotació de
lea va.
liante principal» dele LXX 1 de la Vulgata. Seguebten
el textun
Index numéric dele Paalms, un lndex alfabatic 1 un Index
de Ilue
argument I distrIbuclO en el BrevlarlRoma.

FLORS

I

VIOLES

DOS VOLUMS

PENSAMENTS QUE DEIXO
ALS MEUS FILLS
Obra póstuma de
MANUEL RAVENTOS

I

DOMENECH

—

Preu de cada volum: En

rústega, 3 Ptes.
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FOMENT DE PIETAT

Biblioteca

deis Exercicis Espirituals
de Sant Ignasi de Loyola
Text Directorl
Explanació
Comentani
Autor

-

-

-

Ja ha sortit
el volum tercer d'aquesta Biblioteca
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JA SOU SUBSCRIPTORS

preparació
por

Ignasi

DE

Casanovas S. J.

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

CATALUNYA SOCIAL?

Preu: 3 Ptes.
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IPublicacions
de Foment de Pietat

La vida de Nostre

Senyor jesueríst

per Mn. GAIETA SOLER, Prev.

(Segona edició)

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

profusament

La Beata Bernardeta de Lourdes
per

Ec rústega

l'ABBÉ

BLAZY. Traducció per Mn.
Ptes 1,50

H ístóría

JOSEP FORN,

Enquadernada

d'una áni

Prev.
.

..

Ptes. 3,—

ma

escrita per ella mateíxa. Santa Teresa de l'Infant Jesús
Traducció directa del francés pel P. LLUIS DE SANTA TERESA, C. D.
Edició amb 20

En

rústega
14~~1~114~

Ptes. 3,25

gravats

fora text.

Enquadernada

.
.

Ptes. 4,75
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Quan la pluja fiagella 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 i totes les afeccions de
les vies respiratories, que son les més castiga,
des durant l'estació d'hivern.

Pies. 5'00 el fiase

VACILI I

Convé també tenir

LUNY

COMPRI

XAROP

PUIG

_44-1¦

compte que la

POMADA PIIIG

completa l'acció del XAROP, perqué la

seva

fórmula conté els productes volátils de més
eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu

Académia
Fundada

en

1879

Avinguda Portal de !'Angel,
Teléfons 18953-75303

-

Comerç : ldiomes : Peritatge, Professorat mercantil
Per

a

38

Apartat 782

-

i Batxillerat

Sentyoretes

Cavallers, Senyores, Joven
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CONSELL

DE

COTS

BON CLERMilk

Germá: no juguis a la Loteria; la millor rifa és l'estalvi. Peró si algun dia tens aquesta
feblesa, recorda't de la
Loteria i estanc del carrer de Fivaller (abans Ferran VII), núm. 32 (prop al carrer d'Avinyó), on trobarás

tabacs, timbres, segells,

51107158

A.

G.—Provença,
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oznómvard

etc.

—

No t'oblidis del ballet de Nadal.

157; Barcelona.
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