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ches s'han produit dos fets im
el camp catblic de Catalunya: lct pri
mera Assemblea anual d'Acció Popular i el ma

Aquests últims
en

nifest llençat per

un

nou

agrupament

polític

ano

menat Unió Democrática de Catalunya. Un i al
tre son
manifestació de la inquietud espiritual i
del desig de construir que existeixen ci casa nostra.
Fa temps que hom veu ben clarament una re
naixenga cristiana en el comp assaonat de Catalu
nya. Diaris nous, agrupaments socials renovellats
amb nova ernbranzida, nous partits polítics, van
creixent rápidament, amb caire ben modem i ben
acomodat al temps, ço que ve a indicar, a més a
n'iés., que els nostres homes dirigents, portantveus
d'aquest espiritualisme, són gent preparada i que
mira a tot el món.
I el món ha comen çat a interessar-se també per
a9uest nostre renaixement com ho demostren els
comentaris de la prensa estrangerct i fins les pa
roules directes 'd'afecte deis catalics alemanys, deis
belgues, deis italictns suara adreçades als catalics
de Catalunya amb diferents motius.
Encara hi ha más; la companya revisionista de

la

Constitució, campanya eminentment católica en
fonsl, ha tingut la virtut de constituir allaprem

de regions fins ara adormides, com la mateixa re
gió castellana, on, segons ens deja l'altre dia un
famós diputat per ella, tot vibra a l'impuls d'uno

cainPanya

tan

justa

Concretant, pera,

i tan assenyada
la nostra visió

aquesta.
Catalunya,

com
a

en aquest despertar catalic es
perill de la disgregació? Cal que les for
produeixin i es manifestin; pero cal igual-

ino és veritat que

corre el
ces es

M:nent

es coordinin. Hem patit sonnt
d'iniciatives. I cal que ens convencem
d, 'un COp i per sempre que, donada la força de
r'organització
en els temps moderns, la coordina
d. ó entre les diferents forces arriba a tenir un va1°r alrnenys tan
gran com el del motel% naixement
d' aquelles f
orces.
Ara tenim, per exemple
deixant de banda
dgruPament nou d'Unió Democrática de Cata
a

que aquestes

un excés

7.,

—

'InYa, que pel seu carácter polític nosaltres no hem
jutjafr —tres institucions que semblen adqui

de

-Ir

una

eci0

forta envergadura dins la

Popular,

la Federació de

nostra terra:

Joves Cristians
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Catalunya i la Federació Catalana d'Estudiants

primera ha crescut en pocs mesos deis
tres cents als mil cinc cents associats; la segona
troba un eco magnífic arreu de la nostra terna
Católics. La
com

ho demostren les innombrobles adhesions amb

qué ja compta abans de donar-se per constituida;
i la tercera és avui mestressa de la Universitat de
Barcelona i ha vist quatriplicats els seus socis en
poques setmanei iQui pot dubtar de l'alenctda fe
cunda d'espiritualitat cristiana dins la nostra terna
I si al costat d'alza hi posem el fenomen de la
disgregado deis agrupaments que fins ara havien
volgut mantenir una actuació neutral en política
religiosa— com el mateix Partit Catalanista Re
publicá, en el qual cada cop s'hi fa més difícil la
convivéncia dels elements catalics conscients
tindrem ben oviat l'índex i l'exponent de ço que
caracteritza la nostra vida pública en el moment
histaric en qué ens trobem.
Cal, pera, coordinar esforços i evitar-ne la du
plicitat. La Federació Catalana d'Estudiants Ca
tólics, per exemple, pot perfectament lligar-se amb
la Federació de Joventuts Cristianes de Catalunya;
la fórmula no ens sembla pos difícil de trobar; i
ambdues Federacions poden harmonitzar amb Ac
ció Popular, ja que els camps d'unes i altra no són
antitHics, sinó 'más aviat complementcris.
El nou agrupament Unió Democrática de Cata
lunya n'ha donat l'exemple dient en el seu mani
fest que en qüestions estrictament socials s'adhe
reix a les solucions d'Acció Popular. I aquest
principi de coordinació es pot igualment cercar i
trobar entre les altres organitzacions que, darre
rament, han vingut a senyalar un enfortiment
cada dic más serios de la nostra espiritualitat cris
tiana dins la vida pública de la nostra terna. Amb
un xic de bona voluntat per part de tots pot evi
tar-se la confusió i poden resultar exultadors els
—

esforços

mutus.

Tenint sempre en compte, naturalment, que co
ordinar no vol din subordinar ni restar gens de
vida prdpia a caciascú. Coordinar vol din, senzi
llament, lligar voluntats i demarcar bé els comps
d'acció, de tal manera que el d'uns no entreban
quin els d'altri. Aixi tots els esforços poden ésser
fecunds i d'un más gran rendiment.
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degolladó deis

A bimatu et infra.
De dos anys_en avall.

Per

a

tenir

A

major seguretat de suprimir-vos,

van

matar entorn de Vós tots aquells qui tenien amb
Vós alguna semblança, i Betlem va sentir els planys
de les mares que ploraven. La táctica deis vostres
enemics no s'ha pas mudat. Llur métode no ha pro
gressat i proven de desf er-se de Vós enrunant llur
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Innocents

sempre en actitud de defensa contra de Vós, i la nos
tra fidelitat és ben enganyosa. No volem un Déu que
ens pertorbi, no tolerem un Déu que
ens destroni.
Deu-me l'estimar la vostra eclosió en la meya ánima
tota aquesta dolçor muda i tendra amb la qual

f eu tombar en bé les meves absurdes tossuderies.
Perqué si jo no deixo que sigueu el meu Amo, ern
veuré f orçat a perjudicar-me greument i per por de
Vós mataria en mi tot alió que és promesa d'esdeve
propi país.
nidor i flor d'innocéncia. La degollació deis innocent';
Abans no parleu que ells ja proven d'anorrear-vos. és una trista história i un terrible símbol. Suprimir
13rutalment, cruelment, volen ells f erir el Crist acabat en mi tot el que té aire d'inspiració vostra, tots els
de néixer, de la por que tenen d'ésser destronats infants companys del Crist de Betlem, és una treta
ben sanguinaria. Quan hom vol def ensar-se de les
més tard pel rei legítim d'Israel.
vostres pretensions, om ha de deixar ermes regions
Oh Déu meu! Jo els conec prou aquests tirans ab
i
;
jo
sé
on
són
que
aixaf
en
senceres del seu ésser. Tota generositat es fa' sospi
surds destructors
aquests
en llur país, en el país de la seva ánima, els gérmens
tosa a qui té por de veure-us passar més enlla de
l'amable inspiració ; tot amor noble és inquietant per
encara tendres de les vostres inspiracions i que us
valen cloure la boca abans d'haver dit paraula. Tan qui té por d'ésser trasbalsat en el seu quietisme
gelosos estem de la nostra independéncia que, ja que desitja seguir en pau en les seves quimeres absurdes.
Prou sé que si volia treure-us de la meya vida, hauria
no sempre gosem resistir-vos quan f eu sentir la vos
d'abolir, matar, tot alló que cm lliga a la meya tasca,
tra veu de tro del Sinaí estant, prenem roines re
tot alió que cm preserva d'ésser roí. Prou sé que
venges contra les vostres petites providéncies i sac
hauria de sacrificar un bon tros d'innocéncia per
segem en nosaltres els començaments de la vostra
veure'm deslliurat de Vós i que no podria eliminar
obra.
vos d'altra manera que
degollant en bloc els meus
Vós naixeu en el nostre valer cada vegada que un
la
ens
fa
bons
desigs.
bon moviment portat per
vostra gracia
I també sé prou bé que aquestes roines maniobres
millors. I nosaltres sentim paüra d'ésser millors, per
la raó que no estimem les perf eccions austeres. Te
no us suprimirien pas. Vós no deixeu mai d'ésser el
Rei legítim de les animes, fins d'aquelles que us per
nim por que Vós, reíorçat en nosaltres per les nostres
primeres concessions, aixecaríeu la veu ; tenim por segueixen, que us treuen, que reneguen de Vós. Les
de trobar en Vós un amo i d'ésser desposseits del nostres sávies estratégies no són sinó jocs de nois
palau reial que el nostre egoisme usurpa i en el dolents, i quan no us deixem parlar, ens privem de
qual hem insta•lat amb tota comoditat la nostra exis la vida eterna. Aquesta veritat eterna m'omple de con
sol. Posat que Vós sou sempre el Rei de les Animes,
téncia. Són tan trencadisses les vostres inspiracions !
elles són sempre f etes per a Vós i la vostra gracia
Podem tan f acilment suprimir aquests bons desigs
que ens impulsen ! Ningú no en sabrá res, ni tampoc
mai no les deixa en aquesta vida. Quan són culpables,
Rama
els
planys
de
la
vella
Rachel.
no és, que el Crist, llur Salvador, hagi estat degollat
es fará sentir a
Quan el pensament generós fa eclosió en nosaltres, abans d'haver-les pogut recollir ; és que elles no ac
cepten aquesta salut constantment oferta i rebutgen
només que f em un gest ja deixará d'ésser. Déu meu!,
ja començo a creure que es cometen grans inf ámies llur Déu com un intrús. Aquí baix no tenim el poder
per destruir aquestes petites coses, i cm pregunto si
d'anorrear-vos ; de vegades sou tret de les animes
pel pecat mortal ; peró de l'altre costat de la f ron
en aquesta brutalitat amagada en animes exterior
ment molt correctes hem de cercar el sécret de llur
tera, d'Egipte estant, espieu l'hora en qué els tirans
mérit deficient. Qué no arribaríem a obtenir si deixés
seran
morts
defuncti sunt enim qui quaerebant
animam
pueri,
i quan trobeu el pas lliure retorneu
el
Crist
parlar
i
créixer
en
nosaltres,
si
respec
sim
téssim les primeres invitacions, temoroses encara, de al vostre país. Malgrat les meves infidelitats, potser
la seva gracia! En les coses de la vida l'element més ben llargues, retorneu a casa meya, Senyor ! Els ti
rans són morts o s'estan morint. Ja en tinc prou del
feble és el més actiu. La planta creix per les puntes
menudes del seus borrons i és per la punta frágil meu sistema de política interior ; ja no en vull saber
res de totes aquestes combinacions i sento el disgust
deis soldats de primer rengle que l'exércit, amb tots
els serveis de reraguarda, avança vers la victória. de les meves baixeses. Ja no vull degollar Inés els
Quan l'agulla de cosir es trenca, només Ji manca una bons desigs ni ofegar tantes de grácies vostres nai
petita punta ; l'agulla, peró, ja no serveix de res, xents. Retorneu a mi i regneu sobre mi i f eu de mi
perqué era precisament per la punta que travessava el que' Vós vulgueu en tota la magnitud de la vostra
la tela i res no pot substituir-la. Les vostres grácies misericórdia.
inicials són gairebé imperceptibles ; són, peró, de
PIZIIRE CHARLES
cisives. Per llur impulsió suau es pot mudar tota
una vida.
(La pribre de toutes les heures.—Troisiéme sé-,
Estem
ríe,
XCIII.)
Peró nosaltres les sacsegem barroerament.
—

—
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Cadascú de nosaltres

d'aquell a qui

es

crema

es

troba, amics,

la casa, hi

en

cauen

bombardegen enemics, al mateix temps
dacio desbordada la socava per sota i

la situació
llamps, la

que una inun
u sacseja els

a l'hora precisa que uns-assetjants ras
salten, que té traidors a dins, que troba en la taula
menjar i begudes amb metzines i que un.s. Madres li
roben els papers i els cabals i li saquegen i profanen
els mobles i els arxius. Soblicitat per tants perills, tots
ells urgents i terribles, on acudir primer? La situació
a
Catalunya i Espanya és aquesta -mateixa. Tot és
atacat, tot és atropellat, tot és bombardejat a la ve
gada. Religió, Església, patria, clerecia, ordes religio
ses, ensenyança, doctrina, culte, familia, llibertat„ pro=
pietat, matrimoni, muller, fills, la moral, la pau, l'ho
nor de casa, el pa i la subsistóncia, totes i cada una
d'aquestes coses precioses són atacades amb fúria en

fonaments,

Per tot arreu, de dalt i de baix estant, amb lleis
amb discursos i escrits, conferIncies
articles, amb tumultes i pistoles, bombes i líquids in

Cesa

R. RUCABADO

holocaust a la veritat i a Crist, sacrificant-hi dd
huc la fama i la popularitat, i si convé la vida, guer
rejant contra aquelt sofisme infernal. Contra el so
fisme que com una ombra de mort plana avui, gaire
bé incontestat, sobre la nostra civilització, aconseguint
per ara amb total óxit, que la conscióncia de classe,
que la conscióncia dita obrera, obscureixi, apagui i
elimini la conscióncia humana, única conscióncia que
els cristians coneixen. I quan tantíssims d'heretges
treballen per a nalgar la massa obrera contra Crist
feta un bloc solidan, bé cal que hi hagi qui recordi
la paraula invencible d'Aquell qui digué qué havia
vingut "a separar rhome del seu pare i la fila de la
seva mare", a separar, per tant, el company del com
pany, ?'obren de robrer,- el proletari del proletari.
Perquó contra Crist no hi ha solidaritat de fami
lia ni de ciutat o nació, no hi ha ni hi pot haver soli
daritat de classe ni d'ofici.— R.
en

revolucionarles,
cendiaris pels

carrers.

On acudir? Fer cap a tot els fronts, és impossible.
La divisió en la feina és útil en el treball, i és indis
Pensable en la defen.sa. Per alzó creu necessari, el
qui aixa escriu, d'explicar als nostres lectors que dei
xant trossos de cor en matóries, el silenci sobre les
quals sera dolorosissiM, fara el sacrifici de callar de
moment sobre aspectes vitalíssims i urgents de coses
estimades que perillen, amb tot i ésser-li caríssimes,
concentrara la tasca, si Déu rajuda, en una sórie que
amb rartícle present comença, mirant altres aspectes,
Paquíssim explorats, de la situació social, dins la
brossa deis quals és necessari, urgent, cercar sortida.
Eni refereixo .especialment a la qüestió, no ja sola
ment greu, sino arborada, incandescent, deis sindicats
i de les
vagues.
L'Enennic dé la nostra Fe i Religió ha triomfat
amb plenitud de victoria en l'empresa de tenir sota
el seu servei obligatori la totalitat absoluta deis obrers
de Catalunya i de tota Espanya, enregimentats en
exbrcit forlós sota bandera negra aquí de l'Anarquia,
i roja allí del Socialisme, banderes contra Déu totes
"es. Aquests dos exórcits es comencen a mobilitzar
contra la Religió d'una manera descarada, ahir a la
Corunya, declarant la vaga general per solidaritat
amb els incendiaris d'un convent, després a Madrid
amena çant amb ella si no s'aprova integre rarticle
24, despótic i persecutori, i ara a Palóncia i a Bur
gos brutalment engegant-la per a destorbar i impedir
racció de propaganda católica, per a barrar el pas de
la croada
santa contra la Constitució sectaria. Quan
tot aixa són fets. i és una fórmula gairebé acceptada,
oh dolor!, sense plany ni protesta, fórmula iniqua
Per la qual
tant s'adaleraven els sectaris socials, la
fórmula d'oposar, en les informacions quotidianes,
coln a conceptes per se antitótics, naturalment anta
gonistes: "obrer" i "católic", és precís que hi hagi
qui es llenci a esbullar aquest abominable planteig del
Problema religiós i social.
precís que hi hagi qui segons el mot admirable,
exuberant de sentit evangólic, d'En Gil Robles al
míting del Bosc, s'esmerci 1 s'abnegui i es destrueixi
,

No és obrer ni coneix els obrers més que de lluny
través deis llibres de sociologia, el qui no sap
que el primer valor, la joia més preada, el més esti
mat tresor de l'obrer en el seu més íntim i espontani
sentiment, és la seguretat del treball. Tenir treball,
tenir f eina, és go que el veritable obrer més ansia, i
al revés go que més tem i més l'esporugueix, és el
perdre aquesta seguretat, perdre la f eina. "S'alut i
feina", és la salutació popular de l'auténtica gent
treballadora, una divisa de rala. Aquella seguretat en
la f eina, que és la seguretat del pa seu i deis seus fills,
l'estima més que l'abundáncia mateixa en la retribu
ció, perqué l'estabilitat, la continultat, el crédit i
confianga en tenir f eina per temps, són també un valor
económic. 1 tant pesa aquet valor, que no hi hauria
cap obrer veritable que consentís voluntáriament a
arriscar en defensa d'un major salan, per legítima i
justa que f os l'aspiració, en defensa de condicions
millors de treball, la seguretat actual d'aquest salan,
que migrat i tot a voltes, és dificilíssim de recobrar,
o a

un

cop

perdut.

No hi ha al món, de segur, tortura moral més
aguda, perqué de totes les tortures materials és la
porta, que la de l'obrer auténtic, vull dir l'obrer de
bons costums que estima el treball i la familia (d'o
brer a obrer hi van abismes en costums, ideals i con
ducta) quan es troba desemparat i sense f eina. Tota
compassió és poca ; per llástima que us faci sempre
quedareu curts, perqué la desolació del seu esperit
és amarguíssima, i una sola paraula, la més trágica
que la humanitat coneix, Ii halla davant els ulls i la
pobra cambra,
veu escrita en les parets de la seva
amenaga cruel damunt el cap de l'esposa i deis fills :
la paraula fam. Una fam que no arriba a f er morir
d'un cop, per6 que és l'agonia lenta, del viure sense
jornal, del mig menjar, no rentar-se, del mal vestir,
del passar gana i fred, del perdre alegria i salut i
atreure sobre si totes les malalties del cos feble, mal
vivint del préstec, el deute, la usura, l'empenyorament
de robes, la venda del menatge, les robes i els vestits.
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caritat, l'almoina, l'assistencia, que
abasta. Horitzó trágic que no hi ha cap
obrer veritable que no hi pensi tremolant, en cobrar
la setmana o el mes, quan circunden el seu treball
els fantasmes de la crisi o el conflicte.
Per aix(5 és cosa irritant i abominable que els
anarquistes i els socialistes tinguin per procediment
predilecte d'acció en favor deis obrers que volen or
ganitzar, emancipar o dignificar, f er-los perdre, abans
que tot, aquell bé preciosíssim de la seguretat del
treball, fent-los declarar en vaga, deixar el treball
que tenen i arriscar el no tornar-hi, a cada pas, cada
dia, per qualsevol causa o pretext, tingui o no tin
gui relació amb el treball. Fent-los, com diuen ells,
lluitar per la dignitat i la justícia, pero primer que
tot perdent la seguretat de la feina. Posant-los com
qüestió.previa i actitud indispensable de defensa, allí
on els obrers autIntics i veritables tenen més horror
d'anar a parar : al carrer.
Fer-se f er la justícia des del carrer •estant : aixó
és la vaga. Aquest procediment, que situa en po
sició falsa i perillosa els obrers que hom vol prote
gir, només cervells renyits amb la justicia i cors lluny
de tota caritat poden concebre'l i practicar-lo, i f er
ne arma pref erent i típica. Només uns homes que
blasfemen de Déu i que per tant blasfemen l'essen
cia, l'origen i el fi mateix de la justicia; homes que
reneguen de Crist i que expressament neguen l'amor
i la caritat com a relació ideal i suprema; homes que
no vacillen a produir dany, moltíssim dany, privant
del pa i fins de la vida als mateixos que volen ells,
segons diuen, alliberar ; homes que no estimen pas
la justicia de que tant parlen, quan neguen la seva
certitud sobrenatural, i l'eternitat del seu regne, ben
próxim, poden invocar justícia amb injustíssims pro
cediments. Només uns homes sense consciencia ni en
tranyes poden dedicar-se a l'acció més criminal que
la humanitat pot concebre : a f er perdre als obrers la
f eina. Acció infame i opressiva, que aquells malvats
cometen a truc de vetllar per una dignitat i una jus
tícia que els criminals, plens de tenebres i d'inten
cions perverses com ho prova l'eina de mort que
duen amagada, són absolutament incapaços de defi..
nir i comprendre.
Fer perdre la feina, fer parar el treball, fer ple
gar, privar que puguin els obrers dur el pa a casa
seva : horrible esmerg d'activitat
I són avui legió els
qui s'hi dediquen, els qui d'aquesta tasca de bandits
en viuen. Privar del pa a aquell obrer que té la sort,
així s'ha de dir avui dia, de poder-se'l guanyar, és
un gest criminal, gest que només pot ésser familiar
a individus nodrits per la saba inhumana de les he
retgies socials, gest que només pot ésser familiar a
socialistes i anarquistes.
Només els fills de la dinamita i els fills de la vis
tola poden cometre a gratcient, a cada pas, sota qual
sevol pretext, dedicant-s'hi, vivint d'aixó, l'acte d'in
terrompre l'exercici pacífic del treball, de fer plegar
el treballador, de fer-li deixar el guany i la f eina,
d'impedir-li l'exercici legítim de l'ofici, de privar-li
l'activitat sagrada i primaria de l'home, que és el
guanyar el pa d'ell mateix i deis seus fills.
Només heretges i gent que bullen d'odi a la hu
manitat i a Déu
i bullida d'odi és la doctrina de la
lluita de classes, segons la qual la humanitat partida
en classes ha de lluitar sense treva ni esperança, amb
lluita sense remei, l'una meitat contra l'altra, com per
i finalment de la
rarament
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l'instint zoológic que fa barallar f atalment certes es
pécies animals unes contra altres,
només cervells
així poden cometre l'acció revoltant i cruel de f er
Iluitar els obrers, fent consistir aquesta Iluita, pri
mer que
tot, a privar del treball i privar del ne
cessari per a la vida als Iluitadors i a Ilurs f amílies.
Hipócrites del sindicat ! Si voleu el bé dels obrers,
perqué els feu Iluitar ells mateixosf Lluiteu vosal
tres, i oferiu-los a ells els fruits de la Iluita. Treba
lleu, actueu, mogueu l'opinió, f eu lleis f ent-les corn
plir, exigiu, acuseu, vigileu, porteu el patró infractor
i el patró despótic al tribunal o a presidi, i no obli
gueu que l'obrer, damunt del dany d'ésser víctima,
tingui, de més a més, el dany gravíssim i cert de
perdre go que ara té, el treball segur.
Aquesta seria la caritat cristiana, norma i princi
pi de la qual és no fer un mal més gros i més dolent
que el que es vol curar, i evitar abans que tot el dany
major de l'interessat. Evitar el risc, la pérdua, el
perjudici d'aquell a qui es vol def ensar. El procedi
ment de la vaga és un procediment estrany i foras
ter a la moral cristiana, i per aix6 els qui propaguen
la vaga, els qui l'estimen i l'eleven a dogma i Issn
fan una bandera i una teoria, i una finalitat en si
mateixa : la vaga general, la vaga per la vaga, s'apres
sen, com fan els seguidors d'En Lorenzo i d'En Pes
tana, a maleir la caritat cristiana, s'apressen a vitu
perar-la i renegar-la, substituint-la per un sentiment
que no és tal sentiment, perqué els sentiments hu
mans no s'exigeixen pistola en má, sinó un procedi
ment que ells en diuen solidaritat, paraula amb la
qual ells cobreixen la submissió cega, absoluta i pas
siva del defensat, a les exigencies brutals del defen
sor. Exigencies que comencen per f er deixar la f eina
al defensat, f er-li deixar el pa de la familia, i posar
lo en situació inestable i compromesa, produint-li per
a lliurar-lo d'un mal
problemátic un mal cert, un
mal enorme i gravíssim a dl i als que ell manté.
És hora que es digui amb tota les lletres i amb
tota la f orga : aquell qui fa parar el treball d'un al
tre, roba. Roba el treball, roba el pa, roba la pau,
roba el bé preciós de la seguretat de la f eina. Roba
a la persona més digna de protecció i respecte : l'o
brer, Comet un robatori el més vil, el més revoltant
que es pot concebre, robar el pa del treballador
deis seus fills.
El gest de f er parar, de f er f er vaga, és un gest
criminal, injust en la seva idea generatriu. El qui •el
comet usurpa la propietat del treball deis altres, el
dret inexistent sobre el pa dels altres obrers i el pa
de llurs f amílies.
Peró aquest gest inhumá de fer parar el treball,
no es un gest de simple coacció moral. És una co
acció armada, comes per gent armada amb la pistola
mortífera, amb la máquina terrorista, amb l'eina vil
i covarda de l'assassí. Per gent que viu d'amenaça,r
matar, per gent que cobra per l'empleu d'obligar a
f er vaga, per gent que d'impedir de menjar els altres,
en mengen ells. És un gest inhumá, negació de la
moral i del dret i de totes les Ileis i normes i senti
ments humans. I per aix5, la vaga, que és l'aplicació
i la práctica d'aquest gest criminal, no pot ésser sinó
un procediment criminal. No és l'exercici d'un drct
deis obrers, sinó una usurpació iniqua: el triomf d'un
poder injust, que consisteix en el domini absolut,
despótic, poder de vida i mort, dels pistolers sobre
els obrers autentics 1 pacífics.
—
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L'EXEMPLE DE FRANCA

Records oportuns
PER

Durant molts anys els nostres radicals ens retreien
de França a cada moment. L'exemple es
referia a l'expulsió deis religiosos católics i a la per
secució a l'Església Católica. En aquells temps del

Luiís G. FABREGA i AMAT

Aquí mateix, al Perú, on ens trobem novament,
amb la Llei d'Estrangeria, que obliga tots els estran
gers l'inscriure's a la Secció corresponent, han ha
gut d'acudir-hi tots els ciutadans no peruans, sense
tan sonat anticlericalisme revolucionan, semblava que
exceptuar-ne els religiosos.
tota llum intelectual devia de venir-nos de l'altra
Solament els religiosos f rancesos es veuen lliures
banda deis Pireneus, i els qui ens volien ilustrar a deis inconvenients que suposa l'haver d'acudir a la
llur manera, no feien altra cosa que repetir-nos el Secció d'Estrangeria, que solament podrá apreciar
que es feia en la República francesa, com si la Ilum
el qui hagi hagut de comparéixer a complir la dispo
i la llibertat consistissin en la persecució deis homes sició que mana d'inscriure els estrangers.
i de les institucions d'un ideani diferent al deis qui
Aquí també es veu la protecció que França dóna
als seus religiosos establerts en ternes estrangeres.
manaven.
Actualment, França, ens dóna un alt exemple
Ridícula paradoxa deis qui prediquen llibertat, ne
gant-la als altres.
d'organització amb les seves Setmanes Socials, que
El que mai no han fet, peró, els qui invocaven ja voldríem per a nosaltres a casa nostra. L'esperit
l'exemple de França, és explicar-nos un altre aspec cl'organització ens demostra la preparació i capacitat
te ben diferent, respecte del procedir de la Repúbli
de llurs dirigents.
ca francesa, en el tracte i consideració que procura
De més a més, tots els grans valors de la intellec
als seus religiosos, establerts en els paisps estrangers.
tualitat francesa deis nostres dies, la elite de la cul
El que passava en els temps desgraciats. d'En tura francesa, cada dia se .sent i es demostra més re
Combes i d'altres sectaris, era una demostració palesa ligiosa, i esdevé aquella élite intelectual no solament
del que pot arribar a ésser el sectarisme portat a el puntal més ferm del Catolicisme a França, sinó el
la
práctica, quan el govern d'una nació está en mans més gran exemple d'organització, preparació i sacri
deis qui inspiren llurs actes en l'odi sectari que en
fici, posats al servei de la causa católica.
eén el foc de la persecució, i així el món podia,con
I, ara diem nosaltres : Per qué els nostres radicals,
templar el trist espectacle que en la terra de la lli que centes i centes de vegades ens retreien l'exemple
bertat es negués aquesta llibertat a un sector respec
de França, en el seu aspecte més odiós, no ho fan
table pel sol delicte de pensar de diferent manera. ara que la flor i nata de la j.oventut francesa, ara
Aquells moments vergonyosos que venim a recor que tot el millor de la inte•lectualitat francesa es de
dar, no eren sinó l'actuació deis homes juramentats canta obertament vers el cantó de l'Església católica?
que havien pretés destruir l'obra de l'Església i deis
I és que els nostres anticlericals, si en són, és per
católics a França.
qué han estat i seran sempre sectaris i ignorants,
aixó, precisament, era el que els nostres radicals si així no fos, ja no f arien d'anticlericals, que avui
ens retreien a
cada moment. No les virtuts del poble
dia ve a ésser com una mena d'ofici de clown.
f
no
rancés,
l'aspecte simpátic d'un poble gran i pro
Si els nostres radicals, alguna vegada, sabessin
gressiu, sinó l'exemple depriment ; els fets yergo
ésser
sincers, és segur que ja no en serien de ra
nyosos, de persecució i negatius alhora.
dicals.
Amb tot, Prança, f ora de la República, donava,
com ha
Es creuen que dir-se esquerrá equival a ésser lu
donat sempre, tota protecció als seus reli
í-tunera, i l'únic que fan és cridar, baladrejar, insul
giosos, perqué jamai no ha deixat de palpar els be
tar el próxim, penó, a l'hora de l'hora, demostren el
nefieis que les ordes religioses li han procurat sem
que són : inútils per a governar, més inútils per a
pre des de qualsevol part on es troben establertes.
A Méxic, per exemple, i no anem a referir-nos als administrar, i negar als altres aquelles llibertats que
per a ells han reclamat sempre... i aixó que mai no
medievals, sinó d'ara mateix, a Méxic, repe
tnn, on els católics han sofert una de les persecu els han estat negades.
cions més salvatges, horroroses i dui-adores, on els
Si voleu mirar França, i si ens voleu recordar el
religiosos d'un i altre sexe i de tots els ordes han seu exemple, digueu sempre la veritat de tot.
sofert tota mena de vexacions que avergonyeixen els
França, en reconéixer l'error i el sectarisme deis
governants, ara mateix, tornem a repetir, solament seus homes radicals, ha donat marxa enrera i ha
els religiosos francesos no, han sof ert cap mena de tornat els seus passos a la' fe católica, i els religiosos
sempre, per tots els
rancesos s'han vist def ensats
eontratemps,
i ens assegura un germá Marista, que
ni un sol
estan
estesos,
per
la
República francesa,
que
indrets
on
deis molts collegis
hi tenen, amb per
sonal francés, ha sof ert contratemps de cap mena,
la qual, si és gran i admirada, ho ha estat i ho será
ni han
estat clausurats ni molestats per res, pel sol
sempre pels seus homes religiosos, i fins en la Guerra
f et de
Gran, foren els generals católics els qui la salvaren.
poder ostentar el nom d'Escoles franceses.

l'exemple
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Del món del freball
El pro por hivern

Els Governs estrangers donen solució al terrible

Estilles, que tant es preocupa deis dissortats obrers,
pi ofetitza un mal hivern per ells, des de la seva tri
buna de El Matí. També l'hem augurat fa temps do
lenta, económicament, nosaltres, la hivernada

prope

profeta. És cómode, i Espanya
quasi natural, culpar el Govern de tots els flagells
públics, i ádhuc deis privats, peró enguany la culpa
del Govern en la crisi actual i en la que s'anuncia,
és evident. I com que qui verament governa són els
socialistes, ells resulten, a la fi, els culpables. La Re
pública no tenia, ni té, homes per a formar un Ga
ra.

problema abaratint la vida. ? Sabrá abaratir-la el Go
vern nostre? Sabrá prescindir de sectarismes i ocu
par-se de debó en aquesta gegantina i aspra empresa?

No cal pas ésser

binet viable, de profit. Els ministres de l'actual Mi
nisteri són uns perf ectes advenedissos, uns f orçats
de la política, car nemo dat quod non habet, i prou
humilment que algun
confessa la seva incom
petencia, peró són ells qui hauran de f er front a'
la crisi, i som tots els espanyols els que haurem f orço
sament d'ajudar-los. Cal preparar-se.
Concretament a Barcelona, podem començar per
fer costat a Estilles, per ajudar la cristiana obra, ar
xi-social, de l'Institut pro Obrers sense f eina, que
és de les més positives i ben orientades i ben porta
des associacions socials que hi ha aquí i f ora d'aquí.
Quant al Govern, el primer que cal es donar-li
bons consells. No s'hi val a fer de Juan de Robles.
Arruinar el país f ent-lo objecte de tot llinatge de
proves polítiques i socials les més temeráries i esca
bellades, i viure una vida de disbauxes sobre les es
patlles del mateix país, no dóna dret a demanar-li
després sacrificis per a curar els mals f ollament cau
sats.
•

Comencin el Govern i els partits que amb ehl por,
ten el péndol de la nova situació política a viure com
cal dins la realitat d'Espanya ; deixin-se de fantasies
socialistes i de sectarismes irracionals; governin de
debó, i aleshores podran trucar amb profit a totes les
portes. D'altra manera, pobres obrers, el proper hi
vern !...

Ajupiment lógic

La Reforma

Agraria

Van passant els mesos fent i desfent el projeéte de
la R. A., que ja es mereix els honors de les inicials
de tan manotejat que es troba. I cap deis seus autors
no n'está content. Resulta, segons diuen els qui el
coneixen, un cent peus esgarrif ós. Peró com que els
socialistes no s'aturen per res, pot tenir-se la segu
retat que arribará a ésser Ilei i que es portará a la
práctica. Sembla que la minoria agrária tornará a les
Corts per tal de combatre'l.

Fet diversos
Acaben les vagues del Port i de transports que
tan incalculables danys han causat a Barcelona.
S'han publicat les regles ofiçials per a la Revisió
de Rendes de les finques rústiques, que tants de
trastorns ha de reportar a la propietat.
El Foment del Treball Nacional no descansa
en la vigiláncia, estudi i defensa deis grans proble
mes que preocupen tot el país i tots els órgans del
treball. Cal seguir-lo i animar-lo en la seva tasca.
Els carters rurals, que és la classe més sofrida
i abandonada del món del treball, haurien de treba
llar un xic més en la defensa de llurs interessos ara
que es revisen tots. Com que els Soviets de Comuni
cacions no compten per res amb els carters rurals,
no se'n recorden, si no és per f er-los cotitzar.
La "Reorganització del Ministeri del Treball"
resulta purament burocrática i a base de collocar, pel
que es veu, tots els socialistes de ploma que s'han
quedat in albis. És la táctica socialista. "Poc soroll
i moltes nous"... per a ells.
Hem vist el primer número de Tribuna Obre
ra, que, tot i proclamar-se "Setmanari d'ideologia
sindicalista", i cantar-les clares a tothom, es pot Ile
gir perqué té bones maneres i es fa interessant de
debe,. Veurem si duraran gaire, peró, mentrestant...
El nou setmanari obrerista diu que augmenta
molt a Catalunya la sindicació entre els obrers carn—

—

—

Molts obrers
seus

companys

no

saben

estrangers

comprendre per qué els
ajupint-se arreu a la

van

jornals que, no els patro'ns, sinó els fets,
imposen. O báixa de cert en la producció, o t'anca
ment de fabriques. Treballar económicament dins
d'elles, o passejar-se pels carrers sense ganes...
Aquesta és la terrible realitat i el dilema fatal deis
moments presents a f ora d'Espanya, i que prompte
arribará a imposar-se aquí. I mentrestant, aquí, vi
ga apujar sous, vinguen vagues per tal d'obligar-hi,
vinguen coaccions i sabotátges... Que heu perdut el
cap, obrers ? No, no l'han perdut. La puja constant
deis queviures obliga a pujar, correlativament, els
baixa de

sous.

Qué farem

quan els negocis s'impossibilitin pel
ruinós de la producció ? ? Plegar i rendir-nos a
les crueltats de la miséria i de la fam ?
cost

—

perols.
—

Una de les vagues que ha portat més enrenou

i més

conseqüéncies económiques desagradables,

es

la de dependents de tendes de queviures. Les alces
de sous les pagaran integres els parroquians respec
tius.
De comú acord s'han rebaixat als miners bel
gues el cinc per cent deis jornals.
La Unió General de f erroviaris anglesos ha su
prima el sou anyal de soo lliures esterlines que as
signaren al seu líder socialista, Thomas.
—
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De Re escolar
Hem llegit els extractes publicats per la premsa
del discurs pronunciat a Terrassa per En Marcellí

L

PER

d'Instrucció Pública,

ja de

J.

sempre el més
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DE B.

desgraciat

d'Espanya.

Domingo,

En Marcellí, Domingo vol arrabassar la fe cris
tiana del poble ; per aixó vol donar mestres no ja
solament laics, sinó irreligiosos. Vol procedir en el
primer ensenyament segons els metodes lents, peró
finament hipócrites, de la Institució Lliure de l'En

programa.
Si dolenta fou la cega obediencia, ádhuc en l'ex
PressiO del pensament, que en molts aspectes ens im
posá la dictadura, molt pitjor és i será aquesta dic
tadura del Déu-Estat, que, ofegant tot sentir parti

senyament.

el dia primer del corrent, que, segons hom
din, es una síntesi ideológica deis seus plans des del
Ministeri d'Instrucció Pública.
L'estatolatria que ha envait Espanya com a re
acció a la dictadura militar, és el substractum del seu

cular i individual, ens vol imposar sota l'aparenga
de democrácia, una ideologia plebea, incapag de re
muntar-se, per naturalesa, a grans i enlairats ideals.
Está bé de combatre l'analf abetisme. Peró no hem
pas de creure que perque dintre de tres anys
se
gons promesa del Ministre
s'acabi a Espanya el
no saber
llegir ni escriure, la cultura patria hagi gua
nyat alguna cosa en la cultura mundial.
Els problemes de cultura són quelcom més compli
cats que la resolució del problema de l'ensenyament
Primari. La ciencia res no hi guanya en haver-hi
cent mil ciutadans més o menys que sápiguen con
fegir i escriure bé o malament llurs noms.
Les qüestions de cultura s'han de portar a les
Universitats, als laboratoris científics, en els quals,
Prescindint d'una certa tendencia practicista, hi ha
in els mitjans suficients per a aclarir les grans qües
tions de la humanitat, els problemes socials en els
eus aspéctes filosófics i económics, l'apreuament
dels invents científics, els assaigs de noves orienta
cions f ísiques i químiques ; en una paraula, que es
Pugui afegir. quelcom al progrés científic mundial.
Prou que trobem, certament, cars els drets de
matrícula, d'exámens i; sobretot, de títols acadernics ;
en aixó tothom hi está d'acord. Peró aix6 es
un breu Decret d'Instrucció Pública, cosa que
Per ara no sabem l'hagi publicat el senyor Domingo.
Que aquest senyor desitja multiplicar la ciencia,
difondre la cultura. Ens está molt bé. Llavors, que
cornenci decretant la llibertat de la segona Ense
nYança. Que cadascú estudii com i on vulgui, que
se
suprimeixin els exámens i el títol de batxiller, i
que per a ingressar a les Universitats s'exigeixi sola
inent dos o tres exámens de suficiencia per a seguir
els estudis de la Facultat escollida. Llavors aplaudi
rem el Ministre.
Llavors sí que es podrá f er una selecció científica.
hUs alumnes deis Instituts posats en competencia
anib els que hagin estudiat en collegis particulars, o
en llurs
própies cases, o bé alternant el treball amb
l'estudi, sense preguntar-los on han estudiat, ni en
quins llibres han apres.
....Que els resultats práctics de l'Institut-Escola de
sladrid vol generalitzar-los a tots els Instituts d'Es
Panya, que per fi f óra la consagració del batxillerat
humanista. Nosaltres també aplaudirem.
—

—

resol•amb

•

Perb, malauradament, altres són les intencions
d'aquest rnestre que regeix els destins del Ministeri

La revolució anticatólica d'ara n'és fila de la Ins
titució Lliure. Aquesta és la mare de la majoria deis
anticlericals científics que ostenten el poder repu
blicá.
Solapadament ha anat protegint tot el jovent més
llest, el qual, mancat de f ormació religiosa i vençut per
un ideal científic fals, li ha lliurat llurs consciencies.
A imitació de go, f et en els ensenyaments supe
riors, En Marcellí Domingo vol forjar ara un poble
nou, un poble sense creences. Ehl i els seus com
panys articlericals volen elevar -el mestre rural i de
poble a una categoria superior al sacerdot, al Rector,
perqué el substitueixi en la direcció social del poble,
i suplanti la teologia católica pel naturalisme
cru i anticristiá.
Suprimir el capellá, arrencar les creences, lloar la
cultura materialista, afalagar la sensualitat sota l'as
pecte de necessitat fisiológica, acostumar a viure sen
motllos amb qué volen
se Déu : heus aqtú els nous
per
de
l'escola laica i única.
mitjá
formar el poble
*

*

*

senyor Ministre no desitja cul
cultura
neix de la llibertat. En bona
tura, perque la
hora multipliqui les escoles, els Instituts, rebaixi els
drets de matrícula, suprimeixi. radicalment tot dret
de Títol, porqué sempre hem cregut un absurd que el
reconeixement públic i universitari de la capacitat
científica exigís alguns centenars de pessetes. Ja pa
garan més endavant la matrícula d'exercici els qui es
dediquin a la professió escollida.
Peró, escola única, escola en la qual sols s'ense
nyi un programa, l'anticlerical, l'odi a Crist i a la se
va
Església, aixó no és propi d'un República sinó
d'una dictadura roja, d'un imposició bolxevista.

Certament, que el

OBRA INTERESSANTISSIMA

L'ánima de Santa Teresa

de

Jesús

Infant

poi

P. Ignasi Casanovas, S. J.

Foment de Pietat
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Els fets
Assemblea de 1" Acció

Popular"
tingut lloc a Montserrat, durant els dies 6, 7 i
8 d'aquest mes de novembre, i no es pot desconéixer
l'empen.ta que ha pres aquesta entitat en la tercera
época del seu desenrotllament.
Ha

inscripcions

de socis augmenten cada dia en
les Instes, i els adherits a l'Assemblea passaren deis
dos cents, nombre extraordinari si es té en compte
que anar tres dies a Montserrat suposa per a molts
un sacrifici, i més en la present
época de l'any.
A l'Assemblea de Montserrat hi han estat discu
tits temes socials interessantíssims. El conjunt de les
seves ponéncies i conclusions, aprovades
després de
f orta discussió en molts casos, constitueixen un cos
de doctrina ben remarcable.
I,'entusiasme ha estat, per cert, ben palés. Els es
perits cristians. de la nostra terra consideren que ja
és arribada l'hora de la intervenció d'un organisme
católic, dirigit per homes competents, en les comple
xes qüestions socials del moment present. I si
bé és
cert que la influéncia obrera hem de trigar molts
anys a poder-la exercir, és també veritat que si no
comencen a fressar-ne el camí, mai no correrem el
perill de recórrer-lo fins al seu final.
Saludem, dones, amb goig aquesta nova etapa
d'Acció Popular.

A

SOCIA

nous

desfeta actual. I
imitat a Espanya.

no

Un remei que
Sembla que

l'exemple sigui

tolerarem que

no

darrera hora

ho és

tracta d'introduir en
la Constitució alguna modificació, més aviat práctica
que teórica, que pugui satisfer a tots. I aixó a base
d'unes modificacions que sembla ha exigit el senyor
Alcalá Zamora per a acceptar la Presidéncia de la Re
a

es

pública.

No n'hi ha prou amb aixó, certament. Si les mo
dificacions no són suficients. per a treure de la Cons
titució tot el seu esperit sectari, la supressió decretada
de certs Ordes religiosos, la seva negació de la Ili
bertat d'ensenyança, el deixar les qüestions de ma
trímoni per a una llei civil especial, etc., no han de
satisfer ningú.
Davant les atrocitats del text constitucional, no n'hi
ha pas prou amb lleugers retocs ni amb solucions
práctiques. És necessari treure tot alió que resulti
partidista i antiliberal. I si no és aíxí nosaltres, i amb
nosaltres tots es católics, mai no podrem restar sa
tisfets.
I la campanya revisionista haurá de continuar per
damunt de tota altra campanya.,
Hem arribat a un moment en qué les mitges tin
tes res no signifiquen. Volem posicions netes i cate

góriques.

La campanya revisionista

seguida amb el máxim interés per tots els ho
que tenen consciéncia del moment actual i de les

És
mes

necessitats.
És f orta i dura arreu d'Espanya. Al Nord la cam
panya ja és feta de temps. A Castella está arborant
totes les consciéncies rectes i amants del dret.
I a Catalunya no l'hem de deixar pas de banda.
És cert que els partits catalans de dreta han donat
el seu ajut i el seu estímul. Peró quan es tracta d'una
campanya per a la qual volen obtenir-se tan artes
finalitats com en aquesta, és precís que no hi hagi
sois l'adhesió deis partits, sinó que aquests la pren
guin com a base primordial i l'ajudin amb totes les
seves forces.
Els greus atacs a la llibertat de tota mena que
conté el text de la futura Constitució, la converteixen
en un document de partit, peró jamai en la llei f
ona
mental de tots els espanyols.
I una Constitució que no estigui d'acord amb els
principis dels més importants sectors ideológics d'un
país, ho será tot menys Constitució política.
El míting del teatre del Bosc f ou cosa exultant.
Peró poc ho seria si no el seguissin un conjunt d'al
tres actes, conf eréncies, mítings, discursos, articles
periodístics, que f ormessin l'ambient necessari per
a demostrar que aquesta Constitució no és ni pot és
ser la nostra.
No admetem la teoria dels fets consumats. Aques
ta teoria és la que portá els católics de Méxic a la

Acaba de sortir

PSALTERI

seves

TEXT

VERSIÓ

DE

LA VULGATA

CLEMENTINA

L'ORIGINAL HEBREU
DE LA COMISSIÓ DE
« OBRA DEL
SANT EvA
DE

I

NOTES

El Psalteri, o Llibre deis Psalms, forma part del
volurn IV de LA SAGRADA BIBLIA, en cure de publica
ció. Aquest volum está integrat pels llibres:
PSALTERI, PRO VERBIS, ECLESIASTA, CANTIC DELS CANTICS
de publIcació Immlnent. Les ánsies fervoroses maní
festades pel nostre poble fidel, 1 especialment per la
clerecia, de veure prompte en les seves mana aquest
ilibre utilissim, ha motivat la seva publicadó a part.

IMPORTANCIA DEL PSALTERI
Si la Sagrada Escriptura és, en son confunt, el gran
'libre on la divina Providencia ha voigut deixar-nos
la seva revelació escrita, el Psalteri de David ve a
ésser com el cor d'aquest 'libre. Eh resumeix en certa
manera el mes bo 1 més bell d'aquesta obra divina. SI
és el compendl millor de la Llei Antiga, és també la
mIllor preparad() de la Llei Evangélica.
De més a mes: el Psalteri excelielx sobre ele altres
!libres santa com a llibre d'oració litúrgica. Amb eh;
Psalms Déu ene doné la manera de lioar-lo 1 glorifi
car-lo dignament. Per aixtb ele psalms constituiren
l'orad(' litúrgica del poble d'Israel. Que elle *quin
també una ~ció predilecta del nostre poble criada,
com són una oració d'arta deis sacerdots.
NOTA. Atenent a PIndole especial craoluest Ilibre, la versIO as
Iota directament de l'original hebreu, amb l'anotad() de les variente principals deis tax 1 de la Vulgata. Segueixen el textun
Index numbric deis Psalms, un Index altabetic 1 un Index de MIS
argurnent I distribucl6 en el Brevlari Roma.
—
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J. CIVERA I SORMAN

concebre que les boires del

de la

con

sota

d'ell les impureses de la vida.
Estás trist perqua has oblidat que totes les
obres humanes són imperfectes. No et deseo
ratgis i segueix treballant. Naturalment que fan
mal els personalismes, pera al capdavall és natu
ral que existeixin. rs molt difícil que rhome deixi
de banda les passions que entenebreixen els seus

ulls.
Et planys que no hi hagi una mica més de ge
nerositat i d'abnegació. Aquest és un mal que ja
ve de lluny. Les entitats alcen una muralla al seu
entorn, i es combaten entre elles, oblidant que tots
els esforços van dirigits a un mateix fi. En comp
te de demanar la collaboració a tots els elements
que poden contribuir al triomf de la nostra causa,
eliminen tots aquells que els fan nosa; i en comP
te de formar un nucli poderós converteixen les en

d'una

tertúlia d'amics.

en

tro bar-vos

fera, fésSiu relogi de la boniquesa

pell i de la llu'issor deis seus ulls, en
d'esquinear la vostra carn s'ajauria nia
vostres

peus.

Ets tambel massa independent. Tu invoques
constantment la teva independancia, i el món no
vol homes independents. Si 'ets una mica obser
vador, veuras que únicament hi ha un petit nu

cli d'homes que emergeixen d'entremig les mul
tituds. Per dir-ho más clarament: hi ha molts
ramats i pocs pastors. Cada home que es consi
dera dirigent, vol tenir al seu entorn un rama!
d'homes. Tu mai no has volqut formar part de
cap ramat, i els paslors s'han indignat. Han vist
que seguies la carena completament sol, allunyctt
dels ramats, i els rabadans i els pastors t'han

apedregat per fer-te

caure.

Malgrat rhostilitat dels teus amics, segueix
treballant sense defallences. Els cristians no han
de treballar per

aconseguir radmiració

deis ho

meu, veure's
mes. Quina alegria más gran, amic
perseguit injustament! Creu-me, allunya del teu
esperit el pessimisme, i torna altra vegada a ésser
optimista. Si algú et fereix, segueix impertor
bable el teu camí, que ja arribara el dio que es
fara justicia als qni hauran treballat per la causa,

sentiment.

de Crist. Mentre plani damunt el teu cor la pan
cristiana, no temis el món. Un home que porta
invencible. Segueix
a dintre la llum de Crist, és
alt,
i estima fins els
am
cap
ben
caminant
11 el
tus adversaris. No et sclpiga greu d'haver esti
mat massa. Si algú t'esquinça la carn amb una
arestct, ofereix-li una rosa.
Riu-te dels vanitosos. Hi ha homes que s'han
encimbellat molt amunt i faran una caiguda es
trepitosa. De vegades el vent s'emporta, sota les
leascensió és
seves ales, les tulles seques; pera
vent,
el
les fulles
pastsatgera. En plegar les ales
ami. El
damunt
pols
del
la
volanderes cauen
rnateix passa amb els vanitosos. Una ventada els
gravetat els fara caure.
va encimbellar, i la llei de
les escales a poc
meu,
pujar
preferible,
amic
rs
corren
es fatiguen aviat i cauen
qui
poc.
Els
a
ven çuts. D'enea que hi ha homes dctmunt la ter
ra, calcula, amic meu, si n'hi han hagut de vani
tosas! jOn són aquells homes que es considera
s'havien coronat amb les
ven superiors als altres i
multituds? S'han con
davant
les
prapies mans
de
pols
i de cendra.
una
mica
vertit en
vanitosos
es construeixin
que
els
Deixa, dones,
humanitat
els admiri. La
perqua
la
pedestal,
un

No comprens, amic estimat, que siguis comba
tul' Per aquells qui haurien de defensar-te. Ets
intebligent i efusiu, pera tens un defecte molt greu:
ets rnassa sincer. La sinceritat ési una doneella

enlairat, más estrepitosa sera la caiguda. No cal
combatre els vanitosos perqua caiguin. Quan. arri

en

una

Els sectaris s'uneixen per combatre l'adversa
i nosaltres perdem el temps barallant-nos mú

tuament. Cada entitat és un petit reialme. Si no
Us Poseu a raguait, us fereixen per respatlla. Tens
molta raó, amic meu, quan afirmes que haurienz
de deixar de banda els personalismes i treballar
conjuntament per al triomf deis ideals que tots

defenseM.

espectacle

trist el que donen al
Les
l'anees han de ser
nostres mies.
vir Per combatre raclversari, i no ramic que
no ens ha fet cap mal. Potser passen aquestes
coses perqua ens preocupem de la formació de
ia
intelligancia i de resperit i deixem de banda
el sentiment. L'hem menyspreat massa el s'enti
ment. Sovint trobeu homes molt cultes, que els
donarieu molta feina si elsi demanéssiu on tenen
el cor. El cristia hauria d'ésser rhome más huma
de la terra. Els qui tenen el cor eixarrat no
són, cristians. Si estimeu Jesucrist, estimareu tan
be els homes. Fixa't amb els sants, amic meu.
4mb les ales de roració saben arribar fins a les
Portes del cel, per() tots són humaníssims i tenen
cor amorosissim. Naturalment que no hem
d'ésser sentimentals, pera no podem prescindir del
gun

molt

És

un

deis

bonica, pera singú

no

la vol.

Quan algú

et

?mana un consell, és perqua l'afalaguis. Si li
dius la veritat s'enut jara. El món avorreix la sin
ceritat i estima la hipocresia. L'hipdcrita sap f e
rir-te amb la ma enguantada. Jo no sabria pas
aconsellar-te que deixis d'ésser sincer. És pre

ferible

que tot el que

tinguis

al

cor

tinguis
desitia
rafalac! Si
ho

també als llavis. Hi ha molta de gent que

que
.

caldria esgrimir

seva

compte

pessimisme

Planin damunt el teu esperit. Per qua estás
tristat? Alca el cor ben amunt perqW passin

titats

no

contra d'elles armes occiclores. Si

nyagamnent als
No

dominar-les

a
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rafalaguin.

Oh! la

suggestió

de

les feres comprenguessin el sentit de les

nostres

ridícula exhibició; no /durara gaire. Vindrá un
ihagin
dia que rodolaran per terra. Com más

no podrá evitar la seva cai
i sigues ben humil. Ës
la
vanitat
guda. Avorreix
les
teves bones obres i no
premiar
qui
ha
de
Dél4
els homes.
Cada vegadct que et 'fereixin, conserva la sage
ta que hauran clavat damunt el teu pit. Si en tens
gran alegria qua« et
un bon feix, tindras una
presentis davant de Déu, amb les mans plenes
de sagetes. No oblidis que al cel s'hi arriba pel
camí del sacrifici i del dolor.

bi la

seva

hora

ningú
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Comentarís
Lluís Venillot
El centenari del primer article que va escriure Ve
nillot, el més famós deis periodistes catalics france
sos del passat segle, l'ha celebrat el món intellectual
francés com un deis fets més remarcables, en el seu
ordre, d'aquells temps agitadissims en qué veié la
llum la primera pagina del gran llibre que formen els
treballs periodístics publicats després per Venillot.
Venillot fou, primer que tot, periodista, i blancs
i negres el tenen a França pel caporal deis seus pe
riodistes, i deis periodistes del món. Tant, pera, com
les seves dots periodístiques, destacaren les de pole
mista. Tampoc no se sap de cap altre del seus temps
que el superi. Hom gosa a dir que ni de lluny s'hi
atansi. Fou també

un

infatigable i

home.

tot

un

gran

literat, i

un

treballador

Pera, sobretot, fou

Per de prompte, racord de Lardy priva el proba
ble accés a la PresidIncia de la República, a rheroi
polític i autor moral de la Setmana Trágica barce
lamina, de tan horrible memória.

La ciutat de les flors
Valéncia disputa a Barcelona el títol de ciutat de
les flors, tant cona Niça, que el té ben guanyat; pera
cctldria que els jutges, per discernir tan joliu títol,
visitessin Barcelona la Diada de Tots Sants i el
subsegüent Dia deis Morts. Les nostres Rambles no
tenen parió al món en tals dies. No. Bis forasters
que les contemplen en queden embadalits, i els bar
celonins se'n senten justament orgullosos. Verdment,
Barcelona és la ciutat de les flors, i si no fossin les
bombes i les pistoles
Les flors que emplenen, sobreixint-les, les Ram
bles, en tals diades, en nombre podríern dir infinit,
tetes, en la dels morts, adornen els Cementiris de la
urb-s, cobrint-los materialment de creus, de pomells
i de corones. El Cementiri nou, de Montjuk, de
l'Oest —tants de noms pot tenir1
queda com un
enorme altar dedicat als Difunts,
en el qual la Na
tura i l'Art se'n disputen radornament, i amb quina
puixança i gentilesat
Ens deia un estranger molt illustrat en contem
plar-lo: "No sé de cap necrópoli tan formosa con)
aquesta. Tal volta rúnic defecte és résser-ho massa."
1 és la veritat. Un conjunt de meravelles sota tots

un catblic exemplar.
Amb els seus ulls sempre fits a Roma, antb les se
ves
orelles amatents a la paraula del Papa, armat
de totes armes per a lliurar el bon contbat, el lliurá
estrénuament durant mig segle, contra els enemics
de rEsglésia, sense descans, sense afluixar nzai, amb
una intransigéncia i una impetuositat que li donaren
carácter i alçaren contra d'en unari-linba crenemics
implacables, potentíssims, que no el deixaven des
cansar ni en vida, ni en mort. Val a dir que no perdé
cap batalla qui tantes i tan ernpenyades en dona per
Crist i la seva Església durant mig segle.
Fou el mateix Pare Sant, Pius XI (el Sant) qui
volgué batre's per l'honra de rimmens escritor ca
tólic, vindicant-lo de totes les calúmnies de qué fou• conceptes.
.Si Barcelona tingués alió que se'n diu "bona
víctima, proclamant els seus altíssims mérits, i de
prem
sa",
aquí i fora d'aquí, el Cementiri de .Montjuic
clarant-lo fill benemérit de l'Església Católica. Mai
fóra tan visitat com el de Génova, de fama universal
no s'ha dit de cap seglar, per cap Sant Pare, ço que
en
document memorable digué de Lluís Venillet
Pius Xé, el Sala. Aquest document pronostica un no
Un article d'En Cambó
llunyá procés canónic...
—

Fruit

primerenc

primer fruit de la campanya católica revisionis
ja podem dir que está a p-unt de caure en les nos
tres mans. El president de la República espanyola,
elegit en el ja 'famós banquet de Lardy, D. Nicet
Alcalá Zamora, és el primer fruit d'aquesta campa
nya. El Govern, per fi es va donar compte que calia
tirar enrera, que la facécia sectaria de la Constitu
ció no podia tirar avant sense comprometre la vida
de la República, i s'ha ajupit a rimperi indefugible
El

ta

de la realitat. El senyor Alcalá Zamora és un revi
sionista palbs.
No és ara ocasió oportuna de retreure, al candidat
oficial a la primera Magistratura popular, les cir
cumstáncies inesborrables que u barren lagicantent el
camí. Les "impureses de la realitat", de qué parlava
anys ha Cristi Martos, alguna vegaba han de bande

jar-se...

Es titula "El Pánic i la Confiança", i és un pa
fotográfic, per dir-ho així, de restat pre
sent de la crisi económica
mundial, de, les seves
arrels i de les seves principals derivacions i efectes.
Al costat d'aquesta crisi vital n'hi ha tantes d'altres
com manifestacions
harmaniques té la vida social, com
interessos vitals té la humana civilització. Tot esivi
en crisi.
Des del superior pum' de vista en qué es colloca el
senyor Cambó, el Ránic es mostra com a causa espe
cial de la crisi que posa en perill la immensitat de ri
queses acumulades per llargs segies de treball i de
sacrificis, i ádhuc la vida social, i el Pánic no té més
remei directe que la Confiança. El senyor Combó
dóna remeis i consells, molt dignes d'ésser atesos.
D'aquesta crisi ja'n'han parlat el Papa Puis XP,
lluminosíssimament i Hoover, amb sentit purament
ianqui; Poincaré, cridant a la unió de tots els pobles
civilitzats per a resoldre-la, etc., etc. La veu d'En
Cambó no hi dissona pas gens en aquest alt cor d'e
minbncies mundials.
norama
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JOSEP CASANELLES, PREV.

MÁ DEL LI:ADRE

Cal parlar inclús i particularment de la tná del la
dre. I no perque jo en sigui delator. L'hora s'ho por
ta. Sense cap dubte, en l'hora present, el major nom
bre d'atemptats es cometen contra el manament seté,
Si tal volta exceptués el renegar i potser també el
fornicar. Més encara, sernblaria que l'atemptar contra

el sete manament s'hagi introduit com de moda dins
certs sectors de la societat, fins arribar a f er-ne ca
racterística seva i una própia necessitat. Inclús tro
ben com donar-li noms atenuants i també noms que
sonen bé, sense significar res de bo. I en fan la pró
pia tesi del viure.
A Inés a Inés, a voltes hom arriba momentániament
a tal
confusió d'idees i de circumstáncies, que per a
clistingir es necessita tota la perspicácia i tot un f ons
de bonesa de cor.
COM si reproduissin crisis de la societat dels ho
mes remembradores de la crisi del Calvari. Calia ales
hores confondre i qualificar péssimament el Just. Per
tal despullaren el Just, el clavaren damunt la creu,
patíbul d'esclaus i ávols malfactors, i el crucificaren
en mig de lladre i lladre.
La deria aquesta és la que se'ns indica en el llibre
de la Saviesa en presentar la quimera amb qué l'in

illst mira el just, sense poder-lo comportar : "Vegem
si les seves Paraules són verídiques, provem qué se li
ésdevé. Car si el just és fill de Déu, el socorrerá i l'a

franquirá

de les grapes deis

seus

contraris. Fem-li

requesta amb ultratge i turment, així reconeixerem
la seva bonhomia i judicarem el seu comport. Dam
nem-lo

a

mort

vergonyosíssima,

li será el retret de

própies paraules. Talment discorrien, i s'en
ganyaven, els havia encegat llur dolenteria." L'indis
cret dirá: "Que no será, que l'Herodes ens l'hagi
les

S

A

seves

tan envilit entre lladre i lladre?"
Per aquesta raó, per proclamar perillosament la
dre al just, l'idiota i el malevol ens veiem obligats a
Parlar de l'escamotejadora má del lladre i de l'ávol
pretensió de l'esperit del lladre, que vol dissimular
l'ésser eh l criminós, amb el pretés intent de declarar
al próxim de la própia condició.
Pot ell despullar el just d'avui i fins crucificar-lo
entre lladre i lladre, peró nosaltres cercarem molt
amatents el declarar !ladre el de la dreta o el de l'es
guerra del just, i molt més singularment l'atempta

crucificat

OCI

glória i de poder de Déu, així com el seu Esperit, en
vosaltres reposa. Més que ningú de vosaltres sofrei
xi coro a homeier, o com a lladre, o coro a malfactor,
a cobejós deis béns d'altri."
El crista de debe) no n'és, de lladre, i cerca no so
frir coro a lladre, i si és possible, encara menys per
la calúmnia de tal. Per tant, s'ha de parlar de la má
del lladre autentic, per a distingir.
O

COM

L
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QUI ÉS EL LLADRE ?
Dins fatídica qüestió em veig embolcallat. Per a
frenar la passió de l'escriure o del dir i no relliscar,
jo cercaré en f onts de doctrina, ni que sigui per a
parlar d'unes mans tan vils coro les del lladre.
Qui és? Recordeu la parábola del bon samaritá?
L'home davallava de Jerusalem a Jericó, caigué en
mig de lladres, el despullaren, el nafraren i el deixa
ren mig mort.
"És bona veritat : qui no entra per la portella dins
la pleta de l'ovellar, sinó que hi salta per una altra
banda, aquest és

un

lladre,

un

robador... El lladre

no

compareix sinó per robar, occir, anorrear..."
Que n'és d'amargosa aquella queixa del bon Je
sús: "Són eixits a agafar-me coro contra un lladre
amb glavis i garrots? Prou bé aquesta és l'hora i
l'esplet de la tenebra."
Abans d'ésser crucificat entre lladre i lladre, Je
sús fou comparat a Barrabás, i l'evangelista ens en
fa d'aquest una pessima qualificació, en dir : "Peró
hi

el Barrabás

era

lladre."

Jesús agonitzava i el lladre empedernit l'insultava,
acongoixant el con llatzerat del bon Jesús. Benaura
dament encara per a eh, el convertit i penedit llan
çava el crit i deja: "Aquest cap avolesa no ha comes :
nosaltres sí que rebem la punició condigna de les
nostres malifetes." I la conf essió hi valia : "És bona
veritat, avui estarás amb Mi al paradís."
A voltes el lladre és com la imatge mateixa de la
mesquinesa i de l'home roí. Judas fa .el seu paper
propi quan la Magdalena besava i ungia penedida els
peus de Jesús amb l'ungüent odorant i preat i els
rentava amb les llágrimes de la contrició i els hi

hi

eixugava amb els propis cabells. Judas retregué els
pobres, peró Sant Joan, l'evangelista de la veritat,
qui bé el coneixia, ens diu : "Ehl tal digué, no perque
ansiegés dels pobres, sinó perque era lladre. Ell tenia

la bossa i per tal dula el que hi tiraven."
L'enviliment del Judas d'aleshores hauria de con
fondre avui rnolts deis administradors de la bossa,
del comú.
Jesús, amarguejat d'esperit en els atris del temple,
el
deia als traficants de cosa comú i cobejosos dins
Vosaltres
d'oració.
Temple
és
rneu
Santuari : "El
convertiu
l'heu convertit en coval de bandits. No
rnercat."
de
una
llotja
pas la casa del meu' Pare en
"perills
aquells
retreu
propi,
ens
Sant Pau, en mera
Corintians
la
primera
als
lladres..."
i
a
de part deis
posseiran el
diu : "Ni els lladres, ni els avars no
reialme de Déu."
Allibereu-nos, Senyor, deis lladres !
Si entre ells hem de viure, us en farem retret
mérit propi.
com Sant Pau en

dor,
Sant Pere, alligonat a bastament i alliçonador de
Pregones doctrines, ens convida a compartir °els so

friments del Crist : "Si sou injuriats pel nom de
Crist, venturosos sereu ; car el que hi ha d'honor, de

A

Curs bíblic
donará en l'Institut de Cultura
per a la Dona un curset bíblic: La dona en la Bíblia.
Diumenge, dia 15, al ,matí, el Dr. fosep Casane
lles, Prev., exposará : Eva. Creació d'Adam i Eva, la
dona i la mare deis humans. Benaurança del paradís.
Fallida i enaltiment de la dona. El pecat original i la
redempció. El dolor i la mort del cos i de l'ánima.
Eva 1 els seus fills Caín i Abel. La filiada d'Eva.

Aquest hivern

es
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volgués dir doll. Peró si el bastó ehl tot sol i de la
própia empenta, travessés cent quilómetres, o
si el punyal es despengés tot sol del clau
que el sub
jectava a la paret i occia un home tot saltant per la
finestra, l'incident no fóra mica humá. I si el pri
mer home, en lloc de
fer-ne caure un altre a cops de
bastó, el fes caure en el negoci, mane jant moneda
invisible en un banc -situat a un milió de quilóme
seva

EL MATEIx... PERd EMPITjoRAT, per G. K.
Chester
ton.
Revue Catholique des idees et des faits.
9 octubre 1931.
—

tres, l'incident no fóra humá. I si en lloc de clavai
de la f eblesa del capitalisme ?
el punyal en el cor del seu senyor, el f es morir poc
que no té res a veure amb el que dóna
a poc
per l'estómac, comprant i venent trOssos de
f orga al bolxeviquisme. El capitalisme no s'ha
pas
paper
en una ciutat situada
ensorrat pels atacs del comonisme, puix a
l'Europa tatnpoc no fóra hutná. El als antípodes,
occidental el cotnunisme mai no l'ha atacat. El comu
capitalisme n'estava pie
d'incidents d'aquesta mena. Consistía en una xarxa
nisme, parlant estrictament, amb prou feines hi exis
i un embolic d'influencies estrangeres i Ilunyanes,
tía. El comunisme només ha atacat en 'l'Europa orien
per les quals els homes podien controlar-se, agaf ar
tal on el capitalisme, própiament dit, gairebé no
se 4 fins ferir-se els
existia. I no hi ha cap cosa que així refuti els argu
uns als altres, sense poder apel
lar a cap llei ni a la ilibertat. En• resum, aquesta so
ments deis marxistes que el fet d'haver triomf at allá
cietat d'argent i máquines, de control i credits, de
on, segons ells mateixos, no hauria hagut de succeir.
papers i tikets, etc., no era pas una societat natural,
La victória de llur causa tirá per terra llur teoria.
Segons el fatalisme económic per ells proclamat, el com no fóra natural una societat en la qual els ho
mes lliuressin llurs carnes a un
tnés perfecte socialisme havia de succeir el més
usurer sde tres peus,
per
o donessin per penyora els
fecte desenrotllament del capitalisme en
seus ulls, o donessin 114rs
dents al cobrador de contribucions.
lisme intensificat deis paisos occidentals. Ell'industria,'
comunis
me venceria el capitalisme
Heus aquí la malaltia mortal del capitalisme. Peró,
allá on aquest fóra més
capitalista. El marxisme capturaría la indústria allá en aquest cas, que hem de pensar del bolxeviquisme ?
on fóra la més
industrialitzada. En realitat no la Si el bolxeviquisme está realment condemnat a con
capturá sinó en un país molt lluny d'ésser industria
querir el capitalisme, está també condemnat a morir
litzat del tot ! El socialisme vencé en un país endar
de la mateixa manera que el capitalisme. El capita
rerit i bárbar, sotmes a nombroses formes de tirania. lisme admira la máquina i la maquina separa l'home
Hi regnaven també diverses formes de comunisme,
de la seva obra i 11 arrabassa de les mans el
seu ofi
aquella mena de comunisme entes i practicat pels ci. El bolxeviquisme sembla adorar la máquina, ce
salvatges i pels animals. Si les abelles i els castors lebrant els seus enginys com gegantins ídols d'acer
els sotmetessin a Comissaris, llur rutina social
fins en el seu art i en el seu cant, probablement amb
po
dria continuar sense modificació, peró no hi podrien
el mateix ef ecte final en l'art i en el cant. El
capita
trobar la prova de que la fase ideal del socialisme
lisrhe feia l'home dependent d'ordres
financieres
succeeix immediatament a la fase intensa de l'indivi
de permisos industrials donats sovint per un
amo
dualisme.
llunyá i despótic. El bolxeviquisme fa l'home total
ment i abjectament dependent d'ordres i permisos
Creure que el socialisme destrueix el capitalisme#,
és f er massa compliment al capitalisme
igualment donats per amos encara més Ilunyans i despótics.
com al mateix socialisme. El capitalisme mor
El capitalisme tendia, més i més, a formar ente
per
causes internes ; per les seves própies malalties
ses i
a constituir monopolis
que deixaven l'home
mo
rals i mentals ; mor visiblement en immenses exten
cada dia menys lliure per a guanyar-se la subsistén
sions, particularment als Estats Units, on un animal cia. El bolxeviquisme, per definició, no és res més
tan salvatge com un socialista, és prácticament des
que un sol i immens monopoli en el qual no es deixa
conegut. El capitalisme ha d'ésser molt feble
a l'home, al peu de la lletra,
cap llibertat en ordre a
d'es
perit si s'enllangueix sota la simple amenaça d'algun triar la f ont de la seva subsistencia. El capitalisme
socialista de les fronteres fangoses de la Siberia! estava lligat a un parlamentarisme corromput i gas
En realitat no es tracta pas d'aixes puix els diaris
tat, en el qual el ciutadá particular tenia molt poca
capitalistes han deixat sempre ignorant el món ca potencia governamental, o poca influencia damunt els
pitalista de tota amenaga que fos real. Aixó s'ano
qui governaven. El bolxeviquisme posseeix una eons
mena ésser optimista.
titució curosament i deliberadament concebuda per tal
El capitalisme no mor pas sota els cops de l'ac
d'arrabassar al ciutadá particular tota probabilitat de
ció directa o de la revolució, el capitalisme mor d'op
governar o de tenir alguna influencia llunyana da
timisme i altres vicis. D'altra manera : mor d'hipo
munt els seus governants. Finalment, el capitalisme,
cresia i vilesa; mor per anomenar les coses amb
grossefament i amb mala traga, descobrí gradual
noms falsos i repugnants ; per prohibir als bornes
ment que havia cobert el país de
tallers i de abri
d'Estat de tractar les coses tal com elles són ; per
gues i sovint inundat estultarnent el món amb els
estimular els comerciants a tractar les coses com ells
seus
productes. El bolxeviquisme declara a tot el
se les representen i fan creure
món, a plena veu, que es vol consagrar a omplir ple
que són. Per?), per
damunt de tot, mor per inhumanitat, que és cosa nament el seu país de tallers i
inundar la terra deis
diferent de crueltat. Hi ha hagut molta crueltat a seus productes. En poques
paraules (ni m'atreveixo
Rússia abans i després de la revolució. Quan un rus
a dir-ho xiuxiuejant) el
bolxeviquisme, em sembla,
bastonejava un altre rus, o quan un pages enf onsa
Ji falta una mica d'originalitat.
va el seu ganivet al pit del seu senyor i amo,
l'inci
El capitalisme davalla i l'última fase de la seva
dent era humá en un sentit, peret no pas hutná que
davallada s'anomena bolxeviquisme.
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Junta d'accionistes del Banc d'Espanya tan con
correguda i espaventada com l'última. Veritat és que
una

ministre d'Hisenda com
apuntés els interessos
deis accionistes. Pobres accionistes, si no fan bondat !
El decret de la Presidéncia sobre els funcionaris
públics, que és una reproducció de l'obra d'Azafía
en la destrucció de l'Exércit, és encara objecte de
tot llinatge de durs comentaris. Es creu que es mo
s'havia conegut

no

Prieto,

un

que tan resoltament

—

el tribunal del

ac

Jurat. És poc

rnenys que declarar el "crim lliure".
S'ha alçat la suspensió deis diaris militars.
La firma de l'acord comercial f ranco-espanyol
dona lloc a fatídiques prevencions sobre la sort de la
—

—

nostra

riquesa vinícola.

tats acaba
—

mo

la Comissió de Responsabili
Catalunya amb més soroll que

Una delegació de

profit.

d'operar

a

L'Alcalá Zamora declara que són tan dolents els
que s'empren per a construir la Constitu

materials

que caurá tota sola.
Es critica f ortarnent que, estant funcionant les
s'hagi publicat per decret la greu reforma del

Corts,

f uncionariat oficial.

Un judici de Melquiades Alvarez : "Aix6 va
en pitjor." Peró hom II ha respost : "Qui mes

de mal
que ehl

té la culpa?"
multipliquen a Espanya les Associacíons
le Pares de
Familia, peró no tan com seria conve
nient.
L'anunciat míting de Paléncia desperta gene
ral expectació. Les esquerres apenen a tota mena
coaccions per impedir-1o, inclús a la vaga general.
en

Es

Encara que no es pogués celebrar, l'éxit ha estat
grandiós. El Govern, peró, promet sostenir l'ordre.
A

conseqüéncia de la campanya contra l'abas
sous, són molts els qui demanen la de

segament de

Els estudiants católics de Valéncia s'organitzen
tal de prendre part en la defensa de la llibertat

d'ensenyament.

La débácle del socialisme

Borses d'Espanya,
alga

com

en

anglés provoca en les
totes les del món, una

general de valors.
A fi d'acordar, unánimes, els Ministres, la pro
Posta d'Alcalá Zamora per a President de la Repúbli
ca, dinen junts, quasi d'amagat, en el restaurant de

Lardy.

Els articles de la Constitució ref erents al cár
elecció de President de la República, donen al
guna animació als debats de les Constituents.
Es reforma la Junta Central de- la Reforma
1-5-grária que no pot respondre als fins absurds per
qué fou creada.
ree i
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considera

com un

fet la treva deis

armaments.

Les últimes dades oficials assignen al Govern
nacional anglés una majoria de 525 vots en una cam
bra de 615. El partit conservador se n'etnporta 453.
El conflicte nipo-xinés es veu agreujat per les
intromissions dels Soviets russos.
Dimiteix el president de la república del Pa
—

—

raguay.

Tota la premsa del món segueix comentant la
débácle socialista anglesa i exposant els
erros i els abusos del govern laborista. Fins les Cai
xes d'Estalvi foren violades...
La situació de l'Extrem Orient canvia d'aspecte
—

immensa

Ara, per?),

constantment.

havent

représ Anglaterra

les seves activitats diplomátiques, potser aquest gran
afer s'anirá resolent més lógicament i rápida.
Mussolini fa cremar 474 milions de Deute pú
blic per la celebració del IX Aniversari de la mar
xa sobre Roma, festejant-lo també amb moltes mi
llores públiques que tenen entusiasmats els pobres
italians.
La ruina de l'agricultura austríaca presenta con
seqüéncies greus al govern de Viena. Els comunistes
—

—

n'aprofiten.
El Papa ha declarat Doctor de l'Església a Sant
Belarmino, honra preclaríssima de la Companyia de
Jesús i de la ciéncia universal.
Es repeteixen els actes d'indisciplina en les
tripulacions deis vaixells de guerra alemanys f onde
jats al port de Leningrad, on hom els ha sabotejat el
se

—

patriotisme.

1/hecatombe soferta pel Socialisme anglés

volució de tot el mal cobrat.
Per

L

—

L'agabellament de cárrecs i sinecures ha
tivat que l'abús prengués estat parlamentan.
—

A

blica que li ha ofert el Govern.
El Ministre de Justicia, en ofici de Dictador,
burlant-se de les Corts i passant per damunt del
Codi Civil, del Coeli Canónic i de tot llinatge de
conveniéncies, anulla la jurisdicció eclesiástica en 'les
causes de divorci i nullitat de matrimoni.
Es comenta amb vius elogis un gran article de
Prancesc Cambó sobre la crisi mundial, titulat : "El
pánic i la confiança."
—

Criden l'atenció les primeres malaurades
en

CI

Alcalá Zamora, prévia consulta al partit pro
gressista, accepta el cárrec de President de la Repú

dificará.
tuacions de la dona

O

LA SE'TIVIAMIA

Causa gran sensació l'exitás del míting católic ce
lebrat la diada de Tots Sants a Barcelona.
Feia més de deu anys que no s'havia celebrat
mai

S

les eleccions

legislatives ha

causat emoció

en

general

profundíssima.

Els socialistes penden les eleccions

a Suissa.
La Dictadura argentina comença a normalitzar
la seva actuació.
El Sant Pare acaba de palesar públicament amb
paraules paternals, el seu vivíssim afecte a la ínclita
Companyia de Jesús per la iníqua persecució de qué
és víctima.
Les sessions de la Taula Rodona sembla que
van per bon camí. En Gandhi visitará América.
La constitució del flamant Ministeri nacional
anglés produeix bona impressió.
Els intellectuals d'Hongria protesten deis sec
tarismes del Govern espanyol, atemptatoris a la cons
cilncia i destructors del patrimoni artístic d'Espanya.
—
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míting católic del Bosc, a Barcelona,
Sants, fou d'un éxit sense prece
dents, l'altre míting, anticatólic, organitzat pels es
Aíxí

com

el

la diada de Tots

querrans maçons,

a fi de contrarestar el deis caté
colossal fracás. Ni els oradors hi com
paregueren. I és que tothom, fins els esquerrans, es
tan tips de carn de frare. És tan indigesta!
Hem rebut la llista de Concessions fetes per la
meritíssima Caixa de Pensions per a la Vellesa
cl'Estalvi en commemoració del Dia universal de l'Es
talvi que acaba de celebrar-se. Són moltes, esplendi
des i molt ben pensades. Cal confessar-ho i felicitar
se'n.

lics, resultá

ceres

un

Perduren els incendis. A la provincia de Cá
ha estat incendiada una església parroquial amb

tota la

tranquillitat.

—Les mares cat6liques de Barcelona van protes
tant, amb tanta dignitat com energia, contra la polí
tica descristianitzadora del Govern. És d'esperar que
no en faltará ni una en tal protesta.
L'Institut Católic d'Arts i Indústries de Ma
drid, que actuava sota la direcció dels Jesuites i en
especial del famós Pare Pérez del Pulgar, ha estat
traslladat a Lieja, on, amb el reconeixement de tots
'

FOMENT DE PIETAT

Biblioteca
deis Exercicis Espirituals
de Sant

Ignasi

de

I

L

A

Loyola

—

demostraren que aix6 era fals fent una vaga d'un dia
que deixá deserta la Universitat i en ridícul a la
F': U. E., que no pugué reunir, per defensar-se, més
que una dotzena de collegues.
—

desastrós del Concert amb
A Madrid ha
de Cases Barates.
—

preparació
por

Ignasi Casanovas S. J.

Preu: 3 Ptes.

un

Congrés Nacional

MÚSICA

DE

Mn. Jol ep Vinyela, Prev.

Obra meravellosament a posta per a
catecismes i societats católiques

general.
i

actes

en vers.

Text

discret, pla

popular.

Fácils i abundosos números de música,
de caient catalan ese 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.

Presentació espléndida del quadern de

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

tingut lloc

Tebau, Prev,

Quatre

Enid! Eipirituals

Fi

França.

LLETRA DEL

Dr. Maril

ner

d'aquesta Biblioteca

a

LA

—

Ja ha sortit

Vinyaters de Catalunya

L'Assemblea de

gueres, per al próxim dia 22, promet ésser un esdeve
niment tant pels disbarats del Goven com per 1Wit

en

teoria i

C

Els estudiants de la Universitat de Sevilla, n'han
jugada una de bona al seu Rector esquerrá. Allí, com
en totes les Universitats, la representació deis estu
diants la té l'associació maç6nica P. U. E., protegida
pel Ministre Marcellí, maçó també, amb l'excusa de
qué són els més. Doncs bé; els estudiants católics

—

el volum tercer

O

efectuats, els seus alumnes podran obte
nir el títol oficial d'enginyer belga, de validesa uni
versal.
Cap a Lieja han sortit uns 6o estudiants espanyols,
els quals tindran un régirn semblant al de la Residen
cia d'Estudiants.
A Madrid continuaran els dos cursos preparatoris,
que s'inauguraran un d'aquests dies, si En Marcellí
Domingo no s'hi oposa.
Cas xocant : A Villadelrío (Córdova) l'Ajunta
ment esquerrá, no sabent d'on treure diners pels
obrers sense feina, ha tancat la Casa comunal, i ha
lliurat les claus al quefe de la G. C. Quants Ajunta
ments hauran de fer-ho!

Autor
Text Directori
Comentan i
Explanació
—

S

els estudis

No!klarí
•

A

que

es

vendrá

separadament.

PREUS:

Llibre de la Iletra,
1 pta.

Quadern de música,
4 ptes.

•
•

T
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Companyia Trasatlántica
VAPORS CORREUS ESPANYOLS
Serveís Regulars
RAPID

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

expedicions

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina
12

expediclons

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
16

expedicions

a

Fany

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
a

l'any

12 expedlcions

a

l'any

expediclons

a

l'any

11

Mediterrani
»

a

a

expedicions

Fernando Póo

JA SOU SUBSCRIPTORS

Filipines
3

DE

Servei tipus Oran Hotel.
T. S. F. Radio
telefonia.
Orquestra. Capella, etc., etc.
-

Per informes,

a

les

Agencies

-

de la

Social?

Companyia

principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines de la Companyia : Plaça Medinaceli, 8.
en

els
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De venda

NO

en
a

toles les bones

Pies. 500 el fiase

VACILI I

Convé també

tenir

en

O
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A

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

PUBLiCITAS

Farmácies,

A

COMPRI

XAROP PUIG

compte que la

uommAP 111G

completa l'acció del XAROP, perqué la
fórmula conté els productes volátils de
eficacia per tractament extern.
Es ven per tot arreu

Académia
Fundada

en

1879

Avinguda Portal

seva

més

!'Angel,

de

Teléfons 18953-75303

-

-

38

Apartat 782

Comerc ldiomes : Taqui-Mecanografia
Peritatge, Professorat mercantil i Batxillprat
L'Academia Cots col.loca

oportunament els

seus

alumnes dignes

CONSELL
Germá:

juguis

DE

i

capacitats

BON GERMÁ

la Loteria; la millor rifa és l'estalvi. Peró si algun dia tens aquesta feblesa, recorda't
de la
Loteria i estanc del carrer de Fernando, núm. 32 (prop al crrer
d'Avinyó), on trobarás tabacs,- timbres,
no

a

segells,

rENEs

A.

(1.—Proven,"

157;

etc.

—

No t'oblidis del ballet de Nadal.

Ihmelona.

oaviaanstoo
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