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persecució religiosa

/Qui podra dubtar que ens trobem en pie régim
de persecució del catolicismer La llibertat, procla
mada per a tothom en ple régim que hom anome
ha liberal, és negada a les ordes religioses; el dret
d'associació, sense limitacions per a tota mena de
fins illícits, només és vulnerat quan es tracta,del
catolicisme; el dret de manifestació, a la religiálca
tólica tampoc no li és reconegut, ja que per a les
seves manifestacions externes s'haura de sotmetre
al criteri o a la manca de criteri d'un caciquet de
Poble qualsezrol; la pro pietat de l'Església és ata
cada amb el non de nacionalització (un eufemis
com un altre per a dissimularr co que en temps
normal hauria caigut sota el Codi Penal), etc.
?Es vol una mayor persecució? ?No equival aixo
a
excloure l'Església del régim civil i polític comü,
Pro pi de tot poble civilitzat? Que no ens parlin
mal més de llibertat civil, de llibertat de conscien
cia, de separació liberal de l'Església i de l'Estat;
tot aixó ha restat desconegut pels articles de la
Constitució aprovats fins ara; i sois un régim
d'odiosa excepció ha estat entronitzat.
Aixo ha de portar una conseqüéncia necessaria,
es ciar: la que els catalics no ens considerem com
Presos dins la Constiturió que es forja, ja que
aquesta no ve a declarar ni a garantir cap deis
hostres drets més preats, sinó a atacar-los i vulne
rar-los tots. Per aquesta raó, els nostres diputats
'Inés representatiu,s han escollit el ami de retirar
Se d'unes Corts on hi ha una majoria ctntiliberal
Poc menys que analfabeta, '1 deixar-los el camP
lliure per tal que esplciin a gust els seus instints
iG seva baixesa de passions. Els diputats catialics
na Podien auitoritzar, ni amb la seva preséncia,
aquests atacs al procom4 de la civilització i al patrimani espiritual d'Espanya. No som partidaris,
eh generas,
de les retirades en les Corts, que acos
turnen a no donar bon resultat. Pera el cas pre
-lela es excepcional i no hi havia altre camí davant
estuitmcia deis tristos legisladors d'ara.
I encara és más trist per a nosaltres que aquests
Preceptes constitucionals hagin estat aprovats ctmb
el voi
favorable 'deis diputats catalctns de l'Esquerra i del
ministre d'Acció Catalana. rs un senyal
evident per a poder fincar co que ens reserva, pel

dia de demá, el govern

propi de Calalunya en
d'aquesta gent, d'aquests liberals que voten

mans
a

fa

de les restriccions brutals del dret d'associació,
que voten a favor de la destrucció de la familia,
a favor de la prohibició del dret de manifestació,
i que a clarrera hora— sense adonar-se de qué són
objecte de la brometa general— demanen l'amor
lliure. Quina vergonya, catalans, si aquesta repre
sentoció parlamentaria correspongués realment
la ideologia de Catalunya! Quina vergonya en
pensar que hi hagut molts milers de catalics ca
tctlans que, deixant-se emportar per un ideal equi
vocat de patria, varen donar el seu sufrctgi als par
tidaris de l'amor lliure, de l'escola laica i única.
de l'expulsió deis jesUites, de la prohibició d'en
senyament a les Ordes religioses, de la nacionalit
sació (valgui reufemisme) deis seus béns! Quina
vor

vergonya!
Nosaltres,, pera, no hem de. defallir. Se'ns vol
allnnyar deis drets de ciutadania, se'ns vol conver

tir en palies de la societat actual; se'ns vol privar
deis drets mínims que tot poble dvilitzat reconeis
als seus ciutadans, i nosaltres hem de restar en el
nostre lloY de combat, que és el lloc ?'honor que
avui ens astsenyala el dit de Déu.
No defallirem ni perdrem mai el nostre optimis
me. Només dos altres paisos hi ha avui en el món
hagi,
on el régim de persecució contra l'Església hi
Méxic.
En
establert:
Rússia
darrerament
estat
un i altre la persecució ha estat i és aferrisisacla.
Per() els nostres germans resisteixen i es compor
ten dignaMent. ?Qué no fiaron ací, on la cons
ciéncia nacional és encara nostra i on tota la ci
vilització és forjado a base de les glaries catali
ques i deis principis substancials de la civilització

catalica?
Hostilitat,

no. Ho ha dit el Nunci de Sa Sante
dat: "L'Esglésiá es pot sentir ferida, Pera, mai no
será hostil." No, l'Església ha vingut per salvar
els homes, i una de les seves armes és l'arma de la
caritat i de l'amor al proisme, entre el qual
comprenen fins els enemics. I amb (lisa tenim asse

nyalat el camí a seguir.

Amor als enemics i caritat
que aixa vulgui dir defalliment

envers tots.
en

Sense

l'ús deis drets 1
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la defensa del nostre patrimoni espiritual. 1 si els
enemics ens persegueixen, nosaltres sabrem tro
bar le.s, armes legals deis pobles civilitzats per a
resistir el qpue calgui. Les persecucions mcti no han
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una idea, i més si aquesta té les arrels d'e
ternitat que té la nostra.
Fe amb Déu, oració, i ús de totes les armes
legals per a defensar la justicia.

mort
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La desleía í la restauració
JAUME RAVENTÓS
Havia sentit dir, quan era jovenet, que a Monte
carlo es donaven tota mena de f acilitats per al suicidi
a fi d'evitar les estridencies deis desesperats que per
dien la seva fortuna en les ruletes. Una d'aquestes
facilitats consistia en una batedora o pla de moka
inclinació de marbre llis, com si diguéssim un tobo
•an, on el suicida s'hi podia asseure tranquillament
sense tenir a la vista cap perspectiva esf ereidora. Tot
el restant venia pels seus passos naturals : la primera
relliscada, la davallada consegüent, l'augment de la
velocitat segons les lleis de la gravetat i finalment la
caigtida fatal des d'una alçada de quaranta metres a
la mar blava que besa els peus de l'espadat.
Si aixó era o no veritat, no ho sabré dir certament.
Tantes coses es diuen que no ho són! Jo només dono
testimoni de qué ho havia sentir contar.
Voleu dir que la nostra pátria no fa ja algun temps
que está asseguda i va relliscant en un tobogan que
porta a l'abisme? I quan dic abisme no parlo de la
agrá
seva ruina económica a on l'empenyen les lleis
ries i socials ara fa poc dictades, sinó que f aig refe
réncia a la seva ruina espiritual, mil vegacles més
terrible, a on la porta la constitució que s'está votant
la qual té tot l'aire, no ja d'una constitució sense Déu,
sinó d'una declaració de guerra contra Déu, contra
Jesucrist i contra la sevai Església. És ciar que Déu
és inabordable, que a Jesucrist no l'han de crucificar
una segona vegada i que l'Església católica és indes
tructible mentre el món amb la seva espécie humana
peró, llançats en
r doli pels espais ; els projectils,
aquestes direccions reboten i vénen de retop a des
truir els baluards deis insensats que mouen tan boja
guerra i a delmar el camp d'on surten.
Anern de,'dret a dret i amb una velocitat esferei
dora a un cataclisme. S'entén si Déu no hi posa re
mei amb un acte, imprevist per nosaltres, emanat
de la seva infinita misericórdia.
És que som pessimistes ? Res d'aixó, no f em sinó
treure conseqüéncies lógiques deis antecedents i la
lógica no pot ésser ni optimista ni pessimista, no
pot ésser -qualificada d'altra manera que d'inexorable.
Amb quatre pinzellades poden fer el quadro. Les
classes socials desavingudes, no solament en els cen
tres industrials, sinó també en el camp, que solament
per la pau es fa habitable. Les mateixes masses
obreres descompartides en sinclicats que es tenen
jurada la guerra. Les iniciatives i les activitats del
treball en vaga f orçosa, circumstáncia favorable per a
aferrisada. La primera en
una lluita cada día més
senyança de néns i nenes en una esccla blasfema,
com si diguéssim sota la férula del mateix Herodes
matador deis innocents. La segona ensenyança deis
futurs intellectuals pitjor encara, amb programes ela

borats

en

els mateixos antres inf ernals. ? On són els

Jesuites, els Escolapis, els Germans de les escoles
cristianes, els Maristes, els missioners del Sagrat Cor
de Maria, les ordes religioses totes, dedicades a l'en
senyament de la joventut masculina i femenina, ho
mes i dones .de seny disciplinat, d'abnegació illimita
da, de virtut provada, continuadors de Jesucrist aquí
a la terra? Seguint el consell del seu mestre s'han es
polsat la pols de les sandálies i han cercat com les ore-'
netes un clima Inés benigne en altres terres. El món
és tan gran! Els esperen tants de braços oberts a l'al

banda de les fronteres, més enllá deis oceans !
Feliços ells que poden volar ; terra desgraciada la que
sels ha f et inhospitalária! El clergat secular pobre
i escás traient el f etge .per la boca per a substituir
l'insubstituible, omplint la nostra terra desagraida amb
la seva suor i el seu heroisme apostalic entremig de les
notes deis incapagos d'entendre'ls. Mantes esglésies
tancades, n'antes viles sense pastor d'animes, mantes
animes sense confort espiritual. Tota una generació
sense altre móvil que la rabia, sense altre ideal que la
pesseta! I al bell mig del quadro poseu-hi, si us plan,
un pop insaciable i xuclador de mil tentacles, amo de
tot i de tothom, de cossos i d'ánimes, d'enteniments
de consciéncies.
Trobeu massa carregada la pintura? Tant de bo
que així fos, tant de bo que tot no vingués a ésser
sinó un insomni de malalt, tant de bo que algun dia
haguéssim de cantar la palinódia per haver-nos equi
vocat. Peró la lógica que hem qualificat d'inexorable
tra

ens

porta

a

aquestes conseqüéncies tristíssimes,

sen

altre aturador que un cop de má imprevist de la
divina misericórdia. Qui no vegi així les coses, em
fa por que no té prou vista per a apreciar les ne
grors d'un abisme espiritual. Será bo que ens gi
fets reals,
rem una vegada a la vida de cara als
siguin del color que vulguin ; cal ara tenir aquest
coratge.
se

*

*

*

parlem de coratge, és ciar que no ha d'ésser
abandonar el nostre esperit a la depressió, sino
a prendre la mida ben presa deis esf orços a qué
ens obliga la situació.
Situacions
La depressió és fatal i mala corlellera.
per altra
corn aquestes no són noves a la h!stória i
?No va
prevista.
banda, aquesta l'hauríem de tenir
ovelles
com
Jesús
que
els
enviava
dir
als apóstols
entre llops? Ja són aquí els llops de l'Evangeli.
oblidat,,d
bo de retreure-ho als qui potser se n'havien ja
Hi ha
passa.
s'escandalitzin
del
que
perqué ara no
fins
tanta de gent que de bon grat seguirien Jesús
I si
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per
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fins al Calvari ! Doncs, rninyons,
al Calvari i cal seguir avant. La
religio sense esperit de sacrifici no val res ; ella no
es un medi d'estar bé a la terra, sinó d'arribar al
eel. I heus ací que aquest norn de cel és el que ens
ha d'omplir d'optimisme, l'únic optimisme propi d'un
cristiá, un bé que ningú no ens pot prendre, si es
que nosaltres no el llencem.
I contra els llops, contra els poderosos enemics
que ens tenen encerclats, qué ? Mossegades ? Trets ?
Gasos asfixiants ? Vegem que ens hi diu el Mestre :
Pare nostre que estau en el cel, sia santificat el
vostre Sant nom, vinga a nosaltres el vostre sant
regne... Seria curiós que en tan greus circumstán
eies ens descuidéssim de l'oració. Ben rnirat la his
toria de la hurnanitat no l'escrivim nosaltres, sinó la
rna sapientíssima i misericordiosíssima de la Provi
dencia. Que escrigui, dones, la plana actual de la
manera que li sembli, peró nosaltres no podem dei
xar de demanar-li que vingui a nosaltres el seu
rió pels camins que a nosaltres ens agraden, sinó
Pels camins que Ell vulgui Facis la vostra voluntat.
En qul quedem, som o no som cristians ?
Jesús té la paraula altre cop, ni mai que la hi
Preliguéssim : Ameu els vostres enemics, feu bé als
qui us avorreixen. Benelu, els qui us maleeixen i calumnien; a fi que sigueu fills del vostre Pare celesial 'Vd fa eixir el seu sol sobre bons i dolents...
pensar que potser nosaltres haviem tingut el pro
ara anem
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la

en

qual els

les restants de Catalu
l'esguard per mant
rojor a la cara que després

ha che sofrir, quan entreté

qui°se, una vergonya i una

eren-la les entranyes.
Entre la multitud de revistes d'aire pervers, re
vistes de music-hall, sicalíptiques, ara ve a afegirla revista calumniadora. Són les revistes que
atraquen que atraquen la consciencia dels jovenets,
dels grans, dels homes i de les dones. Allí estan vint
i-quatre hores cada dia gitant ven, metzines, de les
Inés cruels i de resultats més grávids : els che la ca
ilunnia. Mai conl ara, dins el mercat de la premsa
i de les
revistes, no s'havia vist un descens, per bé
que semblantment
literari, de cert sector de prernsa
i de
revistes
barates
cap a les insoléncies més grans
i les
calumnies més vergonyoses.
El blanc ja us el poden pensar : les coses sagra
des. I elles, si abans eren bastant exemptes de les
ironies humanes, ara són barrejades amb aquelles
revistes d'un to sensual, sicalíptic. Ai, Déu meu! El
Co, humá de
l'escritifór, del periodista, del revister
plamfetaire,
quan en els moments actuals che llibertat
SOu motnents de pensar de fer un bon ús d'ella, s'en
treté volenter a rnalmetre-la, a malversar-la i a bar
rejar aquelles indecéncies d'abans amb les coses sa
grades de sempre. I heus ací un mal, un gos rabiós
desfermat que en tot quiosc barceloní está amatent
,

A

L
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una dótzena triant els més rabio
sos! Si que anávem fora d'osques amb la nostra tác
tica. ? As que ens costará d'estimar els, enemics ?
És que si estimeu només els qui us estimen', quina re
compensa tindreu?... Aixó tarnbé ho fan els gentils.
També és de Jesús la resposta. I ja tenim l'amor per
arma segona els qui volem lluitar per Jesucrist, i no
certament un amor platónic i purament intern, sinó un
amor que ens impulsi a fer bé als enemics.
Una vegada més encara : Els comps a punt de se
gar, són molts; peró els treballadors, pocs. Com que
daran els nostres camps sense treballadors i guan
tes de collites es perdran per manca d'obrers ! I tots,
tots els católics ens hem de constituir en obrers de
l'Església per suplir els que manquin. Tots hern de
trobar algun camp per al nostre apostolat a les oí-dres dels bisbes i del Sant Pare. No ens hi podrem
pas adormir, i caldrá que s'estableixi alguna gran or
ganització que ens desperti i ens mobilitzi i ens re
clami la prestació personal i la bossa; la prestació
personal, no a tau l d'entreteniment, sinó de jornal ;
la bossa, no a tall d'almoina de hacina, sinó de contri
bució feta obligatória per la consciencia del deure.
Amb l'oració, amb la caritat i amb l'acció, no pas
amb paraules, lamentacions i enrabiades, pararem el
cop, prepararem la restauració i obligarem la Divina
Providencia a posar-se de la nostra banda i a 're
tractar la sentencia que contra les nostres culpes
sembla que sigui fulminada.

f`z:z>f TQ..t

els quioscos
PER

Tot ciutadá de Barcelona
quioscos abunden més que en

1

pósit de penjar-ne

14t ~.t
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jove',

la noia.
pací f ic i cristia vianant : el
l'adult.
Es val de la calumnia perqué Voltaire ja deja que
després d'haver un hom calumniat i volent reparar el
mal, quelcom queda. I la calumnia és tots els dies,

a

abordar el

l'infant,

molts diaris, en moltes revistes,
i són les coses sagrades, el Crist, la Verge, els sants,
els ministres de l'Església, les monges, els católics,
qui es veuen enllordats de totes les bravades huma
nes que pugen de les cavernes de l'infern.
Jo no sé quin concepte tenen che la Ilibertat tots
aquests escriptors, ninotaires, dibuixants, per tal
d'emprar-la a fer el mal, a mentir`calumniant, a pros
tituir els bons costums, ja no dic cristians,sinó aquells
costums que la sola raó advoca i advera com a una
necessitat en la vida si no volem fer del linón un lu
clihri i un antre de fang pestilencial.
La calumnia gitada públicament, gráficament, en
cada quiosc, calumnia Ilaneada al vol, ha d'arrencar
del fons de les consciencies rectes, l'ús i el judici del
bon viure. Dones cal protestar, cal ofegar-la.

ahir, avui, demá,

en

Cal deixar de banda els personalismes,
treballar conjuntament pet triomf deis ideals
que haurien d'esser l'aglutinant que ens ha
d'unir a tots.
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Estátua del Crist-Rei, obra del R. P. M. Bernard
(De L'Année Missiounuire, 1931)

Capítá

í

Bandera
PER

R. RUCABADO

•

En

Ireuen

el bou Jesús

Aquí

és nostre

Ecce

res

capita

—

--

tot cobert amb

un

vel negre.

aquí és nostra bandera.
De l'antiga cancel catalana.

vester.

Evangeli de Sant Joan,

19, 14.

Escau que al fórt de la 'batalla s'aixequin els ulls
al cabdill. Inútil Iluita, altrament, si no se sap per
qui es lluita. Rei crucificat, clavat ara amb claus no
vells i amb corona de puntes ref orçades, rajant-li
nova sang i sentint la seva cara noVes bufetades i les
seves orelles insults de fresc i escarnots inedits. Si
guin per Ehl els nostres esguards al moment en qué
les hostilitats són represes, que la frontera és f orça
da i que l'enémic irrumpeix amb crid6ria i tumult,
envaint-nos la casa i la pátria.
L'adhesió personal al Crist és la clau i la solució
de tots els problemes. I goso a pensar que en l'oblit
personal del Crist, oblidat ádhuc de molts def ensors
de l'ordre social, hi ha el pecat de responsabilitat més
f eixuga. És la manca de fe l'explicació de tanta fa
llida, de tanta inercia, de tanta ineficácia, perque heu
clit Vós, que sense Vós, res no podríem. I no pocs
són els qui han volgut restaurar l'ordre cristiá sense
,comptar amb l'ajuda personal de Crist.
Que us cerquéssim a Vós i la vostra justicia abans
que tota altra cosa. Vet ací la lliçó i la norma ben
clares i precises ; per& Senyor, quants i quants us

desobeit, cercant expressament les restants co
perdent totes aquestes restants coses, i per
dent-vos a Vós i la vostra justícia, per torna.
Deis vostres enemics, deis qui públicament us blas
femaven, han volgut rebre i acceptar la justícia, la
llibertat, la dignitat, l'organització, les puges de
jornals, les condicions del treball, tot i sabent que
a cada avantatge que dels blasf ems acceptávem, crei
xia el poder social de la Blasfemia, i s'enf onsava tUl
graó més la influencia social de Crist. I de mica en
mica, ofici darrera ofici, estament darrera estament,
professió darrera professió, inscrites sota de l'únic
puny de ferro de l'Anarquisme, es va complint una
han

ses, i

divisa tétrica, instaurare omnia in Satana.
V ós sou el dolç sobirá, pero no volen sobiranies
ni dolçors. No volen jerarquies ni pietats. Refusen
lluitar per Vós, lluitar per la pau, i s'abraonen a la
lluita per la lluita, a la lluita eterna sense fi, a la
lluita en interés del diable.
Vós el rei deis pobres, que estirneu els pobres, que
són irnatge vostra. Peró ells no volen pobres, sinó
rebels; ells volen pobres amb ira i amb pistola, que
ja no són tals pobres. Ells persegueixen els pobres i els
neguen la llibertat i els drets de persona, i odien, cre
men i expulsen els qui fan vot de pobresa i d'esti
mar els pobres, perqué també ells endevinen en els
pobres la vostra imatge. 1 no volen compassions ni
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misericórdies,

sinó lluita, lluita sense fi ni finalitat,
bésties, lluita cruel per instint. Lluitar i fruir,
tarnbé com bIsties : lluita i voluptat.
Neguen als pobres fins la religió, i no els donen ni
el clret de creure en Vós i d'estimar-vos. Es fiquen a
dins de l'anima deis pobres, i us persegueixen a Vós
allí dintre. Us volen treure del f ons del cor i de l'es
perit deis pobres. Primer admeten el Crist interior
pero després ja ni el Crist interior toleren. Jamai
persecució tan greu contra els pobres no havia vist
la terra ; jamai
esclavitud tan negra i bárbara, no
deixant, ni consentit, consolació ni esperança als
COIT1 les

desgraciats.
Neguen

la vostra caritat i el vostre amor, i d'Amor

i de

Caritat no en voleo ni la paraula ni la idea.
Lluita i solidaritat, són els sentiments d'ells : solida
ritat que és la subjecció violenta a les oligarquies des
tructores, i essent la violencia el seu alé, veiem que

lluiten

i

destrocen els solidaris i uns als altres es
combaten a mort. Que us neguin els rics orgullosos,
els poderosos
ubriacs, els governants cesaristes, l'Es
rat, els capitalistes, els marxants i els negociants, "que
ja han rebut llur paga", és cosa prevista. Per') voler
que siguin els pobres mateixos els qui us neguin i us
reneguin, només Llucifer ho inspira. Veuen que Vos
sou el pare deis pobres i l'amic, i aixe> ells no ho
consenten, i el seu goig és portar la massa entera
deis pobres, tota sencera al Diable.
Després deis pobres voldran prendre els inf ants,
tota la infantesa engrapada amb má única, també per
a
oferir-la a l'Anticrist. Allunyar-la de la vostra pre
séncia i tallar el camí de Vós. Treure-us de llur vista
i de llur
coneixença, i portar les animetes al forn de
oloc, ressuscitant en esperit l'antiga idolatria hor
rible deis asiátics.
Tampoc no volen que sigueu el rei de les f amílies,
i aquí
amb sanya especial volen treure-us de sota
els pens la terra
on posar-los. No volen pare ni ma
re, ni espós ni esposa, o bé la menor quantitat i qua
litat possible d'aquests honors i obligacions. I es
reparteixen ells la totalitat del vostre domini : ni
Estat, n escola, ni familia, ni institucions, ni lleis,
ni
convents, ni arnb prou f eines esglésies : de tot us
treuen,
tOt us ho treuen perque altra vegada no
ting ueu, Senyor,
on reposar la testa.
Per aix6 és que avui, en aquesta nova batalla que
hem perdut, i tantes
que n'heu perdut Vós que sou
el
Vencedor final de la guerra, o tantes que ens pen
sern, i que ells es pensen que heu perdut, us retan,
oh Crist,
una salutació militar. L'espasa al front i els
ulls en l'aire, per tal
que ens donen, ara més que
Inai, la vostra llurn i la vostra disciplina.
No ens basta el Crist interior, aquell Crist relegat
1
arreconat allá on no el vegin ni el sentin de f ora.
Son rei, i des de la fusta de la creu, Déu regna. La
ereu es per a
élsser aixecada, i amb corona de punxes
° de
gemmes radiants sou per a ésser elevat i exaltat,
con.' bandera.
I el vostre domini és públic, sobre la
societat, i no passarem per menys. El regnat del Crist
és i ha
es

d'ésser públic.
Per damunt deis reis

i per damunt deis

presidents

1. Per damunt de les Corts constituents. La

ldels reís

i

emperadors aguanta

brndarem
,a República.
i

re

corona

la vostra creu, Peró
també amb or fi sobre la gorra frígia de
I quatre creus plantarem sobre les qua-

torres de la

corona

mural.
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I que vingui el vostre Sant Regne, aquí en la te
rra, i després en el Ce!. El vostre regne, que ens do
nareu gratis. Gracia generosa dei' vostre amor als
homes. Qué pesen, en total, ni que representen els pa
timents, els dolors i catástrofes d'uns quants anys
de la vida en la terra, contra el temps sense temps,
l'eternitat infinita sense nombre ni mesura? Si un
moment

d'alegria

en

el món

pena interior, qué valdran

ja

ens

fa oblidar

tanta

llágri
mes de la terra, davant l'expansió mai més eclip
sada, sempre més vencedora, de la vostra glória i de
la vostra justícia ?
Pregustacions de pau i de bellesa, espumes de fe
licitat i d'esperança, bé les prodiga la vostra amatent
Providencia. Per qué no les recullen, com manna cé
li, tants cors assedegats ? Ai ! estimen la ira i la mort,
i amen ja en aquest món el plor rabiós i el petar de
tants sofriments i

les dents, amen el regne de l'abisme que els tempta
i els atreu amb vertigen xuclador.
Doneu-nos, o Capita del nostres cors i Bandera de
les nostres animes, doneu-nos la vostra militar dis
ciplina. L'obediéncia que fa rniracles, l'obediéncia hu
mil, obscura i abnegada que lubrifica i endolceix el
món, que fa viure amb consol, patir amb fruit i fa
rodar les duríssimes maquines de la vida dios l'oli
silent de la pau.
Deixeu-nos obeir. El dret d'obeir, el vot d'obeir.
Vet ací la causa de l'odi i la fúria roenta. Ve d'aquest
vot d'obediéncia tota l'exasperació deis fills de Sata
nás. I així, oh Crist, davant la Vostra Presencia
Reial Crucificada, desfilarem avui en gran columna
d'homenatge i jurarem de cor la Vostra Bandera.
Gran rendició d'armes i d'instruments : espases, plo
mes, emes de treball, martells i f alçs, maquines de
pau i de guerra, trens, teldons, rádio-estacions, mo
td-naus, avions i tractors, i tot invent de l'home, que
és invent vostre, perque Vós heu inventar l'home i
heu donat gratis l'esperit d'invenció. A Vós obeirá
l'home i la humanitat, i aquest és el gran triomf que
Us preparen i la delicia exquisida que als amics vos
tres espera, que havent Vós creat l'home lliure, la
lliure llibertat humana es retrá a Vós tota sencera un
dia, i aquell será el vostre Regne gloriós, etern, indez
ficient.
Somriguem, doncs, patint en la creu vostra, pressen
tint la victória final. Aquell somriure greu de la vos
tra gracia, que jamai no ens deixi de fer-nos com
panyia : sense la vostra gracia no som res i defalleix
tota virtut. Doneu-vos la gran virtut militar del servir.
Obedients com Vós, oh Exemple d'obediéncia, obe
dient fins a la mort en creu. Cap comparança rnés
noble que la servitud i grandesa militar ; cap noblesa
més santa que la servitud i grandesa cristianes.
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La futura

Una Constitució ha d'ésser un text breu, senzill,
el qual s'especifiquin els drets i els deures f ona
mentals de la ciutadania i l'organització deis Poders

de l'Estat.
Com més senzilla és una Constitució, millor es
troba a l'abast de tothom i és més fácil d'ésser com
presa i complida per tots, savis i ignorants, senzills
i enlairats.
? I com és en aquest punt el projecte que ara estan
convertint en llei les nostres Corts Constituents ?
És precisament tot el contrari d'aixó. És un text
complicat, pie de contradiccions, f arcit d'insinua
cions de tota mena i fill de transaccións múltiples
en virtut de les quals es diu el que no es vol dir i
es deixa endevinar alió que
seria perillós de dir-ho
massa ciar.
Qui interpreti e' 1 contingut de l'article ref erent
jurista
a la propietat (article 37) per exemple, bon
haurá d'ésser. Més encara, haurá d'ésser gairebé
un endevinaire.
*

*

A més a més, els preceptes d'una Constitució han
d'ésser preceptes, no recomanacions. Tota llei que
no es pot cornplir o no es fa complir, és una llei per
torbadora, que obra en desprestigi del mateix legis
lador i de l'autoritat.
I en la futura Constitució hi ha textos com aquest
"El treball és un deure social", ço que vol dir que
no es pot f er complir jurídicament. És a dir, la re
producció d'alió de la Constitució de Cádiz: "Los
espanoles serán benéficos y honrados." que va f er
riure tant a tothom.
No estem en una República de trabajadores?
Doncs, a treballar tothom. Pere, que el treball sigui
un deure jurídic, no social solament ; és a dir, un
deure exigible, no pas una recomanació.
•

*

*

*

Calfixar-se bé, així mateix, que una Constitudó
a constituir políticament un poble.i
la constitució d'un poble no es porta a cap sinó
creant les institucions corresponents, no nezant-les.
I la Constitució que suara elaboren les Corts és
una negació de tot. Negació de la familia mitjançant
el divorci. (flivorci que es pot obtenir només que
amb l'acord de marit i muller, sense causa justifica
da, com a Rússia). Negació de la propietat, ja que
aquesta es collectivitza i solament pér excepció es
respecta la propietat privada ; jamai com un dret,
sinó solament com a toleráncia pér la raó de la utili
tat que pot portar al país. Negació de la llibertat,
ja que a determinats ciutadans els resta prohibit
d'associar-se, ensenyar. etc. Negació de la religió,
puix l'Estat no té religió (i així es diu en el text,
quan no hi havia necessitat més que de no anotne
nar-la). Negació deis drets mínims de ciutadania als
religiosos i als católics, etc.
És a dir, qué la Constitució es limita a una serie
de negacions. 1 ?com por ésser instrument de dret
ha de servir per

«
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cosa merament negativa? ? No és veritat qw
sol fet d'anar f ent negacions ja dóna per supo
sat que les realitats que nega les vol treure d'Es
panya, go que vol dir que hi existeixen, constituin
altres tantes realitats ?
una

pel

no n'han pogut prescindir, per exem
i el desig d'anorrear-la, de trepitjar-la
de bescantar-la, de matar-la.
I és tant el que pesa la religió, que tot i teuint-n,
prou de no nomenarla (i així l'Estat restava prác
ticament ateu i laic) han hagut de posar-hi un pre
cepte que diu que l'Estat no té religió. És a dir,
han establert el signe de la Creu enmig del tex
constitucional. Es compleix un cop més la parada
de l'Evangeli dient que el món es dividirá entre él
amics de la Creu i els seus adversaris.
La Creu hi és negada en la Constitució ; pero
hi és.
Per activa o per passiva han hagut, doncs, d,
tractar de religió, i no han pogut sostreure's a la
seva realitat. La, Constitució, dones, no és laica conl
la volien ; és antireligiosa.

De la

pie, amb

religió
tot

*

*

*

El divorci s'hi estableix i fins
regula en e
constitucional. Cap Constitució no l'estableix e
divorci. Arreu del món és deixat, com es lógic, pe
a les lleis civils que regulen el matri'moni.
Aquí, no. L'esperit revoltat dels nostres sans
cuiots no passava per menys que per establir-ho en I;
própia Constitució.
I han f et més encara : han tret del matrimoni to
l'aspecte d'institució de Dret públic, per a deixar-lo
com un senzill contracte privat, contracte que es pot
rompre amb el senzill consentiment deis esposos.
També aquí ha f racassat el lácisme deis pobre,
esquerrans. Ells volien el matrimoni com un senzil
contracte privat. I és ciar que així n'hi havia pron
regulant-lo dins els contractes, en el Codi Civil o ,en
una llei especial. Des del moment que l'han plaçat en
la Constitució han començat per reconéixer que el
matrimoni és quelcom distint dels altres contractes
és una institució de dret públic, vulguin o no els so
cialistes.
Altra contradicció, doncs, que ha imposat la reali
tat als flamants i enverinats legisladors.
Cap altra legislació del món (excepte la russa) Per
níet dissoldre el matrimoni amb el senzill consenti
tin
ment deis casats ; totes exigeixen que les causes
espanyol:
guin un f onament. Només la Constitució
permetrá de trencar el vincle per la sola voluntat del
text

.

casats.

Van baixant cap al nivell deis gossos.
*

* *

ha tingut. Pe
admirable solució. La que han dona

Darrerament, l'afer constitucional
als católics,

una
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les minories basco-navarresa i agrária amb la seva
retirada del Parlament.
Així resulta que els catedics no tenim cap compli
citat
per activa ni per passiva
en aquest dissor
tat text constitucional. No és aquesta la nostra Cons
titució. Mai no ho hauria estat. Peró així demostrem
prácticament que en restem a f ora del tot.
Les retirades no acostumen a ésser una bona arma
política. Per') en aquest cas, sobre estar mes que jus
tificada, entenem que és un bon servei a les realitats
—

—

O
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Com l'entén el Sr. Mínistre
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nacionals, ja que

restem tots els católics al marge
d'una Constitució que únicament ha estat dictada en
contra de nosaltres.
No en volem saber res. Les nostres lleis resten in
tactes. Cal que propugnem des d'ara per una nova
Constitució liberal, democrática, en la qual puguem
viure tots.
En la que s'está f orjant per les Constituents, els
católics no hi podem viure. Per tant, val més no te
nir-hi complicitat, ni externa tan sois.
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L' escola única
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única com novetat del segle xx, com ideal de les de
mocrácies i triomf de la llibertat.
L'escola única, sense citar altres fets, f ou el cavall
de batalla a les Corts de França l'any 1844— fa per
regnant Lluís Felip, defensada a ul
tant 87 anys
trança per Guizot, Cousin, Villemain i altres ger
mans atiats per l'odi que tenien a les ordes religioses
que s'oposaren al cesarisme absolutista que ells de
fensayen.
Referent a les nacions dernocrátiques no n'hi ha
cap que tingui establerta l'escola única, que actual
ment existeix solament a Rússia. Ben al contrari :
d'ensenyança, amb
com més democrática, més llibertat
subvenció a totes les escoles particulars segons el
nombre d'alumnes.
No solament entre els elements, diguem-ne pro
fessionals, sinó fins entre »el poble, hom ha compres
l'antidemocrátic i contrari a l'expandiment cultural
que és la supressió de les ensenyances no oficials, i
s'ha volgut esborrar aquest mal regust identificant
l'escola única amb l'escola gratuita. Temps per
dut. A Espanya tenim ja una escola única : les es
coles superiors, les Universitats. Unicament l'Estat
que sigui gratuita
en pot fundar i sostenir, i qui dirá
la carrera d'advocat, de metge, etc.?
Escola única no vol dir escola gratuita, com tampoc
no és cap ideal pedagógic ni democrátic.
Qué és, doncs, l'escola única? Qué entén el senyor
Ministre per escola única?
Esperem que .ell mateix ens ho digui i procurem
copsar-li ben bé les paraules ; ara, que si pogués triar,
pref eriria que ens ho digués el senyor Llopis, Director
General d'Ensenyament, ministre... sense cartera i el
qual en realitat dictará sernpre l'última paraula en
Domingo.
cara que la digui don Marcellí
—

Entre bons companys de magisteri
Sr. Ministre d'Instrucció Pública de

es

Espanyola

la

diu que el

República

ha promés venir a Barcelona per a donar
una conferencia explicant el que ell entén per escola
única. Aquesta conferencia és esperada per veure si
així hom podrá comprendre l'abast que el Sr. Do
mingo dóna a aquestes paraules, cosa fins ara dif í
cil d'aconseguir, més ben dit, impossible.
Nosaltres, per:), no esperem pas treure'n l'aigua
Clara. Les dades que ja tenim de les conf erencies
donades pel Sr. Ministre a altres ciutats de Catalu
nya en les quals ell ha parlat d'ensenyament, no ha
deixat pas entreveure que di mateix en tingués un
concepte ciar i concret o, almenys, confessable. Ben
al contrari ; apareixen manifestes contradiccions i
mcongruéncies en totes elles i entre les paraules del
Ministre i la seva actuació.
No l'heM vist a Igualada f er l'elogi de l'escola
única precisament en ocasió de les festes de les es
coles de l'Ateneu que són l'antítesi vivent de l'escola

única?
Era

seves

de felicitar l'Ateneu, de fer
escoles, de manifestar la seva ad
puix aquest f ou el sentit de totes les

justa

manera

l'elogi de les
miració, dir

seves
—

paraules
que ehl era contrari de l'existéncia
d'aquelles escoles, que si ell hagués estat abans mi
nistre, no les hauria deixat fundar, i que si podia
realitzar els seus propósits, les faria tancar, puix úni
eament l'Estat pot fundar i sostenir escoles i no els
—

Ateneus i altres entitats
Aquesta reflexió, que

o

corporacions ?

va passar desapercebuda
als qui
l'escoltaren, f ou la causa del refredament de
leS simpaties pel Ministre, que hom esperava parles
d'altra manera, i que f éu pensar als seus oients o
que no sabia ben bé l'origen i funcionament de les
escoles a les quals amb unes paraules lloava i amb
altres negava el dret d'existéncia, b bé que f eia l'e
lugi de l'escola única que no fos única.
Aquesta manifesta contradicció, que si la Rádio i
Premsa no ens haguessin fet conéixer creuríem
nvenció d'algun humorista maliciós desitjós de dei
xar en ridícul
el Sr. Ministre, és prou per si sola
Per a fer dubtar amb pie f onament de la sinceritat
celes paraules del Sr. Domingo en parlar de l'éscola
única o bé. de la claredat de les seves idees, o bé de
seva fermesa de conviccions per a defensar-la.
a
ben impropi d'un senyor Ministre de PúInstrucció, és voler-nos presentar l'escola
•

blienrror,

no

OBRA INTERESSANTISSIMA

Lánima de Santa Teresa
de Jesús Infant
pel

P.

Ignasi Casanovas, S. J.
Foment de Pietat
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El Calvarí de la vida
pa

Anguniosa és la situació creada pel nou estat de
a Espanya;
les ires més virulents s'han des
fermat contra la Santa Església i les seves institu
cions. Engrillonada la llibertat, de que tant es vanten
els homes deis nostres dies, es pretén reduir l'Esglé
sia a un estat de precari servilisme.
El f onament de tantes malvestats és l'allunyament
de Déu, el girar les espatlles a Déu, el nostre origen
i el nostre fi ; i tornar l'esguard vers la terrá, amb
frisança de trobar-hi la solució deis destins humans.
coses

No; aquest retrocés

que ho és

no solament en l'ordre
l'ordre de la civilització, no
pot prosperar ! L'orientació de l'home vers el seu
últim fi així com l'economia de la convivencia huma
na es redrecen contra aquesta mutilació religiosa i
humana, f eta sense cap consideració als eterns prin
cipis que són imprescriptibles, i deixant de banda les
imperioses exigéncies d'una civilització universalment

religiós, sinó ádhuc

en

acceptada.
El torb congriat contra l'Església i contra la lliber
de consciencia, és un atemptat als més elementals
principis d'humana convivencia i de respecte a les
Ileis naturals.
Amb quin dret es pretén fiscalitzar, oi mes im
pedir, a les Ordes religioses l'exercici de la seva
missió enaltidora de les intelligencies, desenrotllada
en l'ensenyament ? Amb quina aparença de justicia
es vol monopolitzar l'ensenyança, substituint l'auto
ritat i els drets paternals (que deriven de Déu i de la
mateixa natura), pels drets suposats de l'Estat? Els
infants i jovenets que han d'ésser educats, de qui
són ? Són deis pares o bé de l'Estat ? Si els pares,
dones, han de tenir cura del sosteniment de llurs
fills, de procurar-los un esdevenidor ; si han de
vetllar per la moralitat. llur i barrar l'entrada al cor
jovenívol a tot aire de corrupció, per quina raó els
drets paternals resten anullats en tractar-se de pro
curar l'educació, la f ormació de l'esperit ?
Els fills són primordialment deis pares, en deures
i en drets, i han de procurar-los instrucció i educació
amb subjecció a les lleis divines i a les exigencies de
la naturalesa, sense que un poder estatal pugui f or
çar els pares a confiar la f ormació de l'esperit de llurs
fills a determinats pedagogs.
Peró l'atemptat és encara més inversemblant. Es
pretén que els pares católics vinguin obligats a portar
llurs fills a mestres laics, irreligiosos i descreguts, en
taulant així una contraposició constant entre els con
sells i educació familiar i els ensenyaments del mestre
Es dirá que l'escola oficial será neutra, indif erent
respecte a les idees religioses. Peró, ? és que hi ha
cap pedagogia que sigui veritablement neutra? La
pedagogia, especialment en els inf ants, o és nulla o
exerceix una influencia d'autoritat en Vánima jove
nívola. Per ventura l'infant penetra la raó de tot alió
que se li ensenya ? Tots veiem com sovint la seva
afirmació o negació és solament controlada per l'au
toritat del pedagog.
A més, no és possible l'ensenyança neutra. Que
respondrá el mestre laic als requeriments de les in
telligencies jovenívoles que comencen d'entreveure
tat

VALENTí MARTI

els problemes essencials de la vida : el nostre origen,
el nostre destí, la norma de la moralitat deis actes,
el per que de la illicitud de certes accions? Qué res
pondrá el mestre laic en ésser preguntat sobre els
misteris de la fe (Déu, Jesucrist, la Verge Mare),
sobre les f estivitats o solemnitats que afecten l'ánima
popular. (El per que de les funcions eucarístiques, de
les pregáries que la mare u fa resar)? Com posará fi
el mestre laic a les discussions sovint repetides entre
inf ants sobre si és veritat que tenim un esperit im
mortal o no, si hi ha cel i infern, si són veritat les
afirmacions rebudes en el dos familiar, o bé tenen
raó els nous profetes que anuncien que es va a aca
bar amb la religió, que Déu ha d'ésser descartat de
la convivencia humana?
L'escola laica raonablement ha d'ésser, i de fet
ventpre ha estat irreligiosa i •atea. Weducació no pot4
ésser neutra : no pot defugir la resposta al neguit que
produeixen en ránima inf antívola els problemes del
nostre origen i del nostre destí, la veritat deis mis
teris posats en acció en les funcions litúrgiques a que
assisteixen els inf ants, i aquest neguit és augmentat
per les contradiccions deis incréduls... Tot aixó exi
geix del pedagog una resposta precisa : ha d'afirmar
o ha de negar.
Podria encara insistir algú : El mestre laic sempre
té el subterfugi de dir que aquestes qüestions no po
den ésser tractades a la classe. Per-6, amb aquesta
resposta evasiva és impossible de satisf er la curio
sitat de l'infant que vol saber l'explicació d'alió que
el tortura. Dirá algun altre : El mestre pot dir que
totes les creences són igualment respectables, í que
• els inf ants s'adhereixin a la que més els plagui quan
siguin rnajors. Peró, no és aixó definir en materia
religiosa? No és afirmar que la religió fundada per
Crist no és obligatória sota pena de condemnació ;
posar-la així, com una teoria discutible, subjecta els
capricis deis homes, sempre variables ?
Hi ha un altre atemptat directament promulgat en
la nova Constitució : la dissolució de la Companyia
de Jesús. En els nostres temps, en que les Constitu
cions més diverses de pobles divergents en forma de
govern i en orientacions socials, hi és proclamada
la llibertat de conf essions, amb quin pretext es vol
dissoldre la Companyia de Jesús ? Que es concretin
els cárrecs que se li puguin fer, siguin individuals o
collectius, que es provin en tribunal competent i que
es diguin els motius pels quals es f onamenta la sen
tencia.
La idea que un ciutadá no pot ésser molestat per
les seves creences, siguin les que es vulguin, ha en
trat al cos de dret universalment acceptat. La mesura
d'excepció feta a Espanya contra la Companyia de
Jesús és no solament antijurídica, sinó antinatural.
A més, en la forma en que ve decretada la dissolu
ció, hi ha el més afrontós greuge als sentiments ca
tólics. Es declaren dissoltes les Ordes religioses que,
ultra els tres Vots canónics, f acin un quart vot d'obe
diencia a un poder que no sigui el de l'Estat. Ami)
aquesta frase velada són compresos els jesuites. Qui
na honor més gran se'ls podia fer ? És que ha esde
•
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país civilitzat l'obeir

el Sant

Pare ? No estem tots els católics compenetrats'amb
la voluntat pontificia, venerant el Successor de Pere
com l'auténtic representant de Jesucrist ? (1). Tots
els religiosos, oi més, tots els católics, volem viure
sota l'obediencia més sincera i filial del Vicari d'e Crist,
Mestre infallible de la veritat i guiatge perenne con
cedit per Déu

a

destins.

Si fins

ara

la humanitat viadora

haviem estimat els

(t) Vegeu rarticle

del dia 15 d'octubre.

els

vers

religiósos de

del Dr. Cardó publicat
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panyia de Jesús per l'assenyament i provada eficacia
amb qué treballen en la difusió del regne de Déu en

la terra, des d'ara els hem de venerar com herois per
seguits per la més noble causa: l'adhesió més ferma,
constatada amb vot, a la Seu de Pere.
Peró, la turbonada passará. No prevaldran les por
tes de l'infern contra l'Església, digué Jesucrist. Als

católics, entretant, s'imposa una invicta fermesa en
la fe, una observança més exacta en el compliment
deis nostres deures religiosos i cívics, i la confiança
impertorbable en Jesús qui digué : Confieu: jo he
vencut el món.

La veril& sobre Manágua
PER

LLuís FABREGA

rnent

La immoralitat s'havia infiltrat
ses socials.
—E1 més selecte de la societat

seqüencies

tit que
fresses

Si

un

fet extraordinari

es

produeix

en

circudis

táncies especials

i determinades, coincidint en el mo
precís en qué s'executen actes deterrninats,
tanmateix mereix fixar l'atenció i deduir-ne les con
que calgui.
No n'hi ha prou amb voler

explicar els

f ets per la

via natural, ni tan sols amb l'auxili de la ciencia.
Per als que tenim la sort de creure en Déu i en
els seus designis, els fets extraordinaris que la cien
cia no ens podria explicar amb prou eloqüencia ni
el ver sentit de la lógica, ens afirmen més i més en
les
Déucreences, f ent-nos veure d'una manera clara que
es jus.t, i que ningú no es burlara irnpunement

d'EH.

contar uns fets esdevinguts en
de l'Edat Mitjana, car ens ref e
precisarnent, a la catástrofe sobrevinguda a la
capital de Nicaragua el passat Dimarts Sant, i que
nitigú no havia deixat de llegir amb horror i espant.
La capital de Nicaragua, que prenia aspectes de

I

no anem pas

a

temps llunyans ni

.

ciutat moderna voltada de belleses naturals, can
"ja el seu aspecte encisador en un conglomerat hor
rible i espantós, ostentant el pes de la rnaledicció
divina, i, més ó menys, a les deu i minuts del Di
marts Sant, en sis segons tan sols, un seisme reduí
la ciutat
en un pilot de ruines, i el foc acaba de com
pletar l'obra de destrucció i violencia.
As digne d'esmentar el fet de qué, si bé les esglé
sies quedaren destruides per la violencia del movi
rnent, el foc no arriba a cap d'elles.
Per a fer més horrible la desgracia, quadrilles de

'ladres

armats amb punyals, es dedicaren al saqueig
desenfrenat.
Moltes famílieg riques es veierm reduides a la

mes

Inés

gran

miseria,

sense

tenir roba per

a

canviar-se.

majoria deis habitants de Managua han volgut
reconlixer en tot el que passa el castig de la Divi
ha Justicia.
Managua era una ciutat completament desmora
litzada, que eclipsava Sodoma i Gemorsa.
Els fills naturals assolien l'horrible proporció del
8o

per cent.

Es treballava descaradament

L'embriaguesa

era

una

cosa

en

els dies festius.

generalitzada.

en

i

AMAT

totes

les clas

(selecte en el sen
organitzá
de dis
ara),
un ball
es compren
el primer diumenge de Quaresma. A la nit

del dissabte de Rams es celebraren tres balls, un
amb vestit de bany a la terrassa, on hi havia una
piscina. S'havia publicat per la premsa el programa
de les festes que se celebrarien en el Balneari de
Casare : balls, comedies, sainets, disfresses, i, per a
complement de la profanació dels dies Sants, anun
ciaren un ball en vestit de bany per' a la nit del Di
vendres Sant.
En va havien protestat els católics i el capella de
Sant Antoni, fent avinent els castigs amb qué Déu
havia colpit els profanadors de la Martinica, Messi
Cartago, f ent-los reflexions sobre el foc que
na i
feia tres dies que consumia Ilúrs rnillors hisendes
de café, que era el cástig ben merescut del primer
ball escandalós i vergonyós de Quaresma.
Pero no desistiren de llur empresa.
Déu els dona la resposta més clara.
Havia començat, ja, el programa, el matí del Di
dones
rnarts Sant ; els homes vestits de dones i les
so
gatzara
quan
amb
la
major
d'home ballaven
brevingué la catástrofe.
És impossible calcular el nombre de victimes ; en
els mercats moriren més de 800 persones de la ma
flames sense po
nera més horrible, calcinats per les
der trobar la porta de sortida, car estaven voltats
per les runes deis edificis.
La Penitenciaria (presó), queda destruida del tot,
sepultant més de dos cents reus ; igual sort tingué
l'Hospital General on moriren nombrosíssims asi
lats. El Secretani d'Instrucció Pública que arrencá
del Ministeri la imatge del Sagrat Cor de Jesús i
féu la guerra que pogué als collegis de religiosos,
fou esclafat per una biga mentre prenia un bany.
En l'hora de l'extermini, i del dolor, els capellans
so•licitats per tal que donessin l'absolució als
eren
que morien en grans turments.
Sof rí poc el Collegi deis .iermans de les Escoles
Cristianes, que serví d'aixopluc a tots els que pogue
ren encabir-s'hi, i el seu edifici, que era el més gran
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En els temps bíblics castigá els pecats deis ho
i, sobretot, els pecats d'escándol.
Ara també castiga.
Els que voldrien que no hi hagués Déu, tampoc
no voldrien que
hi hagués cástigs, peró hi ha un
Déu justicier, i rebran cástig els qui el mereixin.
La voluntat de Déu no es podrá anullar pel vo
ler deis homes superbs. L'ordre de l'Univers no
deis
es deturará pas per la carrincloneria ematica

de la Ciutat, serví de rebost per a totes les provi
sions de socors que arribaven de tots indrets, i que
es distribuien amb la més gran equitat, lloada per

mes,

tots.

Per als nostres volterians i els de totes latituds,
que sempre tenen la rialleta mefistofélica de burle
ta, segurament que el f et en si, no els dirá res, peró,
els seus correligionaris de Manágua, que no pogue
ren acabar de celebrar el seu programa infernal de
Setmana Santa, dernanaven, plorant, i amb els ulls
d'horror i espant, que acudissin de pressa els cape

petits llucifers.
Fem el possible, católics, de no meréixer jamai el
cástig del foc i la destrucció, en aquesta vall de llá
grimes, i preguem sempre al Senyor perqué apla
qui la seva ira i perdoni els seus enemics.

llans a donar-los l'absolució.
Som molts els que recordem la catástrofe de les
illes

Martiniques.

Feto conéixer aquests f ets als enemics de la Reli

La destrucció de Manágua succeí en l'any que
corre.
No recordem f ets de l'any de la picor, sinó
d'ara, d'ara mateix.
Déu té una maga que pega i no amenaça.

gió de Crist, perque esmenin llur conducta i puguin
lliurar-se deis cástigs de la Justicia Divina.
Lima, 27 d'agost de 1931
'

Del món del treball
Pobres dels nostres obrers el dia que aixó

La guerra civil obrera

pobres de

Mai com ara han estat els temps més propicis per
les propagandes obreristes. La U. G. T., protegida
pel Govern socialista que patim, i la C. N. T., con
vertida en árbitre de la polítiça de Catalunya i te
nint Maciá i en Companys a les seves ordres, es tro
ben en situació de donar via lliure a les seves expan
sions proselitistes. Les topades, naturalment, es pro
dueixen sovint, preparant la gran topada...
Els dos bándols, que tenen gent molt llesta als leus
f ronts respectius, comprenent i tenint la transcenden
tal importáncia i la f orça ingent d'aquesta topada, la
van retardant mentre arriba l'ocasió propicia per a
a

produir-la.
per a poder
pau, o de suau li
quidació. I hom pensa, i tremola de pensar qué fóra
d'Espanya el cija en que qualsevol deis dos bándols

Les f orces estan

esperar

una

massa

equilibrades

solució, diguem-ne de

dominés l'altre,

o

els dos s'unissin.

Qué i qui po

dria resistir la impetuositat del triomfador ?
Aquells que creuen que el Comunisme o el Sovie
tisme, són impossibles a Espanya, de segur que no
han estudiat bé aquest problema. El Comunisme té
ara al seu favor la propaganda sense cap trava; la lli
bertat d'acció essassament vigilada; els diners russos
Inés efectius que mai ; els intellectuals "snobs" al seu
costat ; la miseria creixent ; governs fluixos ; autori

incapaces ; l'ambient públic, la descristianització
poble ; hornes que el promouen com el Ministre
d'Instrucció Pública, que és el primer i més terrible
comunista d'Espanya; Ajuntaments a milers comen
çant pels de Barcelona i Madrid... ai d'Espanya, si
no es dóna compte del perill a temps i no reacciona
prompte!
I si la maçoneria, a les ordres de la qual estan el
Govern i les Corts que patim, no f os essencialment
burg-esa i, per tant, no estiguéS percatada de les con
seqüencies del triomf comunista, ja la Riíssia del
tats

del

Sur fóra

un

fet.

tots

sigui,

i

!

El control obrer
tal com el pinten els so
i fins "científic" el con
trol obrer en totes les empreses que valguin la pena.
De moment, s'aplicará a les que tinguin més de 5o

Teóricament i, sobretot,
cialistes, és molt simpátic

,

obrers ocupats.
L'alarma que l'anuncí imprudent de la implan
tació immediata d'aquesta greu reforma ha produit
en els mitjans industrials, és ben motivada.
S'ha d'ésser, o haver estat, empresari d'algun ne
goci seriós, per comprendre i amidar l'abast d'aques
ta reforma, donada, a més, la situació actual del
món del treball, tan necessitat ara de quietud i de
normalitat si no es vol que tot se'n vagi en orris.
Solament en un estat de pau i d'harmonia dura
bles, entre patrons i obrers, pot pensar-se en la se
va convivencia social económica i en llur cooperació
en el si deis comuns negocis, i aixó és obra d'edu
cació, d'experiencia. És obra d'anys.
Allí on imprudentment ha volgut implantar-se a
nuesta reforma, ha fracassat sorollosament. No po
den improvisar-se les virtuts i les circumstáncies
que són precises per aquest control tan ardu i peri
llós ensems.
Els socialistes, sota el fantasiós i duríssim impe
ri deis quals es troba Espanya, no han buscat en
aquesta burda maniobra sinó f er-se simpátics als

obrers, enganyant-los.
—

Qué els donarem

socialista,

tit

de

—

als

—

s'han dit els caps del par
a falta de treball, a falta

obrers,

pa?
És la

seva

Aquest

táctica de sempre.

camí els f racassará com altres vegades.
No us els cregueu, treballadors, a aquests polítics de
professió. Ells prou gaudeixen de bons sous, pero,
Per a vosaltres, sois tenen bones paraules.
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Després de dures disputes acordá la re
presentació proporcional per a les votacions de par
represen
Ha quedat ultimat el projecte de Contracte del Tre-. tit, basada en els sufragis olitinguts pels
rela
censura
per
al
Comité
Regional,
tats, i un vot de
ball.
mal
portada.
port,
general
última
tan
treball
al
tiu
a
la
vaga
S'han renovat els conflictes del
Campalans, tornat de Rússia, conta horrors de
un deis episodis més greus de la guerra civil obrera de
qué parlem sovint.
la vida obrera, tot i pensant ell en soviétic.
ci s

els afiliats.

diversos

—

—

Tornen

centenars, de Cuba, els obrers cata

a

lans desfeinats.

publica un Decret ordenant les f un
cions encarregades a la "Caja Nacional contra el
—

Es abolida la Medalla del Treball, tot i trac
d'una "República de Treballadors".
Els obrers flequers malden, entre altres coses,
per a no treballar de nit.
És ja notable la reducció de l'atur f orgós a
Anglaterra ; hom ho atribueix al nou régim financier.
Ha estat publicat el reglament general per a la
participació al Congrés Internacional d'Organitza
ció Científica, que ha de tenir lloc a Amsterdam el
mes de juliol de 1932.
--

tant-se

La Gaceta

"Paro Forzoso".

—

multipliquen

arreu

d'Espanya.

Les vagues es
Rebroten en moltes parts els conflictes socials
rurals.
El Congrés Regional de la C. N. T., reunit a Barce
lona, ha posat de manifest les divisions que minen
—

—

—

Ofícína

—

románíca

(Seccíó de 'lengua Illeráría)
CONSULTES

d'aquest exemple S'estimava la
dona, traiem la preposició a, resul
que sembla
casa más que la dona,
voler dir : S'estimava la casa más en que la dona.
Com conservarem el primer sentit ?— T. R.
Resp.— 1. N'hi ha prou amb vigilar la coloca
ció de l'adverbi más, de forma que resulti ciar quins
termes es contraposen, o els dos obj-ectes d'estimar,
que són./a casa i la dona en el primer sentit, o els
dos subjectes eh i dona en el segon. Comparem aques
tes construccions
Cons. 61.

Si

—

casa més que a la
ta: S'estimava la

1.
2.

3.
4

Més s'estimava la
S'estimava més la

S'estimava

la

casa

S'estimava la

casa

que la dona.
casa que la dona.
més eh l que la dona.
més que la dona.
casa

En 1 i 2, on els contraposats són casa i dona, l'ad
verbi más va lluny de tots dos i acostat al verb estimar,
que té aleshores el sentit de preferir. Aquesta colloca
ció podria semblar poc natural, perqué un hom dina
que essent els termes cornparats casa i dona, més hau
ria d'anar en mig. Peró aquesta és la• mentalitat del
catalá, diferent en aquest punt, com en molts altres,
de la castellana, que posaria más justament entre casa
i mujer en la traducció d'aquest exemple : Amaba a su
casa más, que a su mujer. I aquesta mentalitat caste
llana transparenta en l'exemple proposat pel consul
tant : S'estimava la casa más que a la dona, que en
tot cas s'ha d'esmenar traient la preposició a, peró
traspassant de més a més l'adverbi al costat d'esti
mar, davant o darrera com en 1 i 2.
Deixant l'adverbi más després de casa la compara
ció no es fa ja entre casa i dona, sinó entre el sub
jecte en, exprés con en 3 o callat com en 4, i dona;
tenim aleshores el sentit segon.
2.
Igual solució és possible quan el verb estimar
ha d'anar a infinitiu i no pot portar más al davant :

L'exemple i conserva el primer sentit ; la compara
ció és entre casa i dona, i més va, no en mig, sinó
davant, i al costat d'estimar. En 2 i 3 el sentit és el
segon ; la comparació es fa entre en (callat en 3) i
dona, i más va darrera de casa.
3. Més.grossa és la dificultát quan un deis termes
de comparació és el relatiu. Peró així i tot és pos
sible la distinció de sentits per la collocació de l'ad
verbi más:
r.

2.

3.

Arribá

a

ArriM

a

Arribá

a

estimar-se més la casa que la dona.
estimar-se la casa més ell que la dona.
estimar-se la casa més que la dona.

una

S'havia fet
2.
la dona.
3. S'havia fet
seva dona.
4. S'havia fet
la dona.

caseta, que ell s'estimava més que la
l'estirnava més que

una

caseta que ell

una

caseta, que s'estimava més ell que la

una

caseta, que

se

se

l'estimava més el! que

En 1 i 2 más va entre ell i dona, i aixó ens diu que
la comparació no es fa entre aquests dos termes, sinó
entre el relatiu que i dona. El sentit és, doncs, el pri
i de dona, que així
mer. En 3 i 4 más va davant d'en
resulten els comparats, i el sentit és el segon. Peró
per f er la distinció és necessari sempre posar el pro
posar més de
nom en. Hi ha encara altres maneres de
relleu els dos sentits :
S'havia
r.
s'estimava la
2.
S'havia
restimava la

fet

una

caseta,

que s'estimava més

que

no

dona.

fet una caseta, que s'estimava més que
dona.

no

se

O canviant la construcció :
r.

Tenia

una

2.

Tenia

una

O bé
.

2.
1.

S'havia fet

dona.

caseta a
caseta a

qui era més afectat que a la dona.
qui era més afectat que la dona.

encara :

Tenia
Tenia

una
una

caseta més estimada d'ell que no la dona.
caseta més estimada d'ell que de la dona.

El Secretan i de Redacció de l'O R.
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Hornenafge deis íntellectuals
I,es f estes jubilars amb les quals el Monestir de
Montserrat celebra enguany el nove Centenari de la
seva fundació i el cinquantl Aniversari de la corona
ció canónica de la Verge Bruna com a Patrona prin
cipal de Catalunya, ha donat ocasió a les més varia
des i espléndides manif estacions de la devoció amb
qué tots els estaments de la nostra societat veneren
rexcelsa Regina dels catalans. Entre aquestes mani
festacions trobem, peró, a mancar-ne una que sia ex
pressió plena d'un sentiment que jutgem essencial i
de gran transcendencia en els actuals moments de
plenitud de l'ánima catalana, arribada ja a un nivell
de cultura que la fa mereixedora de regir els seus
propis destins. Aquest sentiment és el d'una viva
gratitud a la nostra celestial Patrona per haver-nos
obtingut de l'Altíssim la gracia d'un Pensament cris
tia que fos el f onament infrangible de la gloriosa
Renaixenga de la cultura catalana damunt la qual
recolzen totes les esperances d'un próxim triomf deis
ideals seculars de Catalunya. Aquesta és una veritat
que no per ésser menys coneguda i ádhuc negada pels
qui s'han deixat arrossegar pels corrents antireligio
sos que avui esgarrien momentániament una gran
massa de ciutadans, deixa de resplendir permanent
ment als ulls de tots els qui entre nosaltres han ser
vat les esséncies cristianes de la nostra civilització.
És l'homenatge d'aquest Pensament, do generós del
Cel als bornes que han definit i interpretat l'esperit
genuí de la Tradició catalana, go que manca encara
en aquesta f ervent emulació amb qué tots els pobles
i tots els estarnents de la nostra terra acuden a la
n'ostra Sagrada Muntanya per tal dé f er ofrena de
llur filial devoció a la nostra dolga Mare, la Verge
Bruna. Som els intellectuals catalans, s'orn els repre
sentants del Pensament catala els qui ens trobem en
cara en deute envers la nostra gloriosa Patrona en
aquestes f estes jubilars. Els patriarques de la Tra
dició cristiana del Pensament catalá, els Pif errer i
Milá, els Balmes i Torres i Bages, els Verdaguer i
Gaudí, eIs Prat de la Riba i Maragall, ens han tra
mes als intellectuals catalans d'avui la riquíssima he
réncia d'un ideani sólidament cristiá, com a módul
insubstituible de la civilització i de la cultura del
-

poble.
Per qué no prenem avui
rnagnífic tresor i no anem
nostre

les nostres

mans

dipositar-lo,

com

en

aquest
a

filial

ofrena, als peus de la nostra excelsa Patrona ?
qué el intellectuals catalans no hem de tenir el

sant

orgull de

a

Per

mostrar-nos així plenament conscients de la
transcendental significació d'aquest Pensament, guia
i fonament de la perennal cultura del nostre poble,
del qual Déu ens ha elegit custodis ? No seria aquesta
ofrena el més digne coronatnent i el més bell epíleg
de les presents festes jubilars?
Un altre motiu, ultra ralludit, ens imposa a tots
els intellectuals catalans aquest homenatge del Pen
sament pairal en aquesta avinentesa de les f estes ju
bilars. La intellectualitat catalana, qualsevulla sia el
matís de la seva ideologia, sempre que s'inspiri en
un concepte noble i elevat de la civilització humana,
ha de reconeixer, admirar, estimar i agrair amb ab
soluta unanimitat l'exemplar obra de cultura que

amb
zat

a

OCI

A
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Monfserrai

esforg tan tenaç cona ben orientat ha realit
pocs anys la Comunitat benedictina del nostre

un

en

Monestir. Avui Montserrat, ultra d'ésser una fornal
ardent del més pur espiritualisme cristiá, s'és trans
format en una de les institucions básiques de la
cultura catalana. L'organització deis estudis escrip
turístics que ha culminat en la publicació de la mag
na Biblia montserratina ; la f ormació de la gran Bi
blioteca del Monestir, un deis laboratoris de la nos
tra terra més abundosament fornits de material
selecte d'investigació científica especialitzada ; la ins
tallació dels Museus bíblic, arqueológic i artístic que
atrau sense interrupció al Monestir la visita d'illus
tres representants de la inte•lectualitat de tots els
pobles cultes ; el meravellós impuls donat pels mon
jas montserratins a la história de Catalunya amb
l'aportació de llurs valuosos treballs sobre tots els
aspectes de la tradició cultural de Montserrat ;
tóritat indiscutible que frueix arreu del món la co
munitat montserratina per l'estudi i el conreu exem
plars de la música sagrada, i, finalment, la intensa
activitat editorial de Montserrat que l'ha convertit en
un deis més fértils centres
productors del Llibre
catalá, ens obliguen als intellectuals de Catalunya
a esguardar el Monestir de Montserrat com un deis
més ferms baluards de la nostra cultura, un baluard
que, encastellat datnunt els sublims penyals de la
Santa Muntanya, ens apareix com el símbol d'un
cim inexpugnable de l'esperit de Catalunya, definí
tivament i per sempre conquerit per l'heroic treball
deis seus monjos.
Els infrascrits, representants de diversos sectors
de la cultura intellectual de la nostra terra, alcen
9.vui Ilur ven per a proposar a tots els intellectuals
catalans la realització d'aquest homenatge a Mont
serrat en totes les seves significacions, en la forma
més adient i la més expressiva ; i els conviden a
tots, poetes i nove•listes, erudits i historiadors, pro
fessors i investigadors, pintors i compositors, escul
tors i arquitectes i homes de ciéncia, a omplir amb
alguna composició original de llur respectiu art, de
dicada a la Verge montserratina o amb algun pen
sament

o

comentan i sobre

la

significació espiritual

de la nostra sagrada Muntanya, els fulls d'un Album
que, un día previament anunciat, aniran a dipositar
en mans del Rm. P. Abat del Monestir per tal que
en f aci' a la nostra amada Patrona solemnial ofrena,
en la qual resti per sempre més simbolitzat l'home
natge d'admiració del Pensament catalá a la cultura
montserratina i del seu amor i gratitud a la Regina
deis Cels, a Aquella que és invocada diáriament en
la gran basílica montserratina amb el títol de Sedes

Sapientiae.

Ramon d'Alós-Moner, Joaquim Balcells, Jesús
Maria Bellido, Jaume Bofill i, Mates, Francisca Bon
nemaison Vda. de Verdaguer, Josep Maria Ca,pdevi
la, Caries Cardó, prev., Lluís Carreras prev., Tomás
Carreras Artau, Josep Maria López-Picó, Joan
Llongueres, Lluís Millet, Joaquim Mir, Manuel de
Montoliu, Josep Puig i Cadafalch, Josep Fra. Rá
fols, Jaume Raventós, Ramon Rucabado, Joaquim
Ruyra, Ferran Valls i Taberner.
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Segueixen comentant-se els discursos d'Hurtado
i Alcalá Zamora.
En vista del mal caire que prenen les coses,
Lerroux suspén el seu viatge a Ginebra, i u ho
agraeix Alcalá Zamora.
Empitjoren les vagues de Córdova, Badajoz,
—

—

Ceuta, Baeza, Antequera, Sevilla, Melilla, Málaga,
Granada, etc., etc. El Ministre de la Governació diu

que la pau és perfecta...
El nou president de la Comissió de Responsabi
litats, Cordero, refrena els extremismes d'ella.
Es confirmen les sortides d'or del Banc d'Es
panya cap a París.
Es consigna el fracás de l'estampillatge dels
billets del B. d'E.
Se celebra, com mai, arreu d'Espanya, la festa
de la Verge del. Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Alguns diputats católics demostren les false
dats del "senglars" socialistes.
En l'obertura de la Universitat de Valencia, el
Ministre d'Instrucció Pública que presidia, rep dels
estudiants el mateix tracte que ell els ensenyá quan
feia de conspirador i ha de callar.
Resulta un ridícul fracás l'Assemblea de fun
cionaris de Presons, presidida per una pobra dona.
Ha mort el venerable Bisbe de Múrcia, a l'en
terrarnent del qual assistiren totes les autoritats i
—

—

—

—

—

—

les més delicades relacions sexuals sense cap mira
ment, i aprovant en breo sessió go que a França, en
discutir-se la llei Naquet sobre el divorci costa tan
tíssim.
Lluhí i Vallescá, de l'Esquerra Catalana, es de
clara, en plenes Corts, discutint el divorci, partidari
de l'amor lliure.
El Papa envia als católics espanyols un ex
pressiu i ferm document de protesta, molt encorat
jador, contra les oíenses i greuges de qué són ara
víctimes, i augurant rnillors temps.
Causa immillorable efecte el manifest deis di
putats católics donant compte al poble de les. raons
que els obliguen a abandonar les Corts.
Entre les infinites protestes que s'alcen contra
la política sectaria del Govern, crida l'atenció la dels
católics bilbains per la seva mesurada energia i els
propósits que anuncia.
El partit d'En Lerroux, decebut per la soluci
de la crisi i el predornini despótic deis socialistes,
prepara una gran campanya de reconquista.
Es donen per fracassats tots els projectes d'Es
tatuts per ordre de la maçoneria.
Preocupen al Govern la vaga general de Cá
diz i 'la deis ferrocarrils andalusos.
—

—

—

—

—

—

—

—

el

poble.

la més angoixosa anarquia en els camps
andalusos, els quals no es poden sembrar.
Causen molt mal efecte, a Madrid, les contí
nues vietóries catalanistes.
Sorpren un ponderat discurs d'En Saborit de
manant que no es privi l'ingrés de la burgesia a la
—

Regna

—

—

República.

Augmenta l'excitació demagógica als carrers
a fer pressió sobre els "jabalíes" de
les Constituents en votar-se le qüestió religiosa.
de Madrid per
—

A l'Assemblea de catedrátics clerófobs d'Ins
el programa d'En
a Madrid, vota

tituts, reunida
M. Domingo.

A Melilla la Guardia ,Civil ha fet ús de les ar
a defensar-se deis vaguistes comunistes.
L'Assemblea de funcionaris d'Administració
local es clou sense cap resultat.
El Congrés Nacional de Transports, vota per
la seva nacionalització seguint les tendéncies socia
—

mes per
—

—

listes.

publica el projecte definitiu de la Reforma
cridada a ésser un cau de plets inacabables
destarotar tota l'economía agraria, arruinant-la.
Es

Agrária,
i

a

Després

de I() hores d'una sessió de Corts
amb menys de la meitat deis dipu
tats i per 171 vots contra 59, es vota l'article 24, di
tigit contra tot el que més estima el poble i més li
convé.
Azaiia forma ministeri purament esquerrá.
Produeix arreu general i arborada indigna
ció la conducta dels "senglars" del Congrés en ma
—

inqualificable,

—

—

teria constitucional.
Les Corts, arnb escassa assisténcia, discutei
xen en petit contiQ, la qüestió del divorci, parlant de
—

*

*

*

És reelegit el president. moderat, de la República
di'Austria.
Queda constituit el nou govern alemany, presi
dint-lo el canceller Brünning.
Per a encarregar-se d'una Universitat i tres
—

—

grans Collegis,

a

Bombai,

—

oferts

per

Anglaterra

Companyia de Jesús,
han sortit cap a aque
lla població nombrosos Pares Jesuites.
Progressa rápidament el feixisme a Germánia,
inclús en els mitjans socialistes. Es registren suc
a

la

—

—

cessos

sagnants.

Els Estats Units reclamen el concurs de l'opi
nió per evitar una guerra nipo-xinesa.•
Xina sol-licita la convocatoria de la Societat
de les Nacions per lliurar-se de les urpes del Japó.
S'ha obert el Reichstag en mig d'una enorme
expectació. Per ara triomfa Brünning.
A Buenos Aires fracassa un complot per as
sassinar el president Uriburu. La situació política és
allí insostenible.
La miseria regnant a Romania fa prendre al
extremes. Les inconsiderades re
seu govern mides
formes agráries no són pas estranyes a la fam ro
Espanya si
manesa. Quelcom de' semblant passará a,
segueixen al poder els socialistes.
A Montevideo la crisi financiera provoca greus
disturbis. L'or emigra d'allí.
Surt cap als EE. UU. invitat per Hoower, el
president del govern .francés, Mr. Laval.
El Japó rebutja la intervenció deis EE, UU.
La crisi ministerial de Méxie torna a donar el
predornini a Calles.
Arriben a 65 les candidades a dipútat en les
próximes eleccions angleses.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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El Papa Píus XI
als católícs

A

LUNY

espanyols

El Papa ha encarregat
Ciutat del Vatica, 17.
a
Madrid
que
trameti
el més aviat pos
al Nunci
sible als Cardenals, Arquebisbes i Bisbes, Clerecia
secular i regular i fidels tots de l'Església, les se
güents manif estacions :
Primera.
Que está més que mai amb ells en
aquests dies com ho estava en els últims temps
d'amenaces i perills.
Segona.
Que protesta molt enérgicament, amb
l'Autoritat de la seva missió, contra les múltiples
ofenses inferides als drets sagrats de l'Església, que
són els drets de Déu i de les animes.
Que havent invitat en recent Encí
Tercera.
clica episcopal als f idels de tot el món a pregar per
les necessitats de l'hora actual, es proposa d'associar
aquestes pregaries a la seva intenció, i té el propó
,it d'oferir ata el mateix objecte el Sant Sacrifici
(le la Missa en la Basílica del Vatica el Diumenge
de Crist Rei.
El Papa invita els fidels de tot el món a unir-se
a la cessació de les grans
a ell, especialment per
tribulacions que afligeixen l'Església i el poble f
del "de la nostra Nació espanyola ben amada".
El Sant Pare confia 'que, grácies al socors diví,
mitjançant el concurs de totes les bones voluntats
i per ésser just, no solatnent seran reparats tots els
atropellaments ja infligits, sinó que es conjurará
el Inés greu de veure enf osquir-se i desaparéixer la
fe deis avantpassats, únic ,escut contra els perills
que encara a Espanya amenacen la Societat.

S

O

Verge Santíssima,

tan

clericals se'n f eien

creus.

llordes,

que ádhuc els anti

Actualment, aquesta dona blasfema

gravíssima, patint d'un

cranc

AL

I

C

(cáncer)

i bruta está
la llengua.

a

-a–

—

—

A Monistrol, una de les dones que atiaven els me
sells deis seus homes per injuriar els monjós i ca
lar foc a Montserrat, ha rrilort cremada a casa seva.
Casual...,? Providencial...?"
Respecte als f ets, ben públics són.
Respecte a les casualitats, deja molt enginyosa
ment i sáviament un gran escriptor anglés que : "Tes
casualitats són els miracles que Déu no firma".
Ni cal tampoc.
X.
—

—

~.(

14.( TlIZbnt r1;¦..( r%st
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Allá de les casualllais
Un prestigiós i estimat collega, sota el títol de :
Casual... ? Providencial.,. ?", escriu :
"Tothom recorda els fets africans de Navas,
aquell poble en el qual moltes cases substituiren la
imatge del Sant Crist per un retrat de "San Fran
cisco Ferrer Guardia". Doncs bé, un deis próhoms
anticlericals més sobresortints, la dona del qual era
de les que anomenen del "pebre i la sal", després de
la gran f acécia grotesca, es compromete de fer una
festa majar del poble com no s'havia vist mai. Les
autoritats pervingudes (atrocitats?) li f arien costat.
Els preparatius, amb els corresponents gallarets i
moixigangues, per a celebrar la festa magna com
pletament laica car l'Ajuntament havia votat per
eren a punt de sol
majoria que Déu no existeix
majar,
diumenge va
de
la
festa
el
dia
fa. I arriba
fer quinze dies, i el poble de Navas presencia l'en
terrament de l'home que volia f er una festa majar
de tan divertida.
com no se n'havia vist inai cap
"

•

—

A Castellet, el poble aforesterat governat pel f a
inós alcalde que mena un escamot de folls a Manre
hi feren
sa per a calar foc a la coya de Sant Ignasi,
semblava
un míting en el qual parlá una dona que
esperitada. Aquesta dona llença per la seva boca
tota mena d'injúries i de grolleries contra Déu i la

Nofíciad
El

.4

poble de Torrente (Valencia) protesta,

ponent manif estació, davant l'Autoritat,

en im
per haver

una processó i obliga a l'alcalde a desdir-se
de tan draconiana ordre, i a permetre aquest acte
del culte católic
Aquesta classe de protestes, sens 'dubte, han de
cidit el Govern dictatorial que patim, a permetre les
processons. Així es lluita.
La Federació de Societats de Socors Mutus
(le Catalunya acorda celebrar l'onzé aniversari del
Tribut a la Vellesa Mutualista de Catalunya, el día
25, lliurant llibretes de pensió vitalicia d'una pesseta
diaria als socis de més de 75 anys. Entre els altres
actes de la commemoració no hi hauria estat de més
algun acte religiós, perqué abunden els socis cató
lics i fins piadosos en la F. S. S. M. C.
Els estudiants comencen a donar-se compte del

prohibit

—

període persecutori, vergonyosíssim, inaugurat pels
mandataris de les lógies maçóniques presidits per
Azafia, i
versos

protesten i es def enser" com cal en di
: Salamanca, Santander, Sevilla,
San
Barcelona, etc., etc. El moviment és

en

indrets

Sebastián,

combatut sense consideració
en Dictadura.

pel Govern, convertit

Per Sant Ramon de

Penyafort

Acostant-se fi d'any i la renovació del trimestre
d'olí i la festa de gener, comencem d'advertir als
amics que convindria l'acostumat adjutori, i més si
pot ésser. Perqué en els moments actuals, el culte i el
record del gran Sant fill i amic i patró de la nostra
terra, ens pot f er inclinar més i més la seva protec
ció en les gravíssimes hores presents. Tant de bo po
guéssim afegir a la funció acostumada alguna altra
solemnitat que avivés la memória del Sant, avui que
Catalunya i Barcelona necessiten tantíssirn i amb tan
ta d'urgencia la gracia sobrenatural.

C

T

LUN

A

Y

O

S

A

C

I

A

L

1579

•••••11~~
,

FOMENT DE P1ETAT

Biblioteca

Espirituals

deis Exercicis
de Sant

Ignasi

de

Loyola

Autor Text —Directori
Explanació
Comentan i
—

—

Ja ha sortit
el volum tercer

d'aquesta Biblioteca

dP111011
teoria i

JA SOU SUBSCRIPTORS

preparació
per

Ignasi

DE

Casanovas S. J.

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

CATALUNYA SOCIAL?

Preu: 3 Ptes.

FOME N T

P 1 ETAT

DE

LA LLUM DE l'ESTABLIA
(PASTORETS NOUS)

LLIBRES NOUS

MÚSICA

LLETRA DEL

Josep Yinyela, Prev.

Dr. Mari a Tuhau, Prev,

FLORS

I

Obra meravellosament a posta per a
catecismes i societats católiques

VIOLES

DOS VOLUMS
en

general.
Quatre

PENSAMENTS QUE DEIXO
ALS MEUS FILLS
Obra póstuma de

MANUEL RAVENTOS

1

DOMENECH

DE

ner

i

actes

en

vers.

Text discret,

pla

popular.

Fácils i abundosos números de música,
de caient catalanesc i piadós.
El !libre, amb una escaient coberta a
colors dibuixada per En Junceda, porta,
de més a més, les indicacions práctiques
per a la representació, i uns advertiments
molt útils.

34t

Presentació

música,

que

es

espléndida del quadern de
vendrá separadament.
PREUS:

Preu de cada volum: En rústega, 3 Ptes.
-.Irrawalrirrrunr

Llibre de

1

la lletra,

pta.

Quadern de música,
4 ptes.
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arop PUIG
PUBLICITAS

De venda

Farmacies,

NO

toles les bones
Pies. 5'00 el fiasc

en
a

VACILI

Convé també

Quan la pluja flagella les flnestres i la caigu
da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debem permé
tre-li qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excellent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccíons de
les \des respíratories, que son les més castiga.
des durant l'estació d'hivern.

tenir

en

XAROP

COMPRI

PUIG

_41.¦

compte que la

rommDA PIIIIG

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

seva

més

eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu

Académia
Fundada

en

1879

Avinguda Portal

de
Teléfono 18953-75303
-

!'Angel,
-

Apartat 782

Comerl Idiomes : Tagui Mecanografía
Peritatge, Professorat mercantil i Batxillerat
L'Academia Cots coldoca oportunament els
alumnes dignes capacitats
-
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BON GERMÁ
la Loteria; la millor rifa és l'estalvi. Peró si algun dia tens aquesta feblesa, recorda't de la
de Fernando, núm. 32 (prop al
d'Avinyó),
trobai:ás tabacs, timbres,
segells, etc.
No t'oblidis del ballet de Nadal.
CONSELL

Germá: no juguis a
Loteria i estanc del

COTS

carrer

DE

carrer

on

—

ATENES A.

G.—Provença, 157,

OCIVIHRZNO3

ounómvard

Barcelona.
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