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Sorn revisionísies!
Heus aquí els inots que hauria de pronunciar
avui tota persona per a qui la religió, la familia,
la llibertat d'ensenyament, la propicia!, signifiquin alguna cosa dins la societat. Cal ésser reVisio4,ista de la Constitució que ara es va aprovant per
les Corts, amb l'abshcia de les minories más se
lectes, les líniques representatives del veritable es
Perú nacional.

del revisionisme és evident. No podem,
católics ni com o catalans, passar per la
negació de la familia mitjançant el divorci; per la
negació de la pro pietat mitjançant poder aquesta
ésser expropiada sense indemnització; per la ne
gcteió del dret d'associació impedint-lo als Ordes
religiosos; per les falles de llibertat que suposen
els atacs repetits al catolicisme, etc. 1 no hi podem

L'encert
eorn

Passar

a

—

perque

en

passar-hi ens posaria al nivell
pera no dels pobles amb ci

de Méxic i
de Rússia,

vilització

normal dins el inón—, cal que des del
Primer moment afirmem el nostre desig i donem
el
nostre vot perqué sigui revisat un text legal
que Conté tals enormitats. La nostra conformitat
anib eh no p'ot
ésser ni tácito tan sols, ni tan sois

avalada pel silenci.
11i ha qui dóna

un argument que sembla fer
campanya
revisionista; i és el de qué
els
p,eceptes constitucionals que ens ofenen com a
eatalics i com a ciutadans restaran !letra morta,
no seran
portats a la practica.
Cal recordar aquí l'exemple de Méxic. Méxic
tenia una Constitució bon xic semblant a la que
(Yr,a aProven les Corts Constituents espanyoles. Una
inTinitat de preceptes vexatoris per o l'Església
Per

inútil

una

a la
llibertat s'hi con tenien. La feblesa deis catolics d'aquella República es va convéncer de qué
au_ests preceptes jamai no tindrien una aplicació
real i
ruci5. varen passar perqué integressin la Consti

tin dia, pera, passats ja uns anys
des de l'apro
vació de la
llei, va pujar Calles al poder. I aquest
1""le, amb un sectarisme inigualat i amb un apoi
Polític fermíssim del seu
partit, va portar a la prác

tica aquells preceptes de persecució, i va produir
la tragédia que durant tants anys ha fet
está
encara— feizt patir els nostres germans mexicans.
se

No podem, per tant, permetre aquests textos
constitucionals els quals un día puguin ésser apli

poden convhcer les solucions que no
base d'una rez,isió i reforma d'elles. El
no es porti a la práctica, pot ésser-hi por
tat el dia de doma. I encara que així no fos, jamai
podríem permetre passor per la ignominia que un
país, la inajoria del qual—i encara que fos mino
ria
és catalica, les seves lleis fossin persecitta
ries de l'Església i de les institucions cotóliques.
cats. Ni

ens

signin a
que,avizi

—

Alzó encara deixant de banda la llibertat d'en
senyança, la propietat, la familia i totes les insti
tucions fonanzentals dins la civilització europea
que són tan barroeranzent conculcades en aquest

projecte constitucional, vergonyós per
Els

diputats

basco-navarresos i

a

tots1

agraris

han ai

Aquesta ha estat també
enlairada per altres diputats, entre els quals hi fi
xecat bandera revisionista.

guren a Catalttnya els de la Lliga Regionalista, el
senyor Ayats, pro gressista, i el senyor Carrasco,
d'Acció Catalana. Que aquesta bandera sigui sim
pática orreu de la nostra terra, res no ho diu més
clarament que el bé de Déu d'articles d'adhesió
que ella ha suscitat i que floreixen en lotes les nos
tres

publicacions locals.

en benefici de
de la pro pietat i de les
mena... i fins de la mateixa Re
pública. L'estay aquesta regida per una Constitu
ció amb la qual no es troben conformes milions
de ciutadans, és tant com dir que dins el motllo
de la República no hi poden entrar aquests ciuta
dans. I cal que hi entrin.

1 cal que la campanya

la religió, de la
llibertats de tota

s'estengui

familia,

Per a entrar-hi, pera, no hi ha més que un camí:
les lleis perseculdries no els barrin el pas.
Que si aquest és barrat respecte als ideals més alts
de la humanitat, llavors cal que el que és más baix
se sacrifiqui a lo que es troba inéS
amunt.
nos
cue

A

C
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membres de familia,
ciutadans
lliures
d'un
Estat lliure, no po
com a
dern passar mai pergiQ els nostres ideas de fe, de
pátria, de familia, de llibertat, resultin conculcats
per un text constitucional, encara que aquest text
mai no hagués d'ésser dut a la práctica.
altres

com

a

católics,

corn

a

rotrofPzZa.f;OÍ

A

Y

O

que
taronges
passen un horn está amb uns ulls com unes
guaitant aci i allá, preocupat pels fets de la satina
s'arriba a distreure
na passada, i deis que vindran i
de quin dia som de l'any i fins del nostre pa de
cada dia.
Així estava jo un d'aquests darrers dies del mes
d'octubre quan de bon matí sortia de la meya casa
de pagas per anar a missa de set, a la parróquia de
la vila d'on sóc feligrés.
Com que tinc per costum de fer d'hora a tot arreu,
vaig a poc a poc per la drecera encatifada de pi
nassa, que passa pel mig del bosquet deis Tudons,
guaitant la cinteta de plata de la riera d'allá baix,
brodada de verd pels pollancres que a un costat i
altre mai no la deixen. He dit brodada de verd?
Sí; paró d'un verd daurat, parqué és el cert que el
temps ja és avançat i les fulles ja groguegen d'alió
més. Altrament fa f red i, més que f red, fa vent,
He tingut bona pensada d'endur-me'n el tapabo
ques. Aixó em fa pensar... no hi caic! Com si em
volgués venir alguna cosa al pensament que to
s'acaba de dibuixar prou bé.
El camí es fa una mica relliscós i haig de mirar
pinatells tendres! No
on poso els peus. Oidá! Tres
i
quan
torni els tindré
lluny
d'aquell
roure
són
presents per collir-los. Potser en faré una mocado
rada i sota el roure podria ben ésser que hi trobés
de pebrassos. Allí, a les Guilleries, els
un rotllo
menyspreen, els pebrassos, paró la meya terra és po
parqué
bra de bolets i, si no feu cas dels pinatells
parqué
piquen,
no
pebrassos
són ordinaris i deis
una
tatnbé
donaré
mena.
1
bolets
de
cap
mengeu
volta per la pollancreda a veure si s'han fet bolets
d'alba o de canyar allí on jo sé. Aixe• deis bolets
també m'ha de fer memória d'alguna cosa, paró
no hi atino...
Quan surto de la pineda, de la creueta estant,
ja veig les cases blanques de la vila amb el campa
mig. Allá a l'esquerra, a mig quart de
nar al bell
distáncia, el cementiri amb els seus xiprers. Si en
vaig de distret ! Només se m'acut pensar que tan
mateix el van fer massa a prop de la vila, el cemen
tantes

coses

tiri, parqué aquell

imprevistas

carrer

nou

es va

i estranyes

estiragassant.

es

tiragassant, i aviat u arribará f ins a la porta.
Entro a l'església quan toquen les batalladas i un
minut més tard ja surt el capellá a dir la missa.
La vaig seguint rutináriament. De sobte el capellá
diu amb veu alta: orate
es gira de cara a mi i

I

AL

i cal que hom aixequt
urgent
la veu i pensi Tue la campanyct política més
constitucional.
és arui la de la revisió
nostra civilització cristiana

)4(30t 30t

germans
PER

Amb

C

Cal, per tant, que aixequi tothom bandera revi
sionista. Cal obtenir la revisió d'aquesta dissorta
lc.
da Constitució persecutória dels fonaments de

70f~I

Pregueu,

S

fratres.

El

cosa? Em

cor

em

fa

JORDI ARNAU

un

salt. M'han dit alguna
els capellans ha

tranquillitzo aviat. Alió

diuen en totes les misas; ara ves per qué m'havia
de cridar l'atenció. Si será que voleia entorn del
meu

esperit alguna idea,

com

una

papallona que

nu

acaba mai de parar-se!
Ja estic de retorn. El sol ja daura els camins,
les punxes dels xiprers deis cementiris, les cúpulas
deis pins, el brancam deis polis. No tres pinatells,
plats
no ; trenta n'he trobat i quatre pebrassos can
negras de pagés, i de bolets d'alba, a la riera, tants
rucs,
com en vull. Si hagués dut unes sárries com els
mocado
plenas.
Dues
les hauria pogut omplir ben
radas de bolets, i, de més a més, el tapaboques ple
Aquella oloreta de bolets, qué em fa pensar? Ern
fa pensar... em fa pensar... No ho sé ! M'ha de fer
pensar alguna cosa, paró no sé qué: dec tenir el
.

cap

a

passejar.

Per esmorzar em donen un plat de farinetes
bon tall de cansalada ráncia. És dar ! A l'ast1l-1
la cansalada es torna rancia i s'ha de manjar and
tres mesos seguits fins que arribará el dia de ma
tar el porc. Ara... ara... em vindrá alió al pensa
de
ment ; jo haig de fer alguna cosa i no hi acabo
fratres...,
can
catire ; fulles seques... bolets... orate
salada ráncia... comengament del fred...; ara ve...;
dits
ara em fuig. Res ; que em ve a la punta deis
i no ho sé agafar.
I és que tot ve a la seva hora i a passes cornP
un

tades.
Un impuls misteriós m'empeny escala amunt, eni
fa passar de llarg el primer pis, m'acondueix a l'es
cala més estreta que puja a les golfas i cm trobo que
pastara
no me n'adono davant per davant d'aquella
vega
tantes
arreconada plena de papers vells de qué
de
pa
trobat
tants
des he parlat als amics i on he
pers que m'han servit per a les mayas aficions de py:
anirs
blicista suat. Ja hi tinc les mans a dintre. Avui
de
faig;
de debó i f aré aquella feina que mai no
triar, de classificar, de posar rétols i lfigar paquets
i tenir-ho tot ben ordenat.
efi
Allí a prop tinc una cadira sense boga. Mal
faran tant de mal els ronyons.
varl
Mira! Lletra del pare! Els llavis se me n'hi
rnurt
seva
al damunt i se m'antelen els ulls. Va de la
quaranta cinc anys.
11°
Ara... ara ho tinc. Sí que vivia distret que
tenen
atinava en una cosa així. Els bolets que
vida curta com la de l'home. Les fulles mig seques.-
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són com jo mateix que cauré a la primera
ventada. El cementiri d'on sento que surt una veu
que diu "Sóc •la teva casa pairal aquí a la terra,
hi ets esperat." L'orate fratres del capellá... ja deja
que

Jo que

em

sonava

diferent d'altres

vegades.

No falten sinó

Sants i quatre

Ja

tres dies per la diada de Tots
per la deis morts.

els papers de la pastera; no cal.
meus ulls passa tota una processó
deis difunts coneguts. Nebots, germans, el pare i
la mare, oncles, els avis, els passats que no he co
negut, peró que entenc que a la seva manera m'es
timaren. Darrera d'ells veig tota una munió d'amics
que ja no són en aquest món que en diem deis vius
n'hauriem de dir deis agonitzants. Uns tenen cara
de glória, altres de pena; uns canten triomf alment el
Sant, Sant, Sant, Senyors deis exbrcits, els altres
planyívolament demanen socors : Tingues misericar
dia de mi tu que fores parent i ámic meu. Jo no
puc distingir ben bé quins són els gloriosos i quins
no

remen°

Per davant deis

SOCIAL
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els que s'estan purificant. A tots cantons hi deuen
haver cares conegudes i estimades.
Ha estat una visió de moment, potser només uh
quadro pintat per la fantasia ; ella, gel-6, m'ha dei
xondit i m'ha f et mem6ria del temps litúrgic eti qué
em trobo i de les obligacions que aquest temps m'im
posa. Repassaré un a un els noms de les persones es
timades i l'encens de la meya oració avalada pels mé
rits de Ntre. Sr. Jesucrist, arribará a la mansió de
l'Altíssim. Els que són al cel que m'hi cridin per ben
aviat que ja els enyoro, els que s'estan purificant al
Purgatori, Jesús Redemptor que els en tregui i els
apressi l'hora del triomf definitiu. Ja tinc a punt els
rosaris, ja tinc a flor de llavi els parenostres, ja tinc
formulades les intencions de tot un rengle de mis
ses i de comunions, ja tinc
pressuposades les obres
de misericórdia erniers els vivents d'ací a fi que se
n'aprofitin els vivents d'allí.
L'Església té un pont bastit damunt l'abisme de
la mort, i l'Església que lluita, la que es purifica i
la que triomfa, estan en íntima comunió entre elles
i amb el cap invisible, Jesucrist.

La tilda d'un religiós
Voldria que la vida deis religiosos fos coneguda
per la gent del poble.
Si així fos, estic segur que molts deis que ara
els persegueixen els admirarien.
Posem per model, si voleu, un marista, o bé un
de les Escotes Cristianes, o un escolapi.
Estiu i hivern, es lleven a les cinc del matí. Fan
orad& diuen la Santa Missa, els que són sacerdots, i
quan els altres just es lleven, ells ja han fet una
Jornada, per a començar-ne una altra de més pesada :
vuit o deu hores dedicades a l'ensenyança.
Han renunciat al món, la familia i tots els goigs
de la vida, i treballen totes les hores del día, sense
esperar mai una recompensa.
Una taula frugal i una cella humil amb un llit
gens tou, un Crucifix i un prestatge de llibres, car
els religiosos es distingeixen sempre pel segell carac
terístic de la cultura vertadera.
Pel seu treball no esperen jamai cap compensació
ni retribució personal.
No posseeixen res, a no ésser els llibres que hom
pot comptar en les cambres llurs.
Per aquests religiosos, la vida és sempre igual. Te
nir ocupades totes les hores del dia, sense esperar
dispendis ni soldades.
Per als religiosos no existeixen ni els cinemes, ni
els teatres, ni els jocs d'esbarjo. Encara més : la regla
no els permet sovintejar les visites a les famílies
•

4

amigues.
La majoria,

hores

sense tenir-hi cap obligació, totes les
del dia les ocupen ensenyant i cuidant els in

fants pobres.
Ara digueu-me: Uns homes

que

dediquen

totes

les hores del dia treballant i fent bé al proisme, per
qué han d'ésser avorrits i perseguits ?

Solament trobarem la resposta en el sectarisme que
actes deis anticlericals, que, amb tot i
dir-se lliures, han d'obeir, per f orça, les consignes
maçóniques deis Grans Orients estrangers.
El que hi ha de cert és que, aquesta mena d'ho
mes, els corseca l'enveja, i l'afany de figurar els
porta a cercar una popularitat que Per llurs mérits
discutibles mai no assolirien i han d'aconseguir-la
per maja de la revolta, la farsa i la mentida, car
saben prou bé que tot el que diuen no és cert, per&
fer-ho i dir-ho de diferent manera, per con
querir una popularitat plebea, de tuf demagógic, en
cara que sigui mentint i inventant históries en contra
de persones i institucions que no han comés altra
falta que la de practicar el bé.
El dia que hagin tret tots els religiosos, ja veurem
quants seran deis que els volen treure que aniran a
cuidar els nens pobres i escrofulosos.

inspira els

OBRA INTERESSANTISSIMA

Lánima de Santa Teresa
de Jesús Infant
pel

P. Ignasi Casanovas, S. J.

Foment de Pietat
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La mort laica
R. RUCABADO

PER

Al mateix poble del Segriá, que en un article an
terior vaig esmentar per haver-s'hi començat l'ofen
siva antireligiosa a Catalunya abans i tot de la Re
pública, feren impossible la vida al senyor rector de
tal manera que va anunciar la seva retirada i el seu
rcfugi en lloc segur, en altre lloc on no el molestes
sin, amenacessin o perseguissin. Un bou home, obrer
vell, no pas molr practicant, peró de bon sentit i vella
soca cristiana, s'encará ami) els anticlericals del po
Peró, insensats, i deixareu que
ble i els demaná :
malalt1 i us moriu, qui us
Si
esteu
marxi el rector?
assistirá en els últims moments ? No preveieu que hi
pot haver un mort i un enterrament a casa vostra?
No el necessitem
Com ho fareu sense el capellá?
ni necessitem el
el capellá
gosaren contestar-li
cementiri. Quan ens morim, que ens tirin al f emer !
Poques hores només després d'implantada la Re
pública, anunciava el senyor Ferran de los Ríos, en
tre altres reformes que corrien pressa i que anava
a decretar, la urgóncia especial de la secularització
dels cementiris. Va ésser aquesta la primera punyida
directa que el meu Jo crista deu al Govern provi
sional, per bé que tant aquesta com les altres ofen
ses no eren pas imprevistes en aparóixer, substituint
al rógim insincer que •feia servir la religió per a ús
polític, el régim cínic que fa servir la política contra
la religió, no sabent realment en quin dels dos resulta
l'esperit religiós més mal parat, entre aquests dos
régims, deis quals l'un prepara l'altre. Peró, en defi
nitiva, als qui diern "Monarquía ? República? Reli
gió !" el destronament públic de Crist, ni que per
part de molts la seva entronització fos interessada o
farisaica, ens causa un dany cruel, perquó Crist és
per a ésser exalçat, i la creu és feta per a presidir.
de seguida trernolárem, en llegir els propósits del
ministre de Justicia, preveient que seria discutida i
qui sap si remoguda la creu deis cementiris.
La primera amenaça, dones, era per als morts
Després, l'obra de secularització, més o menys sigi
losa, ha f et la seva via, i alguns municipis han do
nat el primer pas enderrocant la tanca que isola del
cementiri católic el recinte dissident o civil. L'Ajun
tament de Lleida, el dia 23 de maig, prengué un
acord reclamant del poder la secularització deis ce
rnentiris, impacients sens dubte els camarades de l'es
peritista ciutadá Humbert Torres, de veure realit
zada integralment la laicització deis difunts planeja
da pel ministre socialista. Aquell acord deis sectaris
lleidatans circulá per diversos municipis, com el fa
mós mot d'ordre de Gijón demanant l'expulsió deis
jestütes. L'adhesió doná lloc en l'Ajuntament de Bar
celona, el dia 26 d'agost, a un altre debat deis his
tórics, en el qual la minoria regionalista pledejá
contra els anticlericals la tradició i l'ensenyament de
l'Església i la fe del nostre poble. Recordá el senyor
Pellicena que el cementiri és un prolongació del tem
ple, que l'una i l'altra cosa tenen un nexe íntim. "El
digué el
president de la Comissió de Cementiris
ha parlat d'aquests llocs com de llocs
nostre amic
sagrats. És, doncs, que preteneu secularitzar el sa
grat, és a dir, desconlixer el sagrat, i per tant vol
dríeu secularitzar el temple?"
—

—

—

—

—

—

L'ombra laica, com un xiprer infernal, plana da
els nostres cementiris i l'espectre de Satan ron
da els di funts que la Creu vol def ensar. Secularitzar
els cementiris vol dir que deixi d'ésser sagrada la
terra on els morts reposen. Aquesta execració, tal
és el terme propi que designa f oragitar el sagrat, pot
arribar a radicals extrems, i Déu no permeti que els
escándols que dins d'aquell programa caben, s'afe
geixin als que suportern i als que estem a punt d'ha
ver de suportar. Ja sé que en cementiris neutralitzats
pot ésser beneída per l'Església cada tomba, fent sa
grada, tros per tros la terra on reposen isoladament
els fidels. Peró l'arrencar collectivament els vius de
la sobirania de Crist, va junt amb l'arrencar-li col
lectivament els morts, i el cementiri arrencat a Crist
és una de les més doloroses i cruels violóncies que
la política impiadosa i blasfema pot cometre.
Els cementiris cristians tenen tots, grans o pe-,
munt

una capella, record de
quan era aquesta terra
sagrada el complernent d'una església, i de quan les

tits,

naus

mateixes del temple i el claustre recollien

en

criptes i en el sól i en parets, les despulles deis fidels
d'especial significació personal o corporativa. L'es
glésia del cementiri significa l'oració : l'església ora
pels morts, i l'altar, que és un sepulcre, memoria del
sepulcre de Crist, presideix i fa l'oferta de tots els
sepulcres del recinte. Cris,t mateix, mort i penjat
en creu,
fa companyia i Presideix la munior deis
fills, esperant l'hora secular de la Resurrec
seus
ció, profecía de la qual Eh l es constitueix en garan
tia i testimoni. El senyor Ferran de los Ríos, que
el socialisrne veu dilatar-se el sentiment "hoy so
terrado" de la religiositat del viure (1) ha estat el
primer d'amenagar la religiositat de la mort, que
és la dilatació i el signe inexcusable de la religiositat
de la vida.
Símbol del laicisme funeral, allegoria del buit, del
mutisme sense resposta que substitueix el Crist fo
ragitat, és el Monument dels Morts, del cementiri
parisenc del Pére Lachaise. Contrari no sois a la
religió, sinó al millor de la tradició pagana— a la
qual es refereix la cura egipcia de conservar al ca
dáver les faccions personals
les figures d'aquel]
monument giren i amaguen la cara : carn humana
sense
ánima que camina vers la dissolució final.
Un home i una dona penetren al portal de l'enig
ma, i en gest de comiat s'endinsen en el No-Res.
En la parella última, com una antítesi de la prime
ra que Déu creá, l'estatuaire ha pIasmat l'ingrés de
la humanitat en la buida f oscor inanimada. La por
ta deis morts, en el grup escultóric de Bartholorné,
podría portar el mateix rótol sense conhort, de l'en
trada de l'Infern de Dant : "Deixeu tota espe
en

—

rança!"
Que un artista,

o els qui Ii encarreguin, es resigni
la tenebra final, a la qual els cristians no
a recordar els bells articles del Doc
es resignen
Cardó
sobre la resignació socialista, arti:
tor Caries
cles dignes d'extensa glossa,
és deplorable, pero.
?concebriu que aquesta huidor i desesperança, sigui
el sentiment oficial de la mort, mantingut per un
(1) Vegi's el nostre article del 17 d'octubre.
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a
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Estat ? L'Estat oficia de pontífex del No-Res, i trets
els símbols religiosos deis ciutadans que dormen,
eleva el símbol del Zero, únic objecte, final i solució
de l'existencia humana collectiva.
L'Estat laic és el ministre del No-Res. I el ce
mentid laic, o secularitzat, és la consagració de tots
els difunts al No-Res. Esgarrif osa oficialitat. Per
segueix la llibertat deis vius i la pietat pels morts.
Esborra la benedicció que santifica el cementiri, i el
converteix en un dipósit administratiu : un magat
zem de cadávers. Arrabassa a l'Església els últims
drets sobre la persona deis fidels ; desa els cossos i
no permet que es desin les ánimes, no permet que
s'ostenti la voluntat conectiva del morir en la fe i
l'esperança de Crist.
L'aversió a la mort, la por de parlar-ne i de pen
sar-hi, el treure-li sentit i transcendencia caracte
ritza les esquerres. Ambaixadors de la mort, varen
ésser a taul d'insult anomenats uns pares missioners
l'anY passat a Vilafranca, en una escomesa anti
clerical, prenunciadora deis actuals desbordaments.
El capellá recorda la mort, el capellá i la mort són
realitats •associades ; l'una i l'altra fan nosa. Per
un costat es persegueix el capellá i per altre es
Procura separar-lo del cementid. La mort sense ca
pella és el que en plena salut i bullida de les sangs
Poden somiar els laicistes. La naturalesa humana,
pero, no se sent tranquilla davant l'enigma, no se
sent tranquilla amb. la mort laica. Quan no estima
la mort religiosa, s'embadoca en la mort supersti
ciosa i arnb els ritus vergonyosos de la teosof ja i
de les sectes subterránies. Així el ciutadá Humbert
Torres, líder anticlerical de la nostra Esquerra, ens
Proposa les práctiques obscures d'una sub-religió,
tendir a subtituir el sacerdot pel medium... (2).
Ten-i la" mort, fuig de la mort, es pertorba amb
la mort, la gent d'esquerra, començant pels cate
dr.átics i ministres ; volen ocultar-la„ desvirtuar-la,
disfressar-la, i per aixel intervenir-la administrati
vament. Pero, per aquesta contradicció, per aquest
mentir-se a si mateixa que és el carácter de la ini

q.uitat

i de l'esquerra, és també propi de les institu
cions d'esquerra l'amenaça de mort. El revolucionad,
el sindicalista revolucionari, les mobilitzacions poli

tiques

i socials de

l'esquerra, especulen amb l'ame

naça de mort
de la mort d'altri,
i tot el seu sis
tema hi descansa. I la quintaéssencia de l'educació
—

esquerrana, que és el pistoler, du la mort a la but
xaca, i per l'instrument de la pistola i de la bomba,

emes, de les doctrines d'emancipació, funciona en
Partidor de la mort i en poblador del cementiri.

re

_

1

(2)

Ernesto Bazzano. Els enigmes de la psicometria.
notes i próleq del Dr. Humbert Torres. Edi
torial Lux. Barcelona.
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De la carestía de la vida

Un cid

a

la llaga

Sobre el "Mercat Central de fruites 1 verdu
coses molt assenyades un home com
petent, En Ramon Roca, en les págines d'El Matí,
de les quals coses cal parlar-ne ja que afecten de ple
el damuntdit problema, que sempre ha preocupat a
CATALUNYA SOCIAL.
L'opinió pública, grácies a Déu se'n comença a
preocupar.
Qué en treurern, horn diu, d'anar fent apujar els
jornals si també s'apuja el cost deis queviures?
I com s'abaixaran aquests si persisteixen els
abusos deis que remenen les cireres en els negociots
d'abassegadors, revenedors i polítics i burócrates que
hi intervenen ?
Les conxorxes i els abusos ja comencen en el camp
productor, segueixen en els mitjans de transport,
es perfeccionen en el Mercat Central, es perfilen en
els altres mercats i es consumeixen en les butxaques
deis compradors consumidors.
L'Ajuntament s.embla que no hi veu en aquest
afer, el principal que té al seu cárrec llevat de la
decencia pública. Pero els efectes deis alludits abu
sos i de tan punible apatia, han arribat a tal punt,
que es fa precisa una reacció vigorosa per tal de sal
var l'economia casolana del poble barceloní. Ja f óra
hora que no se l'enganyés més, el poble.
Per les dades certes que allega ,el senyor Roca.
resulta que en fruites i verdures el venedor detallis
ta guanya en un genere 95 per loo; en tres generes,
Ioo; en altre, I2; per Ioo ; en dos ge
un mo per
neres mes, 150 per Ioo ; i no són pocs els articles
que arriben a donar el 200 i fins el 250 per mo. I ara
no diguem res del tant per cent de benefici que su
posa, per exemple, la venda d'una escarola tal volta a
15 o 20 céntims i que solament n'ha costat i o 2 al
revenedor detallista.
Tot aixó no pasJaria si la tendenciosa organitza
ció i el mal funcionament del Mercat Central de
Fruites i Verdures- no ho f es possible.
I com oue en tots els altres rams de l'alimentació
pública es produeixen abusos semblants, es comprén
que Barcelona sigui la ciutat més cara d'Europa, on
aviat solament podran viure els plutócrates, o els po
lítics que abasseguen sous grossos, mentre deixen a la
lluna de Valencia el poble al qual han corromput i
enganyat, explotant-lo. És més cómode distreure ci
obrers afamats atiant-los contra frares i capellans,
que proporcionar-los una taula bona, barata i suf
A.
cientment proveída.

res", ha escrit

—
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El quart vot
Heus ací una frase d'actualitat. Tot per obra i grá
cia de les Corts Constituents d'Espanya ; millor dit,
per obra i grácia de la seva covardia i de la seva ar
bitrarietat.
A ningú no pot haver estranyat l'odi i aversió
d'aquestes Corts a la Companyia de Jesús, puix

aquesta ha
de

tots

estat

sempre el blanc de l'odi i aversió
tant si s'anomenen reis abso

els despotismes,

: els Borbons Caries III, a Espanya, i Lluís XV,
Franga, com si porten per etiqueta : República de
trabajadores.
L'obra de la Companyia de Jesús és massa enlai

luts
a

rada, massa humana en el sentit més noble de la pa
raula, massa fructuosa en l'ordre religiós i social per

desapercebuda i sense persecució per davant
de tots aquells, siguin els qui siguin, que no valen
reconéixer altres valors que ells mateixos, ni poden
conviure amb el qui no s'ajupi del tot davant d'ells

fins creuríem que no som el que hem d'ésser, puix
no es realitzarien les paraules del Salvador : El món
odiará perqul no sou del món.
Pena ens en fan els leprosos de Fontilles i altres,
els malalts de tota mena, els pobrets de les barriades
humils, els mils d'infants assistits, instruits i educats
gratuitament pels Pares Jesuites que no és- fácil que
trobin substitut en cap deis diputats que han votat la
us

dissolució.

seva

Aquests dissortats sí que

ens en fan de pena, i ens
meravella de veure que a l'odiosa actitud d'aquests
diputats, els jesuites han sabut respondre plens de
caritat amb les paraules del Mestre ref erint-se als
seus botxins : Perdoneu-los, Pare, puix no saben el

fan.

passar

que

i per davant de cap tiranía.

Llíbres

es

nous

Aquesta vegada, peró, el despotisme ni
tingut
Ha

el

tan sols ha
Ha obrat de traidor.
una fórmula amb la qual dissimular
no ha pogut
el seu odi.

gest de donar la

cercat

amagar-ho

cara.

—

—

cregut trabar aquesta fórmula en el quart vot ;
aixo és, en el vot especial que fan alguns membres
de la Companyia de Jesús d'acudir a qualsevol part
Ha

del

món.

seva

que el sant Pare els

cultura, la

seva

indiqui

a

caritat, la' seva Fe;

portar-hi
tant si és

la
a

les universitats de,

leproseries de Cullon
o Japó, cm a les Missions d'arreu de la terra.
Quina diferéncia d'aquesta obediéncia a la que pre
tenen els enemics deis jesuites a les potestats estran
geres : Moscou, Amsterdam, Anvers, etc., o a altres
de secretes que prou procuren 'd'amagar !
És per aixei que diem que la persecució contra la
Companyia de Jesús és obra de la covardia, puix si
les

com

a

l'India

motiu confessable, valia la pena de dir-ho
i de posar-lo a la Constitució amb totes les Iletres :
Queda dissolta la Companyia de Jesús. 1 si no ho
han f et perqué no tenen cap raó, és una arbitrarie
tat. Per a nosaltres, peró, ho té tot : arbitrarietat i
c ovardia.
tenien

un

Davant aquest f et. no ens fan pas pena els mem
bres de la Companyia de Jesús. Enveja sí que els
en tenitn, puix sofreixen persecució precisament per

justicia, per ésser millors que els seus persegui
dors, per ésser seguidors de Jesucrist i com Ell ha
ver f et el bé a mans plenes i, com digué Jesús, no
pot ésser el deixeble diferent del Mestre, i el Mes
tre f ou perseguit.
la

Ens aconsola només de pensar que no solament
són ells els perseguits. Ho són totes les ordes reli
gioses. Ho som tots els cristians. Si no ho f óssim,

1/Esposa virginal (Santa Cecilia), per Mossbn Joan
Puntí i Collell.

d'un poemet dramátic destinat a ésser
en les escales católiques.
El nus del drama está en els desposoris de Cecilia,
darrer rebrot de la familia romana deis Cecilis, amb
Valen, l'últim de la noble familia deis Valeris. Ce
cilia és cristiana i, de més a més, ha consagrat a Déu
la seva virginitat, per6 ve f orgada pels pares i per
la llei a ajuntar la seva vida amb la de Valen, pagá.
El conflicte no té sinó una solució : la intervenció so
brenatural que salva el vot de Cecilia i obre a Valeni
els ulls de l'ánima i ajunta en amor fraternal els dos
futurs mártirs del cristianisme.
Mossén Puntí, des de la ref undició que va f er de
la novella Fabiola, té la má trencada en presentar
personatges i descriure accions en la Roma deis pri
digués
mers temps del cristianisme. Ehl viu, com si
altrament,
que
sim, aquest ambient ; feu-vos cárrec,
té una .ánima de poeta amarada de sentiment ; afe
giu-li també el seu carácter sacerdotal i tindreu les
raons del valor histbric, poetic i apologétic de la seva
obra. Els versos hendecas'llabs, sense rima, clássica
ment estructurats, s'emporten l'esperit del lector. Tot
plegat, un llibret de pedes. Llegiu-lo.
Es

tracta

representat

per noies

COL-LECC145
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FABIOL.A
La célebre novel.la histórica del Card. Wiseman
Adaptació catalana de
JOAN PUM! 1 COLLELL, Prev.
400 páglnes de lectura delitos,, 1 edifIcant.

Enquadernat amb coberta

en

colors.
Preu: 3,50 Ptes.
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saber morir
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com

mare, els germans i els fills?
Ningú no la sap la seva hora de morir. Quan hem
de morir? Potser ara, potser a mi no em donará

MACAYA

Kempis.

hl la diada dels morts, cada any, s'escau d'alió
més bé de meditar la veritat eterna de la mort.
Tanmateix en som tan apartats d'ella, la meuys
preem tant... aix?) quan no ens n'oblidem del tot !
Recordo que fa un any, per aquesta mateixa saó,
tenint de malaltia greu, moribund, el meu esti
mat pare, vaig escriure ací mateix un abreujat co
mentari davant la mort que, per una permissió de

Déu Nostre Senyor, va csquitllar-se.
Avui no em veig pas quiti de defugir

a f er-ne
altre comentan, més extens i ádhuc amb molta
Inés de serenor que no llavors que escrivia colpit
Profundament pel drama que en la nostra llar es
pressentia d'un moment a l'altre.
I deia que a morir no hi pensem gens. Aquest
cel tan ciar, tan pur i diáfan embauma els nostres
sentits, els embriaga de llum, de bellesa, i totes
les coses de la vida, vistes per aquest cantó, ens
Priven de pensar en una realitat tan certa i con
tutrlag, indefugible, com és la mort. Adhuc ella és
una certa necessitat, per tal com no seríem deis
pritners a queixar-nos si haguéssim de viure per
sempre més en aquest món. Després d'un grapat
d'anYs, de' segles, de veure les mateixes coses, les
mateixes terres, d'haver-les conegudes totes, i d'ha
ver-se fet un hom amo i senyor de tot
cosa assats
envairia
difícil
el
tedi,
sí,
les
jo crec que el tedi,
profunditats de l'anima humana ; Ii faria pensar i
desitjar un món nou, diferent. Llavors en tot aquell
qui pensés així naixeria la idea de la mort.
El nostre poeta Maragall
i ara ho clic ben
personalment, com a única interpretació que faig
del gran artista, cosa que, no gens menys, pocs
han dit
en el seu famós Cant espiritual, respira,
llevat d'alguns versos finals escrits en to cristiá, un
profund amor a la terra, al món, a la vida. Li
saP dolor de morir, li reca, tem la mort, car el
Inón és tan bell, diu, que, qué pot haver-hi ja de
Inés bell ? És vera temença d'esdevenir morent. Peró
tantost s'adona de l'error en qué ha incorregut, i
desfent la marrada, troba la mort cristiana que ens
Posa a l'esguard etern. D'aquí exclama que la mort
ha d'ésser-nos una major naixença en venir l'hora
suprema que plana damunt la vida de cadascú.
He volgut intercalar aquest pensament maragalla
Per tal com
el digué el poeta en els seus primers
versos del Cant espiritual, és aital com respira tant
de món, tants d'homes. Els uns
troben.bell el món
i per aixó,
embadalits en la seva f ormosor, no pen
sen de deixar-lo un dia o altre ; altres, aferrats a les
coses humanes ; a la seva temporalitat, no pensen:
01 més, en
la mort, que ho colga tot i davant la
%tal s'acaba aquest .món i tots som ben iguals.
.Aquells qui no pensen a morir, com aquells que
.n1 pensen, com tu i jo, lector, que ara f cm tema de
ta nostra
meditació la present idea, quan els será
"inguda la mort ? Aixó és ben incert, inconegut. Qui
quan morirá? És que per ventura tu, lector es

un

—

—

—

'

sl

ho saps,

el pare,

Benaurat qui té tostemps l'hora
de la mort davant els ulls i cada
dia és dispost a morir.

,
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l'esposa, la

lleure d'acabar d'escriure aquestes ratlles, potser en
aquest Montseny, on escric, o demá que seré a
Barcelona. Qui sap quan vindrá la mort, la meya,
la teva, la de tots
Si tot finís en morir, l'home, lliurat al seu antull
i abocat a les seves miséries, podria viure pensant
seves
a no donar compte ni del seu antull ni de les
mort
que
darrera
la
hi ha
Peró
com
miséries a Altri.
l'eternitat, la vida eternal, com explica mestrívola
ment el místic espanyol Niremberg, ve que l'home
ha de viure de cara a l'eternitat, com afirma el mateix
gran pensador castellá. Quan el Kempis diu que cal
aprendre a ésser rnorents per al món a fi que en
venir la mort comencem, a viure amb Crist, posa,
després de la mort, la idea de l'eternitat. Dones
aquesta idea sempre hauria de viure dins de nos
altres, hauria de brodar-nos, l'esguard fit en el més
enla hauria de fer-nos tenir una coneixença assats
més
certa de la nostra situació amb Déu. Si l'home
sovint s'esf orcés a pensar a morir, guantes de ma
lures del món i deis homes foren evitades, i com la
pau resplendiria i cimejaria pertot ! Tanmateix com
que aquesta idea és trabucada i enterrada, i com que
l'home viu d'espatlles al Crist que desfá, l'enigma
del morir i refá l'ánima devota amb l'optimisme del
més enllá, per aixó el món va com va, anem com
i com obrem?
anem i obrem com obrem. Com anem
cosa
fóra la pre
És a la teva sabuda, lector. Altra
temporal
és la ciutat
que
la
ciutat
sent vida pensant
que
mena a un
món
és
un
camí
prova,
que
el
de la
poble etern, a una ciutat eterna. Si estiguéssim dis
posats a morir i la mort ens fos més familiar, en
féssim sovint tema de meditació, la vida esdevindria
més extemplar, la familia més exemplar, el món
més exemplar ; i podríem dir que ací baix comen
çaria una lleu ombra de la pau celestial. Benaurat
qui tostemps té l'hora de la mort davant el seu es
guard i cada jorn es disposa a bé morir, ha dit
l'autor d'aquell llibre auni que ensenya d'imitar el
Crist. Cal saber morir, dones. I aixó és el que
hauríem d'aprendre, de renovellar, cada any, en la
diada dels morts. Hauríem d'entestar-nos a veure In
mort com a fretura humana, com a necessitat d'a
tényer-la, com experimentava Sant Pau quan deja
que volia morir per veure el Crist. I nosaltres tumbé
el volem veure, el Crist ; volem dur una mica d'aquell
foc, que abrasa, que duia l'Apóstol, per tal de pre
parar-nos al sojorn etern. També despreciem tot el
jussá, tot el mondar, i no volem morir amb dl. Hem
de viure, i per viure ens cal pensar que la vida, cer
tament, ens començará més plena i més definitiva
de pensar en la
en l'eternitat. Per aixó ens caldrá
mort, meditar-la, per tal d'anostrar-nos-la i f er d'ella,
quan ens arribi la nostra hora, com deja Maragall :

vinga aquella hora de temenca
qué s'achtquin aquests ulls humans,

I quan
en

Senyó, uns‘ altres de més grans
per conteniplar la vostra fac immensa.
Sia'm la mort una major naixenca!
I aquesta

cosa,

lector,

lenters sabem morir.

tan

sols

l'aprendrem si

vo
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Edison
Com que l'holle
no

coneix,

o

no kif), ni pot, estar sense Déu,
abandona, el Déu veritable, cerca

ídols per substituir-lo.
Un d'aquests ídols, per moltes de raons, era Edi
son. V et aquí un déu que s'és mort. I .tots els ídols
es moren. Quina pena pels seus adoradorsI I darrera
deis ídols, o abans que ells, moren també els seus ado
radors.
Altrament, Edison, era un savi en el ram de les
cibncies físiques a les quals consagra el gran talent
que Déu N ostre Senyor es complagué a donar-li.
Pera el camp de les cibncies és immensament més
vast. Els seus límits es perden de vista.
A més, Edison, era un home honest, un creient, que
meres qué l'amistat envejable de Pius XI.
Tenen, avui dia, les cincies físiques, o exactes, el
prestigi de que segles passats gaudien les altres cibn
cies i adhuc la literatura, i per aquesta raó el nom
d'Edison, assolí la més alta glaria humana. Hom no
participa /as en aquesta universal apoteosi. Admira
i venera l'home creient, !'borne virtuós, !'borne treba
llador, l'home sapient. Hom queda meravellat davant
les joguines meravelloses d'Edison. Pera quants Edi
sons no donaria hom (sense que en aixa el desmereixi

res), per un Agustí,
un Penyafortl

un

Tontas,

un

Paül,

un

S
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Crist-Rei, se'l vejé, se'l sentia, per dir-ho així, m's
que Fui de Déu crucificat, el Christum Regem ado
remus dominantuin gentium, del magnífic Invitatari
de l'Ofici del Corpus!

Comentarís
quan

A

Claver,

En defensa de la

República

Azana n'ha fet una de les seves. La llei que en fin
tancar i abrir d'ulls redacta, presenta a les Corts, féu
aprovar i promulga tot seguit, no té parió en cap po
ble civilitzat. Després d'aquesta promulgació a corr,
cuita, tots—i tot,— restem a les seves mans. Ver
tal és que Azana n'ha prombs un bon ús, un ús pri
dencial, d'aquesta llei super-draconiana; pera qui ci
assegura d'una mala hora en aquell que la tingui
seu abastf
Hom vol creure, pera, que més que a la defensa de
la República, que no podem pas creure en els greus
rills que la tal llei suporta, aquesta va dirigida a la re.tauració urgent del principi d'autoritat, que el primer
Ministeri de la República (el més fatal que registra
la histaria d'Espanya), deixa completament abandonat.
Ádhuc sentint en pie rostre les fuetades d'aquesta
que rigorosament parlant no mereix el nom de tal, no
sabem pas maleir-la, com fan molts, perqul és tanta
la fam de sentir-nos governats, i de veure redrecct
el principi d'autoritat i amb pro pasits ferms
car-lo, que tot preu ens sembla baix per a aconseguil
ha, adhuc el de la prapia ilibertat... Que val més mor
a mans deis magistrats, més o menys legalment, (Tu e
no a rnans deis demagogs triomfants. Pera procuri 1 a
República no necessita de tals mitjans per a viure.
-

Francesc Mateu
A potentatibus, octaginta annos, i el nostre venera
ble amic, que ja els ha complert els vuitanta anys, en
la plenitud encara de la seva vida i en l'apoteqsi de la
seva glaria, ha celebrat efusivament en familia i vol
tat de bons amics, com s'escau, aquesta diada tan ml
morable per a tots, com per les lletres catalanes. Ad
multos annos, mestre!

ACABA DE
LA

SORTIR

TERCERA EDICIÓ

VARIADA I AUGMENTADA
La diada de Crist Rei

festa nova que ja sembla vella, volta
augustos prestigis, consagrada pel vot deis
Mies, orejada per l'aura popular, ungida per la de
yació deis fidels. Si li calien martirs, ja té rnartirs.
De confessors també en té, innoinbrables, incompta
bles,heroics. Tot el món cristia ret homenatge a Crist
Rei, Qui té el tron, com oportunament s'ha recordat,
Heus aci una

da deis més

en l'arbre sant de la Creu, com en el cor de tots els
bons cristians. En dita diada ens poguérem donar
compte de l'bxit d'aquesta festa triomfal, apoteósica,
de la reialesa de Crist, en la qual s'ajunten la procla
mació del Rex pacificus de les V espres de Nadal, els
holocaustos del Calvari, els fulgors de la Creu, els
Ixtasis del Tabor, les alleluies de la Resurrecció, les
llums inefables de l'Ascensió gloriosa, i fins quelcom
deis llampecs atiadors del Sinaí...
La festivitat de la Reialesa de Crist ha entrat pro
fundament al cor del pable, ha /,res carta de naturale
sa en la que podriem dir litúrbia popular.
Com resava el poble fidel que omplia els temples
en aquella d;adal
I com, tut i no oblidant que és la Creu el tron de
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Siguern opfimisfes
PER

J. CIVERA I SORMANI

Si veiés esfondrats tots els temples de la terra
esmicolades
lotes les creus, seguiría creient en el
indústria travessa una
triomf de l'Església. Déu está per damunt dels
elements extremistes en compte d'estudiar serena
ment els probletnes plantejats en el món del tre
pobles i deis homes. Podrá fer cabussades la bar
ball, pretenen solucionar-los exacerbant les pas ca de Pere; podrá la fúria del vent esquinçar les
sions de la plebs. Per aquests elements els únics seves veles, pero tingueu la seguretat que es com-'
responsables de tots els mals, són els capellans i plirá la profecía de Jesús. La barca de Pare no
els Ordes religiosos. Destruint els temples i fora
naufragara mai.
gitant del país els religiosos, ja estan solucionats
Es diuen moltes coses contra el catolicisme per
tots els problemes.
existeix una gran ignorancia en matéria de
religió. Adhuc alguns deis oradors que han inter
Es de doldre que la República doni beliigerán
cia a uns elements que, en compte de consolidar
vingut en el debat sobre la qüestió religiosa, vo
la, la destrucixen. De moment els extremistes po
lent defensar els catalics han exposat argunzents
den originar greus perjudicis als catblics, pero que no poden admetre.
serien molt infants si es fessin la iblusió que el
Un deis dits oradors digué, entre altres coses,
catolicisme será ven çut. Ja fa vint segles que els que els religiosos sostenien establiments ben?fics
seus enenzics intenten destruir-lo i no poden.
davant la incapacitat de l'Estat per a. sostenir-los,
Els sectctris sense donar-se'n conipte contribuei
i quan l'Estat pugui atendre tots els serveis els
«ven a rexaltació religiosa. Són molts els indife
Ordes religiosos aniran desapareixent. Aquesta
rents que han penetrat dins la cleda deis catblics
afirtnació és falsa. El religiós no es sacrifica per a
militants. Mai no s'havien vist tan plenes les es omplir un buit que deixa l'Estat en el camp be
glésies. El clics que es faci una tnanifestació ex
néfic, sinó que ho fa per amor a Déu i per amor
terna de catolicisme, els sectaris es convenceran cris hornos.
que han perdut el temps. La fúria del vent, en lloc
El religiós és un enamorat de Jesucrist, i posa
d'extingir el foc, rabranda. Les persecucions reli al seu servei toles les seves activitats. Encara que
gioses no aconsegueixen esPoruguir els creients. l'Estat fos ric i poderós, els religiosos seguirien
Davant d'un enemic de Crist, els qui consideren' al costat deis thalalts i deis pobres.
un honor formar part de la gran familia cristiana,
Sant Joan de Déu, quan es va apiadar deis po
senten un desig, vehement i irresistible, de posar bres pertorbats que en els moments més aguts de
totes llurs activitats al servei de Dézt. El que no
.follia eren tractats a verga.ssades, no va pensar en
Vibra i crema per dintre qua« algú intenta d'infe
l'Estat que no es preocupava d'aquells malalts dis
rir un greuge a Jesús, és que s'ha extingit la Non
sortats, sinó en Jesucrist que va morir damunt la
que portava (Entre.
Creu del sacrifici per amor als homes. El religiós
Adhue els més orbs i obcecats, en aquests
ven en cada home un perilla.
ments de lluitct i d'apassionament, han pogut ado
Els Ordes religiosos que es dediquen a rense
nar-se de la diferéncia que existeix entre un sec
yança no tancaran les portes de llurs coliegis el
tari i un creient. Els sectaris han fet tot el que
dia que l'Estat tingui resolt el problema de redu
han pogut per a provocar una guerra civil; i els cació.
Si abandonen el món i es consagren a la jo
creients han procurat aquietar les passions i me
ventut, no és per a competir amb els mestres de
surar les paraules per evitar un topament que ens.
l'Estat, sinó per esbrossar .als jov.es el camí de la
Portaría a una lluita suicida.
perfecció cristiana.
La premsa sectária cada dia adopta una actitud
Digueu (zis religiosos que no poden cristianitzar
Inés provocativa.'Ens combat esqrimint l'arma in
la ioventut, i veureu com no els interessará seguir
noble de la calúninia. Contra els religiosos s'han dedicant-se a l'ensenyança. Sant Joan Bta. de la
clit les coses més inversemblants.,En canvi la premi
Salle„S'ant JoseP de Calasang, i els altres funda
sa católica no ha
perchas ni la serenitat ni requi dors d'Ordes religiosos que estimaven la !oventut.
libri.
no es proposaven de crear centres docents encami
Deixem que s'escoli cap al mar de les passions nats exclusivament a la formació inteliectual deis
raigua furient de la torrentada que passa. Vindrá joves, sinó una mena de temples, en els quals la jo
un dia que la fúria haurá passat i el torrent on
ventut pogués ésser preservada deis perills del món.
mudiret. Els sectaris haurien de girar el cap en
Heus ací la finalitat de rescola religiosa: educar
rara, per a saber el que va passar en altres
la joventut en l'ordre intellectual,i preparar-la per
ques. Si sabessin aprofitctr les lliçons que ens dóna qué no s'aparti del camí dreturer quan arribi l'horct
la histaria, no serien enemics de l'Església. Quan d'incorporar-se a la vida del treball.
ningú no es recordi del nom dels actuals persegui
Els sectaris la veuen ben clara aquesta finalitat.
dors, el Vicari de Crist seguirá governant la nau Per aixa pretenen fer-los passar la frontera.
do l'Església damunt el soli pontifici.
No permetem que envaeixin el nostre esPerit les
Els creients que s'espanten és que tenen poca boires del Pessimisme. Passaran els núvols i tor
fe. Qué és l'home per a declarar la guerra a Cristi nará a brillar el sol de la justicia i de la llibertat.
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El control obrer
PER GASTON

És
a

demostrada que

cosa

manca

el sentit de la

en

pública. Anem d'un

la vida

aquest país

ponderació

en

extrem

nostre

Hi ha qui ha dit que aquest Decret havia estat
dictat contra Catalunya. No ens adherim a l'afirma
ció ; peró sí que podem dir que la nostra indústria,
ja prou feble en aquests darrers temps, haurá de tro
bar en aquesta suposada intervenció obrera un nou
obstacle a la seva marxa próspera i qui sap si el ciar
rer atac per a la seva definitiva enf onsada! Cada día
són més grans els obstacles posats al camí de la nos
tra riquesa ; i cada día més invencibles les dificultats
que l'Estat va acurnulant al seu pas. Aquí tenim, per
exemple, ben monta i inútil l'organització paritária;
i en lloc de reformar-la, cercant solucions més
adients amb la realitat, el ministre s'entreté a plan
tejar noves organitzacions, que han de suposar més
dificultats per a la indústria i el comerg.
Alemanya, en l'article 165 de la seva Constitució,
mana crear consells d'obrers i consells económics. Ni
uns ni altres no han tingut realitat més que en casos
comptadíssims. Peró al nostre legislador no li din
res l'experiéncia deis altres, encara que
sigui la de
paisos més avangats i més preparats (pel seu nivell
de cultura) per a tota reforma social. El prescindir
de la realitat ha estat sempre una de les caracteristi7
ques del legislador espanyol; encara que mai no ha
viem arribat tan lluny com ara en aquest dissortat
camí de la nostra ruina económica, que baixa pel
pendent a passos de gegant !

ens

el ref erent
un altre ex

tot
a

sembla sinó que el just medi ens estigui
vedat. Ara mateix, en la discussió del projecte cons
titucional, passem de la negació del divorci a la seva
concessió pel sol consentiment dels esposos (forma
solament existent en la legislació russa); del concep
te romá de la propietat a la possibilitat d'expropia
ció sense indemnització ; de l'Estat amb religió ofi
cial a la persecució deis Ordes religiosos ; de l'aban
dó per part de l'Estat de l'ensenyament i la cultura
a l'estatització de tot el ref erent a ella, negant la lli
bertat d'ensenyanga a tota institució, etc. Quina pena
fa aquesta manca de sentit de la realitat !
I no cal dir que en matéries socials passa el ma
teix. Si en vint anys no hem pogut donar vida a
l'asseguranga de vellesa, ara oferim tota mena d'as
segurances socials ; si en aquests mateixos moments
l'asseguranga humaníssima de maternitat troba mil
obstacles per a ésser implantada, en canvi la Cons
titució obliga la implantació radical de totes les as
segurances socials i l'Estat es fa cárrec de tots els
deures respecte a la infantesa abandonada. Qué en
cal pensar de la seriositat d'aquesta Constitució ?
Peró és més curiós encara que, al mateix temps
que s'aprova l'article 37 del projecte, en el qual es
comprén una intervenció obrera en els establiments
industrials i comercials, vingui ja el Ministeri del
Treball amb un projecte d'intervenció obrera, redac
tat de cap á peus, detallat en tots els extrems, sense
que en una qüestió de tanta transcendéncia s'hagi
obert la Inés petita inf ormació i sense que hagi estat
escoltada la veu deis interessats directament en el
greu afer. El Ministeri, amb una oficiositat que només pot ésser produida pel desconeixement més ab
solut de la realitat i per una inconsciéncia esferei
dora en qui té en les seves mans la direcció de la
vida oficial del treball, presenta a les Constituents
un projecte, que trobá la seva catalogació entre els
projectes més dissortats que mai hagin pogut sor
tir d'un Ministeri espanyol (i ja és molt dir !). Amb
en, els obrers podran nomenár delegats perqué in
tervinguin en •les empreses industrials i comercials
amb l'obiecte del compliment deis contractes de tre
ball, contractació i acomiadament d'obrers, qüestions
referents a salan, etc. I fins aquí la cosa resultaria
tolerable si no venien altres preceptes del mateix de
cret donant dret- d'estudiar balangos i comptes a les
cornissions interventores, encara que prohibint-los en
trar en el que es refereix al repartiment de benefi
cis secrets de fabricació, etc. Qui ha vist que els
qui tenen dret a l'acsistIncia a les reunions del Con
sell d'Administració i a les Juntes generals puguin
ésser privats de conlixer tots aquests extrems ?
I de quines associacions obreres sortiran aquests
interventors ? I quan les associacions obreres siguin
més d'una ? 1 qui haurá de satisf er als interventors
els jornals que perdin per a portar a cap aquestes
intervencions ? S'anuncia un Reglament per a d'ací
a dos mesas. Reglament que vindrá, sens
dubte, a
complicar el Decret d'ara i a f en-lo més impractica
ble encara.
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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 practiques
per a la representació, i uns advertiments
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qualsevol asil de nois i noies

Una visita
PER.

a un

Puerículforí
•

1.4r,ufs G. FABREGA I AMAT

COM cada any, havern

estat convocats els socis

de les Conf etincies de Sant Vicens de Paül a una
de les reunions reglamentáries, i la festa, missa, co
munió, desdejuni i assemblea general, tingueren lloc
en un Puericultori infantil, invitats per la seva Re
verenda Mare Superiora.
Passem per alt la missa, l'assemblea i tot el que
refereix a la reunió d'aquells homes que cada set
mana es reuneixen en la parróquia llur, per a recollir
altnoines i repartir-les als pobres.

Anem, sí, a passejar-nos pels jardins d'aquella
ciutat infantil, en la qual s'aixequen els pavellons on

s'aixopluguen

els infants abandonats.

La Mare Superiora,

una

monja sávia, fina i edu

cada, ens acompanya, bo i f ent-nos de cicerone.
Encara durava en la ment deis concurrents la
gratíssima impressió d'aquell menjador, on pogué
reul gustar un desdejuni pie de delicadeses per al
cos i l'esperit, i on ressaltaven els detalls més ref
nats de

netedat, ordre i bon gust.

Dones,

la mateixa impressió es rebia en ánar pas
Puericul
una de les dependencies del

sant per cada

tori.

•

Aquell dormitori, amb els llits arrenglerats, nets,
amb els cobrellits blancs, la tauleta de nit...
El lavatori llarg, amb una quantitat de vasos, un
Per a cada infant, anal) llur raspall per a les dents,
tot revelava ordre, polidesa i higiene.
El menjador, tot al seu lloc. El rober, ordenat,
arnb sis mudes per a cada orfe.
La piscina amb aigua corrent, i la caseta de bany
per a cada un deis nois i noies de l'establiment.
Els patis d'esbarjo, amb tota mena de joguines,
apropiades a les diverses edats.
Per tots indrets sentíem els crits alegres de la
mamada enjogassada, que ens saludava satisfets, al
nostre pas. Cares joioses que demostraven l'ale
gria del viure.
Qualsevol dina que us parlo d'un pensionat d'a
lumnes rics.
Era un Puericultori d'orf enets, d'aquells orf enets
fills del pecat, fills als quals el alón rebutja.
tot aquell ordre, aquella disciplina, la cultura
que s'hi respira, la higiene que hi regna, el respecte
que tot ho presideix, eren cuidats i regentats per
relHoses de Sant Vicens de Paül.
Mentre nosaltres recorriem totes les dependéncies
I anávem examinant els treballs escolars, les labors,
les tasques, i contemplávem l'alegria d'aquells éssers
abandonats, que, amb tot i no haver conegut els pa
res llurs, no maleien la seva mala sort, i encara se
sentien contents i alegres, ens acudien a la ment
una multitud d'idees que pugnaven per sortir ple
gades.
Oh! la humana inconsciéncia! Un agregat d'és
sers maledients, criticaires d'ofici, impugnadors del
bé que fan els altres, esperits contradictors de tota
obra humana, a f ora criden i udolen, i fan propa

ganda gratuita contra els frares i contra les monges,
sense conlixer res del que fan les monges i els f ra
res, perqué tot
el que havem vist en el Puericultori,
ho podrá veure tot aquell que ho vulgui veure, en

L

atesos per frares i

mon

ges.

Alguns de nosaltres, que ja sabem com era l'or
dre, disciplina i acurament en aquesta mena d'esta
bliments, no ens cridá tant l'atenció com a aquells

qui per primera vegada podien veure de prop aquell
exemple d'amor i caritat, car, aquelles criatures

abandonades no eren filies ni tan sois parentes de les
monges, i menys encara tenien les monges cap obli
gació envers elles. Voluntáriament, i sois per amor
familia, parents i comodi
a Déu, abandonaven llar,
tats, per passar els dies, les setmanes, els mesos i
els anys, atenent els fills deis altres i que, engen
drats en el pecat, són abandonats pels propis proge
nitors, sense esperar ni honors, ni sous, ni campen
sacions de cap mena, recollint moltes vegades els
qui sap?
si d'al
insults i les injúries, tal volta
del
de
l'amor
abandonat
el
fruit
haurá
gun que
—

—

f ang.

Aneu-hi tots

a

visitar els convents, de

qualsevol

s'arrepleguen

i edu
quen les criatures.
Árnics ! porteü-hi els vostres coneguts que no sa
ben el que és un convent per dintre.
Coneixent-los sabran la veritat, i sois així, pot
de la
ser arribi un dia en qué mai més no hágim
de
hem
hagut
vergcnyosos
que
tots
mentar els fets
contemplar, i que són un estigma pel poble que els
ha consentit.
Coneixent-los bé, no us ?higa dubte que serien
defensa
les própies masses populars les que millor
convents.
els
rien
Tal vegada ens cápiga un xic de culpa, a uns i al
tres, de no haver procurat que el poble sápiga ben
bé el que és un convent per dintre.
mena,

pero, especialment,

on

Ambíení bolxevíc
Sota aquest segon títol aparegué en aquestes ma
teixes planes, un article d'En Joaquim de Barnola,
fidel i destacat deixeble de l'eminent socióleg reve
rend P. Palau, de la C. de J., el qual considerem
digne de recordar en les presents cabdals circums
táncies en qué van decidint-se els destins del nostre

poble.

La modéstia del seu autor no va penetre-li,
importáncia que té i
se dubte, donar-li tota la
pausadament
rellegint-lo
dcscobert
altres hem
És

sen
nos
ara.

article-programa adequat al temps : com
ciar, curt, convincent. Després de meditar

un

prensiu,

lo un poc, hom es fa cárrec de qué els bárbars mo
derns no truquen a les portes de la ciutat, sinó que
ja estan dintre d'ella ; ja no demanen, imposen ; no
d'una aspra rea
es tracta d'un perill evident, sinó
litat.
El programa d'acció social que en l'article-pro
dama es proposa el seu autor, neix de Ja mateixa
realitat, sorgeix de les necessitats vitals que s'im
posen.
Ancbient bolxevic és el fet i el crit de l'hora pre
sent. És una plena, claríssima visió del camp de ba
talla on es lluita, de la f orça i els objectius de l'ene
mic, i deis recursos que encara ens resten per a vén
cer-lo. Per?) cal treballar de valent, fits els ulls als
objectius, i fermes les mans a la tasa. S.
—
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Del món del freball
La "República de trabajadores"
Un deis primers escriptors de la Renaixenga cata
lana menys conegut perqué, malauradament, escriví
tan poc amb tot i valent tant, En Gaya i Tomás deja,
amb la independencia de carácter que el feia tan admi
rable en aquells temps, que s'adulava massa els obrers
i s'acabaria per fer-los malbé. Ciar és que aleshores
les grans qüestions socials del treball tot just comen
gaven a plantejar-se i no eren de preveure encara
les seves universals proporcions i supina importáncia.
? Qué hauria dit ara, En Gaya i Tomás, si hagués
vist la definició constitucional que figura a la pri
mera página del llibre republicá?
No és de creure que a cap treballador assenyat
l'hagi preocupat gens ni mica aquesta ridícula defi
nició ; més aviat s'hi hauran fet un panxó de riure
tots ells.
Pero, el fet és que l'adulació de qué es queixava'
En Gaya ha continuat constantrnent, culminant amb
aquesta fanfarronada socialista que ens avergonyeix
davant el món civilitzat.
Vet aquí go que els dóna als obrers el Socialisme.
És veritat que de vegades, ha def ensat els interessos
llurs, fent-se seus els principis i les propagandes i
ádhuc les normes de l'Escola Social Católica, peró
a costa de guantes injust'cies, i de guantes iniquitats
per als obrers que, en ús deis seus legítims drets, no
han volgut seguir l'Escola Socialista, antisocial, cle
rófoba, atea, bárbara i regressiva!
Prou poden afalagar-los si s'ho cobren tan caríssi
mament deis pobres obrers que exploten a mansalva!

L'af er

del

"Liceu"

No comprenem per

qué ha

de sorpre
obri les portes a la
famosa temporada d'Opera aquest any.
Un comunicat que publicava l'altre dia El Matí,
firmat per un deis vells abonats al dit coliseo, acla
ria senzillament aquest punt.
Ni el temps, ni la crisi económica, ni el traete
que reben del públic que ara bull i mana les eiasseb
liceistes, ni altres raons semblants, permeten les bri
Ilantors ciutadanes que tal temporada comporta.
Són altres les promocions socials que tal abona
ment havien d'haver cobert. Els novíssims rics, els
bornes que manen, els que gaudeixen de les sinecures
polítiques, aquells que cobren dos i tres i fins quatre
sous, són els cridats al Liceo, a donar f eina als ar
tistes que en viuen, a alegrar la ciutat amb les mag
nificencies de la tan emparada "Temporada d'Opetr.
sa

que el nostre gran Teatre

causat tanta
no

sense feina
Aquest tristíssimament famós article

L'article 24 i els

24 de la Cons
titució que s'está discutint a Madrid com en concilia
bu
ja ha comengat a produir estralls in
nombrables en el món obrer arreu d'Espanya. Els
centenars de milers de f amílies que vivien de les in
dústries religioses i deis esplendors del culte, estan
totes sense treball. Cal f er-se cárrec de l'anormalitat
d'aquest atur provocat pel maleit article.
Les persones que ocupaven aquestes indústries res
ten parades esperant temps millors, i cada dia em

pitjoren.

En sap res el Govern, d'aixó? S'ha fixat en les con
seqüencies d'aquesta catástrofe económica?
I els votants de l'inqualificable article pensaran en
Les primeres víctimes de les vagues són les dones.
Quan al cap de la setmana home" no porta un ral a el bé del poble en decidir-sé a cometre aquest crim
de lesa pátria, de lesa economía nacional, a més de
casa ni resta un pa a la post, és la dona qui ha de
lesa Religió ?
-ter el miracle de proveir-la. Quin patir la infelig.
Centenars de milers de fardlies, infinitat d'obrers,
Els Monts de Pietat, els prestamistes, els usurers,
les Cooperatives, les f eines per les cases, manlleus a vaguen i pateixen angoixes indegudes perqué uns
quants centenars de sectaris s'han volgut donar el
parents i amics, vendes d'objectes f amiliars, i entre
mig i sovint cap a la tenda de queviures més corie gust de votar magónicament.
Qui d'aquests votants ha pensat en el mal que faria
goda, fins que, esgotat tot, s'acut a la caritat pública
als
obrers, a l'economía nacional, provocant aquesta
comengant per "la gent de bé" i, no cal dir, pels bons
crisi
religiosa ?
rectors, que són les segones víctimes de les vagues...
Obrers, bons obrers ! Vegeu com tracten els vos
Ara, peró, les dones comencen a reaccionar. Sovin
tres interessos, com assequen les fonts del treball en
tegen els casos en qué les dones es reuneixen i ava
lloc de crear-ne, els vostres redemptors sectaris que
loten els l'ders- vaguistes i destorben els seus plans,
tant us af alaguen.
i fan front als obrerots
Les dones i les vagues

que els serveixen vilment.
volen vagues !
Alerces a aquesta creixent reac.ció de les dones,
fracassen algunes vagues i se n'arrangen d'altres. En
davant 1
No anem a fer el joc als patrons egoistes, ni a di
ficultar els 'obrers i les millores racionals, peró ha ar
ribat l'hora que tothom treballi i es prodigui per po
sar fi a un període anárquic, i estúpid, i ru'inosIssim
de vagues polítiques que va deixant moltíssimes llars
cobertes de runes, desolades, i aixó de cara a l'hivern,
tan temut per Marcellí Domingo que el profetitza de
paorós, sense veure que ehl n'és un deis seus causants
amb la seva política atea, pertorbadora, funestíssima.

Elles

,

no

Fets diversos
La guerra civil obrera es manifesta en la vaga car
que els socialistes rebutgen. Els obrers d'En
Pestana la propaguen arreu.
La "Federado Nacional de Comissionistes, Viat
jants i Representants del Comerg i de la Indústria”,
domiciliada a Madrid, ha dirigit als seus compariys
diputats el programa de les seves reivindicacions.
La vaga carrilaire andalusa s'estén als f erro
carrils catalans.
El Govern estudia els mitjans de concedir als obrers
de F. C. els augments que solliciten. Aquest afer está
pie d'enormes dificultats.

rilaire,
—
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Tendeix a resoldre's la vaga carrilaire.
A Málaga els vaguistes ataquen els oficials
ferroviaris de complement i en fereixen un.
Els diputats católics són rebuts a Bilbao apo
teósicament.
S'ha dirigit un manifest "als treballadors in

nómics fa una eloqüent crida en favor de l'existén
cia de les ordes religioses.
La Societat d'Estudis Polítics, Socials i Econó
mies fa una eloqüent crida en favor de l'existéncia
de les ordes religioses.

"Federació Na
cional de les Classes Mitjanes", les més necessitades
mes oblidades de la societat a la qual tan be ser

del f eixisme)
als comunistes, lliurant contra ells veri
tables combats. A la ciutat de Brunswick les baixes
són molt nombroses.
La S. de N. treballa assíduament per descom
partir la Xina i el Japó, i evitar la guerra.
A Irlanda está a punt d'encendre's la guerra
civil.
Una enorme manif estació popular protesta, a
Viena, encara, contra el Tractat de Saint-Germain.
Hoover, president de la República deis Estats
Units, inaugura la seva gran campanya contra l'atur
f orgós, proclamant que cap acord del Govern, cap
nova doctrina económica, ni cap classe de projectes
poden substituir els dictats de Déu als homes sobre
els deures que tenen en favor del proisme. Així par
len els veritables estadistes.
Les eleccions cantonals de Franga no han can

—

—

*

—

tellectuals", per

tal de constituir

una

veixen.
Lerroux pronuncia a Santander un f ort discurs
en oposició
a la política sectária i despótica.
Alcalá Zamora es declara autor del projecte
de control obrer, i l'elogia.
Sense discussió les Corts aproven l'article 46
de la Constitució declarant laic l'ensenyament.
—

A Málaga són clausurats tots els sindicats obrers.
La qiiestió religiosa és causa de grans disturbis
a
Burgos i Bilbao.
L'article 47 de la Constitució adjudicant a l'Es
tat el dret absolut d'ensenyament, és votat per les
—

—

Corts

sense

oposició.

campanya revisionista s'estén arreu d'Espa
nY'a. També la propugna la premsa estrangera.
Ossorio i Gallardo pronuncia un discurs quasi
—

iTiiflisterial
En poques hores es formula pel Govern i s'a
Pruva per les Corts la Llei de Defensa de la Repú
blica. És rebuda amb estupor; peró sense protestes.
És aprovat per les Corts, després de molta
1 'article 48 de la Constitució sobre ensenyament,
que tant interessa a Catalunya en go que es refereix
a

l'Estatut.

Cada día augmenten en nombre i energia les
Protestes contra el carácter persecutori del projecte
constitucional que s'está aprovant quasi en tertúlia
a les
Corts.
És resolta la vaga deis ferrocarrils catalans.
—

F-s comenta l'entrevista del Nunci de S. S. amb
el ministre
d'Estat.
mal rebut el projecte d'una emissió de Bons
del tresor per tal
de conjurar la crisi financiera. No
hi ha ni
ambient, ni diners.
Es publica una carta preadíssima del Sant
Pare a l'egregi cardenal Segura.
El Govern desmenteix els rumors alarmistes
que han
deprimit. els ánims aquests dies.
Es multipliquen les vagues estudiantils com a
Protesta de la política anticatólica dominant.
Causa sensació que el Gran Teatre del Liceu
13arcelona hagi de suspendre la tradicional tem
Porada d'ópera per falta d'abonament.
S'alga la suspersió a tots els periódics, llevat
a dos
de carácter militar.
—

—

A

planta

*

*

Alemanya l'hitlerisme (precursor
cara

—

—

—

—

—

viat el mapa

polític.

Fracassa un complot militar al Japó.
A Lovaina hi han batusses estudiantils, per cau
deis
antagonismes lingüístics entre flamencs i va
sa
lons.
A Washington és rebut amb entusiasme el pre
sident del Govern francés. Es dóna extraordinária
importáncia al viatge.
La S. de N. recorda a la Xina i al Japó els
seus deures derivats del Pacte Kellogg.
—La mort d'Edison resulta un dol universal. Él
Papa, a qui ell estimava de debó, envia a la seva fa
milia un sentit condol.
La propaganda electoral anglesa és causa de
sagnants aldarulls. Els ánmis estan molt excitats.
El canceller germánic es proposa adoptar dis
posicions draconianes per sostenir l'ordre públic.
S'auguren beneficis per a la pau de la próxima
Conferencia balcánica.
Es confirma la derrota deis socialistes en les
eleccions departamentals de Franga, i entre els d er
rotats figura el seu cabdill, Lleó Blum.
És elegit president del Perú, Sánchez del Ce
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

la

Govern declara que la Llei de Defensa de
República s'aplicará prudentment.
La Societat d'Estudis Polítics,
Socials i Eco

rro.

El conflicte de l'Extrem Orient minora d'as
pecte. El punt més negre que hi resta és la intromis
sió soviética.
Sort que la crisi política, que la Rússiá deis So
viets travessa, els distraurá d'aquest afer.
En la república del Perú es reprodueixen els
f ets revolucionaris i causen nombroses víctimes.
Franca multiplica els esf orgos per a fer inex
pugnables les seves fronteres de l'Est.
—

—

—
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Nofíciarí
Espanya
El prestigiós Circo! Artístic de Sant Lluc ha ce
lebrat la seva f esta patronal amb devots cultes reli
giosos, la inauguració del magníficament renovat es
tatge, i una brillant sessió artístico-literária.
—El Collegi d'Arquitectes de Barcelona ha tra
més a l'alcalde una interessant exposició sobre la re
gulació del tráfic públic, tan necessária a la nostra
ciutat.
—Les últimes pluges han millorat molt l'estat deis

camps'

a

Catalunya.

SOCIA

secutória del Govern 'i adherir-se entusiásticament a
la campanya revisionista.
—La C. N. T. es va declarant contrária als Esta
tuts regionals. Ultimament al d'Andalusia.
_Els socialistes declaren que quan propugnen el
•livorci no pensen en els estralls que causa a les f a
mílies, sinó en la conveniIncia de l'Estat, que és el
seu
Déu.
—Es calcula que ja no queda cap "intellectual"
per collocar en els pressupostos de l'Estat, les pro
víncies i els Municipis, amb un, dos o més sous. En
canvi, els obrers...

Estranger
L'acord comercial hispano-francés deixa compro
mesos

els interessos

hispánics i molt decebuts els vi--

naters.

—La premsa decent prega al digníssim governa
dor civil de Barcelona que escombri dels quioscos les
publicacions pornográfiques que els converteixen en
femers públics.
—Continuen les campanyes f astigosament irreli
gioses de la premsa subvencionada pels Soviets de
Rússia.
—Ha obtingut un éxit grandiós l'Assemblea de la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya celebrada
a Cervera, la seu deis Sindicats Agrícoles.
Es conten moltes excelléncies de les activitats
religioso-socials de l'Acció Católica Femenina de Tar
ragona, i convindria de debb imitar-la.
—Els estudiants católics de Valéncia s'han reunit
en magna Assernblea per protestar de- la política per
—

FOMENT

A

DE

PIETAT

—Finja de batxillers

a la Sorbona de París: al cap
n'examinen més de 15.000.
católics francesos commemoren el centenari
de la conquesta de la llibertat d'ensenyament, ea
balment quan als católics espanyols els és arrabas
sada, enganyant-los de manera inqualificable.
—Dóna bo de f er constar que a Itália les novel
les llicencioses i pornográfiques ja quasi no tener
públic, mentre creix l'expandiment de la literatura

de

curs se

•

religiosa.
—Noves investigacions ref erents a les obreres rus
donen tristíssims informes del seu estat. Estar
pitjors que si f ossin esclaves, i tan f ísicament coro
moralment resulten els éssers tnés malaurats de la
humanitat.
ses,

Acaba de sortir

PSALTERI
TERT DE

LLIBRES NOUS

FLORS

I

VIOLES

DOS VOLUMS

PENSAMENTS QUE DEIXO
ALS MEUS F1LLS
Obra póstuma de
MANUEL RAVENTOS

I

DOMENECH

VERSUS

LA VULGATA CLEMENT1NA

L'ORIGINAL HEBREU 1 NOTES
DE LA COMISSIÓ DE
es OBRA DEL SANT EVANGELI
DE

El Psalteri, o Llibre deis Psalms, forma part del
volum IV de LA SAGRADA BIBLIA, en cure de publica
ció. Aquest volum está integrat pele Illbres:
PSALTERI,PROVERBIS, ECLESIASTA, CANTIC DELS CANTICS
de publIcació immlnent. Les instes fervoroses mani
festades pel nostre poble fidel, 1 especialment per la
clerecla, de veure prompte en les seves mane aquest
llibre utilissim, ha motivat la seva publicacIó a par!.

IMPORTANCIA DEL PSALTERI
SI la Sagrada Escriptura és, en son conJunt, el gran
Ilibre on la divina Providencia ha volgut debtar-nos
la seva revelació escrita, el Psalteri de David ve a
ésser com el cor d'aquest labre. Ea resumeix en certa
manera el més bo 1 més bell d'aquesta obra divina. SI
és el compendl millor de la Llei Antiga, és també la
millor preparació de la Llei Evangélica.
De més a més: el Psalteri excelleix sobre els altres
ubres santa com a Illbre d'oracló litúrgica. Amb els
Psalms Déu ens dona la manera de lloar-lo 1 glorifi
car-lo dignament. Per aixó els psalms constataren
l'oració litúrgica del poble d'Israel. Que ells siguin
també una oració predilecta del nostre poble cristal,
com són una oració diaria dels sacerdots.
NOTA. Atenent a lindole especial d'aquest Illbre, la versió él
Iota directament de l'original hebreu, amb l'anotacló de les v*.
danta principal» deis LXX 1 de la Vulgata. Seguelxen el textun
index numéric deis Psalms, un lndex altabelic I un lndex de 11111
argument I distribució en el Breviarl Roma.
—

Preu de cada volum: En

rústega, 3 Ptes.
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Biblioteca

Espirituals
Ignasi de Loyola

deis Exercicis
de Sant

Autor Text Directori
Explanació
Comentani
-

-

-

Ja ha sortit

d'aquesta Biblioteca

el volum tercer
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JA SOU SUBSCRIPTORS

preparació
per
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Ignasi Casanovas S. J.
una fototípia
Ignasi de Loyola.

Llibre de 300 págines amb
de Sant

Social?

Preu: 3 Ptes.
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Quan la pluja flagella les finestres 1 la caigu
da de les fulles ens confirma que fhivern
es troba ja entremig nostre, no debem
permé
tre-li qu'ens emerri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excellent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratories, que son les més castiga,
des durant l'estació d'hivern.

toles les bones

Pies.

VACILI

Convé també

LUNY

COMPRI

XAROP

PUIG

compte que la

POMADA PLOIG

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

seva

més

eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu

Académia
Fundada

en

1879

Avinguda

Portal de
Teléfons 18953-75303
-

l'Angel,
-

38

Apartat 782

Comerc : ldiomes : Taqui-Mecanografia
Peritatge, Professorat mercantil i Batxillerat
L'Academia Cots colloca oportunament els

seus

alumnes dignes

i

capacitats.
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BON GERMÁ.
la Loteria; la millor rifa és restalvi. Peró si algun dia tens aquesta feblesa, recordal de la
carrer de Fernando, núm. 32 (prop al
d'Avinyó),
trobarás tabacs, timbres,
CONSELL

Cerina:

no

juguis

a

Loteria i estanc del

(.4.—Prvverna, 167,

OCIV.121133NO3

oanómvad

DE

carrer

segells,
•TEMPAI A.

COTS

etc.

—
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No t'oblidis del ballet de Nadal.

Bareolona.
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