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Encara hí ha
La trista realitat ens ha fet dibuixar tot so
vint notes carregades de tinta. No n'hi ha per
menys. L'acció arntisocial ha comeneat a casa
nostra amb una empenta tan gran, que qualsevol

observador

no

mista. I
teixa

podía menys de sentir-se pessi

encara no tant per
com
per la manca ele

l'empenta

en

si

ma

esperança

encara els ciutadans que es trobaven absents de la
ciutat el dia 4 d'octubre, ja que, encara que la

temporada estiuenca havia acabat, la bonesa del

temps i els espléndids dies tardarais amb qub ens
regala el present octubre, allunyen a molts d'e ciu
tat, restant així un nombre important de vots a

organi t-

les urnes.
zade s Per a deturar-la
Nosaltres no som polítics de partit. Pera ens
De totes maneres, en rnig de totes les negrors interessen les eleccions com a senyal de la reacció
del moment, mal no hem perdut la fe en la nostra i del vivificament que suposen en el cos electoral
societat. Sabern que aguesta porta un llevat cris
com a índex deis resultats que es poden obtenir
tia fondíssim, que esta amarada de sentiment
en el futur si tots els elements conservadors
de doctrina
i de costum profundament catalies, i en el sentit social del mot
de la nostra societat
s,emPre hem cregut que un dia o altre, quan el basicament cristiana arriben a tenir una visió cla
rum de la passió deixaria
d'enterbolir els cervells ra del moment del nión i de Catalunya i aco
Inés serens, esclataria amb abuudor novament la moden la conducta llur a dita visió.
saba racial, que fecunda i nodreix tot l'arbre de
Ja ha estat palesament demostrat tot el que po
nostra secular civilització.
den donar de si certs extremismes en els quals in
I en aquest sentit, la nota electoral de diumen
conscientment ,han caigut molts-dels amics cata
ge Passat pot resultar un pas ben falaguer i espe
lics i tot. Ja ha estat ben clara la demostració de
rançador. A Barcelona ha obtingut el primer lloc con, per damunt la materialitat deis partits polí
14/2 Partit que
sempre ha estat profundament con tics, cal servar un criteri alt i orientat cap al fu
servador i darrerament ha fet manta manifestació tur, sense que ens enterboleixin la vista les petites
d'acatament a la doctrina catalica i als principis miséries i fins les minses necessitats del present.
racials de la nostra civilització. En canvi, els agru Cada partit en el seu lloc, evidentrnent. Pera quan
Panteras esquerrans
abstenint-se uns per por perillen les bases substancials de la societat; quan
de la
desfeta, que té en ells caracters tragics, llui la crisi és densa i pesada en el món econamic i en
tant els altres sense cap mena d'ideologia comuna el món espiritual, cal deixar de banda petiteses
ni cohesió
de cap classe
i miséries personals i de partit per arribar a coinci
han restat profunda
ment abatuts i derrotats. Es veritat que les elec
déncies que ens allunyin deis perills que tan de
CiOns en elles
mateixes tenien poca importancia prop hem vist i que estem travessant ara mateix
respecte a l'actuctció de les forces polítiques. Pera
El poble catala es caracteritza per aquell seny
constituien un termbrnetre que havia d'indicar els racial que de cap manera no pot perdre si vol ser
Oraus de reacció que hi havia en el cos socia? i var-se aixf, catala. I que aquest seny segueix en
en
ogruest sentit sí que ho
patrimoni més preat del
tonts i esperançadores les han resultat d'irnpor cara orientant i essent el
eleccions
indicades.
nostre
poble,
cap
incident
pot
demostrar-nos-ho mi
I no es
digui
que
rabstenció
llor,
que
electoral
del diumenge
electoral
ha
estat
aquest
episodi
la seva
característica, perqué, sumant tots els vots 4 d'octubre, ben sortós per a tots.
emesos
i
de qué cada elector només
Hem donat el primer pa,s, un pas, m,olt accen
Podio votar tractant-se
un nom, cal sumar vots per electors
tuat en el camí de la reacció de salta. Que Déu i
resulta que
vegades (excepte en el cas el nostre seny continuin guiant-nos per tal que els
c! follia de lestoques
eleccions del 28 de juny passat) passos es repeteixin fins arribar a allunyar de
cos electoral de
Barcelona ha votat tan nodrida casa nostra el perill de la desfera social que hem
ment com ara.
vist tan de prop i les conseqüéncies del qual se
Cal tenir en
compte aixi mateix que són molts quin veient encara.
resisténcies
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descansaria de l'altra fa
Ans, si un clau em
ida una nafra, dos me'n f eien dues; que les dues
fatigues no es compensaven pas, sinó que es juxta
posaven i es sumaven una a l'altra i entre les im
pressions que em deixava el món real i les del món
imaginan, jo, que tinc un cor com el d'un pardalet
a
uns nervis tendres com primes de violí, arribava
em
i
un
cop
colgat
al
llit
nit
trasbalsat
i
remogut
la
trobava traspassat deis braços d'una excitació malal
tissa a la falda de l'insomni maléfic.

No ens ho semblava que la nostra patria f os una
bassa d'oli. És ciar que ben mirat no hi faltaven vents
nuvolades i alguna que altra onada que movien la
nostra barca o la nostra vida amb aquell moviment
irregular que un hom no sap si será cap a la dreta o
cap a l'esquerra o cap a davant o cap a darrera, i
que per la seva imprecisió ens pertorba el cervell i
peró, tot vist
ens mareja i ens regira el paidor ; ara,
de lluny sembla no res, alió no era sinó gronxar-se

bressol per millor adormir-se. Ara, ara sí que
de
debó ; ara sí que hem arribat al .trangol fftort
va
del golf maléfic i de més a més veiem castells de
núvols espaordidors, i trombes i remolins que es
sois
veuen venir de lluny i que, si ens agafen de pie,
Déu sap el que pot passar. I aixó fa que, homes de
poca fe com som, ens sembla que a cada punt ens
hem d'of egar.
I és cosa llastimosa constatar que mal que patim
i mal que ens donem són dos mals i fins i tot més
gros mal el que ens donen que el que patim.
I ja comencem de bon matí a exaltar la nostra ima
ginació amb la lectura del diari, que dic del diari !,
deis diaris. Qué diuen de les regions de Ponent ; que
del Nord i del Sur ; que de vagues i sabotatges, i de
les Constituents i de l'Estatut i de l'Església ; que
de la Iliura esterlina ; on hi ha hagut trets i morts i
ferits... El sotrac es renova a cada diari que cau a
les nostres mans i una desgracia llegida dues vegades
sembla dues desgracies.
Vénen llavors els comentaris ad mira: aixe com
acabará; qué passará demá, ja que en tants pocs dies
han passat tantes coses ; ai, de la fe i deis bons cos
tums del poble que estimo ! ai, del patrimoni i deis
diners, pocs o molts que tinc ! ai, del fills quan seran
gran s !
Així rne'n vaig a la f eina, ben preparat, a fe. I
al meu cap no hi caben
em trobo, cosa natural, que
bon matí hi he ficat. I
que
les
que
de
altres idees
companys, co
com que una cosa així passa amb els
mença llavors una pluja de comentaris ad extra on
cadascú diu la seva i llavors o amb la contradicció
de la disputa el f etge es regira, o amb les temors deis
pessimistes el cor es pertorba i sempre i en tot cas la
f eina es retrassa i es fa mal feta.
Sort que a les dues dinarem tranquils! Tranquils
he dit ! Com hi pot haver tranquillitat a casa si da
munt l'escalfa-panxes tinc un aparell que té una cosa
que sembla un para-sol i tocant una palanqueta comen
ça a moure una bullanga horrorosa que surt d'uns
violins que sonen com contrabaixos i d'unes veuetes
que sonen com veuasses i, després de quatre bromes,
que si no són pesades són suades, em torna a parlar
de les coses del dia i fins m'engega un discurs tot
sencer, pie de blasfémies o de poca-soltes. I el ves
pre hi tornarem, si al diable li dóna la gana.
Certament que a la tarda tinc dues hores lliures
per a les meves coses. Com les gastaré per a equili
brar els nervis i escampar la boira? En mala hora
vaig tenir l'idea de dedicar-les a la lectura de novel
les. Jo em pensava que, ficant al cap un altre món
ideal, tot jo vibraria en un altre sentit i aquest clau,
arrancar l'altre clau,
com si diguéssim, em servirá per
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fatiga
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passava tot al revés.
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Ara va de debe) que estic en camí de curar-me.
Feta la dissecció del meu esperit amb el tall esmolat
de la nieva refiexió, m'he diagnosticat el mal i
imposat un tractament curatiu o, més ben dit, una
norma higiénica per a prevenir-me del contagi.
De bon matí, és quan totes les idees negres s'agom
bolen en el meu cervell. Molt bé. Aix6 no ho puc
evitar. Jo, peró, m'acostumaré a veure Déu més
enllá de totes les negrors, pensaré que no cau una
fulla de l'arbre sense la seva divina permissió,
m'oferiré com un jornaler a treballar al seu ser
vei i, si més Ii plau, com una víctima, no cercant
en el treball la meya glória, sinó la seva, o sigui
que en tot i pertot es f aci la seva suprema voluntat.
Aixel em servirá de sedant i m'acostumará a veure en
tots els esdeveniments el carril que els posa la pa
ternal providéncia de Déu.
Quan tornaré de missa trobaré el diari a la porte
ria de casa i me'l pujaré al pis. Un cop d'ull només.
Els epígrafs que solen dur els diaris faciliten extra
ordinariament aquesta tasca. Valdria més no llegir
pogués
res i no saber res'? Jo no diré que aixó no
ésser convenient per un malalt ; un home en bon estat
de salut pot informar-se a l'engrós del que passa. No
lle
em desagrada el que fa un amic meu que només
geix el diari per sobre, día per altre. De totes mane
res cal f er-hi pocs comentaris mentals.
Després, a la feina. No hi ha res que desencaparri
tant com la feina. El meu treball ordinari, més que
ordenat pel meu principal, és ordenat per Déu. Déu
és el meu amo i té d'ésser servit, i ara per ara, en la
batalla que s'está lliurant entre Déu i el diable aquella
feina és el meu lloc, encara que sembli ben aliena al
plet que es ventila. Les preocupacions referents a la
les substituiré per les
cosa pública que m'assalten
ocupacions regulars i reposades de la meya f eina.
Qué faré de les novelles que tinc a la llibreria
de les dues hores que destinava a llur lectura? De
primer antuvi será oportuna una esporgada, de la
qual en sortirá un f eix per a f er una f oguerada el
dia de la festa del llibre. No diré que d'aquest rarn
literari no guardi encara alguna cosa que em pugui
distreure un dia de f esta. Amb aquesta operació qui
rúrgica quedaran a la llibreria uns buits que s'haura,n
llibres
d'omplir. Ja tinc pensat amb qué : amb uns
que ara no diré quins perque ho deixaré, si Déu em
dóna vida, per a la setmana entrant o l'altra.
trec
1 de l'aparell de radio qué en f aré ? Si me'l
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a fer mal a una altra banda. Si el faig
sé si está prou bé aixó de reduir al no
res una cosa que un dia o altre pot ésser útil, perque
s'hi poden sentir sermons, assemblees de Montserrat,
obres d'art incomparables i fins i tot la veu del Sant
Pare. Ara com ara miraré si en sé fer un ús mode
rat i profitós, excloent mítings, música de baixa es-.
tofa i bromades de color verdós. Caldrá fer una tria.
Ja ern donará feina aixó, pero vull provar si trobo
una manera decent de conservar la vida de l'aparell

de

casa

anirá

estelles...

no
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fimícs de la Biblia
Ens és grat, a la tornada de l'octubre, comunicar
altra vegada amb les persones totes que sentin
desig d'aprofundir els seus coneixements bíblics,
O bé, almenys,
d'introduir-se amb un guiatge més
segur en el sentit i el valer deis textos sagrats.
Un any més de les activitats d'Amics DE LA BíBLIA
vol dir un conjunt de dificultats superades i per tal
el poder oferir una garantia més pel camí de l'en
cert i dels treballs en pro de la difusió i extensió
deis coneixements biblics.
L'obra primicera del Sant Evangeli necessária
ment havia de completar-se amb l'obra d'Amics de la
Biblia. L'una, prepara els textos sagrats per a difon
dre'ls mitjangant el llibre. Amics DE LA BIBLIA cer
quen difondre els llibres preparats i el seu coneixe
ment, mitjançant les lligons i cursos de materies i
nos
un

lingüística bíbliques.
L'experiencia fins

avui

adquirida

ens

mou

a con

tinuar els nostres esforgos en tots s'entits, i a donar
los cada vegada més un carácter i un valor real.
No tindrem sois present la Biblia en sí, amb tot
el seu valor intrínsec i el seu mateix ésser, sinó que
ens mouen tarnbé l'hora present.
Convé que l'idiotisme de molts elements, activats
pel Satanás en aquests temps entre nosaltres, no pu
guin convertir-se en allau desoladora. Convé apunta
lar la fe i les costums individuals i socials per a no
rodolar plegats vers l'abisme.
Per tant, cercarem esforgar-nos i concretar-nos. I
rima particularment l'acoblar esforgos del major nom

bre d'elements.
Amics de la Biblia cerquen moure's en un ámbit
ben extens, si bé concret. Així podeu convidar molt
predilectament als Reverends Sacerdots a tots els
seus cursos i conferencies, fent que les tals lligons
resultin útils als coneixements generalment posseits.
Per?) es posa atenció a que siguin també d'una má
xima utilitat a tota condició de persones desitj oses
de rnillorar els seus coneixements en ordre a la fe i
als costums, així com en ordre als fonaments his
tórics, cooperació humana i, de manera especial, a
relement diví, que informa la Biblia i el Cristianis

rne, i que ha d'infortnar també els actes nostres per
d'assolir la salvació.
Si avui hi ha un nucli de joventuts que cerca aco
blar-se a la llum d'un ideal, ja pel desig d'acció so
cial, o bé en les congregacions i associacions de fi
Pietós ; si hi ha un nombre creixent de Reverends
Sacerdots Amics deis Joves i molt particularment
Sacerdots i persones seculars promovedores deis
Exercicis espirituals ; si comptem amb tota una or
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un dia que em convingui. Massa tinc por que
ho sabré fer, potser per culpa nieva més que per
cap altra causa. Llavors el desmonto i el poso entre
els mals endregos. Actum est. Jo no sé quina mena
de benignitat em priva de donar al criminal aparell
irreligiós, comunista, indecent i pertorbador la sen
tencia crua que es mereix.
Ara com ara us diré que ja porto uns dies de prova
amb resultats excellents que desitjo divulgar entre els
mortals que es trobin en el meu cas.

per
no

Intst
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ganització catequística en que collaboren

per

igual

els

sacerdots i l'element secular d'ambdós sexes, a tots
ells s'adrecen Amics DE LA-BÍBLIA desitjosos de col
laborar amb el, seleccionant l'Optima llavor que ha
d'ésser sembrada abundosa pels camps del Senyor.
Que no ens avanci ni ens sorprengui el malvat sem
brador.
Co•laborem tots plegats. El Senyor bé prou colla
borará, i veurem aleshores el camp presentar les
messes goixades i carregades de l'eucarístic forment.
No defallirn, sinó remembrem aquell parlar : "Ells
plorosos', anaven sembrant llur sembra ; per?) en re
tornar saltaren de goig carregats amb llur garbes".
I mai no és feixugosa cárrega la collita del bé de Déu.

LLIÇONS

I CURSOS "AMICS DE LA BIBLIA"

1931-1932

Liiió pública
17 d'octubre: Bis Psalins. Lligó pública sobre els
Psalms, illustrada amb nombroses i adients projec
cions, de
Duran i
Prev.

set

Bas,

a

vuit del vespre a Biblioteca Balines,
A cárrec del Dr. Josep Casanellas,

u.

Cursos
(l'octubre: Primera lliló d'hebreu. Curs d'octu
bre a juny, dues lligons setmanals.
24 d'octubre : Primera llicó bíblica. H'istóries d'He
lí, Samuel, Saul, Jonatan i David. Psalms davídics.
Una lligó cada dissabte.
Notes : Lliçons i cursos, de set a vuit del vespre.
Van a cárrec del Dr. Josep Casanelles, Prev. Es do
Balines, Dnran i Bas, u.
naran totes a Biblioteca
La matrícula com en anys anteriors. Ajudant Déu,
s'anunciaran oportunament les lliçons paliques i el
20

curset de

primavera.

OBRA 1NTERESSANTISSIMA

L'ánima de Santa Teresa
de Jesús Infant

tal

pel

P.

Ignasi Casanovas, S. J.
Foment de Pietat
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mei, dicit Dominus.
"Sou els meus testimonis, diu
el Senyor."
Isaias, 43, lo, 12.
Vos testes

És de justícia, és d'urgencia, que apressant-se els
sectaris i anarquistes a honorar la memória de Fer
rer Guárdia, l'ombrívol cabdill del sagnant motí an
ticlerical de 1909, els quals fins porten flors al lloc
on f ou justament afusellat, repetint sense saber-ho
el cas que ens descriu Suetoni de les gents que por
taven flors damunt la totnba de Neró, el monstre cruel
que incendiá Roma, f éu matar la própia mare i f ou
la vergonya del genere humá (1); és de justícia, dic,
que ens recordem nosaltres d'aquells que tenen molt
millor dret a l'homenatge, veneració i condol de Bar
celona, els tres sacerdots que moriren per la violen
cia, víctimes de les turbes que els immolaren en odi
a la religió. Oportú és que cultivem el seu record;
no un moment, sinó que comencem ara a servar el
seu nom en la memória i en el cor del poble, perque
prou se'n necessiten d'advocats i d'amics en el cel,
ningú com aquells que entremig nostre en l'espai i
en el temps han donat la sang per Jesucrist, morts pels
enemics de Déu i de l'ordre cristiá, pot mirar amb
simpatia tanta la nostra petició fervorosa per a que
vegem allunyar-se la tempesta que plana sobre els
nostres caps, i enretirar-se les aigües sectáries que
submergeixen el Sól de la pátria.
Siguin presents des d'ara a la nostra memória els
noms, massa oblidats tal volta, del P. Ramon M.
Usó, del Revd. P. Ramon Riu, i del Germá Lycarion,
mártirs de la Setmana Trágica de Barcelona, morts
per Crist el 27 de julio! de 1909, i puguem veure un
dia començada a instruir la causa canónica deis ser
vents de Déu que per odi a la religió han perdut la
vida. Aquest seria el procés de la Setmana Trágica
verament interessant, perque seria el fruit i l'eficácia
trascendental d'aquella setmana amarga i destructora.
Certament que els tres que avui remembrem no foren
les úniques víctimes. Qui podria comptar-les totes ?
Alguns polítics actuals han volgut cobrir amb un
vel de disculpa els f ets vandálics de l'últim maig i els
seus precedents de Barcelona, on, segon ells, el poble
es portá amb benignitat (?) perque els revolucionaris
es limitaren a incendiar les cases religioses, invitant
a abandonar-les els seus astorats moradors, les vides
deis quals f oren respectades. Aquells polítics i els
periodistes aliats que pretenen decorar els incendiaris
amb una certa aureola de cavallerescos (?), obliden
que a Barcelona l'any 1909 les turbes portaven revól.
precursors tIcnics de
vers, i que aquests revólvers
foren a raig f et disparats, devent
la pistola d'avui
se a merce i miracle de Déu i no pas a generositat
dels 'tiradors, que les víctimes no f ossin a centenars.
El senyor Sangro i Ros de Olano, en la ressenya que
figura en el seu documentadíssim llibre La sombra
de Ferrer (2) alludeix a més dels tres protagonistes
del present article, a dues religioses del convent de la
—

—
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Pastora, mortes per les turbes, i d'eclesiástics
ferits esmenta el Germá. Anaclet Joan Mir, de les
Escoles Cristianes, al carrer de Fenollar, el Missio
ner Pere Berges, al carrer Major de Grácia, el P. Ma
gí Ferran, a la Travessera [suposem que es refereix
al P. Ferrant, Missioner del Sagrat Cor de Maria,
f erit per les turbes, en pretendre salvar de l'incendi
les Escoles del seu institut (3)], el Gentná Simon en
tre Masnou i Premiá, afegint a la 'lista de víctimeS
de la dreta dues pobres dones Maria Roig i Mar
Benet, mortes, tres nens de cinc, dotze i set anys.
els noms- dels quals indica com a morts pels revo
lucionaris, els obrers católics Francesc Barceló, Ig
nasi Cortes i Miguel Heras, del Patronat de Sant
Josep, f erits, Merce Querol, i vint-i-quatre nois i
noies f erits també per la multitud amotinada, els noms
deis quals figuren al llibre ref erit.
No; l'afirmació que els revolucionaris de 1909 res
pectaven les vides, la llegenda deis incendiaris cava
llerescos, és el més revoltant deis sofismes. L'incendi
d'una casa i l'expulsió dels seus moradors, no és per
Divina

ventura

un

atemptat personal

contra,

aquests,

encara

que materiaiment no se'ls agredeixi ? I tants com f o
ren de debó agredits, a trets d'arma de foc i altres
violencies ! (4). Llançar de casa seva, arrencar del
seu pacífic redós Sobretot a pobres dones, velles, ma
laltes, persones delicades, pobres noies, novícies o
recluses, llangades al carrer, obligades a pidolar asil
de casa en casa, obtenint negatives, sense sopluig.
entremig d'amenaces i d'insults, i sovint barrejades
tmb les mateixes turbes que les escometien fins a la
crueltat més repugnant (a recordar aquella trista
ment famosa Gallinaire de Gracia, en la qual pensá
sens dubte En Maragall en l'Oda nova a. Barcelona:)
•

I surt la marmanyera endiablada
que empaita la monja i u crema el convent.
? no

era

aquesta forma de persecució,

perdonar la vida
friments,

per

a

torturar i

que

aparenta

perllongar els

so

de causar víctimes morals, que
tard o d'hora sucumbirien? Exemple de les f atals
conseqüencies d'aquell terrible traumatisme moral és
el cas de Mossen Jaume Oliveras, vicari de l'assas
sinat Dr. Riu, Rector del Pelle Nou, que arrossegá
una vida de cardíac fins a acabar-se-li el calvari vint
anys després, anys de sofriments i malaltia, petjada
i segell deis dies trágics de juliol de 1909. Tampoc
no hem d'oblidar, desmentint els benignes interpreta
dors de la Setmana Trágica, i deis recents vandalis
mes de Madrid, Andalusia i Llevant, que
totes les
f amílies que hostatjaren religiosos visqueren sota l'a
menaça de répresálies i que moltes cases hospitaláries
es. veieren en la necessitat de treure altra vegada els
eclesiástics i monges refugiats, sota amenaça d'assalt
o d'incendi. Aquesta odiosa forma de persecució s'ha
donat en els f ets de Málaga, on el senyor Bisbe, des
prés d'ésser-li incendiat el palau, cera debades asil
de
en cases amigues, car aquestes cases foren objecte
una manera
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El P. RAMON M.

Superior
mort

a

Y
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deis Franciscans del Camp d'En Galvany
trets per les turbes anticlericals el 27 julio' 1909
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El Germá LYCARION, marista
Director de les Escoles del Patronat Obrer del Poble Nou
mort a trets per les turbes anticlericals el 27 juliol 1909

El Rvnd. Dr. RAMON RIU I CERIOLA, Prev.
Rector de la Parróquia de Santa Maria del Poble Nou
mort per asfíxia en l'incendi de l'església i la rectoria,
i profanat ciesprés el seu cadáver per les turbes
els dies 27 i 28 julio] 1909
Dibuixos de

Joaquinz

Navas Maten
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amenaces, fins al punt que el prelat hagué de
retirar-se de la ciutat diocesana i cercar refugi a
Gibraltar. Cosa parella ha succeit als veins d'Oriola
que donaren acolliment als PP. Jesuites expulsats
de la Residencia. La tesi revolucionaria del respectar
les vides, exigeix, segons es veu, que els eclesiástics
perseguits no puguin aixoplugar-se enlloc, i hagin
d'anar errants pels carrers i pels camps, sense ,men
jar, ni teulada, sense una porta amiga, obligats, per
tant, a perdre per la fam, la fadiga o la intemperie,
la vida que la pistola o el ganivet han perdonat.
I qué direm de les víctimes tan nombroses que els
vandalismes causaren a les famílies ? Animes delica
des, cors tendres, poncelles, pobres avis, als quals
el trasbals terrible, l'esgarrifós espectacle deis incen
dis i profanacions sobtá i entristí fins a dur-los al
sepulcre ! De les nostres coneixences personals es
mentarem el cas de la joveneta S. que emmalaltí fins
a morir de pena mesos
després, en veure que de
l'església parroquial de Sant Cugat mans barbres i
blasfemes treien a f ora i profanaven una imatge de
la Mare de Déu que era el centre de la seva devo
ció preferida. Altra floja de la familia R. perdé la
salut, i temps després morí, sotraguejada per l'es
cena del saqueig del pis on vivia, prop de Santá
Madrona, saqueig que f ou la sanció, segons semblá,
d'ésser aquells bons ciutadans uns deis majors ben
factors deis pobres i persones influents de la par
róquia. Quantes i guantes vides rnalmeses i truncades,
sacrificades indirectament quan no directa per la fú
ria salvatge deis enemics de Déu!
noves
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d'Arceniega (Alava). Encarregat de les escoles del
Patronat Obrer del Poble Nou, al principi reser
vades només als fills deis socis, a iniciativa seva s'o
briren a tots els fills d'obrers de la barriada, i acon
seguí tant d'éxit, que l'estimació i proves d'af ecte i
gratitud que l'envoltaven no podien pas fer-li té
mer ni preveure la sort que se li esperava.
La seva mort va ésser en forma alevosa i a trai
ció. A mig matí passá per davant del collegi un grup
vociferant. Ell, amb altres dos Germans es trobava
en la sala de professors, i penetra un subjecte des
conegut qui, amb maneres aparentment amicals, els
digué : "No tinguin por, encara que sentin cridar;
no els ha de passar res. Peró si volen estar més se
gurs, vinguin amb, mi." Els Germans li donaren ere
dit, el seguiren, i en ésser al carrer, el traidor s'a
parta, bo i avisant un grup d'assassins ja preparat :
"Aquí els teniu ; no queda ningú més. Foc!" Una
descárrega va seguir l'odiosa delació del Judas. El
Gertná Lycarion va caure travessat de bales, i els
altres dos companys caigueren també, peró aquests
gairebé sense ferides. Els camillers sels van empor
tar tots, f ent passar per morts els dos Germans,
que així es salvaren d'una mort certa. El Gema Ly
carion, pedagog provadíssim, deixa record de gra
titud en la barriada, on tants fills de gent pobra va
educar, i més encara dins la benemérita orde deis
que en aquelles trágiques jornades perdé
d'aquell eminent mestre, nombrosos edificis
entre els quals el gran collegi de Sant Andreu, la de
vastació del qual fou una de les monjoies de la f úria
anticlerical preferent contra l'educaeió popular cris

Maristes,

ultra

tiana.
*

*

*
*

*

*

El dimarts 27 de juliol de 1909 fou un deis dies
A la mateixa hora i a distancia curta de ,l'indret
més negres de la história contemporánia. Aquell dia
on ocorregué el sagnant f et anterior, començava la
es decanta i desboca pel cantó anticlerical en la fai
só més barbre, repugnant i mortífera, una protesta tragédia de l'Església Parroquial de Santa Maria
que en els seus començos havia estat fins popular ,del Poble Nou, que costa la vida al seu pastor, el
i simpática, el sentiment contra l'embarc de reser
Rvnd. Dr. Ramon Riu, i estigué a punt de costar la
vistes per a la guerra del Marro. Peró vet aquí que del seu fidel vicari Mossén Jaume Oliveres. El Dr.
essent el moviment protestatari, de carácter polític
Ramon Riu i Ceriola tenia 63 anys; havia nascut a
i antimilitarista, no f oren pas els edificis del govern
Santa Coloma de Farnés l'any 1846. Fou ordenat en
1872, exercí de vicari a les parróquies de Santa Ma
ni les casernes els incendiats. Desvetllada, segons
ria de les Corts i de Sant Pau ; f ou rector a Hosta
dejen, la ira del poble contra els rics, els explota
dors i els accionistes de les mines del Rif, no foren francs i a Sant Joan de Gracia, rector més tard de
pas els palaus particulars, hotels, torres. i casinos
Santa Coloma de Marata, essent des de 1897 o si
distingits el blanc de la destrucció, sinó les parró
gui f eia dotze anys párroco del Poble Nou. Home
guíes, els convents, escoles i asils per a fills d'obrers, de gran bondat, afavorí llargament els seus f eligre
sos, socorrent, amb predilecció, les famílies obre
fins humils capelletes com la de Marcús, esglesietes
res, i és f erma convicció d'aquella parróquia que
modestes com les de Pequín i Sant Joan d'Horta.
eren f orasters i no pas gent del Poble Nou els qui
Un deis primers atacs de les turbes desenfrena
cometeren els vandálics f ets i es desfogaren barbre
des es produí aquell matí a les Escoles que els Ger
mans
Maristes regentaven pertanyents al Patronat ment contra el cadáver del venerable rector.
Havien pegat foc als edificis del Patronat Obrer,
Obrer del Poble Nou, i la víctima primera va ésser
el Germá Lycarion, director d'aquelles. Curiós de la Biblioteca de l'Económica d'Atnics del País i la
saber, donat el carácter internacionalista del procés Residéncia deis Maristes, i els amotinats s'atansaren
Ferrer, i la constant déria europeizant deis sectaris, a la Casa Rectoral, proferint amenaces. El rector
que el prof essor religiós la sang del qual f ou ves
veient l'aspecte i propósit de les turbes, féu marxar
sada primer, procedia del cor mateix d'Europa, de
tots els seus familiars, i es refugia, amb el seu vicari
la lliure Suissa. Era un educador de tremp, f ormat al soterrani, mentre envaien els revolucionaris l'es
i entrenat als millors establiments docents d'aquella glésia i la rectoria. El Martini moral que allí dins
República, i reunia les condicions de pedagog dis
l'amagatall sofriren els dos refugiats no és per a ex
plicar. Damunt el sostre que els cobria esclataven les
tingit i home de carácter, havent-li un eminent mes
mort,
tre suíç dedicat, després de la seva
un sen
fúries de l'incendi, el saqueig i robatori, tot aixó
tit poema de record i homenatge. Abans de director unit amb els eras. i blasfémies deis perseguidors que
d'allí, ho havia estat de les Graduades Nacionals sabent que eren dins l'edifici els cercaven pertot
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obertura endevinaren el recés i
engegar els revellvers i tirar pedres

cornençaren a
dms la cava. El soterrani s'omplí de fum, i comen
ça l'agonia del pobre senyor rector, af egint-se a la
seva edat i malaltia, l'espant i l'asf íxia. Després de

llargues

hores d'angoixa, a les sis de la tarda va finar
el Dr. Riu en braços del Rvnd.. Oliveras, havent-se
confessat i absolt l'un a l'altre, "tenyint la sang in
nocent del rector el sól de la seva propia església",
segons la frase memorial que el Bisbe Axiliar de
Barcelona Dr. Cortés Ii dedicá. Sis hores encara va
estar presoner amb el cadáver del seu amic, el Rvnd.
Oliveras : a mitja nit, per fi, aprofitant una estona
de calma, pogué f er-'se escápol, peró ja f era del cor
per tota la seva vida. L'endemá al matí l'entrada del
soterrani va ésser descoberta pels revolucionaris, i
el cos del Dr. Riu va ésser tret a f ora, arrossegat
pel pati, i f ou objecte de les profanacions, irreveren
cies i fins mutilacions les més esgarrifoses. Déu per
rneté que no quedés sense cástig imrnediat i exemplar
Ufl deis profanadors, que gosa obrir i posar un cigarro
a la
boca del difunt. Poca estona després la bala d'un
guardia civil li entrava a la boca i el deixava mort

lacte (5).
La brevíssima necrologia d'aquell rector que doná
la vida per Crist després de dotze anys de ministeri
a
•

pastoral i exercici de la caritat en una barriada obre
ra, no pot acabar sinó reiterant l'anhel expressat en
el seu Recordatori de funerals : que serveixi de víc
tima propiciatória per a desgreujar la Divina Jus
ticia de preváricacions tantes.
* *

S

A
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La tarda d'aquell mateix dia f atídic, l'oposat ex
trem de la ciutat, Sant Gervasi, f ou teatre d'una alta
cruel tragedia. Les turbes amenagaven, no pas els
casals rics del barri aristocrátic, sinó la humil te
nencia de Sant Magí, suf ragánia de la Bonanova, i
la residencia anexa deis PP. Franciscans que allí te
nien l'església en construcció de Sant Antoni, al ca
rer de Santaló, cantonada Fortuny (avui Calaf). Avi
sat del perill el P. Superior, Fra Ramon M. Usó, va
fer sortir per grups els religiosos més joves, anant
tots d'hábit per no tenir cap d'ells vestit de paisá, i
en l'últim de tots en companyia del P. Bragulat. Eren
les quatre, i en tombar la cantonada, els sortiren al
Pas, eixint de les obres del Mercat d'En Galvany en
,ptistrucció, un.grup d'individus proferint blasf ernies
1
escometent a trets els dos f rares. Una versió asse
gura que dispará d'una manera més visible i d'a la
l'ora, un minyó jove. El P. Bragulat oí el f rec d'una
bala, peró el pobre P. Usó es sentí de seguida f oradat
del cos, adonant-se de la sang que li tacava l'hábit.
Trencaren pel carrer avui de Calaf i el P. Usó, de
fallit, no pogué continuar. S'atansaven novament els
assassins, i el P. Bragulat es carregá a coll el seu ger
fla
essent així i tot perseguit pels incendiaris,
que no paraven de disparar. Amb penes i treballs po
gue ficar-se en una casa próxima, de veins addictes,
.els perseguidors exigien deis vianants saber on ha
"len entrat,
essent despistats per una bona dona tain
be addicta La llar caritativa de terciaris franciscans
que estatjá el
P. Usó mortalment f erit, guarda encara
Per
o
privilegi
l'hábit i el cordó del mártir. Un metge
t
cridat, i diagnosticá l'estat gravíssim. Portat per
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l'ambulancia a la clínica del Dr. Joaquim de Riba,
morí a les cinc de la matinada següent, després de
tretze hores d'horribles dolors, soferts amb serenitat
cristiana, perdonant de tot cor es seus assassins, deis
quals deia que més dignes de llástima eren que no

(6).

pas eh

El P. Ramon M. Usó era home de gran cultura i
de tracte amabilíssim. Nascut a Villarreal (Castelló)
tenía 48 anys, havent estat Ministre Provincial i Cus
todi President de l'Orde a Barcelona. EH impulsá
aquell f ogar de caritat franciscana que és el convent
del carrer de Calaf, i que avui encara, grat sia a Déu,
renascut de les cendres, escampa en els barris obrers
del Camp d'En Galvany amb el pa de Sant Antoni la
pau del Sant d'Assís.
*

*

*

I ara compareu els dos martirologis. La mort d'En
Ferrer Guárdia, mártir, segons diuen, de la llibertat
del pensament, vana abstracció mental, remata una
vida de propaganda revolucionária, en la qual floreixen
bombes i atemptats, sembra d'idees de revolta, ven
i
janga i anarquia, escándols de conducta personal
un esclat
acabar
en
cabals,
per
sospitosa adquisició de
apoteósic de destruccions, crims i violéncies, yergo
nya i terror de Catalunya : la Trágica Setmana de ju
liol. El P. Usó, el Germá Lycarion, el Rector Doc
mártir vol dir testi
tor Riu, no donen testimoni
moni
d'abstraccions vanes, ni tan sois de simples
són
idees. No són 'mártirs d'una cosa ni d'una idea,
mártirs d'una Persona, mártirs de Déu i del Crist.
l'ensenyança
En la seva vida les flors i els fruits són
paciencia, la
pietat,
la
ministeri
pau,
la
de
del bé, el
pobres,
el
silenci i la
servei
deis
el
i
almoina,
caritat
diví,
i mo
Mestre
mansuetud, seguint els passos del
mort
de
l'in
Mestre,
la
predilecta
del
rint en la mort
sacrifici.
nocent, en
Són els testimonis de Déu, els testimonis de Crist,
d'aquell Crist que ha de venir amb tota la seva gló
ria a judicar i separar els qui han mort per a donar
han
fe de la seva Veritat i el seu Amor, i els qui
men
a donar fe de la
!
per
horror
i
esglai
mort
tí& i l'odi que encega un cor superb i temerari.
—

—

—

—

(1) Suetoni, Els dotze Césars. Neró. LVII.
(2) Pedro Sangro y Ros de Olano, La sombra de Ferrer.
1917,
De la Semana Trágica a la guerra europea. Madrid,
Minuesa de los Ríos, pp. 32 i 33.
(3) La Hormiga de Oro, núm. 34, 21 agost 1909.

perseguidas

(4) "El número de personas apaleadas,
dradas, y aun a tiros, es incalculable, y no

a pe
pocas fallecie

consecuencia del terror que les produjo los horrores
vieron obligadas a presenciar. Enfermos hubo mu
y no
chos en Barcelona, de resultas de los sucesos de julio,
afecciones
ner
de
las
vida,
por
efecto
su,
pocos para toda
p. 33).
viosas que entonces adquirieron" (Sangro, op. cit.,
(5) Relació d'un familiar del difunt. Veure El Correo
Catalán de 1'1 setembre 1909. També una nota biográfica de
Mn. Jaume Oliveras, mort, també mártir del cpr, essent
juny 1929, a la re
rector de Sant Boj del Llobregat, el 30
pel
vista Mujer y madre de juliol-agost 1930 (article escrit
rector).
Rey. Pere Alborná i Fontanillas,
(6) Dades d'una relació personal, i també de El Correo
Catalán. V. notes complementáries a Revista Franciscana,
1909, pp. 430 i 431.
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L'assegurança
a

LUN.!'

GASTON GERARD

Per Decret molt recent del Govern Provisional
de la República, d'ara endavant s'aplicaran a l'agri
cultura els preceptes de la llei d'accidents del tre
ball un xic modificats, per?) substancialment els ma
teixos de la llei general d'accidents ja una mica an

tiga

I,
tat

seves

disponibilitats económiques ?

canvi, si ha d'atendre directament l'accide -1? com pot f er-ho, sobretot si té la dissort de qué

l'accident u

qüent,

A
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segueixi, com a conseqiiéncia ben fre
incapacitat, total, absoluta o parcial ? Fn
aquest cas, si el petit propietari ha d'atendre el pa
gament de les responsabilitats per un cas d'aquests,
és evident que ho ha de fer mitjangant l'imr ort
d'una gran part de la collita anyal, quan no de la
a

I

Espanya.

a

les

C

—

No hi ha res a criticar en aquesta disposició.
L'obrer accidentat ha d'ésser atés suficientment, tant
si es tracta d'obrer de la industria com d'obrer del
camp. Cap objecció no podria oposar-se a semblant
principi, que nosaltres creiem just i que cal accep
tar com un aveng dins la nostra legislació social de
caient ben cristiá i ben humá.
Ara, la dificultat de l'aplicació de la llei d'acci
dents a l'agricultura és evidentíssima. No és el ma
teix la f acilitat amb qué pot carregar les responsa
bilitats per accidents el fabricant que agrupa un bo-i
nombre d'homes en la seva indústria que la dift
cultat amb qué pot f er-ho el petit propietari, tan
abundant en la nostra terra, de propietat extraordi
náriament dividida.
El primer pot entendre's amb una societat d'as
segurances, i mitjançant el pagament d'una quota
mensual o anyal resta a cobert de totes les seves res
ponsabilitats en aquest delicat punt. Per6 el segon,
el petit i fins el mitjá agricultor ? com poden enten
dre's amb una societat d'assegurances si les primes
exigides per aquestes societats són inassequibles per
a

SO

rivacions deis accidents del treball (assisténcia mé
dico-farmacéutica gratuita, indemnització de sala
nis durant la cura, indemnització de quantitats fixes
si arriba el cas d'incapacitat o pérdua de membres
del cos, etc.)
I ha f et més : ha manat que els propietaris deis
pobles siguin convocats a una reunió en la qual s'es
tructuri la dita mutualitat.
I així ha comengat la cosa, i així els propietaris
de la terra
ja prou af ectats per mant problema de
tota mena
han de preocupar-se ara d'aquest nou
problema que no és pas de massa senzilla solució.

d'accídents

l'agricultura
PER

A

una

totalitat d'ella.
I la llei, és ciar, no havia de deixar de preveure
aquest cas. I ho ha previst, evidentment.
Com ?
*

*

*

Ja hem dit que resta descomptada la possibilitat
d'atendre directament les responsabilitats derivades
de l'accident per part del mateix propietari.
També hi resta la possibilitat de contractar aques
tes responsabilitats en una societat d'assegurances
a prima fixa de les que
es dediquen a aquest ram
de segurs.

Només hi havia un camí per a sortir d'aquesta si
tuació ; i aquest era el carní de la mutualitat entre
els mateixos elements afectats per dites responsabili
tats.

I aquest ha estat el desllorigador que el legisla
dor ha buscat al problema. Ha manat que els pro

pietaris

es constitueixin en mutualitats
per loca
litats si aquestes són importants o per comarques
en altre cas
i que siguin aquestes mutualitats les
que es constitueixin en responsables de totes les de
—

—

,

*

El

*
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legislador ha donat l'orientació. Per?) ?no és
.un niu de dificultats no fácil

veritat que ofereix

solucionables?
En primer lloc, una mutualitat ha d'ésser portada
amb veritable cura, ja que d'altra manera resulta un
cent-peus la seva administració. I ? on són les perso
nes capacitades per aquesta f eina en la major part
deis districtes rurals ?
Si aquest lloc s'ha d'emplenar amb funcionari4
amb els sous corresponents, llavors les despeses aug
menten f ortament i creix aquest exércit de buró
crates que constitueix una de les pitjors calamitats
ment

del

temps present.

En segon terme, és natural que cada propietari
contribueixi a la mutualitat segons la seva capaci
tat, capacitat que aquí entenem ha d'ésser regulada,
no tant per l'amplada de la seva'propietat, cotri pel
nombre d'obrers agrícoles o jornalers que cada any
ocupi. ?1 com es pot determinar aquest nombre te
nint en compte les desigualtats que constantment es
presenten en el conreu de la terra ? El nombre de
jornalers depén de les collites millors o pitjors, de
si les terres un any s'adoben o no s'adoben, de les
possibilitats económiques del mateix propietari. I no
cal dir com tot aixe> representa una f orta dificultat
respecte a la seva contribució a la mutualitat contra
els accidents.
Darrerament, els serveis médics i farmacéutics no
sempre són fácils i senzills en els medís rurals. Cal
drá, evidentment, establir contractes amb els met
ges i apotecaris de cada localitat o de les localitats
veines. I no cal dir les dificultats que aixó haurá de
representar i les despeses consegüents, sobretot si
es té en compte que les professions sanitáries nP
acostumen a posar-se mai massa a tret en matéria
d'assegurances socials, ja que l'asseguranga els pot
restar un bon nombre de clients particulam
Les dificultats, doncs, no són petites. I si s'hi aple
ga la dificultat que tenen tota mena de responsabi
litats per accidents
i de la qual no restará absent
l'agricultura,—o sigui l'explotació deis propietaris pels
obrers de mala fe que simulen accidents, n'allarguen
els seus efectes, procuren produir-los sobretot en
certes malalties com les mateixes trencadures etc.,
és evident que les dificultats creixen fins a extre1n3
dif ícils de preveure.
Caldrá, doncs, anar resplent-les tenint en cornpte
que la llei no ha fet sinó establir el principi i marcar
l'orientació que cal seguir en general. Tot el treball
de detall, d'organització, de resolució de dificultats
respecte a funcionament, etc., resta als propietaris
agricultors. Altra nova cárrega damunt l'agricultu
—

ra, que

ja

prou

en

porta!
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reducadó del sentímeni
PER

Viena,

d'haver nevat prematurament,
mil orenetes que no varen tenir
temps d'emigrar abans que la neu enfredorís la
terra, varen caure dels arbres i de les teulades
balbes de fred. Les autoritats varen ordenar que
aquelles orenetes, la mort de les quals era immi
nent, fossin caocades dins d'unes caixes; i en
avió foren transportadcs sota el cel blau d'Italia.
Heus ací un gest ben delicat d'aquelles autoritats.
Nosaltres, diguem-ho encara que ens dolgui, bctl
dament tinguéssim unes autoritats tan delicades
co.m les de Viena, les pobres orenetes que caigues
balbes de fred, no podrien ésser transportades
a altres
climes més benignes, perquá abans d'es
ser recollides de la neu el poble jales hauria mort,
Cada vegada que neva a Barcelona, són molts
els ciutadans—d'alguna manera els hem d'anome
nar—que posen de manifest llurs instints salvatges.
Els veureu per les Rambles perseguint els ocells
que callen deis arbres. La darrera vegada que va
nevar, un home
diríem un salva tge
Portava una infinitat d'ocells dintre d'un sac. Mireu
que cal no tenir ni una engruna de sensibilitat
Per a tarcer el coll a un ocell.
Cal a:conseguir que els nois tinguin el cor una
mica més sensible. Potser tots en tenim la culpa
que els nois tinquin sentiments tan cruels. De
vegades le noles són formades amb un excés
de sensibleria i de sentimentalisme, i, en canvi,
ningú no es preocupa d'educar el sentiment deis
nois, Bis pares faran reflexions a la nena que
té Predilecció pels jocs impropis deis seus sen
timents delicats, i no diran res al noi que posa de
luanifest els seus instints cruels i barbres. ?Per
atQ els nois han d'ésser cruels i hem de convertir
les noles en nines de porcektanct?
A una nena li donem, perqué s'entretingui ju
gant, joguines delicades, i en canvi posem a les
Inans deis nois aquells obiectes que en comptes
(l'afinar llur sensibilítat, 'contribueixen a accen
tuar llur crueltat ingánita. L'endema de la diada
deis Reis veureu jugar els nois per les places i els
carrers de la ciutat amb una pistola a la ma, o una
es Pasa.
?Per qué hem de desvealar els s'entiments
béltics deis nois? No demanern, naturalment, que
es Posi a
les mans deis nois una nina de porcel
lana, pera caldria evitar que les joguines els fa
eiu esdevenir
més cruels.
Poseu una pobra bestiolct a Pabast cPun noi.
Z
veureu com la tara sofrir. Clavara una agulla
a la
Papallona que caigui a les seves mans, es
ca,kará la cua de les sargantanes i destruirá el
niu dels ocells. Bis nois de pagés, no temen altra
dIria que destruir els nius. Si els pregunteu per
erliá els destrueixen, us diran que no ho saben.
HO fan pel gust de fer mal.
Si fossin delicats res pectarien les pobres bes
tioles. ?Quin mal ens fa Pocellic que xiscla i es
ten les ales sota
el cel blau? En els boscos
A

a

causa

unes quaranta

—

que

no

J.

CIVERA I SORMANI

hi ha ocells hi

plana

una

gran tristesa.

Si fossin delicats respectarien també les flors.
Es pot collir una rosa per a posictr-la dintre d'un
pitxer, pera no és lícit collir-la per a desfullar
la barbarament. Si no us plauen les flors i els
ocells és que teniu el cor endurit.
L'edu,cació del gust i del sentiment té una
gran importancia. Molts hornes són cruels per
qué mai no han estimat la belleSa. Un artista
es pot desviar, perqué únicament la Religió ihu
nina i orienta la nostra vida, per() és difícil que
cometí una ermita& Eduquem els nois, i esdevin
dran delicats. No són millors els nois de Viena
que han respectat la vida de les orenetes, que els
nosttres nois. Coneixem infants catalans delica

díssims, incapacos de cometre cap crueltat. ?Per
qué són delicats? Perqué llurs pares han sabut
educar-los.
La convivéncia entre els homes seria més agra
dable, si no abundessin tant els que mai no han
tonegut la deliccutesa. Hi ha gent que punxa com
una branca d'esbarzer. Si sou
una mica obser
vadors us adonareu de seguida de les indelicade
ses que cometen els que mal
no han conegut ni
practicat la delicadesa. Si us han de dir alguna
cosa, us la diuen escollint les paraules que u.- fe
reixin més pro fundament.
La vida no seria tan dura, si els homes fossin
una mica más nobles. Diem que el cristianisme
agermana els homes, pera nosaltres no volem ésser
germans d'aquells que considerem inferiors nos
tres. Si en cada home veiéssim un germa, ens
mostrariern más condescendents i més benévols
amb aquells que tenim sota la nostra tutela o au
toritat. Dissortat de Phome que té una reltiscada.
En compte d'ajudar-lo, ctllargant-li la ma, l'en
fonsem més4 perqué no pugui alear-se. No sabem
perdonar les fallides deis nostres germans. Men
tre es poden aprofitar de les nostres activitats,
ens voten; pera el dia que creuen que no ens ne
cessiten, ens llancen damunt la pol.s- deis camíns.
L'home és un itop per a Phome. rs cert. La
caritat és un ocell d'ales blanques que s'ha allu
nyat del món. Res pectem els arbres que ens donen
fruits saborosos, 1 destralegem els que ja ens ho
han donat tot i no ens poden donar res mes.
Si passa per dessota la nostra finestra un indi
qent, i amb veu suplicant ens demanct un tros de
pa, tan quem els porticons per a no veure'l. Si dins
la tebior de la nostra llar un hom s'hi troba tan
be, ,per qué hem de pensar amb els que no tenen
ni es poden pastar el nostre pa de cada
dia? El nostre egoisme és tan gran, que restern
indiferents davant la dolor, del nostre germá que
es mor de fam.
La nostra gent hcturia de Ilegir i meditar l'Evan
gel Com es transformaria el món si tots portes
sim dins Pesperit una mica d'amor i de caritat del
cor roent de Cristi

soptuig,

C
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3. Així mateix responent a la pregunta quan?,
trobem en els documents catalans més antics, on no
hi pot haver sospita d'influéncia castellana, la cons
trucció al contençar:

"perque la sua amor puxam auer al exir d'aquest segle"
(Homilies d'Organyd, f. 5 v., segle Dun).
Cons. 6o.
Per qué justament hem de dir tot
"Al venir los homines de Vilafranca albergaren als Puials"
está a voler i no tot está en valer, fent com fem tot (Documents en vulgar, p. 16, segle xnx).
esta en
"al verpir ades de Belvis B. Ot ab los aragonesos" (/b.).
R.
"e 1s homines de Vilafranca albergaren ab nos al venir
Resp.- i. L'infinitiu és la part del verb que té'
del primer boatge" (lb.).
valor de substantiu i per aix6 admet preposicions
"E aquest Ermengou fa ab lo comte de Barcelona En
que el regeixin. En les llengües romániques l'infi
Ramon Berenguer al setge e a la preso de Lerida, al qual
nitiu amb preposició supleix el gerundi llatí que re
molt ajuda al pendre" (Crónica deis Comtes de Barcelona,
presentava la flexió de l'infinitiu. Així, dones, és xrr, Ig).
"Axi com fa hom al varar d'una nau o al traure" (Cró
lógic suposar que les mateixes preposicions han
d'anar amb l'infinitiu que portaria un substantiu nica de Jaume I, p. 208).
al defendre que ells faran, que punyaran en retenir
regit del mateix verb. Vet aquí exemples de di les"E
barreres" (Ib., p. 245).
versos régims :
"Al entrar poran pendre gran dan los moros" (Ib.).
"E al entrar moriren deis moros be de VII entro a vin"
t.
QuAN? : E1 pare morí al començament de la verema. (Ib., p. 246).
El pare morí al començar la verema.
"Los vn elegedors se covenguen, al eleger, de cert nom
2.
EN 9uÉ? : Está ocupat en la redacció d'un article. Está
bre e de certes persones" (Llull, Blanquerna, p. 91).

CONSULTES

-

-

.

ocupat en redactar un article.
3. ON? : En la prova d'aix.5 estará el mérit. En pro
var-ho estará el mérit.
4. DE QUÉ?: No em preocupo del vestit elegant. No em
preocupo de vestir elegant.
5. A 9uP.? Som nats pel treball. Som nats per treballar.
2.

El

cas

del •consultant correspon

a

la pregunta

qubP, i podem dir que el parlar clássic conser
vaya la mateixa preposició del substantiu dava.nt de
l'infinitiu. Vet aquí exemples de les obres de Ber
nat Metge:
2,

en

CONCORDAR-SE:
"Vos concordassets
1425).
USAR:

en

suplicar als dits vicaris" (Somni,

Peró més que l'infinitiu amb preposició a i arti
al entrar, usaven els clássics antics la conjunció
temporal quan o con amb verb f init, tal com f cm
avui encara :

de,

"Com haura fet, qui 1 escalfara? E

com

sera

malalt, qui 1

custoira ? Com haura fam, qui li donara a menjar ? Si ha
paor qui 1 confortara ?" (Llull, Blanquerna, p. 49).
"Deyen que quant lo cors del hom mona la ánima ro

manía" (Somni, 564).
"E jatsia ella de aquestes coles no us ne se n sostenga,
empero con li son levades, ha de aço gran tristor" (Somni,

213).

4. Vistos els exemples copiats no veiem com pot
ésser titllat de falta gramatical escriure tot esta en
dit que fan les dones?" (Ib., 3423).
voler, com ho fcien els clás.sics, conservant com és
TRE13ALLAR:
"Hagués treballat en alterar la color deis seus cabells" lógic la igualtat de preposició en igualtat de régim ;
'ni que sigui castellanisme refusable dir, AL SORTIR,
(lb., 3432).
OCUPAR-SE:
el vaig trobar, que s'hagi de canviar sistemáticament
"Molt pus ocupada en donar que en rebre" (Ib., 3206).
per, EN SORTIR, el vaig trobar. Per comptes de al sor
TRAGAR:
tir es pot ben dir, quan sortia o con sortia el vaig
"Escarniran lo prevere si triga molt en dir la missa"
trobar, i és una errada, posar en sortir. Aquesta for
(lb., 3640).
ma, a Mallorca on és viva principalment, no equival
ADELITAR-SE:
"Se adelita en veure belles coses" (Ib., yo).
a quan surt, o quan sortia amb el verb en indicatiu,
sinó a quan surti, o quan sortirá amb el verb en sub
Així mateix trobem aquesta construcció en loCu
juntiu o en futur, que en catalá continental és també
cions verbals :
en sortint: te en pots anar, EN voLER., aixó és, quan
vulguis, o qua,n voldrás, o en volent.
FrAvER. CURA:
"La gran cura e sobirana diligencia que han en lur ligar,
En així la regla que ara és seguida generalment,
qui le t poria dir ?" (Ib., 2358).
que diu : "l'infinitiu precedit de en correspon a l'in
L'ESTUD
METRE
I :
finitiu castellá precedit de al, i f ora d'aquest cas, en
"Tot lur estudi meten en robar o engomar los homens"
(Ib., 3505).
és incorrecte i cal canviar-lo per a", no té f onament
ÉSSER LA MAE.STRIA :
ni en el catalá clássic, ni en la llengua viva general,
"En provar ho será la maestria" (lb., 353).
i és una arbitrarietat de la gramática moderna, ins
ÉSSER ORAN:
pirada per un esperit mal entés de simplificació
tu
"La qual
entens que sia fort gran en amar dones"
diferenciació, que voldria reservar la forma en sor
(lb.. 2216).
ÉSSER ATREVIT :
tir, per l'infinitiu temporal, i la forma a sortir per tots
"Fo atrevida e gosada en assajár tota viltat e follia"
els altres régims del verb.
(lb.. 2794).
5. Peró aix6 és una mutilació de la gramática
ÉS SER OVT :
"De bona raho no deus esser oyt en rependre altre de
que de més a més pot portar confusió de sentits. És
asso que tu est occassió (ib., 1470).
el cas que hi ha verbs que tenen diferent matís de
HAVER PACIENCIA:
significació segons la preposició que porten :
"De la gran paciéncia que hagué... en soffrir" (Ib., 3245).
"

a

Qui

fil d

t

poria

aur...

no

dir que elles en haver lurs cabells semblants
usen de totes aquelles coses que dessus has

HAVER MATURITAT :
"Ah quanta maturitat pensas que
de la terra... lo comte de Foix ?"

s

hagues ella
3253).

en

gitar

1.
2.

Escarniran lo prevere si triga molt
Escarniran lo prevere si triga molt

en
a

dir la missa.
din la missa.

T
En

A

LUN

Y

A

el 'motiu de l'escarni és dir la missa massa
2 en canvi és retrassar-ne massa el co
mençament. Reduint a en tots els régims, segons de
mana la regla moderna, fóra impossible aquesta dis
tinció de sentits.
Per aplicar-la mecánicament, resulten traduccions,
com aquesta, que vol dir una altra cosa diferent de
rexemple castellá que serveix de Patró.
i

llarga;

estat

un
un

inflar

cuarto de hora en hinchar el globo.
quart d'hora a inflar la bomba.

vol dir que han

cornençar l'inflament.

trigat

un

quart d'hora

a

'

La bona traducció fóra,

com

diu el

poble :

El

vot

estat

6.

El

un

cas

quart d'hora per inflar

de

es

o

inflant la bomba.

rég,ims diferelts d'un mateix

trobador en castellá i
tics. En castellá es diu :
esfuerza EN conseguir i

en

verb

els clássics catalans

Així també

3236).mentre

en

esfuerza
esfuerza

an

conseguir, se
se
POR, conseguir,
que indiquen dif erents modalitats de l'esforg, respo
nent a les preguntes ?a qué? ?en qué? ?por qué?.
se

A

catala:

4‘

„Per
Si

triga... subjugar lo

que han tant

triga molt

en

llengua,

Cicilia"

(Somni,

trigat de tornar a casa?" (Somni,
dir la missa" (Somni, 3640).

3517).

tres

exemples

Metge, del primer estilista de

la nostra

A.rnb quin dret

de Bernat

regne de

esmenarem

aquests

per uniformar-los amb la preposició a? Será
corrent modern, com s'ha
dit, cap a posar a davant de tot infinitiu regit, que
no sigui
complement temporal? Per?) aquest corrent
no es en aquestes construccions responent a en
sitió en el cas d'infinitiu darrera de verbs de

qW.

rnovi
ment, com nra anar, venir, entrar, tornar, etc., que
els nostres clássics construien sense preposició, com
encara fa el francés :

“Aquell
"besties

ni, 1826).

devia anar matar la sua fila" (Valter, 284).
qui ven gueren oir lo plasent so" (Som
e ocells

la qual algunes vegades la entrava visitar" (Somni,

`Puy, tornem dormir" (Somni, 2734).
El catalá modern posa a sempre en aquestes
truccions anem A cantar, venim A sopar, entrern

3076).
consA sa

ludar,

tornem A escriure. Respecte de tornar en mol
tes
encontrades es conserva encara la constració
antiga tornarem escriure. Pero responent a qub? o
" (lub? hi
ha gran varietat d'usos, com en el catalá
antic:
pensava pas

tornar

tan aviat.

pensis pas de donar-ho aix6.
m'ho pensava de poder sortir tan de pressa.
pensis en tenir servei fins a la setmana entrant.
he pensat a pendre el mocador.

En

: no hi ha raó d'esmenar l'ús clássic i
de posar davant de l'infinitiu regit la mateixa preposició que portaria un substantiu, i és ben
legítima la construcció que proposa el consultant tot
esta en valer, que trobem en el Terl del Cresta de

resum

tradicional

Eíximenis

,

"Posa

les

de la dona

blic, i els prestidigitadors electorers, i, en últinta (o
en primera instancia de vegades, com en les eleccions
de les Constituents), el Govern, el vot de les dones
no té la transcendIncia que els lerrouxistes U volgue
donar.

•

Demás d'aix6, de dones, al pas que anem, aviat no
n'hi hauret. No hi haura más que f eministes, és a dir:
una mena de marimachos amb faldilles que no triga
ran en abillar-se antb pantalons. Ja abunden les que
van vestides d'hornes'amb l'excu,sa de l'excuosionisme,
o amb qualsevol altra excusa.
Quant a la capacitat de les dones per dir-hi la seva
en els negocis públics, en les qüestions polítiques, la
creiem superior, generalment, a la deis homes anal
fabets que per centenars de milers tenen ara copat
l'ofici de legislador popular en la major par de Col
legis d'Espanya. Ara bé; el que sera el imán el dia que
els homes, a força de cedir, es decideixin a posar-se
faldilles per no disputar más amb la seva caríssIma
meitat, ja ho veurem, si es que no hem, alesh ores,, d'a
clucar-nos d'ulls...

justif icació el f ort

Pron

No
No
No
No
No
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No és cap cosa de l'altre món. Poc o molt sempre
han votat, indirectament, les dones, i com que en
aquest afer del vot ?última paraula sempre la tenen
els cacics (tant ara com abans), i els pistolers, i la
partida de la porra, i els contractistes de l'ordre pú

ren

Han

L

Comeniarís

en

Estuvieron

Han
A

SOCIA

ací

:

encara

obres morals,
°brant ", 'etc. (II,

e

circumstáncies diverses que modifiquen
sumariament estan en pensar qui es

p.

113).

El Secretani de Redacció de l'O. R.

Un avís al Govern

parcials de l'últim diumenge han ti.
importancia remarcable. La "Gran Setmaina
parlamentaria" ha tingut un bon próleg. El cos elec
toral sembla que comenca a adonar-se de qub és a ell
a qui toca prendre part a les lluites civils legals,
defensar-se contra els seus enemics i combatre en
pro de les bases soleres de la societat, si no vol algun
dio veure's en plena "Rússia del Sud" sense moure's
Les eleccions

041

una

d'Espanya.
Aquestes eleccions també ens han demostrat que,
si es treballa, la terra fruita: el treball respon. Ara
sols falta que tothont es convenci que, en el terreny
polític "a lo tuyo, tú", com diuen els castellans. No
hem d'esperar mai que els altres ho facin. Ho hem
de fer nosaltres.

Judicis equivocats
Amb motiu de la mort de don Jaume de Borbó,
hont ha sentit certes queixes indirectes, contra "la
inoportunitat d'aquesta mort", "en aquestes circums
tancies que tan convenia que es rnantingués íntegra
aquesta força de reserva, ara que tot tontrolla"... etc.
Pescindint de qul la mort mai no té culpa, que la
mort sempre té raó, que sempre és oportuna i arri
ba a l'hora millar, qui ens fa posar perós a la Provi
dbncia de Déu?
No és el nostre camp Inés propi el carrip polític,
sinó en quant es relaciona antb el camp social, pera
bé podem retreure, ja que l'ocasió s'hi presta, l'efec
te immens que ha fet aquesta sobtada mort, i les
forces morals ingents que ha posat de mctnifest en
el cos social espanyol.

1544
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Són molts els
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espanyols
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pel niateix Govern, i per a les mateixes Corts Cons
tituents, la mort de l'egregi personatge ha estat una
fulgurant revelació. Les conseqüMcies no es faran

pre

gunten: Monarquiaf República? Espanya! I encara
són més els que res ponen a la cabdal pregunta: Re
liAS! Per a tots ells, i per a molts altres encara, i

esperar.
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Del món del freball
El

cas

de Santander

És un cas de tants com pinten el Socialisme tal com
és : horrihilissim.
Ras i curt : Al port de Santander hi havia dos
Sindicats obrers, (ara només n'hi haurá un !). Al
Sindicat socialista li f eia nosa el Sindicat católic, com
és natural, i va decidir matar-lo. "Sóc l'amo, es dina,
la República és meya, cap obstacle, ni moral ni f ísic,
no m'ho ímpedeix."
A l'ef ecte arma un conflicte al port, mobilitza els
seus pistolers, assassina un obrer católic i en f ereix

d'altres,

promou

de pa per la vellesa, se'n tornen amb els esta!
vis acumulats.
Al nostre poble, diuen, al nostre país, si no po
dem tampoc treballar, gastarem menys. Aquí, amb la
manca de treball i els queviures cars, prompte ani
rem a la sopa.
Aquesta fugida de bons obrers i petits capitals,
comenga a posar neguitoses les persones prudents,
els bons barcelonins. La davallada de Barcelona a
ja un f et evident, quelcom extraordinari que hauria
de preocupar tots els barcelonins.
Les autoritats municipals no se'n preocupen. No en
saben res d'aixó.
Ja són innombrables les Ilars que en, sofreixen
d'aquekta davallada, tant en els estaments obrers,
com en les classes mitjanes.
Les altres classes mercantils sémbla que dormin.
Faci Déu que no despertin massa tard.
mos

avalots, exigeix cástigs injustos i,

amb l'excusa de qué no es fa justicia, declara la vaga
general més bárbara que s'ha vist a Santander i a
tota la provincia,
obté de les autoritats, cómpli
ces o acovardides, la dissolució
del Sindicat Cató
lic. És la solució socialista. És la táctica socialista
de sempre. Per aquest camí i algun altre semblant
a aquest, més vil i odiós encara, s'ha obert i es va
obrint pas el Socialisme, allunyant els nostres obrers
de les Corooracions oficials, destruint les nostres or
ganitzacions, matant de fam els nostres obrers; im
possibilitant-nos l'exercici del dret de sufragi, i su
mint l'Estat espanyol a una tirania que prompte e1.
fati pitjor que el de Rússia si aixc> fos possible.
"N'hi ha per tirar la gorra al f oc !
ens deia
indignadíssim un obrer eixerit, comentant el cas de
Santander i tota l'actuació sociztária del Socialisme.
Si no ens deixa viure, afegia, com a católics, ni com
a obrers, ni com a homes, qué hem de f er ? Fer-nos
del Sindicat únic?
Ni d'uns ni d'altres, vam respondre ; peró si
aquest oprobiós, i ruinós, i criminal predomini so
cialista va fent impossible la vida deis nostres obrers
i de les nostres organitzacions, qué fer ?
Vet ací pels católics una qüestió que truca a trets
a les nostres portes, exigint inajornablement la so
lució.
—

-

—

Els rabassaires

La premsa diária n'ha parlat a bastament d'aquest
magne conflicte rural. Bé o malament, (de tot hi ha),
pot donar-se per arreglat. Ara bé; la mala llavor ja
ha estat llançada, i en bon terreny, per desgrácia.
Fills bords de la nostra terra
tan cristiana i
assenyada! han trait la seva mare, pobra mare !
Miracle ser, i deis grossos, si l'any vinent no re
brota, o no en queda la terra maleida per sempre
més, o veiem mai més cap nova rabassa Iligant i re
lligant amos i rabassaires económicament, cristia
—

—

nament.

—

La davallada de Barcelona
Continua la davallada del treball a la nostra infor
tunada ciutat que, des del predomini deis extremis
tes esquerrans, anem denunciant. En algunes bar
Hades obreres els nostres bons obrers que a cópia
d'anys i privacions han arreconat a les Caixes d'Es
talvis els seus modestos capitals, els van recollint 1
seis emporten a casa. És l'últim recurs que els que
da per viure. Els obrers que vingueren de f ora per
si aquí podien passar-ho millor i assegurar-se un

Pets diversos

posat per alguns obrers, o amos, de l'únic,
la reconstrucció de la Presó, adés destrogada
cren.ada, és un acte que no es compren en cap po
ble mitjanament civilitzat. Qué es preté amb aquest
veto: f er impossible l'existencia de llocs de reclusió
per a la gent dolenta? I no és prudent preguntar res
n.és perqué les restants preguntes ja farien sang.
Vegin, peró, els obrers, en mans de qui han anat
El veto

a

a

caure.

En una recent Assemblea celebrada a Madrid,
els cossos adthinistratius de l'Estat han demanat la
llibertat sindical, és a dir : el dret de posar-se a les
ordres deis Soviets, o d'En Pestana, o deis "jabalíes"
socialistes de les Constituents, si es vol.
El govern alemany ha rebaixat el sou a tots els
obrers ferroviaris, que passen de 500.000. Tarnbé
als minaires del Ruhr.
—
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Motu propi, llibérrimament, dimiteix la Cadira

Toledo, que ha emplenat de glória alguns anys, l'emi
nentíssim Cardenal doctor Segura. El Govern, que
pretengué convertir aquest gest nobilissim de l'egre
gi Cardenal
pro bono pacis,— en un triomf di
Plomatic lumiliant per al que ha dimitit, ha sabut,
grácies a Déu, callar a temps.
Plouen protestes contra la coeducació a les Nor
mals, acaronada pel Ministre d'Instrucció Pública que
está pertorbant tot el seu departament.
Les Corts voten la concessió del vot polític a
les dones. Com pels homes, será des dels 23 anys.
—

—

—

Els generals Munoz Cobos i Villalba critiquen

durament les acutals reformes militars.
Romanones desmenteix que

es

—

Segueixen

i les rebeldies

els

curs

—

Propagandes irreligioses.
Els elements catalanistes es queixen de la vi
rada contra Catalunya que van fent els "intellec
tuals" castellans que es deixaren obsequiar tant a
—

Barcelona.
Redacció definitiva dels

titució :

es

una

arts.

i

i 4 de la Cons

República Democrática

de Tra

todas clases, que se organiza en un
régimen de Libertad y Justicia.
Los Poderes de todos sus órganos emanan del
Pueblo. La República Espanola constituye un Estado
integral de tendencia federativa que hace posible la
autonomía de Municipios y Regiones.
El castellano es el idioma oficial de la República.
Todo espanol tiene el deber de saberla y el derecho
de usarlo, sin perjuicio de los derechos que la le
Yes del Estado reconozcan a las lenguas de las Pro

vincias o Regiones. Salvo lo que se disponga
yes especiales, a nadie le podrá ser exigido el
cimiento y uso de una lengua regional."

en

le

cong

És molt criticada aquesta definició de la nova
rina de govern per imprbpia, inexacta, vaga,
i inconsistent i antijurídica. Sofrirá altra rec
tificad&
deis disbarats, polítics,
crida urgentment el Sr. Lerroux.
L'Ateneu de Madrid dama contra la multipli
cació de sous, que agavellen a tot arreu els republieans que poden.
Tota la prensa
llargs espais a la mort

El

—

—

haura de prestar declaracions.
Es soluciona oficialment la qüestió dels dobles.
La pesseta es defensa bastant bé.
fen
Els exportadors estudien els mitjans per de
de la baixa de la lliura esterlina. El govern
convoca, a l'efecte, una conferencia nacional.
—

sar-se

normal l'estat d'inseguretat
contra les lleis i la f or

pública.
Comunistes i sindicalistes lliuren a Sevilla una
sagnant batalla. Els locialistes se n'aprofiten.
Una comissió de clames lliura al Govern al
bunls amb 1.400.000 firmes de protesta contra les

"Espana
bajadores de

,

—

* *

*

demagógiques

ça

—

—

—

retiri de la po
morir.
es
vol
lítica. El "retirará la mort" i no
Continuen els atemptats terroristes i destruc
tors contra els interessos industrials de la Telefó
nica, a la qual protegeix el Govern f eblement.
—

de D. Jaume de Borbó, esdevinguda impensadament
comentaris són respectuosos, concedint
a París. Els
molta importancia al fet.
Galarza presenta i retira la dimissió.
Les Corts neguen als funcionaris públics el
dret de sindicar-se.
vídua d'En Nakens, el cómplice d'En Mor
ral, és af avorida amb una pensió oficial.
En Lerroux declara poc menys que la solida
ritat espanyola amb Franca al Marroc.
Dimiteix per delicadesa el president de la Co
missió de Responsabilitats, D. Carles Blanco, que

Govern,

lemorenc

construcció
La Societat de les Nacions aprova la
projectat
per les
Domingo,
colossal
a
Sant
far
d'un
Repúbliques americanes en honra i glória de Cris
tófol Colom.
El ministre xines Wang és mal f erit per una
colla d'estudiants de Xangai.
Es comenta moltíssim la cordialitat de l'entre
augur im
vista franco-germana de Berlín, que és
per
a
la
pau.
millorable
tanca
La premsa estrangera dóna compte del
crac de la lliu
causa
del
bancs
a
ment de nombrosos
et, ja no funciona enlloc.
ra. El patró or, de f
Bélgica fa importants economies en els seus
—

—

--

pressupostos.
Les Borses
finidament.
—

germániques queden

tancades inde

greus i nombrosos aldarulls deis
punts d'Anglaterra.
molts
sense feina en
La Manxúria i la Mongólia central, xineses,
—

Es

registren

—

volen declarar-se independents, ajudades pel Japó.
A Londres es prenen serioses disposicions con
tra els especuladors borsistes.
Es nota molta agitació al Marroc francés.
Nombroses forces russes es dirigeixen a Xina
el Japó amaga les mans.
on la lluita segueix, si bé
Són expulsats del Partit Laborista angles Mac
—

—

—

seus seguidors.
República
de Colómbia ha segrestat
La

Donald i els

tot l'or
dels Bancs, i l'ha concentrat 'al de l'Estat.
El Banc de França passeeix or en la fabulosa
quantitat de cinquanta mil milions de francs.
El pessimisme per la crisi económica mundial
pren proporcions f antástiques als Estats Units.
—

—

—
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La mort inesperada del cabdill deis tradicionalis
tes, és un nou esdeveniment important afegit als que
d'alguns anys ença commouen fins a les arrels el
llinatge espanyol i empenyen el país a ignots teme
rosos destins. No és, per tant, de sorprendre
l'ef ec
te pregon que ha causat la mort de D. Jaume.
Al voltant del seu pare, D. Caries, nom que sona
com a llegendari en quasi tota la segona
part del se
gle xix, i al voltant de D. Jaume, després, gira gran
part de la história d'Espanya en el seu aspecte més
noble i transcendental.
Ha d'ésser curt de vista qui no vegi en aquests
dos noms encarnades les grans lluites religioses de
dit període históric, i les ánsies i els amors de les
generacions d'aleshores, i ádhuc en bona part les ac
T4f

J‘¦.!

Flat

rst

i el prestigi incomparables de
el nostre Monestir de Montserrat, ja
mai no s'han posat a prova com enguany. Les mag
nes f estasses de
Jubilar montserratí s'han anat
celebrant dintre una crisi nacional que no té punt de
comparació sota tots conceptes, ni en cap ternps i
el seu magnífic programa s'ha anat complint com si
vivíssim en el millor deis mons possibles. ? Qué hau
ria estat desenrotllant-se en un medi favorable, ade
quat ? La premsa d'informació n'ha donat extense4
noticies que cns excusen de f er-ho nosaltres, tan
addictes, per altra banda, al Monestir montserratí,

l'Any

Casa Pairal de Catalunya.
Per causa fortuita que larnentem, no aparegué
al seu temps la noticia de l'Assemblea semestral de
la Cooperativa Popular de Barcelona, una de les en
titats més antigues i prestigioses del can-1p social bar
celoní. Avui sois cal dir que, a desgrat de les mal
tempsades que es passen, la Cooperativa Popular
de Barcelona va endavant, i cada vegada que es
reuneix s'apunta noves victóries. Enhorabona, i en
davant.
—Implantació del segur obligatori de Maternitat.
La implantació del segur obligatori de Materni
tat va tenir lloc el primer d'octubre, de conformitat
amb el decret de 26 de maig darrer, declarat llei per la
de les Corts Constituents de 9 del mes de setembre.
Les finalitats del nou segur seran les de facilitar
a les assegurades l'assisténcia facultativa en l'emba
rás i en el part, i quan en ocasió d'un o altre ho ne
cessitessin ; garantitzar-les els recursos necessaris per
a que puguin deixar de treballar abans i després del
part ; i fomentar la creació i sosteniment d'obres de
protecció a la maternitat i a la infancia.
Obligatóriament seran afiliades, amb dret als be
neficis del segur, qualsevol que sigui la seva nacio
nalitat i estat civil, les que reuneixin les condicions
següents 1.2 Ésser inscrites en el Régim Obligatori
—

—
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Obrer, o subjectes a ell, d'acord amb les
disposicions ; i, per consegüent : a) Ésser as
salariades, i b) Percebre un ingrés que per tots
ceptes no arribi a la quantitat anual de 4.000 pesse
tes ; i 2.2 Haver complert els 16 anys i no haver
complert els 5o.
A més de diverses aportacions reglaMentáries,
seves

Espanya
El tremp, la força

O

de Retir

Nolícíad
qué gaudeix

S

tuals educades en els purs principis de l'Espanya
tradicional.
Ara mateix, l'home que acaba de morir, comp
tava encara amb un poble formidable de virtuts
exemplars al Nord d'Espanya, i nuclis poderosos en
altres indrets d'ella, i amb una representació parla
mentaria hastant important.
Socialment considerat, D. Jaume de Borbó, cató
lic f ervent i home del seu temps alhora, era un deis
més ferms puntals de l'ordre social, i sólida espe
ranga de tots els avenços legítims que poden ilma
ginar-se el socielleg i el polític més assenyat i més
illustrat d'aquests temps. La restauració religiosa i
el bou esdevenidor d'Espanya, tal com Déu la f éu
a través deis segles, segons la seva constitució tra
dicional perfectament assimilable a les actuals as
piracions i més controlades necessitats, tenien a aquest
cabdill de la Casa de Borbó, la més alta seguretat
la més cristiana garantia.
Descansi en pau l'illustre mort !

D. Jaume de Borbó

rzt.f

A

contribuiran al cost del segur les obreres i els pa
trons, amb les quotes trimestrals de i'85 pessetes
I'90, respectivament. El patró per al qual primer
treballés l'obrera en cada trimestre deura satisfer
ambdues quotes, i pot descomptar del seu salani la
quota que a ella li correspongui.
L'Institut Nacional de Previsió i les seves Cai
xes
Collaboradores tindran cura de l'administració
del segur que, con pot veure's, respon als senti
ments altament humanitaris i de palesa transcen
ancia, no solament per les mares obreres i llurs fills,
sinó per la própia economia nacional, interessada a
reduir la mortalitat i morbilitat infantil i a acréixer
el vigor de la raga. A més a més, la implantació
d'aquest segur, és conseqiiIncia del conveni de Wa
shington (1919), en el qual s'adheriren més de 40 Es
tats, entre els quals figura Espanya, que no podia,
per tant, desatendre aquest compromís internacio
nal.
L'Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre Llau
rador, recorda molt oportunament que no són apli
cables a cap més collita les bases convingudes per
la deis raims, donant sobre aix6 sávies i prudents
instruccions.
La U. G. T. protegida pel Govern, expulsa iní
quament del port de Santander el Sindicat Católic
de descarregadors.
A Santiago de Compostela s'esta celebrant ami)
més exit que mai l'Assemblea Nacional d'Estudiants
Católics. Es la X, ja.
De nombroses comarques agrícoles d'Espanya
s'acut al Govern en demanda de seny, d'ordre, de
pau, de recursos, per poder-hi viure, preparar i re
eollir collites.
S'anuncia que alguns antics i acreditats cae'
gis de noies d'aquesta capital, s'han traslladat a al
tres capitals, o a l'estranger, en vista de la insegu
retat política que regna. Ho sentim en l'anima.
—

—

—

,

___

—

•

A

T

L

A

U

N

y

A

Trasatlántica

S

OCIA

L

1547

FOMENT DE PIETAT

VAPORS CORREUS ESPANYOLS
Serveís Regulars

RAP1D

Espanya-Nova York

DIRECTE
9 expedicions a l'any
RAPID: Nord d'Espanya a Cuba i Méxic
16

expedicions

a

l'any

a

l'any

Biblioteca
deis Exercicis Espirituals
de Sant Ignasi de Loyola
Text Directori
Comentari
Explanació
Autor

—

—

—

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina
12

expedicions

Ja ha sortit

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
16

expedicions

a

l'any

d'aquesta Biblioteca

el voluni tercer

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
11

Mediterrani
a

»

expedicions

a

l'any

Fernando Póo

a

12

expedicions

a

l'any

3

expedioions

a

l'any

Filipines

1

preparació
per

Servel tipus Gran Hotel.
Orquestra. Capella, etc.,
telefonia.
-

T. S. F.

-

etc.

Companyia

a

Ignasi Casanovas S. J.

Radio

les Agéncies de la
principals ports d'Espanya. A

Per informes,

teoria

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

Barcelona
oficines de la Companyia : Plaça Medinaceli, 8.
en

els

Preu: 3 Ptes.

'111--I_LI-lutaartaumaxxxxxxxxxamuutimummlu-a11-01-a41,13".

FOM EN T

PIETAT

DE

LLIBRES NOUS

FLORS

I

VIOLES

DOS VOLUMS

PENSAMENTS QUE DEIXO
ALS MEUS FILLS
Obra póstuma de
MANUEL RAVENTOS

I

DOMENECH

JA SOU SUBSCRIPTORS
DE

CATALUNYA SOCIAL?
Preu de cada volum: En rústega, 3 Ptes.
infl~firWer41lY*WWWWIIIIHR.IrfifefftWififfir9H,
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Quan la pluja flagella les finestres i la caigu
da de les tulles 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 duran t l'estació d'hivern.

toles les bones

Farmácies, a Pies.

A

COMPI2I

XAROP

PUIG

-0111~11111

Convé també

tenír

en

compte que la

\9,0\\

02\-\

PoptAIDA

completa l'acció del XAROP. perqué la
fórmula ,conté els productes volátils de

seva

més

•

eficacia per tractament extern.
Es ven per tot arreo

A cadémia
Fundada

en

1879

Avinguda Portal

de
Teléfons 18953-75303
-

!'Angel,
-

38

Apartat 782

Comerc : Idiomes : Tagui-Mecanografia
Peritatge, Professorat mercantil i Batxillerat
(1)

L'Académia Cots coldoca oportunament els

seus

alumnes dignes 1 capacitats

COTS

BON GER.MÁ
Germá:
juguis 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 Fernando, núm. 32 (prop al carrer d'Avinyó), on trobarás tabacs, timbres,
CONSELL

no

DE

a

segells,

etc.
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No t'oblidis del bitllet de Nadal.
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