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demostrar que som fills d'una doctrina de pau i
que el Mestre Diví va morir per a tots i dei
Constituents en l'anomenat problema religiós. Les xant,nos com a penyora el suau precepte de la ca
veuss rnés intolerants i les notes Inés absurdes hi ritat. Hem de saber lluitar amb les armes de la
han estat donades, i fins s'Ata procurat que l'opinió civilitat, pera sense que se'ns pugui atacar mai per
del carrer s'ocupés de la qiiestió, sense aconseguir
la banda de la nostra actuació violenta i injusta.
ho massa fins ara.
Fem ús de totes les armes legals que ens propor
Poca cosa en podem esperar de bo d'aquest de ciona la civilitat moderna. Acudim al diari, al
ba& Són molts encara els qui, arnb una ideologia míting, al vot, a la societat internacional a fi que
z'eritablement tavernária i de pie segle dinou, arreu es conegui la injusticia de qué en un país
creuen encara que l'ésser republica val tant com catalic els únics que no poden associar-se en cató
ésser anticlerical i anticatalic i no passen per rnenys lid són els catalics. Pera no passem d'aquí. La nos
que per repetir la sort tantes vegades jugada en
tra caritat —que no ha d'ésser feblesa, és clar
aQuesta trista Espanya de fer sortir els religiosos és l'unica arma amb la qual ens hern •de distingir
Per a cridar-los al cap de poc temps.
dels qui volen ésser els nostres enemics i l'unic
De totes maneres, nosaltres hem de saber una camí que els ha de fer obrir els ulls a la veritait.
Cosa que és ben certa: que l'Estat, d'ara endavant,
Pensem que aquest exemple ha comen çat ja per
no
tindrá reliqió i restará absolutament separat de part deis de dalt. Si els nostres dignissims dipu
l'Església. Alrnenys un régirn de Concordat vin tats a les Constituents haguessin -hagut de contes
gués a relacionar ambdues potestats! Perb sigui tar als atacs i a les coses vils de qué han estat ob
r
la resultant del paupérrim debat de les mete en les seves idees, a hores d'ara tindríem
Amb tot, han
encesa una guerra entre germans.
ens hern de fer ben bé carrec de qué han
arribat per als catalics moments difícils i que d'ací sabia resistir fortament, amb cristiana paciMcia,
endavant ens hem de preocupar de l'Església pro
i han fet el veritable sacrifici de restar allí fins al
curant substituir l'acció econamica que l'Estat darrer moment. Han esgotat els mitjans legals per
deixara d'acomplir. Fins ara dir-se catalic volia a resistir l'empenta dels hornes més desenfrenats
dir acatarnent a les ensenyances de l'Església. Pera d'Espanya i han vist atacat tot alió que de més
els
sacrificis podien ésser prescindits. D'ara encla sant i sagrczt existeix amb grolleries sense fi. Amb
vara dir-se
catalic i complir socialment con a tal tot, han posat el seu cor en Déu i han resistit fins
valdrá dir a contribuir eficalment al sostenirnent a darrera hora.
de les
Seguím-ne l'exemple. Hem de resistir també. I
carregues de
i adoptar una posi
ció de sacrifici com l'Església
han hagut d'adoptar tants i resistirem si els mitjanS naturals no són oblidcas;
tants a germans
si l'oració ens acompanya cons:antnient; si l'espe
nostres de totes les terres del
nión.
ranca en la perennitat de la nostra religió floreix
mornent
ben ferina en el nostre cor. Nosaltres, al cap i a
Mentrestant
procurem passar aquest
difjcl anib el maxim
dolor fecund, pera amb la la fi, tenini armes molt més poderoses que les del
majo- esperanca del que som capaços. La nostra carrip duenfront. Són les armes de l'oració, de la
caritat, de la paciIncia i del carácter que ha d'im
idoctrina és una doctrina d'optirnisme, ja que no
laven& de professar-la de cara a la terra i de cara primir a tot bon cristiá pel sol fet désser-ho.
Ferms en el nostre lloc; escoltant la veude l'au
sinó dirigint l'esguard al cel i girats cap
aelnd etern i inacabable.
toritat i no donant un pas més enllá de lo que ens
En la M'ata aferrissada que, amb les armes le dicti el deure; aquesta ha d'ésser la nostra posició
gals' a la ma
ens espera, no hi havern de portar
en aquesta hora de dolor per a tots, la qual, dis
_emmetzinat l'esperit amb rodi ni amb l'esperit de sortadament, no és nova a Espanya. I posar el
revenja contra els nostres germans que socialment plet en matas de Déu tot i esgotant les armes legals
volen proclamar els nostres enernics. Hem de (me se'its ofereixin. Serenitat i confiança.
mornent que escrivim

aquestes ratlles,

no

quin será el final del debat de les Corts

Iltas,sigui

e,ar,avui,
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O íntim arnic meu Oleguer Arnalot ! Quina bona
pensada has tingut de fer un feix de llibres indesit
jables Der a llengar-lo lligat a la voracitat d'una fla
marada. No esperis gaire a executar la senténcia, no
fos cas que t'arribessin so•licitacions d'indult que t'en
tendrissin el cor que tu ens dius que és petit com el
d'un ocellet i mi-lb unes fibres tendres com primes de
violí.
I, tanmateix, tens a la llibreria un tros de pres
tatge buit? I quina sort. A mi els 'libres cm fan so
breeixir de casa ; a les llibreries tinc prestatges amb
doble rengle, pels recons hi ha paquets de llibres lli
gats amb cordills, tinc ple de fulletons un calaix de
la calaixera que vaig poder afanar de la meya dona
clesprés de llargues raons. Pel damunt de la taula i
de les cadires també hi veuries productes de la in
dústria llíbretera, i quan m'arriba un llibre nou, com
que no sé on posar-lo, el porto tres dies a la butxaca
fins que m'adono que pesa massa, després va a parar
a la tauleta de nit, més tard damunt l'escalfapanxes,
d'allí el treu la minyona i el desa a l'armari deis
draps a la cuina fins que se n'adona la mestressa i el
treu d'un lloc tan inconvenient i prova de deixar-lo da
munt la taula del despatx ; per6 com que allí ja no
s'hi aguanta ni una agulla de tan enfarfegada que
está, el llibre nou a la fi fa cap a un reconet damunt
la pila lligada.
Corn anava dient, ja que tens la sort de tenir un
pam de prestatge de llibreria desocupat, abans no et
comprometis amb qualsevol ximpleria (qui no és ca
pag de fer-ne alguna!), escolta la proposició que et
vull fer.
Tu cm dius que has provat de treure't les cabóg
ries llegint novelles per si fos veritat alió que diuen
els castellans que un clavo saca otro clavo, i és ciar,
t'has trobat amb dos claus en compte d'un. I és que
aquella dita només deu ésser veritat a Castella ; pel
que fa a la nostra terra els claus sempre s'han arren
cat amb 'unes estenalles.
Vols millors estenalles pel cas que unes que po
guessin atrencar del cor tota afecció que sigui des
ordenada? Qué et sembla si llavors et trobaries cu
rat de les cabbries que fan néixer els fets estantissos
d'aquesta vida miserable i sempre afines trobant
terra ferma per caminar, un estímul permanent que
t'evités el cansament i un estel sempre al davant que
et donés una trientació mal perdedora?
Totes aquestes coses trobarás en la lectura de la
Biblioteca d'Exercicis que, sota la direcció del P.
Ignasi Casanovas, jesuita, ve publicant el roment de
Pietat.
Ara com ara n'han sortit tres volums que necessi
Déu
ten com a cosa de mig pam de prestatge i, si a
plau, encara en sortiran quatre o cinc volums més.
T'avengo aquestes mides a fi que entenguis que el
pam de llibreria que tens desocupada el necessites
ben bé tot per als nous hostes que et vull endossar
i fins penso que haurás de premsar els companys de
la dreta i de l'esquerra i, si gemeguen, que prenguin

paciéncia.

Ern permets que et faci dos quartos
sobre aquests volums que han sortit?

d'explicació
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lit diré que en conjunt la Biblioteca d'Exercicis
és una collecció de llibres ordenats a donar-nos un
coneixement auténtic i perfecte del text i de l'esperit
dels Exercicis Espirituals de S. Ignasi de Manresa.
Ja veig com rius per sota el nas perqué no he dit
Sant Ignasi de Loyola ; peró tu cm dirás si com a
Sant f ou fill de Loyola o de Manresa. Espiritual
ment nasqué a Montserrat i passá a Manresa la seva
infáncia i joventut espirituals on en poc temps es
féu home acabat i santificat.
Deixem les coses així i que cadascú les prengui
com

vulgui.

El primer volurn de la Biblioteca no és ni podía
ésser altres que la Vida de Sant Ignasi, autor deis
exercicis espirituals, escrita pel P. Casanovas amb la
intenció que hi sortís ben retratada la vida interior i
espiritual, corrent més aviat pels camps deis pensa
ments i sentiments que no per camins i llocs geó
gráfics. D'aquí que hagi pres per document cabdal
l'autobiografia dictada pel Sant, de carácter íntirn
i espiritual on Ignasi no es proposa contar históries,
sinó declarar el que havia passat per la seva anima.
Així ho diu ell mateix.
Com a bon catalá llegirás amb gust el tal llibre. Ja
t'he dit que Ignasi, com a Sant, era ben catalá. La
entrada en les altes regicins de l'esperit, la
seva
féu en la nostra terra i el seu llibre meravellós
deis Exercicis f ou inspirat i escrit a Manresa. Quan
es va tractar de la seva canonització la Catalunya
oficial civil representada pel Consell de Barcelona 1
per la Generalitat de Catalunya, la instaren del Con
cili de Tarragona i del Sant Pare Climent VIII
l'esmentat concili el proclama gran glaria de tota la

Catalunya.
El volum segon de la Biblioteca d'Exercicis tam
poc no podrá ésser altre que el text original dels
Exercicis Espirituals en castellá i la versió catalana
feta pel P. Josep Calveras, jesuita, encarades plana
per plana el text i la versió. I aquí veurás una cosa
que et cridará l'atenció. El catala s'adapta tan be
amb'el text, que Ilegida dues vegades la versió ca
talana ja et semblará que el llibre fou escrit
teo
en catalá. No hi ha en ell fantasies ni
ries ni quixotismes ; és tot ell un llibre práctic ; bel"'
catalá espiritualment parlant, com si f os fet per a
donar regles per a aprendre o ensenyar un ofici amb
un llenguatge dictat pel seny catalá.
I no m'allargo més pel que fa a aquests dos vo
lums perqué tinc pressa per a parlar del tercer i no
caríssinr,
cm sobra el temps i potser a tu, Arnalot
el vo
volum
tampoc no et sobra la paciéncia. Quin
Mira'1,
Ar
d'Exercicis
!
tercer
de
la
Biblioteca
lum
nalot, fulleja'1, llegeix-lo, rumia'1! No te l'empassis
análisi,
de pressa com un llibre vulgar ; hi ha massa
mas"
pair
podrás
matéria
i
cree
que
només
el
massa
tegant-lo de mica en mica.
És la primera part la teoria deis Exercicis EsPi"
rituals i en ella es fa un análisi deis Exercicis E$
i corn
pirituals de Sant Ignasi, quins sien els típics
disposicions
quines
s'han de fer les acomodacions,
naturals
ha de tenir l'exercitant, quins elements
carácters
sobrenaturals coadjuven a l'eficácia, quins
té l'oració ignasiana en els exercicis.

originariament
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qui

per fer

una

dissecció al viu

Y

d'aques

matéries i de la manera d'ésser tractades. Qué
haig de fer, pobre de mi, si de tota aquesta ciéncia
espiritual encara no n'he aprés les beceroles ; peró
tes

puc dir-te

la lectura.

ingénuament quins efectes m'ha produit

llibre; abans de tot em vaig mirar
ben mirat el gravat de la coberta i la f ototípia del

Vaig agaf ar

eren dues re
presentacions ben parentes o millor germanes. Hi
vaig f er una miqueta de crítica a la meya manera.
Ja havia ficat els peus a la galleda : vaig demanar
perdó a Sant Ignasi posant-me al davant la f ototípia
que va davant la portada del volum II. Vaig f er
comparacions entre una imatge d'un cavaller de Cas
tella i una altra d'un pagés de Sant Fructuós. Torno
a ficar el peus on ja t'he dit. Em desfaig de les imat
ges i llegeixo lletra a lletra la portada. Examino el
gruix del llibre. Amb el dit gros de la ma dreta passo
revista a les planes. No em determino a comengar
la lectura. Faig un cigarret. Comengo a llegir el
próleg. En un quart només havia llegit vint ratlles.
Vaig mudar de táctica i me'n vaig a l'hulex. Bonic,
ordenat, insinuant, categóric. Torno al próleg. Me'l
vaig empassar en cosa d'una hora. Em fa l'efecte
que llegiré la nove•la d'una ánima que sua i pateix
de valent. Vull agafar embranzida i deixo el comen
çar la lectura del capítol I per a l'enderná.
No falto pas a la cita. L'endema comengo el pri
mer capítol. Jo sóc com una mosqueta, les ratlles
del llibre són com els fils d'una teranyina i vet aquí
que ja no em puc escapar, no em queda sinó el po
der de moure'm damunt la tramoia. I de mica en
mica vaig veient coses que no veia, i entenent coses
que mai no havia entes i fins i tot vaig volent coses
que mai no havia volgut. Tot jo m'hi quedo agafat,
ja com qui llegeix, sino corrx qui practica o desit
ja practicar, si més no. Vaja que l'autor és un trum
fo de la mateixa llavor del mateix Sant Ignasi en
Persona. Perdona'm la ingentiitat i que em perdoni

també l'autor.
a

mig llibre ja

no

Exercicis Espirituals.

* *

em

L
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pulsions i que sents envers mi una mica d'escel
me; peró jo he complert la nieva promesa de con
tar-te alguna cosa de la impressió que m'ha fet la
lectura del llibre. Tu també ho podrás provar i ja
em dirás si t'enganyo.
*

*

*

Ara vindran uns volums d'explanació de les me
ditacions i contemplacions dels Exercicis de Sant
Ignasi. Que vinguin de pressa que tu i jo i molts els
esperem; n'estic segur. Estem en temps de fam
de miséria i em cal alguna mena de pa sobresubstan
cial que porti abundancia de vitamines espirituals que
ens encomanin energia i activitat per a caminar, cór
rer, volar...
Teu afectíssim i íntim amic,

JORDI ARNAU

Bíblíoteca Balmes

Cursos Amics de la Biblia
El curs d'ideologia bíblica que es donará els dis
sabtes f einers d'octubre a juny, de set a vuit del ves
pre en la Biblioteca Balmes, Duran i Bas, u, des del
dia 24 d'octubre, respondrá als temes següents :
Anua obté de Déu un fill que angoixosa Ii dema
Samuel al
nava.
Helí i els seus fills de Belial.
Sa
Santuari. Vicissituds de l'Arca de Javé.
El poble reclama un
muel, Jutge del seu poble.
El pastor David és un
Saül, rei, fa fallida.
rei.
Da
Saül i David.
Aterra el Goliat.
git rei.
La punta del mantell de Saül.
vid i Jonatan.
Mort de
Dona Abigail, la futura esposa de David.
Jerusalem capi
La complanta.
Saül i Jonatan.
tal. --- L'Arca de l'Alianga vers Jerusalem.—Els pro
David, Betsabé.
pósits d'edificació del Temple.
Perfídia d'Absalom i la
Natan.
El Miserere.
Resf a, la
Els gabaonins.
seva trágica mort.
mare amorosa, vetlla els cadávers dels seus fills.
Els
Regraciament i averanys profetals de David.
braus de David.
Acaballes de David, el testament
Salomó, rei.
i la mort.
Es donará particularment raó de la personalitat de
David i deis seus psalms.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Així arribo a la segona part que l'autor en diu
PreParació. Llavors veig, que no puc estar-me en acti
tud passiva. Tot, m'excita l'activitat del pensament,
del sentim,ent, del desig. I acabo el llibre amb una
mena d'anhel de provar el meu atletisme ,amb qual
sevol obstacle. I em dic: un dia o altre jo també faré
els meus exercicis espirituals, perqué em dono comp
te que fins ara
ja n'havia f et d'exercicis, perb no els
meus. Sempre havia escrit damunt una pauta i entre
Mig de línies estereotipades i calia assajar el meu
carácter de lletra propi en una plana lliure.
O obstacles del món i del dimoni ! O gruixudes
altes parets d'unes circumstáncies desfavorables ! O
pesantor de la matéria! Jo volaré, Arnalot, i passaré
Per darnunt de
tot. Sóc capag de...

Meritíssim

A

CI

—

penso més en l'au
tor. Em sembla que estic assegut a terra com un
nen amb les carnes creuades i els bragos també guai
tant de fit a fit a Sant Ignasi que em parla de tu a
tu, i ern fa una explicació del que vol i jo no sé f er
altra cosa que sí amb él cap. Em dono compte que
ul'he posat a fer la preparació de la preparació dels

que

O

el

davant de la portada. Vaig veure que

Quan arribo

S

A

*

Arnaloti No et riguis de mi. Ja sé
coneixes massa per a caure en les nieves im

—

Curs d'hebreu
El dia ao d'octubre, en la Biblioteca Balmes, de set
primera lligó d'un pri
a vuit del vespre, es donará la
set
mer curs de llengua hebraica, amb dues lligons

manals.
Les matricules, com en anys anteriors. Dirigir-se
la Biblioteca Balmes, Duran i Bas,

Aquests

nelles,

cursos

van a

carrec del Dr.

a

josep Casa

Prev.

Poden concórrer a aquests cursos totes les perso
desitjoses de coneixements d'ideologia bíblica, tan
necessaria als predicadors, catequistes, escriptors i a
qui desitgi instruir-se en els fonaments de la religiá
i en la lingüística bíbliques.
nes
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EL NOU ORDRE SOCIAL

firnb pisiolers
rnajories anticlericals de les Corts Cons
i disposant de la sort de les perso
nes
i els béns de les ordes religioses, reprodueixen
l'escena deis soldats i botxins jugant-se als daus i re
partint-se les vestidures de Crist. Darrera d'ells l'A
teneu de Madrid i la Joventut Socialista exigint la
votació íntegra i textual de l'art. 24 de la Comissió,
amb tot el bárbar laconisme de decretar l'expulsió de
Els grups i

sense

Ara

no

hi

morzges

som

a

temps i

pri:R.

R. RUCABADO

ens

ve

al damunt el

nou

polític i social que ens porta l'hegemonia victo
r:1 sa d'aquella escola d'errors implantada pel triomf
del socialisme de parta i d'organització obrera a Ma
drid, del sindicalisme a Catalunya i Andalusia, i de les
fraccions i maquinacions comunistes arreu d'Espanya.
Fent explosió amb tota la pressió interna el volea
d'odis que el socialisme porta al cos, omplirá la

tituents, discutint

ordre

les ordes i l'arrabassament deis seus béns, ini
tant més monstruosa en quant és emplaçada
a dalt de tot d'una Constitució d'Estat, i que
f ará
época en la historia de la impudicia demagógica, de
mostren que també en .aquesta esfera és el nudisme
integral el que impera, exhibint un robatori polític
amb tot el cinisme i el descar sense vergonya. L'e
xigéncia socialista dóna f orça nova áls vells tópics an
tielericals, i exposa amb l'impudor més brutal i sense
escrúpols les velles déries antireligioses. S'arriba fins
mobilitzar a Madrid i altres llocs la massa obrera,
i a intentar, com es va parlar dissabte últim, la vaga
general per'que l'Assemblea Constituent aprovés l'ar
ticle en la seva dura i descarnada integritat, ensenyant
així, una vegada més, peró amb més evidéncia que
mai, ço que el socialisme porta a les entranyeS, tal com
tantes vegades hem dit, per a convéncer que no és
pas un moviment i una doctrina de justícia, sinó un
formidable moviment antireligiós, una heretgia atril)
te tes les característiques, que no pot conservar gaire •
estona la tenue laica i neutral mitjançant la qual re
cluta sota pretextos econórnics i obreristes els adep
tes, i a cada ocasió ensenya el bec i la ullada maligna
del seu rostre d'impietat. El diputat Ovejero va dir
el dissabte que també el socialisme és una religió.
Molts altres abans que ehl havien tingut la sinceritat
aquebta. Leon Blum havia parlat així mateix al Con
grés de Diputats de França el 3 f ebrer de 1925 (i), i
la ploma de vellut del senyor Ferran de los Ríos no
desenrotlla pas altra tesi en el f ons del seu llibre El
sentido humanista del Socialismo (2). Oida que tot
hom, tant com el qui aix6 escriu, ho hagués vist arnb
aquesta transparencia, perque si s'hagués donat al
socialisme i a les seves branques, especialment a l'a
narquisme, tot el seu valor intrínsec d'of ensiva ex
pressament antireligiosa, la terrible qüestió social hau
ria estat enormement simplificada i moltissim més
avinent de resoldre.

nació amb la lava encesa de les seves teories mortals
i de les seves práctiques destructores, i la doctrina, més
que mai qualificada de criminal : la guerra de classes
devastará el país, que ja fa mesos que el terratrémor
va enrunant.
La fúria que pels cráters oberts del
socialisrne puja de l'infern i s'aboca i es vessa al de
fora, es precipita contra un blanc que ell mateix es
tria com a preferent obstacle : les ordes religioses,
i amb instint de di.ble les escomet agredint-les ami)
irreconciliable sanya. Deixa els parásits de seda i
de cc:gaita, d'auto elegant i hotel sumptuós, deixa a
banda la gent ociosa i frívola del 'deport i la "vida
de societat", gira els ulls del luxe i la Corrupció aris
tocrática que en teoria sembla que hauria d'ésser l'ex
citant més agut de les ires i les vindictes obreres,
deis paries, deis desheretats i esclaus, que per fi tren
quen les cadenes. Ben lluny d'aixó, la torrentada so
cialista no dirigeix pas d'aquell costat les seves mas
ses enfollides ; les Ranga contra els frares i les mon
ges, contra els expressament renyits amb els privi
legis i gaudis, amb les corrupcions i egoismes de la
riquesa. Contra els qui expressament s'obliguen al
bé i a la práctica intensa, heroica i perpetua del
socors multiforme als altres socis de la humanitat
els pobres ; vivint pels socis, pels germans i próxims
i esmerçant pels pobres totes les activitats de les mans,
i els batees del cor. El socialisMe veu, dones, en aquests
f rares, i no pas en aquells rics i potentats, els seus
enemics més terribles ; topa en aquests treballadors,
i no pas en aquells ociosos, amb la seva negació més
radical ; i s'enfurisma de trobar en aquests almegats,
i no pas en aguells egoistes, desmentida la seva teoria
de la guerra de classes, de la guerra social com a f et
biológic necessari de la humanitat.
Per6 si Déu permet
Déu no ho permeti, peró
en fi de comptes nosaltres som soldats, i Ehr és qui
mana
que la torrentada de f ang ardent i f umejant
cobreixi els nostres camps i forestes com l'erupció
d'aquells volcans de Java, l'aberració prendrá el lloc
de l'ordre social, tant temps com duri el terrible ex
periment. La paradoxa ocupará el lloc deis principis
rectors de l'ordre social, i que no es digui que els
principis ja no hi eren. No és pas el mateix caminar
entre coses caigudes i mobles girats al revés dins
d'una casa que encara s'aguanti dreta, o bé habitar
una casa tota ella tombada cap per avall com aquella
marejadora curiositat que s'exhibia en una Exposi
ció Universal que visitárem.

totes

quitat

(I) La Documentation Catholique, 1925, primer semestre,
col. 1246. "Nosaltres— va dir el diputat socialista en un
discurs que combatia el restabliment de l'ambaixada al Va
tia
pretenent també la dominació espiritual. Nosaltres as
sagem, també, crear alguna cosa que s'assembla a una fe,
una
fe que reposa en la justicia humana i no pas en la re
velació divina, pera que en els seus elements psicolagics s'as
sembla 'non a la fe religiosa."
(2) Javier Morata, Madrid, 1926, v. pág. 402. "Es, pues,
el socialismo así concebido... una forma de abrir cauce dila
tado al sentimiento, hoy soterrado, de la religiolidad del

.

—
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de l'ordre social cristiá, que encara que
pels judes i aprofitadors, és el de
la civilització
europea, que els socialistes per a com
batre-la millor i més fácilment enderrocar-la diuen
"la civilització burgesa", té per origen diví l'Amor, es
sent el llegat de la fraternitat cristiana inspirador de
la justicia legal,
l'equitat, la pau, la seguretat, la ca
ritat, el sacrifici, la protecció a la familia, les garan
ties individuals, la llibertat del bé, l'assisténcia social,
la beneficencia, les Ileis humanitáries, les institucions
totes, protectives del feble i de l'infant, i fins les san
cions mateixes de la Ilei i de la defensa jurídica,
tendint a fer-se el més humanitázies i el menys dures
possibles. I allá on la práctica no arriba, els ulls
s'aixequen a l'ideal d'amor, norma que plana a les
altures, la imatge viva del qual és el Crist que totes
les instituc:ons domina, com l'ideal i alhora com el
jutge. Peró subvertit el f onament i trabucada la teu
lada, i passant a inscriure en el lloc sagrat, al cim del
nou regisme, en el lloc del Crist expulsat, com a pa
raula i divisa suprema el mot caótic lluita de clases
COrn a postulat sentimental de l'home, el
caos ha d'es
ser el nou reí de la societat
socialista. S'aixeca al
eapdamunt de la idealitat humana una bandera que
atribueix a l'home una f erocitat gairebé zoológica com
a
substitut de la f oragitada caritat cristiana, i aquesta
ferocitat ha d'ésser el nou aglutinant social, terrible
aglutinant, l'experiencia del qual va torturant la Rus
sia. Cal insistir en la denúncia del tema zoológic cen
tral del socialisme. El materialisme históric, fill de la
sociologia darwiniana, tendeix a negar la llibertat
humana; posa la lluita de classes com a f et natural,
fatal, instintiu, igual que les lluites especifiques de
les besties, i per aixó el seu fruit és la sindicació f or
çada, la coacció i la vaga general, procedirnents des
P(-'tics que provenen del negar que els obrers puguin,
(z'rri a homes
lliures, tenir idees própies, sentiments
mdividuals i independents en quant a la professió, a
l'Grdre social i a la filosofia de la vida.
Les ordes religioses són una acusació vivent con
tra els despotismes, són la florida de la llibertat, la
demostració més prominent de la vida d'ideal, de la
vida d'esperit que poden portar els homes. Dins el món
tebi, distret, imperfecte i traidor, viuen uns homes i
unes dones tant com és possible humanament viure en
cartlant i personificant els principis rectors de la hu
manitat, amb rigidesa obligada, amb integritat he
roica, atnb compromís personal solemne. El món ac
cepta de nom l'amor, la caritat, com a regles i normes
supremes de la vida : els individus i les ordes reli
gloses s'hi obliguen i s'hi lliguen f ermament i pública
rnent, i en porten el senyal a sobre : és l'hábit, i s'hi
comprometen en públic pel convent, que és l'austeri
tat social
feta pedra.
Si hom acusa la civilització
actual de trair el pen
sátnent cristiá, vet aquí els frares i les monges com
l'ideal cristiá vivent, vet aquí el Crist descalç i humil,
treballador i abnegat, sense bossa, bastó ni cinyell;
vet a-uí
4
el cristiá en camí d'exercici de perf ecció.
Peró els socialistes,
després de tant clamar pels privi
legjs,
injustícies i egoisme dels rics, després de' tant
maleir els rics i els capitalistes, en lloc de reptar els
burgesos perqué no viuen com els frares, al contrari,
_repten persegueixen els frares perqué no viuen com
,bu
I d'aquesta separació visible i radical de
la vida deis frares
i la vida deis burgesos, en fan un
carrec
acusació tan greu i tan violenta contra

desfigurat

irgesos.
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aquells, que exigeixen com a previa qüestió d'ordena
ció política llur desaparició i la confiscació immediata
deis béns, que no són d'ells, sinó deis pobres que ells
atenen.

Peró

no

debades

es

bolea del revés la capsa de les

figures del món. Ben Iluny d'ésser excessiva la in
fluencia, de les ordes religioses, el greu mal de l'épo
ca present és que aquella influencia era
quantitativa
ment migra& O que hi ha pocs frares, o que no
tenen eficácia

o

irradiació suficient. Així hem vist

tipus de maldat social a mesura que la
influencia- pública de les ordes religioses retrocedia
en l'ensenyança, la intervenció i el domini moral de
néixer novells

la societat.
El pistoler, el fill autentic de la civilització socia
lista; la fera, el producte nou de la consciencia de clas
se avantposant-se a la consciencia humana; l'individu
brutal qui encarna i practica la lluita zoológica que el
socialisme teoritza; el pistoler, i les institucions que
el pistoler agranta i amb les quals és consubstancial,
no desapareixerá en la Constitució nova d'Espanya.
EH no fa nosa i ningú demana l'expulsió constitucio
nal de les collectivitats que mitjançant la clássica eina
del pistoler i el seu típic actuar viuen i es sostenen i
exerceixen l'hegemonia de f et, i abasseguen el mono
poli de l'ordre del treball, intervenen i decideixen la
sort de la vida económica i social, abasseguen tot sen
cer l'estament deis obrers, impedeixen quan volen,
sempre ho volen, la vida i el treball normal de la na
ció, controlen la subsistencia, dominen els transports i
les comunicacions i espatllen l'ordre judicial i fan la
sanció penal impossible.
La paraula pietat s'esborra amb la creu, del frontó
polític i social. Darrera la creu és lógic que segueixin
els crucificats, els més próxims a Crist, els que més
volen viure'l i imitar-lo. Les conseqüencies, també
lógiques, són previstes i preparades. El retrocés deis
frares és l'avenç deis pistolers ; el fenomen social ja
es

produia.

Ara la subversió triomf a amb tot l'esclat. No es
veuran pels carrers monges ni frares, ni potser cape
llans. La molestia visual de l'hábit i la sotana de
safiant la vida material i desvetllant consciéncies im
portunes, haurá desaparegut. Els nostres carrers i
edificis, la vida del moviment ciutadá, es veurá lliure
de la humiliació deis vels de monja, els cordons, les
sandálies, els negres -vestits talars i les teules. Será
abolit aquest anacronisme. No abolirá la nova Cons
titució, l'escena quotidiana deis pistolers, interrom
pent, avergonyint, humiliant, aquella vida material,
amos despeítics de la massa que no vol amos, amb el
gest salvatge i zoológic del "mans en l'aire!"
* * *

Aquest article va ésser escrit la nit del 13, abans de
la catástrofe de la matinada del 14. El nou article 24,
votat pels "homes de ciencia", estrangula unes ordes
religioses, en deixa viure unes altres ben lligades, sense
menjar, i amb el glavi al coll comptats els minuts de
vida. Queda a totes, prohibida l'ensenyança, funció
en la qual, impotent l'Estat com és sabut, seran su
plertes pels professors anarquistes enemics de l'Es
tat, i pels amos deis quioscos. La Companyia de Je
sús és dissolta, per causa del quart vot d'obediencia
especial a Roma. No seran dissoltes les associacions
comunistes que han f et el vot d'obediencia a Moscú.

1554

C

A

T

A

LUNY

A

S

OCI

A

L

Popular>

Primera Assemblea General dUcció

Abadía de Montserraí, díes 6, 7 í 8 de novembre de 1931
Ah s socís di< Acció Popular.', a les enfitats
adherídes í a toís els católícs que amb. ella

simpatíízen

,

Fa dos mesas que adregávem el nostre Manif est
Programa a tots els católics de Catglunya assenyalant
uns principis sota els quals volíem aplegar totes les
forces católiques de la nostra terra.
Grácies a Déu, la nostra crida ha estat escoltada i
la llavor que hem sembrat no ha pas caigut en terra
erma. Més d'un centenar d'entitats católiques que re
presenten molts milers de católics de Catalunya s'han
adherit al nostre manif est i són molt nombrosos els
socis inscrits a la nostra entitat en els darrers dos
mesos. Hem pogut establir delegats en la majoria de
les localitats de Catalunya i tenim nomenats provi
sóriament gairebé tots els secretaris-delegats de les
comarques. Ha arribat l'hora de la f eina.
La Junta de Govern d'Acció POPULAR convoca els
seus socis, les entitats adherides i totes les entitats
católiques que encara no s'han adherit i també tots
els católics que hi simpatitzin a la Primera Assem
blea Anyal que se celebrará a l'Abadia de Montserrat
els dies 6, 7 i 8 de novembre sota el següent pro
grama :

e) "El funcionan, J'Estat, la Generalitat i el Mu
nicipi", per Josep M. Gich, advocat, director de
CATALUNYA SOCIAL.
f) "Les reivindicacions dels dependents en els or
dres social, espiritual i económic", per Josep. Cavallé
Bultó, redactor de "El Matí".
g) "Les reivindicacions obreres, el segur i el sin
dicat", per josep Estilles, Secretan de l'Institut pro
Obrers sense feina (diumenge dia 8, a les 9'3o).
A les sis : Sessió General.
"Les organitzacions
deis católics en els paisos estrangers", per l'Illustre
Dr. Miguel Vilatimó, Canonge de la Seu de Tarra
—

gona.

Dia 8
1Vlatí. A dos quarts de vuit : Missa de Comunió.
A les onze : Sessió General. Lectura de les modifi
cacions f etes als Estatuts. Aprovació de les conclu
sions de l'Assemblea. Elecció de la Junta de Govern
d'Amó POPULAR. Parlament de Clausura.
A dos quarts de dues : Dinar de comiat.
Tarda, a les tres : Salve i besamans de la Mare de
Déu.

Dia 6

ADVERTIMENTS PRACTICS

Vespre, a les set : Visita a la Mare de Déu. Re
preparatória de les Juntes de Patronat. de Go
vern, de les Seccions d'Acció POPULAR juntament
amb els delegats de totes les entitats adherides, secre
taris-delegats comarcals i Ilelegats locals.

Hi haurá dues categories d'Assembleistes :
"honoraris" i "numeraris", segons que la llur con
tribució económica sia de 25 pessetes o de 5 pessetes.
2.
Uns i altres tindran dret al "Títol d'Assem
bleista", atnb la presentació del qual, podran treure
de qualsevulla estació ferroviária de Catalunya, ba
llet a una tarifa ben recluida per anar i tornar de
Montserrat, des de dos dies abans del començ de
l'A.ssemblea, f ins dos dies després de la seva clau

unió

Dia 7

Matí, a les vuit : Missa pontifical de l'Esperit Sant.
A les deu : Obertura de l'Assemblea.
Parlament
del President, Memória del Secretani General d'Ac
ció POPULAR sobre les tasques realitzades durant la
seva darrera etapa. Elecció deis Presidents i Secreta
ris de l'Assemblea. Parlament del President.
Tarda, a les 'dues : Reunió de Seccions amb no
menament de Presidents i Secretaris i desplegament
de les ponlncies :
a) "Els grans industrials grans comerciants, el
seu programa político-social dintre Catalunya i din
tre l'Estat Espanyol", per Josep Salvans, f abricant.
b) "Constitució de la Federació d'homes de carre
ra. Missió deis homes de carrera en el camp científic
i político-social", per A. Griera, Secretani General
d'Acció POPULAR.
c) "L'escola social i l'organització del periodisme
católic a Catalunya", per Josep M. Capdevila, Di
rector de "El Matí".
d) "La Federació de Pagesos de Catalunya", per
Jaume de Riba, President de l'Institut Agrícola Ca
talá de Sant Isidre.
--

—

—

sura.

3.
En arribar a Montserrat, l'Assembleista s'hau
rá de presentar a la cella núm. 6, de l'entresol de les
"Cenes de Ntra. Sra." on será installada la Secreta
ria de l'Assemblea : allí se li lliuraran els tickets.
que E serviran per a tenir cella i menjar en l'Hotel.
—

4.'— En la mateixa Secretaria
de tot go que l'interessi.

se

li donaran detalls

5.—a) L'estatge costa 2'75 pessetes per nit i per
(Hostatgeria de Ntra. Senyora).
h) El dinar de La classe, costa 9 pessetes, i el de
2•a classe, 5'5o pessetes.
c) El sopar costa 5'50 pessetes.
d) El dinar de Comiat que es celebrará el diumen
ge, dia 8, valdrá 11'50 pessetes.
En aquests preus hi van compresos tots els serveis

persona.

d'habitació i de restaurant.
El dia 25 d'octubre es clourá l'admissió de les de
mandes de Títol d'Assembleista.
6.
La Junta prega als senyors Assembleistes la
major puntualitat en tots els actes de l'Assemblea.
—
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própia, les memorables discussions de les Consti
1869 i 1876 i parangonar-les amb les de les

Comentarís

tuents de

que acaben de tenir lloc durant
actuals
de 1931,
setmana
parlamentaria"
que em mou la plo
la "gran
ma. Pobríssima setmana, per cert!
Fora del savi i magnífic discurs d'En Gil Robles,
i de les sofistiques i emfatiques. allegacions del de los
Ríos (lastima de cultura/)poca cosa més digna d'a
tenció resta de la "gran setmana".
Quins hornenassos intervingueren en els solemnials
debats de 1869 i I876! Els Diaris de Sessions d'a
quells anys histarics, a part deis defectes literaris de
l'epoca, són un tresor de ciencies socials, un monu
ment d'eloqüencia política, un exemplar de bones for
més urbanes i de senyorial convivencia. Del Diari de
Sessions del present any de desgracia de 1931... Val
més no parlar-ne.
—

—

El canvi de

noms

urbans

aquesta tasca—la malicia de la qual
tothom sap veure, dissortadament,— per tal d'anar
borrant de la história patria el record de les seves
gestes rnés glorioses, o glorificar hornes i fets que no
ha mereixen, o les dues coses juntes, amb les protes
tes minses d'uns, i els aplaudiments estúpids d'altres,
Posant foc allá on no n'hi havia i sembrant de difi
cultats el cotejament deis futurs Anals, dels Registres
d'Hipoteques i els Protocols de Notaris.
Aquesta mafia sectaria ja no respecta res; ni el vot
Popular, ni les tradicions seculars, ni les convenien
cies histbriques, ni les gldries nacionals més pures,
ni les ciutats-museus de fama mundial. A Toledo, els
Jabalíes" municipals s'han embrutat sobre tots els
retols de carrers de tan alta prosapia com el de l'al
tíssim Rei Alfons X el Savi. A Palos de Moguer
(Huelva), han desterrat el nom gloriosíssim de Cris
tafor Colom de la via principal de la ciutat. A Bar
celona, han desbatejat la Piala de Sant Jaume, tan
nostra. A tot arreu la nova barbarie fa semblant tas
ca. És una devastació que sois poden aguantar impas
sibles els pobles sense sang i sense vergonya. Els es
trangers contemplen meravellats els autors i els so
portadors de tan barbre espectacle.
illmenys no caiguein nosaltres en el pecat d'ajudar
aquests ridículs iconoclastes acceptant els ominosos
canvis i refredant-los amb el nostre ús. Jamai!

Prossegueix

no

,

Rectif icació encertada
Ha estat molt ben rebuda per totes les classes

so

cials la Festa de l'Exercit instituida pel Ministre de
la Guerra, senyor Azana, i fixada a una data cabdal
de la História patria, la de raniversari de la victória
de LePant, que va celebrar-se el diumenge dia 7 d'oc

tubre, "la más alta ocasión que han visto los siglos
Pasados y no verán los venideros", segons dita immor
tal d'En Miguel de Cervantes Saavedra, qui lluitá i
va perdre un bral en aquella batalla naval incompa
rable.
Azana tinqué una bona pensada d'escollir tal ani
versari per aquesta festa nacional, com tanibé de pu
blicar al mateix temps una Circular dirigida a totes
les forces armades, recomanant totes les virtuts mili

grans i eficients els exercits i lkures
els pobles.
Zn escriure aquesta Circular, plena de seny i de
b°n sentit militar i patribtic, al Ministre de la Guerra,
"ni deuria turrnentar-lo el record de ratzagaiada
comesa per ehl al principi del seu regnat, privant els
C°s-s'as militars del servei reliqiós tan indispensable en
ells segons
demostrá la Guerra Gran amb unanimi
tat absoluta!
I la manera
amb que el poblé rebé i prengué part i
aplaudí,
entusiastament,
la brillantíssima festa, com
deuria
omplir de joia el Ministre i alliconar-lo políti
cament i moralment alhora.
,Aquests són els camins que poden conduir a la RePublica al seu afiançarnent i a la seva

tar5 que

gloriosos

La

fan

"gran

setmana parlamentária"
Hom, coneix un bon ciutada a qui, per gracia especial de Déu, li
és permes de comparar, per ciencia

La

nova

Constitució

Dels quatre cents i tants diputats, deis pocs que
hi ha (deficientment) illustrats, tot qualificant-se de
"jabalíes" i altres floretes per restil tot i ésser cor
religionaris, cap d'ells, ni tots 400 alhora posats a
conjuminar una Constitució nova de trinca des deis
demostrat tenir prou sufi
seus fonaments, no han
d'acord amb els senti
confeccionar-la
ciencia per a
ments del país, sense cap lligam amb el passat, sense
cap previsió per a preparar-la amb resdevenidor, sen
convivencie.s socials i les afi
se cap cuidado amb les
cions populars..., que voleu que facin?
Mentre escrivim aquestes ratlles tenim sota la vis
Zamora, mo
ta el text telegrafie del discurs d'Alcalá
que no
político-social
nument de rart de la pastisseria
pastissers.
El seu
als...
agradat
més
que
sabent hagi
sortir
a llum aquestes ratlles
que
en
pot
ésser
afecte
ja sigui conegut i condemnat.
De moment, com a catalics, cal protestar de moltes
de les coses que ha dit. Ja u sortiran a la cara!
3Of YI¦zbf rsz:2,t

)"

El friomf d'un estudíant

Ramon Torner
Ramon Torner és un jove de 23 anys que, acaba
da la carrera de Ciéncies Económiques en la Univer
sitat Comercial de Deusto, amb tot llinatge de pro
nunciaments favorables, brillantíssims, la Societat de
les Nacions, com si conegués la válua del nou Llicen
ciat, convoca seguidament un Concurs internacional
per a proveir una de les places més importants de la
seva Secció Económica, amb 25.000 pessetes anyals.
Compareixen al Concurs eminéncies de totes les
nacions civilitzades per a l'envejada plaga de la So
cietat de les Nacions i se l'emporta el modest alumne
de la Universitat Comercial de Deusto, regida pels
Pares Jesuites. Mal pecat pels seus enernics !
Aquest f et és un de tantíssims com podria hom alle
gar de la ignoráncia cavernícola deis inf eliços Pares
de la Companyia de Jesús.
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La lógica deis secfarís
PER

—Com está, senyor loan?
—Ja ho pot veure, senyor Josep.
—Veig que també u agrada prendre el sol.
—L'alegria del matí em revifa. Em plctu pas
sejar-me en aquesta hora per aquests camins ama
rats de llum.
—Ja tenen raó els amics que diuien que vosté
és un enamorat de la llum.
---Qué Ii sembla, senyor Joan, si anéssim a do

passeig?

nar un

•

—Com vosté vulgui, senyor Josep.
Els dos ~tes pctssegen lentament sota les bran
ques hospitaláries deis arbres que voregen els ca
mins del parc; i, després de passejar llargament,
retornen a la ciutat. En els suburbis hi ha teatres
i cabarets, a la façanct deis qua& s'exhibeixen car
tells suggestius anunciant els espectacles.
El senyor Josep,signant els teatres, diu a ramic:
—No li sembla, senyor Joan, que en aquestes
sales d'espectacles s'embruteix la loventut? Hau
rien de prohibir-se els espectacles immorals.
—No sigui reaccionan, amic Josep. Hem de do
nar llibertat perqW cada ciutadá vagi al lloc que
més ti plagui. Si a vosté no li plauen aquests. es
pectacles no hi vagi; pera no privi que freqüentin
aquests llocs els que no creuen que la vida sigui
una vall de llágrimes. Cal ésser tolerant.
—Tolerar que els empresaris sense consciéncia
materialitzin el poble, no és tolerancia, sinó com

plicitat.

homes com vosté que tenen tants preju
les comprendran mai aquestes coses. Per,
vostés la vida és un sac de gemecs.
—La vida, per nosaltres, senyor Joan, és una

dicis,

no

responsabilitat.

—Bah! No digui cursileries. Li torno a dir que
hem de donar llibertat als homes perqué facin el
que vulguin.
—Així, dones, vosté creu que ens hem de mos
trar toldrants amb aquells que no opinen com nos

altres?

—Naturalment, home.
Passa per davant deis dos andes que conversen
venedor ambulant de diaris. Bo i corrent es
posa a cridar:
—El debat 'sobre la qüestió religiosa!
El senyor Josep diu al seu amic:
—rs vergonyós respectacle que els diputats see
taris estan donant a les Corts.
—I per qué és vergonyós?
—No els defensi, senyor Joan. El Parlament
.s'ha convertit en un safareig.
—No sigui tan reaccionan!
—És just el que pretenen fer amb les ordes re

un

lzgioses?

—Naturalment 4ue és just!
Ah! Vosté creu que les ordes religioses han
—

d'ésser

expulsades?

—Expulsades i anorreades.
—Quan suara jo combatia els espectacles im

morals,

no

j. CIVERA I SORMANI

deia vosté que ha.víem de donar ltiber

ciutadans perqué facin el que més els pla
gui? On és, dones, la tolerancia? Voté creu que
un ciutadá té llibertat per a embrutir-se freqüen
tant els llocs de corrupció, i en canvi no té lliber
tat per a fer vida comú amb un estol d'animes
tat als

bones?

—És

una

vergonya que

en

els

temps moderns

hagi comunitats religioses.

hi

vergonyós que aquells que s'han
Jesucrist, abandonin el món per a
consagrar-se exclusivament a Eh? Fins suposant
que la retigió eatalica fos falsa, creu vosté que
—Considera

enamorat de

peral per a la societat els religio
que en cada home veuen un germá? No s'han
adonat encara de robra que realitzen els qui viudh
consagrats a Déu?
—Són uns egoistes.
—Quina injusticia més gran no reconéixer la
generositat deis religiosos! No voten únicctment
salvar-se ells, sinó que també desitgen que es sal
vin els altres. Els religiosos no alcen muralles en
torn deis convents i deis monestirs, sinó que obren
de bat a bat les portes perqué tothom conegui la
pau i ralegria de la vida cristiana. No hi ha da
mes roges prop del llit dels pobres malalts, sinó
germanes de la caritat. Els sectaris han dit que
caldria respectar els religiosos que es dediquen a
obres de beneficéncia perqué saben que ningú no
pot substituir-los. Unicament per amor a Déu un
home pot passar la vida en un asil o en un hos
constitueixen un
sos

pital.

—I les ordes

contemplatives?

—Els qui cremen que no serveixen per a res,
són els que desconeixen reficácia de roració. No
es fa únicament un bé a la humanitat conhortant
els qui sofreixen, sinó també pregant per als po
bres pecadors. Mentre els impurs van a rencalç
deis plaers de la vida i xipolleg'en dins el nOt de
la concupisclncia, hi ha un estol d'animes purés
que fan acribar al cel, com un encens olorós, el
perfum suavissim de roració.
—I els pares jesuites?

—Segurament

vosté no coneix sinó els jesuites
llegenda negra. El jesuita que els sectaris
presenten al poble, per aconseguir que sigui avor
rida la Companyia de Jesús, no existeix ni ha exis
de la

tit mai. És un fantasma que ha creat el sectarisme.
—Per qué, dones, són tan odiats?
—Perqué són cultes i tenen una disciplina gr
ria. Si fossin uns homes rústecs i incultes, no es

preocuparien d'ells. Els pares jesuites

tenen

figu

el camp de la ciMcia; i els
sectaris, especialment els que pertanyen a la rna
coneria, no els perdonen que hagin proclamat ar
reu del món que no existeix cap incompatibilitat
entre la religió i la ciéncia. Us poden din apassio
nat si feu relogi d'un arbre que no ha *wat en
cara cap fruit. La Companyia de Jesús n'ha donat
tants de fruits, que cal ésser orb per a negar que
res

de gran relleu

en

C
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ha donat dies de
té
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glbria

a

y

l'Església catalica.

únicament homes de ciéncia, sinó tarrnbé

gloriosíssims
—No

ens

No

sants

que brillen dalt deis altars.

entendriem, senyor Josep.

Josep.

senyor

TC:at rs.t

a nosaltres. El Diputat Humbert Tor
l'esperitista qui cada nit té tractes amb els es
perits comença la seva peroració. La Cambra l'atén
molt poquet perqué sap que després hi ha el cartell de
l'Albornoz
el brillant Ministre de Foment, carre

fort interés per

d'un

Congrés.

El penetrar-hi és obra de romans. Gent i més gent,
comissions que damunt tauletes es'criuen notes als Di
putats, sense ortografia ni sintaxi ; homes per als
quals les gorres són inamovibles.; dones d'esguard in
quietant ; tots formen capes espesses, difícils de tra
vessar. El canvi d'altres époques
tot i que el pú
blic del Congrés sempre ha marcat un nivell baix
es evident. Hem baixat a grans gambades, evident
—

—

ment.

Per fi arribem a trobar-nos amb el susdit Diputat.
borne de dreta; i el seu posat és de cansament, de

fadiga

d'aquell cansament de consciéncia que dóna el
veure com es perd miserablement el temps mentre al
carrer hi ha tots
ho sentiu?
tots els problemes
—

per resoldre.
és la Cambra, i altra el camp

gat d'éxits en la seva comesa davant el Ministeri
i el pobre Torres ha d'anar llençant el discurs enmig
de l'hemicicle, ja que els Diputats només li aplaudei
xen alguna estridéncia, alguna canallada dita en con
tra dels católics, etc. Tota l'argumentació del Dipu
tat Ileidatá ha defraudat des del començament, tot i
havent de reconéixer que ha f et un discurs de to se
riós, encara que carregat d'heterodóxia, f arcit deis
prejudicis seculars d'aquest... pobre tipus del clássic
republicá espanyol que no encerta a trobar els camins
de l'evolució.
Per-6 en Torras s'asseu enmig de la indif erIncia
Diputat de l'agru
del Congrés i s'aixeca l'Albornoz
aquest
Surt del banc blau
pament deis senglars
pobre banc que tots deixen per a parlar, com si les
i s'engega amb la trompeteria
idees li fessin nosa
més f orta de la Cambra. Tota la literatura anticleri
cal de "El Motín" surt pels llavis d'aquest home. El
que la veu H falla
aixeca els
encara
discurs
bancs de la Cambra plens de senglars i pallassos, i
s'emporta l'atenció de tothom. Els tópics contra el
víctimes cons
clero i sobretot contra els Jesuites
tants i propiciatóries de les Constituents, que no han
van sortint atropellats, furiosos,
de constituir res
deis
llavis tacats de tots els verins
demagógicament
d'aquest pobre home ancien régime que només en una
Cambra espanyola pot ésser tolerat. El sentit eu
ro-peu no ha entrat en ell, i l'orador complau els jaba
líes, els diputats del Cemento (com són anomenats els
i
socialistes per la seva inamovilitat intellectual
for
banc
blau
entre
una
ovació
altre
cop
al
s'asseu
midable. Cal dir, en obsequi de la Cambra, que úni
cament els Diputats intelligents, de dreta i d'es
guerra, no han juntat ni un moment les seves mans
per aplaudir. I cal dir que del Banc blau estant no
més un home ha aplaudit durant el discurs : en Prie
to, el qui enf onsa l'economia nacional ; els companys
de Gabinet, entre ells en Domingo, amic polític de l'Al
bornoz, s'han abstingut de juntar les mans per a do
nar assentiment a les bajanades d'aquest home.

—

Entrern. Tenim necessitat de visitar un Diputat, i
enlloc rnillor que en el Congrés, pensem. _I anem al

una cosa

—

—

I.'avnbient

Perqué
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—Meditaré les seves paraules. Els anticlericals
han posat tantesboires en el »ten esperit que hauré
de fer un gran esforç per a poder veure brillar
la Iluin de la veritat.

res

Impressíons personáis
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—A reveure, senyor Joan.
Els dos mies s'acomiaden afectuosament. El
senyor Joan estreny la met del senyor Josep i

r'ZZJ 30t rStaf

Pa riamentáríes

s

OCI

diu:

—Perqvué vosté no vol. Deixi de banda la pa.s
sió i els prejudicis i ens entendrem.
—.És preferible que suspenguem la conversa.

Adéu-siau,

S

A

—

—

—

—

—

—

an

dalús abrandat de comunisme. Perqué una cosa és
l'ambient enrarit d'aquella casa de la Carrera de San

Jerónimo,

i altra ben diferent els cinc cents milions
de déficit pressupostari. Una cosa les discussions es
térils deis nomenats representants de la Pátria, i al
tra la fallida de les companyies de f errocarrils, etc.
I el nostre Diputat tot aixel ho veu ; el seu esperit
no acaba de f ondre's
i probablement no s'hi fondrá
rnai
en l'esperit frévol i dissortadament divertit
deis madrilenys polítics, i pateix, pateix molt en aque
lla casa que podria tenit entre les mans la sort deis
espanyols i la deixa dissoldre miserablement entre
discursos ( ?) dels senyors Barriobero, Cordero, Hum
—

—

bert Torres, etc.

Sona la campanería...
entre rn en una tribuna. Tot está ple de gent, abar
rntat, materialment pres. Fins les tribunes on s'hi entra
invitació no deixen un pam de lloc per als invi-

—

—

tatsper

que

arriben dues hores abans.
ja el President ha hagut d'amonestar se
riosament els Diputats socialistes i radicals-socialistes
cltie es venen les "invitacions" a dos duros la pega
IXi
augmenten els rendiments.
Sona la campaneta del senyor Besteiro, i darrera
nna simulada lectura d'una acta que ningú no escol
ta
entrem en el debat religiós. Avui aquest té un

Es diu

no

que

L'atenció decau
Sí, l'atenció ha decaigut definitivament. L'esgota
ment de tópics en aquest discurs (?) ha estat tan for
midable, que els Diputats es mostren lassos i decai
guts. Uns per haver-se cansat d'aplaudir ; altres, per
no haver pogut resistir tanta escombraria com ha sor
tit d'aquella boca.
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qui ara enraonen són els que diuen alguna
Peró ja la tónica está donada, i com que aques
ta está d'acord amb el nivell de la Cambra, ja resta
tot pretutjat, tot esllanguit. No hi ha lloc a més. Fins
el discurs d'ahir del senyor de los Ríos
és el més
enverinat de tots, peró el més académic i jurídic
resta empallidit. Tot va darrera de l'Albornoz.
I es comprén. La Catnbra está dividida en dos esta
ments : el deis homes intelligents
uns divuit o vint
—i els altres. I aquests són quatre cents que es poden
dir de tu constantment. Bis socialistes, els radicals
socialistes, gran nombre de radicals, i els moros ami
gos
com anomená Unamuno els companys de l'Es
guerra catalana senyors Franco, Giménez, Sediles,
Companyá, etc., formen un sol bloc intellectual (?) en
el qual no hi entra més que el prejudici, l'argument
d'un segle enrera, etc. I és ciar que els quatre cents
triomfen deis vint que es mostren decaiguts, fasti
Bis

cosa.

—

—

—

—

guejats.

S

OCI

A

La setmana acaba...
amb

un

meravellós discurs del cap del Govern; amb

parlament pie de seny de l'Hurtado ; peró és creen
ça general que tot aixó no servirá per a res. El pro
blema religiós será resolt en contra de l'Església, i la
guerra civil
guerra civil dins els motllos legals, és
ciar
restará plantejada dins aquesta trista Espa
nya que ja no pot seguir farcida de tants i tants greus
problemes com cada dia u planteja la inconsciéncia
un

—

—

deis homes del moment actual.
Només una fórmula dilatória podria salvar la si
tuació. Peró l'ambient que els mateixos diputats pro
curen crear al carrer, de la casa del Poble de Ma
drid estant, la fa cada cop més difícil.
Quina tristesa! Ja certs diaris de Madrid van des
enterrant les actes de Corts immediatament anteriors
al cop de fuet del General Pavia! Qui sap si a la fi
n'haurem de demanar un altre d'aquests generals i
haurem de cridar
si aixó d'ara és régim de lliber
tat
alió de "Vivan las caenas
—

I és cosa trista de veure com els dirigents no te
nen cap poder damunt els, dirigits, i com la massa de
ciment deis quatre cents domina damunt el pampa
llugueig de les idees deis vint intelligents de la Cam
bra. Fernando de los Ríos no és seguit per la seva

minoria socialista ; Lerroux domina la seva gent amb
dificultats que ratllen en la tirania; Alcalá Zamora
s'ho ha jugat tot ja davant aquesta rivada analfabeta;
i les veus deis Hurtado, Carner, etc., no signifiquen
res o gairebé res entre el conglomerat deis Torres,
Companys, etc, de la minoria d'Esquerra catalana.
.t

A

NY

—

El darrer xisto

aixequem de la cadira fastiguejats i avergo
en girar el cap, sentim uns que parlen d'en
Ventura Gassol, dient : "i/ cómo se les ha ocurrido
a los catalanes llamarle Ventura a un hombre tan des
Ens

nyits.

I

venturado?"
Riem de l'acudit i giran cua.
L'aire de la nit ens fa un benefici ben
hi faci més que nosaltres !
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Anuarí de l' Oficina Románíca
de 1930

positiu. Déu

~ iva.f y.c7"4».!

Després d'algunes recencions ens sorprén una abun
Bibliografia de llengua i literatura catalana, de
a 1930. Ressenya 346 obres o estudis, amb una
curta indicació del contingut. Aquesta Bibliografia
dosa
1925

és el fascicle II, d'una série, que amb els anys seran
Anuari de l'Oficina Ro
'una
obra de consulta única. Bis fascicles es poden ad
mánica, suara posat a la venda, és una prova eloqüent
quirir separadament deis Anuaris. Per la Crónica sa
que a casa nostra es fa la ciéncia lingüística de veri
tat, encara que sense soroll. A l'estranger ja s'han bem una altra obra importantíssima que ha comen
çat l'Oficina, i és un fitxer de tots els cognoms ca
adonat del treball seriós que realitza
icina Ro
talans del nostre domini lingüístic, actuals i antics,
mánica, i han acceptat i ofert l'intercanvi de publica
que será el fonament de molts estudis interessantís
cions.
sims
d'onomástica catalana. Déu doni Ileure i recur
Aquest tercer Anuari en la secció lingüística porta
sos per menar-los a bona fi I
continuacions de tres treballs extensos ja publicats
en part en Anuaris anteriors. Un és el Suplement ca
tala al Diccionari romanic etimolbgic de W. Meyer
Lübke, que va redactant en Francesc de B. Moll ;
arriba ja a 3203 articles. Un altre són 18 verbs més
EDITORIAL BALMES
de la Flexió catalana, aplegats personalment a 149
pobles per Mn. Antoni Alcover. Els publica sistema
titzats, amb les -irariants f onItiques i indicació deis
OBRA INTERESSANT
llocs on són vives, el rnateix Moll. El tercer és l'aca
bament de l'estudi que ha f et sobre La forma "que"
EL SENYOR RECTOR
del relatiu catalá, el P. Josep Calveras, S. J. Aquesta
segona part, dedicada al relatiu substantiu i copiosa
D'OZERON
ment documentada, omple 67 planes de text.
(NOVEULA)
Alf ons Par fa un estudi sobre l'origen de la de
sinéncia o de l'indicatiu present, i hi veu una influén
Original de
cia castellana.
FRANCIS JAMMES
El professor H. Meuhardt, de Viena, publica un
text catalá de la Biblioteca de Klageufurt de darre
Traducció de
ries del segle xiv, sobre Farmacologia.
JOSEP F. RAFOLS
Omple la secció literária un estudi sobre el Ilen
Preu: 4 ptes.
guatge religiós del romanticisme portugués, obra del
professor de Franckfurt Helmut Hatzfeld.
La

publicació del

tercer

CA

T

A

Lux

Y

abreujada

"La vída

—

i el

—

El miracle del mul in
Fra Salvador i
El coixí miraculós de

crema.

Senyor Reí Felip II.

—

—

la Reina.
miracle en la vida de fra Salvador que li
extraordinária retirança amb el Seraf í
cl'Assís i és el rniracle que anem a contar : No se sap
Si Fra Salvador continuava essent l'ajudant del con
vent de Jesús Maria o bé si ja era al convent de
Tortosa o al de Santa Maria deis Angels d'Horta.
El cas és que, fos en el convent que f os, ell tenia
efici d'acomplir la per ell dolga i agradable feina de
repartir cada dia l'olla als pobrets i mendicants que
s'arreceraven vora les parets del convent esperant la
Hi ha

dona

un

una

caritat quotidiana.
Veus aquí que feia

hivern molt fred i plujós.
cansarnent el cel enviava a la terra dia per
dia el plor de les seves llágrimes i els pobrets de
Jesucrist, sense abrigall ni casa, passaven unes males
un

Sense

diades.
Salvador usava amb ells, en tal circumstáncia,
d'una major prodigalitat en els socors de la vianda i
una compassió germanívola més accentuada en les
seves sempre consoladores i suaus paraules. Així es

caritat doble que satisfeia
llargament aquells pobrets que marxaven del pórtic
del convent beneint aquell f rare que tant els esti
pot dir que els feia

una

rnava.

Un dia d'aquests, acabada de fer la caritat als po
bres, fra Salvador va adonar-se de tot un ardat de
Pardals que piulejaven estarterits i molls damunt la
paret de la clausura.
Va comprendre fra Salvador que aquells pobres
ocellets eren uns veritables germans de pobresa amb
els pobres de carn i ossos que acabava de socórrer
i en va sentir una fonda compassió en el cor, i en
trant al convent va encaminar-se cap al Refetor i va
recollir tots els trossos de pa que Déu n'hi do que
va trobar-hi i sortint altre vegada al pórtic i després
d'haver fet el senyal de la creu va cridar els ocellets
amb ven falaguera i compassiva, dient-los :
Veniu, criaturetes del Senyor, a prendre la vos
tra almoina, puix que us veig afamadetes i pobres !...
I tots els pardals van fer volada conjunta cap a
dl, 1 amb una gran piuladissa de goig i com d'agral
Ment van començar a caure damunt la dolga humani
tat de fra Salvador que els engrunava amb les mans
les molles de pa perqué se'n partissin les engrunes.
Fra Salvador devia semblar aleshores un arbre de
joquer pardals a les mans, pardals als bragos, par
dals damunt el cap i les espatlles. I amb aquella xer
radissa que devien fer al seu entorn els pobres oce
llets

!

Ell, pacient, els

paranava engrunant el pa i els
lava de Déu com si ells fossin estat un estol de mai
nada ioguinera, capag d'entendre'l.
Quin quadro més dolg i bonic!
Mentrestant que aixó durava, es varen escaure de
Passar pel cel, de volada, dos corbs més negres que
el mal

temps.
Fra Salvador els

a

A

L
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del Beaf Salvador d'Horla" (*)

CAPITOL TERCER
Fra Salvador i els ocells.
dócil.
El foc que no

SOCI

A

també
va veure i els va cridar
aquella colació de caritat, i els corbs, obedients, es

caure com dos parracs d'ombra en aquell
joguiner deis pardals menjaires i garlaires.
És ciar, els pardals, en veure caure els corbs van
fugir tots d'una volada, peró fra Salvador va recla

varen

deixar

ordenar als corbs que no els
molla
de pa, puix que per ells ja
prenguessin ni una
els faria mesura més grossa, o sigui que els donaria
crostous sencers perqué es podessin ben atipar, sense
haver de menester de les engrunetes.
Varen obeir els corbs i a ells i als pardals retor
nats va anar atipant l'amorós frare Ilec fins que en
foren assaciats i se'n tornaren a seguir les seves rutes
per l'aire.
Gran fama i celebritat va proporcionar a f ra Sal
vador aquest magnífic miracle obrat tan simplement.
No n'hi havia per menys.
Només d'ell i de Sant Francesc s'explica una cosa
semblant obrada amb els ocells.
Un altre deis miracles a recontar del nostre fra
Salvador és el que va obrar amb un indócil mul.
Fins els irracionals rubricaven amb la seva obe
diéncia els singulars privilegis de la innocéncia, de
la senzillesa i de la l'alzinada virtut de fra Salvador.
quan ja fra Salvador no pertanyia
Una vegada
al convent de fora-murs de Barcelona, sinó que resi
dia en el convent de la ciutat de Tortosa el Pare
Guarda d'aquell convent va enviar-lo amb un altre
frare llec, que anés de captiri pels pobles. Sabia prou
bé aquel' próvid superior que quan fra Salvador sor
tia de captiri les almoines arribaven endoblades al
mar-los de

i

nou

va

—

—

convent.

Rebuda la benedicció del Pare Superior fra Salva
convent. Por
dor i el seu company varen eixir del
taven un mul perqué els ajudés a portar la cárrega
que poguessin arreplegar en la capta.
Camí enllá, camí enllá, quan ja el:en ben lluny del
convent, el mul va comengar a ronsejar com si ja
sués anticipadament de la segura cárrega que fi es
perava portar damunt. Semblava com si aquell irra
cional tingués discurs i entengués a les clares que
anant amb fra Salvador li tocaria de carregar de
veres.

Fos com fos, el cas és que el mul es va girar tot
d'una i arrencá a córrer cap al convent d'on havia
sortit poca estona abans.
El company de fra Salvador, veient la rebequeria
del mul es posá a córrer al seu darrera bo i cridant,
endebades, fástics a l'animal indócil.
Fra Salvador, en canvi, no es va immutar ni poc
ni molt d'aquella dolenteria del mul i, agenollant-se
damunt la pols del carní, va f er oració una estona,
acabada la qual i tornant-se ,a algar, el mul, que ja
parar de sobte i va esperar
era bon tros lluny, es va
que el company de fra Salvador el prengués nova
ment del ronsal, el girés altra volta a camí i se l'em
rnenés amb ehl cap a la f eina que a tots els havia
estat manada.
Arribats que foren el frare i el mul al lloc on s'ha
via quedat fra Salvador, el seu company u Va dir, en
fadat, quatre improperis perqué no l'havia ajudat a
detenir el mul en la seva fugida.
Ves quin tip de riure no s'haurien fet els frares
a espatlles nostres, si el mul torna al convent fugit
—

(*) Aquest capítol forma part d'un llibre que está es
crivint el nostre estimat collaborador mossén Lluís G. Pla.
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de nosaltres ! Tanta
córrer-li al darrera,

petint, panteixant
A la qual cosa
lesa

T

A

A

LUNY

obligació hi tenies
germá Salvador !

com jo de
Ii anava re
de cansat, el seu company.
responia fra Salvador amb humi

tu

—

:

Germá, perdona'm

per l'amor de Déu, puix que
la meya culpa. Més mul sóc jo que el propi
mul, puix que vaig ésser fiat d'una béstia.
I no res més que aixó deja i refeia l'humilíssim fra
—

reconec

Salvador.
I acabat de dir-ho va imperar al mul que f os obe
dient i dócil en tot el restant del captiri. I en tanta
de manera ho va ésser que més s'assemblava a un
ca que a un mul, la pobre béstia.
El foc que no crema, nosaltres, mortals i pecadors
de cada dia, l'hem d'anar a buscar on sigui i ben
segurs que enlloc del món no el trobarem. Salvador,
en canvi, va trabar-lo sense esf ore en un braser hi
vernenc d'una casa.
Acompanyava un dia el Pare Guardia en una vi
sita a casa una pietosa dama i aquesta, moguda a
compassió pel pobre llec qui anava a peu descalg, va
manar a la seva serventa que portés un braseret de
foc a l'objecte que fra Salvador s'hi pogués aconso
lar els peus botits i esblanqueits de gebre.
S'assegué fra Salvador agraidíssim vora el bra
ser i el Pare Guardia es posa a parlar f orça apartat
del llec amb la senyora de la casa.
Sentí fra Salvador en un incís de la conversa que
el Pare Guardia parlava d'ell i mogut per un impuls
imperatiu del cel
rabent de la cadira on seia
i es posa de peus damunt el viu rescalç de la copa de
foc sense cremar-se poc ni molt.
El foc material, a semblança del foc més cremant
de les passions, no s'atreví a mustigar aquell lliri pu
ríssim que es posa al seu damunt unes estones obe
dient a un secret imperatiu del cel.
Aix6 succeí a Tortosa, on habitava aleshores fra
Salvador.
,

llengües pregonaven les f etes singulars
francisca, en vista de tantes meravelles com

Totes les
del llec

obrava.
Tant és així que adhuc el Senyor Rei en va te
nir notícies i li varen entrar desigs de conéixer fra
Salvador, i manif está aquests desigs al Superior Ge
neral deis Franciscans.
El Ministre General de l'Orde, desitjós de complir
la voluntat del Senyor Rei, va comunicar al Pare
Provincial de Catalunya que ordenés la sortida de
fra Salvador cap a Madrid, el qual, amb l'obedién
cia de sempre, va carregar a espatlles les molésties
de tan llarg viatge no sense deixar confiades a Déu
les seves atencions i coses abans de marxar cap a

ponent.

Arriba a la llarga a Madrid amb els peus rodons
d'inflor i estripats, i després de recaptar la bene
dicció del seu més alt superior s'encamina cap al pa
lau del Senyor Rei En Felip II. Aquest i la seva
reial muller Dona Isabel, sabedors ja de la seva arri
bada, l'esperaven voltats del més granat de la seva
cort i amb un nombrós i brillant concurs de cavallers
;. clames de la noblesa castellana.
Entrá Salvador a la preséncia de les reials perso
nes amb la mateixa escaient senzillesa amb qué en
trova arreu on era enviat. Féu reveréncia d'home
natge i de respecte a les Majestats i en catalá ras
i planer, puix que altra llengua ignorava. els digué :
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Déu que us ha criat, us beneeixi. Jesús María.
qué m'heu f et venir ací ? Qué en treureu de
veure un pobre cuiner del Pare Sant Francesc ?
I d Senyor Rei li va respondre, després que s'ha
gué imposat per un intérpret de les senzilles parau
les del llec :
M'he assabentat de la teva santedat i extraordi
naria virtut i deis prodigis i meravelles que Déu 'obra
per mediació teva. Desitjava veure't i demanar-te
que tinguis un especial record de mi, de la meya fa
mília i del meu regne en les teves pregáries i que
demanis a la Divina Majestat que guardi i afermi
el meu regne en la santa fe católica i a mi ena doni
encert i a les resolucions i operacions meves.
A la qual cosa respongué fra Salvador :
Nostre Senyor és tan bo que Us concedirá
aquestes coses per la intercessió de la Santíssima
Verge Maria la devoció a la qual Us encarrego, puix
que de la generosíssima má d'Ella ens pervenen to
tes les grácies.
Felip II es compadí fondament del f rare. El te
nia davant deis ulls amb tot l'additament de les pri
vacions i mollsties i fatigues del llarg camí que havih
hagut de fer. El burell de l'hábit, desfila i vell, de
via fer un vivíssim contrast amb la indumentaria
brillant deis Monarques i dels senyors de la cort. La
seva tonsurada testa, cremada pels soleis i
'embruni
da per les plujades del camins, devia semblar una
nota d'obscur damunt un canp de lliris i de roses
ben cuidades que devien semblar els rostres deis se
nyors i de les dames que el voltaVen. I aquells seus
peus, rodons d'inflor, martiritzats per totes les du
reses del camí i embolicats en peücs de
fang, gro
llers i encrostonals, devien donar la máxima sen
sació de llástima i compassió al propi Rei, car va or
denar que portessin un coixí a fra Salvador perqué
s'hi assegués i no s'estés dret ja més.
Portat que fou el ric coixí, la humilesa del frare
va repugnar-lo interiorment com una
mollesa iiíci
ta als seus sentirnents i a les seves habituds de pe
niténcia i mortificació, peró, no gosant traduir ex
teriorment aquest seu íntim sentir que s'hauria po
gut interpretar com a despreci a l'ordre combassiva
del Monarca, va acceptar el coixí que li oferien
obeint per superior impuls no s'hi assegué damunt,
sinó que se'l pos& sota les plantes deis peus fangosos
i adolorits i hi deixá impreses damunt la rica tela
les seves petjades.
Quan f ra Salvador eixí del Palau, el Rei maná
retirar i guardar amb gran cura aquell coixí que
havia servit de tron a un home de tanta santedat.
La Reina, al cap d'un temps d'aquest f et, es va
posar malalta de febres que li torturaven el cap. Els
metges més acreditats no li trobaven remei pels do
lors que sofrí i cansada Ella deis inútils esf orços
deis doctors, va ordenar que li portessin el coixí de
fra Salvador i reposant el seu front damunt el ves
tigi de les plantes deis peus del frare, marcades da
munt la tela, i invocant el seu record va experimen
tar la Reina malalta una complerta curació del seu
mal.
Alló f ou una dada més a adjuntar a la fama cada
dia creixent de fra Salvador.
A la Cort i arreu de la vila de Madrid es publi
cava el miracle i l'alegria de tothom per aquest es
deveniment vessava de tots els comentaris i conver
ses, tant de la gent principal, com de la gent humil
del poble.
—
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Continua la pluja de peticions deis católics de
tots els indrets d'Espanya demanant que en la Cons
tituejó que s'está discutint es respectin els sew drets
i els de l'Església.
Els jaumins proclamen de nou els principis
bastes de la seva secular Comunió política i presten
acatament reial a l'oncle carnal de Don Taume, l'In
fant Don Alf ons de Borbó i Austria d'Este.
S'inagura un altre perillós període de vagues

L'arribada d'En Lerroux anima la política en
els problemes de les Constituents, en les quals
la discussió deis principis básics socials produeix
una tensió nerviosa extrema.
torn

—

—

generals.
En les eleccions parcials triomf a a Barcelona.
significativa votació, el candidat regionalista se

—

Per

nyor Rahola.
Es comenta la gran baixa de vots de les esquer
res en les votacions del diumenge.
La premsa andalusa lamenta la rápida deca
dencia de Sevilla i de tota aquella regió on la vida
es fa
irnpossible.
Les remeses d'or del Banc a l'estranger són
fetes per anar sostenint el canvi de la pesseta.
—En les Obertures de curs es registren casos
dignes d'atenció. A Barcelona es repeteix la bullan
ga de cada any sense respectar-se ni el senyor Maciá.
A Valladolid, els actes revesteixen la solemnitat re
ligiosa tradicional. A Salamanca el Rector Unamuno
es
riostra molt cristiá i decebut pel !más del nou
—

regisme.

S'inaugura
nematografia.
—

Congrés Hispano Americá de Ci

el

Els diputats socialistes imprimeixen

titució

que

es

debat

Es suprirrieix
Siglo Futuro.
El Govern

cions

dóna importáncia a les incorrec
algunes classes d'El Ferrol.
la visita de Sanjurjo als generals

no

comeses per

Es

a la Conscarácter brutalment socialista.
Fray. Junípero, successor de El
un

comenta

p rocessats.

L'Agrupació

Nacional de

Finques Rústiques

es

queixa deis assalts i saqueigs que són elles objecte
en

rnolts punts

d'Espanya.

L'Assemblea de les Diputacions es dissol sen
se deixar
rastre.
Causen arreu conflictes les disposicions de Largo
Caballero sobre treballs agrícoles.
Es renoven les negociacions hispano-franceses
Per un nou Tractat de Comerç. Són molt difícils.
Continua el tancament de fábriques en diver
—

—

sos punts

la
taris

d'Espanya.

Causen profund pessimisme els escándols parCause

i el desbordament deis més rabiosos sec
les discussions de la Constitució.
S'inaugura el Congrés Postal panamericá, i el
presideix Alcalá Zamora.
La Comissió de les C. C. que entén en el pro
Jecte de Reforma Agrária, l'acaba d'empitjorar fins
al punt
de f er-lo del tot impossible.
Segons
declaracions del Ministre d'Hisenda, el
d
del Pressupost puja a 138 milions i 5,.1o per
arrils.
L'Assemblea Nacional de f orces vives reunida
Madrid demana el restabliment de l'autoritat i la
Pan als
camps.
en

—

—

,erceficit
_

* *

*

La situació financiera de Turquia es fa insupor
table.
El Govern de Guatemala ordena un reparti
ment de terres de l'Estat al poble.
El Congrés de famílies nombroses de França,
que s'ha reunit a París, recomana al Govern la per
secució implacable de la pornografia.
Causa immillorable efecte l'Encíclica del Papa
sobre la universal crisi present, predicant una Croa
da de Caritat per a superar-la.
Creix el negre pessimisme deis Estats Units
respecte a la crisi económica mundial.
Diuen de París que els funerals de Don Jaume
han estat solemníssims. Será inhumat a Viareggio.
Dimiteix el govern del Reich.
Els resultats de l'Assemblea de la S. N. han
decebut moltes esperances. Prácticament, gairebé res.
El fracás en la qüestió dels armaments i el conflicte
nipo-xinés és rnolt lamentable.
Comunicat oficial que ha estat facilitat sobre
la sessió de clausura de les converses f ranco-alema
nyes : creació d'una Comissió mixta germano-france
sa, que estará composta per representants d'ambdós
Governs, aix1 com la d'una Secretaria general comu
—

—

—

—

na

permanent.

La Comissió celebrará les seves reunions, segons
les necessitats del cas, en l'un o l'altre país, i comen
çará immediatament els seus treballs.
Haurá d'examinar totes les qüestions econenniques
que interessen ambdós paisos, sense perdre de vista
els 'interessos deis altres paisos i les necessitats de la
cooperació internacional.
Examinará més especialment la possibilitat d'arri
bar a acords separats en cas necessari, peró 'sota no
ves formes d'organització, cercant al mateix temps la
possibilitat de noves sortides.
Els representants deis dos paisos subratllen que
llur iniciativa no está dirigida contra l'economia de
cap altre país i que no buscará la solució de les qües
tions sotmeses a la Comissió per iniciativa comuna
de l'augrnent deis drets de Duanes ;
en el domini
treballaran de comú acord per a solucionar les difi
cultats económiques i cercará la cooperació d'altres
paisos, i si l'estat de les coses ho exigís es podria
examinar la possibilitat de concertar adords interna
cionals sobre la navegació, el tráfic i l'aeronáutica.
Aquesta obra ha d'ésser el primer pas vers el tre
ball de cooperació, en el qual tots estan cridats a co
operar.
Ha estat elegit president de la república de
Xile el candiat Montero.
La política anglesa empitjora i se'n ressent f or
ça la cotització de la lliura.
El rei d'Anglaterra Iliura a MacDonald el De
cret de dissolució de les Cambres.
S'etnbolica cada dia més la política argentina.
—

—

—
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durant el mes anterior, ja que només ha
décimes d'un enter. Són dades oficials.

A

L

pujat dues

Estranger
Papa ha rebut un gran aplec d'entitats obre
católiques franceses i les ha f elicitat pel seu
exemplar comportament, pel que fan i pel que es
proposen f er. Estigué amabilíssim amb els obrers.
Segons les estadístiques que acaba de fer pú
bliques el Govern, a Viena s'ha registrat una consi
El

Espanya
La gran diada sacerdotal de Montserrat congregá
als peus de la Patrona de Catalunya bona part de la
Clerecia pairal presidida per egregis Prelats i l'aris
tocrácia intellectual de tan Ilustrada com virtuosa
Classe. La premsa d'infonnació n'ha donat extenses
notícies, molt interessants. La impressió que causen
és que es tracta d'un magne esdeveniment eclesiás
tic de cabdal transcendencia religiosa i patriótica
social.

El Fiscal de la República ha denunciat la F.
A. I. i la "Solidaridad Obrera". De més a més de
mana la presó d'algunes persones complicades en els
afers criminosos de dita entitat. Ja era hora!
Un diari republicá es queixa amargament de
l'acumulació de cárrecs que es proporcionen molts
correligionaris desaprensius amb perjudici d'altres de
millors i en un temps en qué tantíssims d'obrers no
poden ni menjar. Té molta de raó.
Són tants i tan greus els f ets que provoca la
discórdia religiosa promoguda per la política atea del
Govern, que no és possible ni tan sois enumerar-los ;
peró bé n'hem de presentar algun de tant en tant
per a fer-nos cárrec deis fruits maleits de la polí
tica socialista que patim. Segons ha dit la premsa,
a la Cambra s'ha produit un conflicte d'alguna grave
tat per qüestions religioses. F alguns dies se celebrá
un acte religiós, i per mantenir l'ordre, l'alcalde enviá
diversos guárdies jurats.
En la sessió de l'Ajuntament un regidor socialistá
protesta que s'haguessin enviat guárdies al dit acte,
puix que no "es tractava més que una desfilada de

draps

i

pals".

El veinat, en assabentar-se d'aquestes manifesta
cions, acudí a l'Ajuntament en actitud tumultuosa
i foren detinguts diversos manifestants. Aixó encara
f éu augmentar més el nerviosisme i novament acudi
ren davant l'Ajuntament nombrosos veins cridant que
se'ls detingués, puix que ells volien també cantar la
salve.
L'alcalde, per a calmar-los, els manif está que l'or
dre de detenció no procedia d'ell, sinó del governa
dor. de la provincia.
Entre els elements católics regna gran inquietud
contra les autoritats municipals.
El número-índex ponderat del preu de les sub
sisténcies que calcula l'Institut d'Investigacions Eco
nómiques de Barcelona, utilitzant els preus del dia
15 de cada mes i prenent els promedis de 1913 com
a base, igual a cent, dóna per als vuit primers mesos
d'aquest any els resultats següents :
Gener, 207'2; febrer, 204'7; març, 210'3; abril,
—

198'4; maig, 201'7; juny, 198'6; juliol, 197'1; agost,
198'4; setembre, 198'6.
Durant el mes de setembre el preu de les subsis
téncies no ha variat gairebé en relació al iegistrat

res

derable disminució de la natalitat.
Abans de la guerra, la xifra corrent deis naixe
nients a la capital d'Austria, osci•lava entre 40 i 50
mil a l'any. En 1919 aquesta xifra descendí a-16.509.
Per les estadístiques de 1930, que. s'estan confec
cionant actualment, s'adverteix una nova disminució
i en el que es refereix al primer semestre de l'any en
curs, la xifra encara sofrirá una nova disminució.
El Ministeri d'Instrucció Pública, per la seva part,
comunica que en vista de la considerable disminució
de la natalitat, registrada durant els darrers anys, es
nota ja la manca d'alumnes a les escoles infantils:
són molts els mestres que abans comptaven amb mig
centenar o més d'alumnes i avui el nombre s'ha re
duit a la dotzena y encara menys.
Davant de vint mil persones el president Hoo
ver ha inaugurat a Nova York el sumptuós hotel
Paldorfastoria, que és un immens edifici que ha costat
més de 140 milions de dólars.
Té 2.200 cambres, totes elles proveides d'aparells
de televisió. Magnifiques terrasses rodegen el mag
nífic edifici, al qual s'arriba per ferrocarril per un
passatge subterrani construit exprofés.
El formidable hotel está al Park Avenue, i cons
titueix indubtablement una nova prova de l'audácia
deis empresaris nord-americans.
Els Municipis dels Estats Units estan tarats
económicament per la mala administració. Es cita el
cas del de Filadelfia, que está a l'última pregunta>
fins al punt que molts mesos no pot pagar els
empleats. El mateix passará a Espanya abans d'un
—

—

parell d'anys.
S'ha clausurat a París l'Exposició Colonial de
en la qual tants de triomfs ha conquistat la
part Missional Católica.
El Ministre d'Hisenda de França ha dit a Gi
nebra que la causa principal de la present crisi eco
nómica mundial és l'af any de disfrutar que domina
arreu. Quin acudit !
El Congrés de les Famílies Nombroses cele
brat a Franca ha reunit representacions de més de
dos milions de persones. Cada vegada s'augmenten
els socors que se'ls destinen. Exigeixen del Govern
mesures severíssimes contra
la pornografia.
S'ha reunit a Brusselles la Confederació In
ternacional de Treballadors Intellectuals per tal de
conquerir la f orça que li pertoca en el camp social
al costat deis treballadors manuals i de les organit
zacions económiques. Els intellectuals confederals
passen ja d'un milió. És ciar que no hi figuren tots
els que en són, ni en són tots els que hi figuren.
En el Congrés es parla contra l'individualisme•
peró al pas que anem...
—

França
—

—
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Quan la pluja flagella les finestres i la caigu
da de les fulles ens confirma que Ilivern
es troba ja entremig nostre, no debem permé
tre-li qu ens enterri díns una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excellent preventiu per a BRONQUITIS.
REFREDATS, TOS i totes les afeccíons de
les vies respiratories, que son les rnés castigar
des durant l'estació d'hivern.
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VACILI

Convé també

L

XAROP

COMPRI

PUIG

compte que la

romtuDA P

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

seva

més

eficacia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
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Comerc : Idiomes : Taqui-Mecanografia
Peritatge, Professorat mercantil i Barxillerat
(1)

L'Academia Cots col.loca oportunament els

seus

alumnes dignes i capacitats
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BON GERMÁ
la Loteria; la millor rifa és l'estalvi. Perú si algun dia tens aquesta feblesa, recorda't de la
carrer de Fernando, núm. 32 (prop al
d'Avinyó),
trobarás tabacs, timbres,
segells, etc.
No t'oblidis del bitllet de Nadal.
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