CATAILUNYA
J.)0 CIAL

mr(C4

Organ d'ACCIÓ

Any XIV. Núm. 693

Un any,

12

SOCIAL POPULAR

ptes.

—

Núm. solt, 25 cts.

*

5 gener 1935

o

PUBLICACIÓ

Redacció i Administració
Carrer del pi, 12, primer

SETM ANAL

De

cara

L'any que ens ha deixat pot considerar-se un any
catastrdfic des del punt de vista social. Durant els
seus dotze mesos l'atur forçós ha anat creixent en
tre nosaltres, de tal manera que es pot assenyalar
Espanya com el primer país, no pas pel nombre
d'obrers parats, sinó per la rapidesa del creixement,
en
les estadístiques de l'Oficina Internacional del
Treball. La vida associacionista tampoc no ha donat
cap pas encamina al veritable sindicalisme prof es
sional, 'encara que hagem tingut la sort de veure du

l'enfonsada decisiva del socialisme es
panyol que, portat per vents negatius i purament
revolucionaris, acabava les seves gestes en la prime
ra quinzena d'octubre. I la vida legislativa tampoc
no ens
ha ofert novetats dignes d'elogi, ja que la
tasca deis governs posteriors al bienni ha hagut d'és
rant

ser

d'aquest, més

que

a

la destrucció de !'obra socialista

a

una

obra constructiva i espe

rançada de bons fruits.
Podrem sortir del 1935 amb menys amargor? Les
perspectives no són massa falagueres. Manca als go
verns un pensament d'orientació econdmica; paró, en
canvi, s'hi troba un desig d'encert, un augment d'es
perit conciliador i una bona disposició en molts deis
sectors

governants. Tarnbé

en

el camp sindical

co

tenir consistIncia les direccions cap a un
sindicalisme autbnticament professionat i neitament
meneen

a

d'esperit cristia, que valdría tant com trobar un es
perit renovador de la força social que avui major
ment commou i preocupa el món. I en la vida legis
lativa es parla ja francament de la necessitat de
comptar amb una Cambra Corporativa i es fan as

BARCELONA

al 1935
saigs respecte a la implantació d'Estatuts del Treball
reforma deis Jurats Mixtos, la transcendncia deis
quals hauricb d'ésser notada ben aviat dins la vida
social espanyola.
Ens podem sentir optimistes? El moment és greu,
ja que patim a casa nostra les repercussions de la
seriosa crisi del imán sencer. ?Pero qui pot fer tron
tollar !'eficacia del nostre idean, l'únic eficaç, rúnic
que pot retornar la pau al món mitjançant la pan deis
esperits?
i

el 1934

orientada cap
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Si la vida social
el 1934,

no

ha estat gens venturosa durant

política

ens
ha ofert les
possibilitats del govern dhomes de dreta, de franc
esperit cristia, el govern i l'eficacia deis quals slhau
ran de fer més palesos durant Pany 1935. 0 Espanya
retorna a les seves posicions tradicionals i cristianes,
o la nostra civilització mor i resta en
crisi defini
tiva i permanent.
llevat de molts segles no es pot
liquidar de qualsevol manera. I nosaltres, enmig de
la formidable trencadissa de coses seculars nostres
que durant els últims anys s'ha prbduit, hem de girar
en

canvi la vida

els ulls cap ala renovació tírnidament començada per
a prosseguir-la amb resforl que calgui fins a tocar
les conseqiilncies ben clarament.
L'any 1934 ens deixa força amargas. ?Perb qui
ens veda d'ésser optimistes per a l'any 1935
després
dels símptomes que hem indicat? L'optimisme és in
herent a l'ideari cristict; i aquest és el nostre. Ara,
que el nostre optimísme cal que sigui, conscient i pie
de responsabilitats, car Déu ha fet els pobles sana
bles perd a condició que ells mateixos osin esforl
al seu sanejament i la seva minora.
ne
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El fuster de Betlem
PER

Jacob, fill de Matan, de la nissaga de David, ja
feia temps que portava a Betlem una vida malaltissa.
Josep, el seu fill preferit, miny0 llavors de divuit
anys, li endolcia els darrers dies de la seva vida, i Ii
portava les aiabües d'herbes renteieres arnb goma
d'ametller i perfumades arnb fulles de menta i flors
de farigola i de romaní ; peró la tos la portava de
temps i amb res no se li estovava el pit. Se sentia
morir.
Josep, fill meu, el meu mal no té remei. Tinc
tres fills escampats per aqueixes terres. Abiud és a
Jericó, Issatar a Jerusalem, Aquim no sé on para,
penso que les fa per algun poble de la vora del
Liban, potser a Sidon. Fes avisar els dos prirners
vegin ells si troben manera de cercar el tercer. Vol
dria morir entremig de tots quatre i donar-vos la
meya darrera benedicció.
Pare; Abiud i Issatar ja han d'haver vist el
missatger. Déu valdra que també Aquim pugui arri
bar en pocs dies. M'han dit si era:a Siquem; mai
110 para gaires dies enlloc; peró Déu ens el portará.
Penso que la preséncia de tots us donará nova força
i el bon ternps ajudará els remeis a tornar-vos la
salut.
No cm sabría greu morir si et veiés home i en
carrilat a la feina; peró ara... qué será de tu?
No passeu angúnies per mi, pare. Vós sabeu
que Ozoel, el fuster de Betlern, ja fa temps que
m'ensenya l'ofici. M'agrada la feina i l'olor de la
fusta i dels encenalls.
Jacob va moure el cap de dreta a esquerra com
qui no queda ben convençut.
—

—

—

—

—

que,

t'eixamplaria l'esperit

Jo

cm

en

cornptes d'ajupir-te de

pensava que

se

cara

a

i

la fusta amb

despertaria l'esperit d'em
presa i mercadejaries amb els productes de l'ofici.
Dóna poc el treball de mans. ! Fuster, un fill de Da
vid! !No serás pas tu qui renovi la nostra casa cai
guda! I no sé qué t'hi dirá el teu germá gran que
quedará fet cap de casa. En tot cas, els teus gertnans
t'ajudaran. Deixa't portar, que són experts i ja han
les cines

a

les mans, se't

vist el món.
Passats quinze ches d'aquesta conversa, tots qua
tre germans es troben a les espones del llit. ! Ja es
veu que és el llit de mort! Jacob respira amb pena i
tot just pot dir aquestes paraules
Fills meus; Déu us beneeixi com ho faig jo...
Estimeu-vos i ajudeu-vos... Josep és el més petit i
dolç com un anyellet i us haurá de menester... A les
runes
del castell de nostre pare David encara hi
haurá un lloc per als meus ossos...
Josep va tenir pit de dir:
Déu us dará l'heréncia d'Abraham...
La mort va posar fi al diáleg. Els germans van
besar la má no freda encara del pare, es van abraçar
uns amb altres i van plorar. L'enderná les despulles
de Jacob foren sepultades al castell enrunat de Da
vid. Josep tenia bon tremp. El seu dolor no fou des
—

—

JORDI ARNAU

compassat ni estrident ; peró la seva fesomia va que
dar esgrogueida com la d'un malalt.
Tres dies més tard els gerrnans deliberen sobre la
sort de Josep.
Abiud, el primogénit, majordom de les aigües sul
furoses que té Herodes prop de Jericó, es vol endur
Josep amb ell. Allí li trobará in lloc i un sou hon
rós. Herodes sap protegir els qui el serveixen.
Issatar mercadeja amb blat a Jerusalem i no li
i sap
van malament els negocis. Josep és instruit
comptar i als .magatzems u fará bon servei fins que
pugui anar per ell i es vulgui establir, per exemple, a
Gaza, per on passen les mercaderies de l'Egipte.
Aquim és el que té el negoci més arrencat. Com
pra hoscos del Líban, els aterra, i porta les •fustes a
Tir o a Sidon, on són embarcades cap a Roma. J o
sep li será un company de confiança. Si algun deis
gerrnans ha de restaurar la casa de David tot fa
creure que
será Aquim. A hores d'ara bé podria
comprar les runes del castell de la familia i fer-hi
una estada modesta; peró cal confessar que f óra uit
mal negoci per un que ha de córrer món i no para
mai enlloc. Potser més tard, quan tingui la fortuna
arrodonida...
Escoltades i debatudes totes aquestes opinions, els
tres gerrnans convingueren que la proposta d'Aquint
era la més temptadora i invitaren Josep a donar la
seva conformitat.

Certament, Josep era mansuet com un anyell en
parlar i en l'obeir ; peró també ferm i decidit en
l'opinar i en el fer i hábil en el qüestionar. Escoltem
el

la

seva

resposta.

Tots vosaltres, germans meus, cm deu proves
que m'estimeu i que no oblideu les recomanacions del
pare, que sigui en pau. En qualsevol cosa que cm
ara, que jo us prego que no
maneu sereu obeits;
vulgueu tórcer la meya inclinació. Ni els llocs d'ho
nor a les cases deis reis cm plauen ni l'aldarull deis
negocis fa per mi. Fa una temporada que faig
nentatge de fuster...
Mai...
No.
De cap manera...
Escolteu-me fins al capdavall, bons germans
meus. El nostre pare David d'humil pastor va passar
a rei. Déu té providéncia de nosaltres i ens porta on
Ell vol. Jo us prego per la bona memória del nostre
pare que no m'obligueu a deixar Betlem on encara
sento l'escalfor paternal. A casa d'Ozoel acabaré
l'aprenentatge. Si Déu cm vol portar al costat
d'Aquim, l'ofici no m'ha pas de destorbar per res;
s'adiu ben bé amb el negoci de la fusta. Jo tinc el
cleure d'obeir-vos i aniré on cm vulgueu portar ; peró
jo us prego que cm doneu ara aquesta prova d'amor.
Déu m'allunya deis sorolls i de les ambicions terre
nals, no vulgueu forcejar els designis de Dén.
Aquim féu per resposta:
Josep! Ets inassa pacífic i el món és deis va
—

—

—

—

—

—
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lents. No trobo bé la teva resolució ; peró no cree
que t'hágim d'obligar a alló que no et ve de gust.
No et passa l'edat i podem creure que amb el temps
mudarás de parer. A nosaltres sempre ens trobarás.
No serem mai per tu uns mals germans. No us
sembla ?
Prou que anirá veient el que Inés u convé
f éu. Issatar.
—14'experiéncia el guiará bé prou féu Abiud.
Jo no sóc sino un humil servidor vostre i, en
cara que germá, em crec amb les obligacions d'un
fill. No vull pas posar la meya voluntat per sobre els
vostres designis, sinó deixar solament lliure els vo
ler de Déu. Jo quedo agrait a la vostra condescen
déncia ; aquí em trobareu sempre que de mi vulgueu
alguna cosa. Parlant d'una altra cosa : ? que sabeu
dels nostres cosins Joaquim i Anna i de la petita
Maria?
Ara li tocava respondre a Issatar ;
Nosaltres estem de .dol i ells de gran f esta ;
com si fos un casament. Sabeu, la petita Maria ? No
té sinó cinc anys i un dia d'aquests l'han consagrada
al Temple. Elan d'haver vingut de Natzaret tota una
collada com si es tractés d'una boda. Així ho vaig
sentir dir a Jerusalem. Jo Mateix hi era convidat.
Bah ! Si jo fos el pare no m'hauria desfet així com
així d'una tan petita criatura.
jo.
Ni jo
digueren a cor Abiud i
—

—

—

—

—

Aquim.
També Josep hi Va dir la seva :
Hi ha moltes maneres de veure les coses. Hi
ha qui sempre les mira de cara a baix ; peró mirant
enlaire es veuen diferents. Jo he sentit dir, Joaquim
mateix m'ho havia dit alguna vegada, que Maria no
tenia altra cosa al pensament que servir al Temple i
educar-se allí.
Qué saben les criatures... !
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Abiud riu de l'acuda i Josep continua :
Ja sé qué vols dir. Ella és filla de David i pot
aspirar a ésser mare del Desitjat; peró, ? qui tindrá
tanta gosadia d'un tal desig ? Un cor humil i senzill
en té prou amb servir en l'infim lloc. Jo sóc fill de
David i fuster i quan somnio el Messies, cosa que
cm passa sovint...
Abiud trenca la conversa :
Jo somnio que sóc el majordom del rei d'Israel
com Josep de Raquel ho fou del Faraó d'Egipte.
I Issatar :
I jo que sóc el general de les seves armades
com Joab en els temps de David.
—

—

—

I Aquim:
—1 jo el constructor de totes les obres ordenades
pel gran Rei com ho és Pomponi de César August.
I continua Josep:

Ja són bells somnis aquests; peró no tinc co
ratge per tan altes coses. Jo només somnio que com
a
fuster que sóc la seva mare m'encornana que li
faci el bressolet.
Els altres tres tres esclafiren a riure i Abiud, en
nom de tots, respongué :
Sempre serás poca cosa, Josep.
Els germans partiren cada u a la seva feina i Jo
sep, a casa d'Ozoel, va acabar l'aprenentatge i, si
alguna vegada Ii f ou manat que fes algun bressol,
sempre pensava en el que hauria de bressolar l'in
fant Rei d'Israel que no podia trigar a venir.
—
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—I tal... !

—I tal... !
Com ho dieu vosaltres : qué saben les criatures !
Peró elles poden també sentir la veu de Déu. I tam
bé els pares. Per aixa jo us deja que les coses tenen
molts caires i que mirant la voluntat de Déu... Co
neixeu bé prou Joaquim i Anna. Sabeu com servei
xen Déu sens cap mena de mires terrenals, com han
repartit la rneitat dels seus béns entre els pobres i
el Temple i con] porten una vida amagada i austera.
I no és que que nó estimin la seva filleta; peró si han
cregut que Déu la vol, se'n desfan i la consagren al
servei del temple i en fan gran festa, d'aquest tan
costós sacrifici. Diuen que Anna Ii preguntava a la
petita Maria : "Que voldries ésser?" i que la petita
Maria: responia : "Mare, si Déu cm deixava escollir,
m'agradaria ésser la minyoneta de la mare del
Messies". No digueu, que és una bella resposta.
—
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Dom Marcef í Dom Ubach
PER

Un soroll particularment grat a la meya orella es
destacava en el conjunt d'harmonies delicadament
combinadas amb esplendents visions, que formen el
film sonor Montserrat, de Porchet, M'acuito a dir,
per a fer d'aquesta pellícula en un mot un entusiasta
elogi, que he vist realitzat en bona part el somni
d'una pellícula rnontserratina que una vegada cm
vaig entretenir a imaginar lliurant-lo als lectors
d'aquesta revista (t). El sol defecte que trobo al film
de Porchet, l'ésser curt. Un film de Montserrat per
a contenir la totalitat de la seva significació religiosa,
popular i cultural no pot baixar d'una hora, almenys,
de projecció. Caldria posar-hi les peregrinacions, els
grans aplecs montserratins, la história, l'expansió del
nom i del culte de la Verge de Montserrat en el món,
i no deixar enfora l'obra magna de Montserrat a
Jerusalem, l'elaboració a Terra Santa, de la gran
Bíblia catalana monserratina. Hi ha f eina a fer per
altres cineastes. Aquell so dolg, al qual revine, no
són les cantúries dels escolans, que semblen eixir de
les finestres de tot el Monestir í de totes les roques
i af raus de la muntanya. No són les bogues de l'es
colania entonant en primer pla el Virolai. No és l'or
gue ni la veu del Pare Abat i els oficiants i els mon
jos en els recitals i chors de la missa de pontifical,
moment admirable i culrninant del cinegrama. Aquell
so especialment dolg i commovedor a la meya ánima
és el gemec de la máquina d'impremta del Monestir.
L'escena deis monjos treballant de caixistes i ma
quinistes a la tipografia del santuari, la visió de la
biblioteca, la presentació a la pantalla dels millors
llibres i treballs d'art d'aquella impremta monacal
(i i encara hi manca la visió clássica del monjo de
cantat sobre els volurns a un pupitre de l'Scrípto
riumt) tot aixó parla amb una especial eloqüencia,
i la vista de la "Planeta" f ent córrer els motllos i
baixant del marcador els fulls que a l'altra banda
el frare mestre impressor recull i examina, llangant
la máquina a cadascun aquell lleu i sagrat gemee de
part, és una plena sensació exquisida, grata als sen
tits, a l'intellecte i a l'ánima.
Perqué els fulls i els llibres davallaran de la mun
tanya com l'aigua pura de la neu, davallaran en
rajolins i corrents de veritat i de bondat i grácia.
D'uns d'aquells llibres de la clarissima font montser
ratina volia parlar avui, peró és just que comenci
per un tribut d'honor i agraiment. La desfilada de
visions de la muntanya santa que hem pogut veure
f er-nos ressorgir davant deis ulls la
en el film, en
figura del Pare Abat Marcet, ens l'han plantat també
davant nostre com a subjecte creditor a un especia
líssim aplaudiment. La Providencia amorosa, per mit
já de Maria la intercessora celestial, permet per gran
consolació de Catalunya que simultanis als misteris
de dolor que hem de resar i patir, els misteris de
glória de Montserrat puguem cantar-los amb veu
plena. Mentre plorem per tantes destruccions i des
honors, podem també dir mercés pels beneficis espi
rituals que Déu permet com per miracle congriar-se,
talment núvol de maig, en els cimalts de la muntanya
benelda. Montserrat és un santuari en l'apogeu de

R. RUCABADO

la vida i de la influencia popular, i un monestir en
plétora d'activitats fecundes. La comunitat benedic
tina guardiana de la Moreneta, pot, grácies a Déu,
desenrotllar les seves santes f eines com als grans
monestirs medievals. Si ara no cal als monjos com
antany fer treballar la terra, poden concentrar-se
millor en els fértils conreus de la vida religiosa i
litúrgica, el cant, les ciéncies i les arts. I aixó ho fa
Montserrat a mans plenes. Les grans époques histó
riques en les nacions i en els monestirs es ref ereixen
al nom d'un monarca o d'un abat, i per aixó aquesta
present época de glória montserratina i catalana, que
per molts anys duri, es referirá ja per sempre més
en les cróniques com l'época de l'Abat Marcet, nom
providencial al qual s'hauran d'articular i pels anys
del qual s'hauran de datar reformes, engrandiments,
millores, fundacions, institucions i edicions. Val la
pena de repassar, ni que sigui d'un vol, els fruits de
Montserrat aquestes darreres anyades que presideix
amb mitra Dom Antoni Marcet, el bácul del qual
floreix roses i llibres. Les obres interiors del mones
tir, les edificacions noves, claustre, ref etor, la reins
tallació de la biblioteca, l'scríptorium, els museus...
Ja sé que és l'obra conjunta d'una comunitat de caps
de brot, on floreix un roser o un pomerar de f ruits
selectíssims, també en l'hort monacal a un temps ma
teix nascuts, una generació que ajunta els noms de
Dom Sunyol, Dom Albareda, Dom Riera,,Dom Jun
qué, Dom Obiols (aquests dos ajuntats al cel, !ai,
com altres !, perque la generació aquesta ja té sants
i ángels) Dom Ramon i Arrufat, Dom Salvany, Dom
Busquets i altres tants, portará el nom en els llibres,
de la, generació de l'abat Marcet, en qui per inicia
tiva o per f oment, per comprensió o per perrnissió,
per voluntat o per govern totes les obres de la co
munitat seran denominades. Tots hem vist la refor
ma Magnífica de l'exterior del monestir, l'enderroc
de construccions valles i inútils, les grans esplanades,
els garatges, l'eixamplament de la carretera per per
metre el pas i evolució deis autómnibus, vaixells deis
moderns romiatges. Tots heu vist encara els projec
tes de l'acabament de la fagana del monestir i deis
cloquers. També li abonará la história les grans obres
f erroviáries (encara que sigui amb recel deis esperits
amants de la contemplació, i jo m'hi compto) que
faciliten els accessos i escurcen les distáncies tal volta
a canvi de fer perdre encisos i vulgaritzar abscón
dits recessos de soledat. (Cal, peró, resignar-nos-hi,
parque l'acCés de les multituds excursionístiques i
turístiques a Montserrat compleix un fi providen
cial que a nosaltres no ens toca judicar ; portar gen
tades a Montserrat, ádhuc si són profanes, és portar
les a que esguardin i a que les esguardi la Mare que
és Mare de tots i no exclusiva nostra, mare de tan
tes ovelles que convé salvar.) L'esplet d'aeris i f uni
culars que s'enfilen per timbes i penyals i que s'en
volen als cims en increibles salts mecánics, podrien
dur a les rodes i als cables, per data cronológica, el
(r) La veritable estetica del
SOCIAI„ núm. 457, 22 març 1930.

cinematagraf.
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de l'abbas Marcet, tal com a Roma fins els
i els canals de zinc del Vaticá duen els noms
del sobirá pontífex que presidí la construcció o la
reforma.
Peró d'una manera singular l'escut abacial del
Pare Marcet podria posar-se damunt de tots els re
cords de les grans festes i celebracions litúrgiques,
que han donat a l'abadia de Montserrat nom entre
els liturgistes i els amics de la música sagrada. Mont
serrat és una escola de música i de cant, i el gran
mestre gregorianista del monestir ja és tan gran i
amb ales tan poderoses que ha volat a altres terres
portar-hi la ven de la ciencia 1 la disciplina. Dom
Gregori Sunyol, arrabassat de Montserrat pel carde
nal benedictí Dorn Schuster, ensenya avui el més
f ormós dels cants als escolans, els monjos, els cler
gues, els laics i el poble de Milá dej, Lombardia.
Les festes jubilars de 1931, celebraren el nove
centenari de la fundació del Monestir. Bis dos grans
llibres del P. Anselm Albareda que sortiren arnb
ocasió de l'eferneride (tothom sap que Dom Albáreda
fou com arxiver amatentíssim l'iniciador i advocat
del jubileu) go és la Histaria de Montserrat (2), i
L'Abat Oliva (3), homenatge al remot fundador,
presidirien la producció bibliográfica rnontserratina
eixida de I'scriptorium i de les premses dalt del ser
rat establertes si tota aquesta producció, exquisida i
nombrosa com no n'hi ha idea (i les visions del film,
on aparegueren impressions en caracters xinesos n'és
testimoni) no fos ja presidida per la carena majes
tuosa que en les llibreries formen els deu volums
fins ara eixits a llum de la Biblia de Montserrat (4),
els dos últims deis quals motiven, com ja he dit, el
meu
present article. Els noms de la present capga
lera no signifiquen eclipsi ni oblidanga de ningú; ni
els conecs tots, ni de tots puc recordar-me, els autors
que perpetuen en les cenes i les premses de Mont
serrat les glorioses tradicions de la paciencia bene
dictina esmergada en la composició, la illustració, la
decOració, la impressió i el relligat, així com en la
creació intellectual, la recerca científica, l'exploració
bibliogranca i la traducció„ Pues obres recentment
rebudes, mostra 'de la copiosa producció simultánia
amb la Biblia, esmentaré com L fruita de l'hort mont
serratí, bona per a la gent d'estudis i bona per al
poble, l'exquisit i humaníssim llibre de la Conside
ració de Sant Bernat (5), i la novíssima edició del
Missal del poble (6).
riom

maons

*
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Cree que ningú no s'ofendrá si aquests dos noms,
Marcet i Ubach, els enlairo per destacar-los de l'eme
rita confraternitat de la muntanya serrada, el primer
com a síntesi de la generació brillant i gloriosa que
Ii pertoca presidir, el segon com a promotor i treba
llador principal en l'obra més singular i més pode
rosa de la monarquia abacial del P.
Marcet, la Biblia
catalana. Dom Bonaventura Ubach, sense minva dels
altres eximis collaboradors hellenistes i hebraistes, és
el mestre de tots, i ningú no gosará regatejar l'ho
menatge al monjo, a l'orientalista, al professor i al
viatger i explorador intrépid. És la figura principal
i en certa manera la personificació de la Biblia de
Montserrat, a la qual aporta la ciencia i la paciencia
illimitades de l'investigador situat en la Terra Sa
grada que és l'escenari de la história bíblica, terra
que ehl estima, coneix, regira i ressegueix a fons.
Dues grans tasques són assignades al P. Ubach, la
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traducció hebraica i la illustració. Bis dos volums
la ressenya deis quals deviem, són l'Evangeli de Sant
Joan i les Actes deis Apastols; versió del grec i co
mentari extensíssim i profund del P. Riera (7) i
l'Éxode i el Levitic. Iliustració. pel P. Ubach (8).
No s'of engui el preciar hellenista i madur teóleg
Dom Jordi M." Riera que ajorni el comentan, si
goso ,anomenar. comentari la ressenya d'un llibre
altíssim f eta extramurs de la ciénéia per un perio
dista absolutament desarmat. La recensió de l'Évan
geli del Logos, l'Evangeli de l'Esperit, que ens baixa
de Montserrat com nova áliga entre núvols, és per
a hores més calmades i de major lleure contemplatiu.
Perdoni'm eh l i perdoni qui en tingui poder, perque
dedico l'hora actual nad,alenca a l'exultació una mica
infantil davant d'aquestes coses que plauen als in
fants com són les imatges, i davant d'una llamina
dura d'esperit tan temptadora com el poema de les
imatges del Mont Sinaí. Poema gráfic d'un monjo
que va néixer a posta per a realitzar aquest complex
de concordancies, contrastos i misteriosos parallels,
que Miguen el Sinaí ara Montserrat, honre provi
dencial que ens apareix com un devotíssim ermita
de totes dues muntanyes santes.
L'Éxode té per centre el Sinaí, objecte deis amors
i dels 'estudis del P. Ubach, de tota la seva vida
d'estudiant i explorador bíblic. Fa vint anys que hi
emprengue el primer viatge, i de llavors dues vega
des més ha fet el dur itinerari i l'ardua ascensió a
la muntanya de Moisés i Elias. El fruit de l'excursió
primera el dona en aquell llibre El Sinaí, Viatge per
l'Arabia Pbtrea cercant les petjades d'Israel (9), Ili
bre deliciós, que hem rellegit ara amb singular encís
i que hom ha de tenir novament davant deis ulls en
estudiar amb voluntat el volum de la versió i el
(2) Dom Anselm M. Albareda. Histaria de Montserrat.
Vol. de 410 págs., illustrat i relligat. Any jubilar 193r.
(3) Dom Anselm M. Albareda. L'Abat Oliva, Fundador
de Montserrat. Vol. de 360 págs. Amb la fotografia de l'es
tatua de l'Abat Oliva per En Josep Llimona i caplletres de
Dom Martí Canyís. Any jubilar 1931.
(4) V. els metas articles de CATALUNYA SOCIAL : La Bi
blia de Montserrat, núm. 26, 28 agost 1926; L'"Éxode" del
P. Ubach, núm. 357, 31 març 1928; El Pentateuc en cataba,
núm. 381, 15 setembre 1928; Sant Pan a Montserrat, núme
re, 408, 6 abril 1929; Les imatges del Génesi, núm. 441,, 23
novembre 1929; Fills de Sant Pan, núm. 498, 31 gener 1931.
També: Yerra Santa a la vista, núm. 395, 28 desembre 1926.
(5) Sant Bernat. De la consideració. A Eugenil III,
Papa. Versió catalana per Dom Ambrós M. Busquets. Bi
blioteca IVfonástica, vol. X, 368 págs. Monestir de Mont
serrat, 1934.
(6) El Missal del Poble. Publicació del Monestir de
Montserrat. Volum relligat amb la part invariable de la
Missa, i fascicles separats per dorniniques i festes amb les
part variables (impresos en paper del color litúrgic cor

responent).
(7) La Biblia. Versió deis textos originals i comentani
pels monjos de Montserrat. Evangeli segons Sant Joan. Ac
tes deis Apastols, per Dom Jordi M. Riera. Vol. de 458
pagines, relligat. Monestir de Montserrat, 1933.
(8) La Biblia. Blustració pels monjos de Montserrat.
L'Éxode. El Levitic, per Dom Bonaventura Ubach. Vol. de
345 págs., relligat, amb notnbrosíssims gravats i una lámina
fora de text, en fototípia. A/1lb un mapa en colors en el

text i el mateix mapa fora text per á facilitar les consultes.
Monestir de Montserrat, 1934.
(9) P. Bonaventura Ubach, O. S. B. El Sinaí. Viatge
Per l'Arabia pétrea cercant, les Petjades d'Israel. Vol. de

367 págs., amb nombrosos gravats fora text, la
fotografies de l'autor, i un mapa fora text a
Próleg del Dr. Mn. Jaume Collell, Canonge de
de Vich. Oliva, impressor. Vilanova i Geltrú
1913.,

major part
dues tintes.
la Catedral
(Barcelona),
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A

sufi
una documentació gráfica completa,
autentica.
Aquesta
autenti
precisa,
i
sobretot
cient,
citat de la informació gráfica dóna a la Biblia de
Montserrat un valor extraordinari, que apreciaran

volum de la illustració de l'Éxode. El P. Ubach té
una vocació desértica i sinaítica, i arriba a fer esti
mar el Sinaí i el Desert. Estimar vol dir gaudir de
les belleses i els misteris, i patir de les dificultats i
els perills. En els perills i en els misteris evoca l'ad
mirat viatger i fa admirar la grandesa i la majestat
del llibre sant, que tingué en aqu•ells privilegiats in
drets un deis seus més sublims escenaris, solament

al

els entesos de tot el món. Autenticitat en la ihhus
Inació d'uns textos tan remots i sovint tan poc ex
perque no era aquest
plícits en dacles científiques
revelació
mosaica,
vol dir l'aproxi
l'objecte de la
mació tant com sigui possible, tant com sigui hu
mana i actualment possihle, del document iconográfic
a la veritat objectiva.
Així, la documentació geográfica i topográfica és
f eta, com ja en el primer volurn, amb una escru
polosa crítica, registrant totes les hipótesis serio
ses i afegint-hi la própia o la considerada més ver
semblant. Així, el pas deis israelites pel Mar Roig
és grafiat en els di ferents indrets que els autors se
gons diferentes conjectures assenyalen, i als quals
han dedicat nombroses págines : 1, Contorns de Suez,
en
els quals el P. 'Ubach féu personalment l'expe
riencia del gual de Tell el Jehudiyeh; 2, prominen
cia del Schaluf al S. dels Llacs Amargants; 3, els
mateixos Llacs Amargants, i 4, per fi, la prominen
cia del Serapeum, hipótesi la més admissible. Només
la documentació gráfica deis versets 1 i 2 del capítol
14 de l'Éxode ocupa set págines d'illustracions i al
tres átt d'explicacions justificatives, contenint aque
Iles vint-i-set fotografies, de les quals vint-i-cinc són
de l'autor, quatre mapes i gráfics de l'autor, i quatre
més d'altre procedencia. Amb probitat científica ad
mirable, amb paciencia imperativa de la tradició be
nedictina, el P. Ubach ha resseguit un per un els
quatre itineraris hipotetics fotografiant i anotant els
seus aspectes i dades típiques, i ficant-se ehl mateix
en els guals. Tot aixó, remarco, només' per a pre
cisar l'indret del pas del Mar Roig. Així, amb aques
ta probitat i amb aquesta paciencia és feta tota
l'obra...
Del formidable tresor acumulat per Dom Ubach
en
les seves excursions exegetiques al Segon i al
Tercer llibre del Pentateuc dedicades, n'espigolaré
algunes de les notes més sobresortints. Hi ha les
run" dels possibles magatzems de blat de Tell el
Maskhuta, identificat aquest lloc amb el Fithom de
l'Éxode, i aix6 permet a l'ardit fotógraf un docu
ment de primera má de les ciutats que els israelites
sota el jou faraemic bastiren, tretes a Ruin segons les
excavacions de Naville. Una collecció de la vida pas
toral al Sinaí, evocant la figura de Jetró, el sogre de
Moisés, i les seves filles. Les bardisses seyal, profu
ses al Sinaí, gen-flanes de la que fou el Rubus ardens.
La magnífica panorámica del monestir del Sinaí, que
Les dines itt
en venera el record doblement sacre.
pressionants de la ciutat de Tanis, on el salmista
situa la primera ambaixada de Moisés davant el Fa
raó; el P. Ubach porta d'allí les fotografies d'uns
monolits trencats, i d'uns relleus escampats entre la
brossa, verament patetiques. La pasqua musulmana,
semblant a la judaica en l'imrnolar l'anyell i untar
ne
che sang la llinda i els brancals de la porta. Les
pistes del desert, en les quals té especialitat, perque
el P. Uhach és un poeta del desert ; un bé de Déu
che sorrals pedregosos, oasis, uadys o rieres seques,
fonts, palmerars i tarnarius, camells i caravanes.
L'itinerari dels israelites després del desert sorrenc
del Sud, i abans d'emprendre les gorges dels uadys
que s'apropen al Sinaí, aboca al Mar Roig en la
plana de Markha. Allí el P. Uhach ha tret una foto
grafia del mar escrespat amb gran moviment d'ones,
—

—

comparable amb els escenaris de l'Evangeli, perqué
el Sinaí és el moll de l'os del Vell Testament, i és
el pendant i el misteriós germá del mont Calvari.
Moltíssimes analogies i totes transcendentals en
hacen el Sinaí amb Montserrat, i el Pare Ubach es
plau a descobrir-les ádhuc sense explícitament asse
nyalar-les. El Sinaí, coni Montserrat, té figura de
serra i algunes vistes són prodigiosament sernblants.
S'aixeca de sobte de la plana i és de dalt estant corn
un bosc de muntanyes. Té un monestir, Santa Cate
rina, celeberrim en la história bíblica (la rnansió que
fou del Codex Sinaiticus), té. moltes errnites, i d'una
manera
especial és honorada la Santa Verge, la
Theótocos, reina de la rnuntanya, a la qual es ret un
culte antiquíssim en la capella de l'Esbarzer o Bar
dis.s-a Incombustible. Dita capella és el lloc del seyal
que cretnava sense consumir-se des d'on Yauhé par
la a Moisés, pastor d'ovelles en l'Horeb, ordenant-li
l'alliberació del poble d'Israel i el retorn allí mateix
per a adorar-lo : i els teólegs han vist des de temps
remotíssim en l'esharzer ardent sense cremar-se una
figuració mística che Maria Verge i Mare de Déu.
L'estampa grega, record del Sinaí, imatge popular
ingenua, que publica el llibre de 1913, sembla a pri
mera vista una de les velles estampes de Montserrat.
L'una i l'altra muntanya s'ofereixen a la comparança
i el contrast. Si el Sinaí és el teatre de la mandes
tació de Yahué Déu, el Senyor de l'Antic Testament
promulgador amb Majestat del Codi de les dues tau
les i els Deu Pr•eceptes de la Llei, la Tora f onamen
tal, el Montserrat maternal i amorosa reproducció
mística del Calvari, en el mateix sentit que diem que
Sant Francesc és reproducció vivent de Crist, és el
tron de Maria, el més august tron natural de Maria
que hi ha al món, configurat per la natura i prefi
gurat per la Providencia, i és, per tant, un tron de
la llei de Grácia, un tron che la Caritat, flor, essencia
i sentit del Nou Testament. Per aixó la Biblia rnont
serratina porta l'escut que Combina els símbols deis
dos Testaments. Les lletres Charis en grec penjades
de la creu damunt la inscripció hebraica de la Tora
en les dues taules de pedra.
Dom Bonaventura Ubach per servir Déu és, ultra
hebraista i arabista, artista notable en la fotografia
i el dibuix. L'únic retret que li fartem és la modestia
exagerada, que ens ha donat feina en aquest volum,
com ja ens la doná en el primer volum de la Biblia
illustrada. ? Per que no posar al peu de les imatges
el nom d'autor? L'identifican l'obra pacientíssima del
Pare Ubach ens ha fet esmerçar unes hores en se
nyalar una per una, valent-nos de l'index d'autors,
guía única, les 278 fotografies, els 20 diagrames, ma
pes i dibuixos diferents sortits de les seves mans.
No cal dir que aquesta obra ingent és el nucli de la
documentació del volum, que entre l'obra própia i
les necessáries aportacions d'altres autors i fonts,
omple 164 págines gráfiques i altres 164 de comen
tad a la illustració amb la seva adaptació al text
sagrat. Entre i•lustracions própies i les reunides de
diversos orígens i autoritats, no hi ha verset deis
dos llibres sants amb especial interés, que no tingui
•

•
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(p. 89). Les recerques per la do
cumentació del mima, objecte d'especial estudi ja
de temps pel P. Ubach, li han fet obtenir un pre
ciós grup de tamarius (tamaryx mannifera) reco
berts de gotes •de manná fluent reflectit pels raigs
del sol. Serabit-el-Khadeni amb les runes del san
tuari egipdi. El poétic oasi de Peiran, exuberant ; el
Djebel Serbal, la muntanya de granit rosa. El Naqb
el-Haua, gorja des de la qual s'apareix per volta
primera el mont Sinaí al fons. El gran panorama del
Sinaí tirat apart en fototípia. El conspecte del mas
sís de la muntanya santa, destacant-se el Ras Safsaf
i el Djebel Mussa, la muntanya de Moisés, el cirn
principal on el patriarca estigué quaranta dies i rebé
la visita del Senyor. La plana d'er-Raha, al peu
deis massissos, en la qual acampá el poble d'Israel,
i on acampen ara les tribus bedtünes. L'episodi del
sacrifici de la camella, en una festa de bedtfins a la
qual f ou convidat el P. ,Ubach, curiosa cerimónia,
que motivá un informe iflustrat del nostre orienta
lista a la Reme Bibligue (1931). L'ascensió del cim
sagrat i la magnífica fotografia de la plana del xi
prer, on els setanta ancians "veieren el Déu d'Israel
i sota els seus peus com un enrajolat de safir i com
el mateix cel en claredat" (tx. 24, 9 i io). Aquest
indret sagrat aparegué al privilegiat visitant amb un
esplendor digne de la magnificencia del relat bíblic.
Copiem la seva paraula entusiasta: "La natura hi
espargia a dojo tot l'encís de la seva bellesa salvatge.
El sol gairebé al zenit batia de ple damunt la nuesa
del rocam imponent. Els penyals granítics vermells,
grisos, verds, quan són vistos de prop, esguardats
ara en llur
conjunt, reflectien com un enrajolat de
safir la blavor del firmament. Era una visió de gló
ria." Aquestes visions poétiques afermen i accen
tuen i fan versemblant el sobrenatural. La compene
tració acurada de la relació mosaica amb la natura i
amb la terra on es realitza, i l'atribució continua de
donar a l'ordre sobrenatural go que' u pertany i a
l'ordre natural go que no se separa d'aquest, és el
criteri constant del comentarista documentador, i és
de segur la millor exégesi, i la més entenedora. Hábil
dibuixant artístic, el P. Ubach, a més de nombrosos
plans i diagrarnes, ens dána també la reconstrucció
de l'Arca. de l'aliança, la Mesa deis pans de fal, el
Tabernacle, i documenta i compara el text bíblic amb
la confecció de les tendes per als bedu'ins actuals,
que anota fase per fase.
El llibre del Levític dóna motiu a força interes
sants informacions. A una munió de notes curioses
de la vida, costums, religiá, folklore, treballs agrí
coles, oficis deis árabs i els jueus moderns semblants
o relacionats amb els preceptes consignats al llibre
mosaic. És un baró entusiasta, el Pare Ubach, i
aquesta gran paciencia i aquesta estrenua intrepidesa
que l'ha fet viatger, aventurat i fins temerari, posant
lo a voltes en greus perills (fins robat i a punt d'as
sassinar pels beduins en un recent viatge a la Trans
verament emotiva
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poderós als Llibres

Sants, amor que li dictá l'exultant i trepidant versió
del Psalteri, com aquesta illustració fotográfica, exe
cutada de gens vulgar manera, acumulant esforgos
d'anys i anys, viatges i viatges, fruit d'una gran
passió per la veritat i d'un amor ardent a la paraula
de Déu de qué la Santa Biblia és portadora. Només
cal desitjar-li una grácia, i la mateixa demano en
favor del Pare Abat i de tots els collaboradors de
la Biblia montserratina: la llarga vida per a coronar
l'obra.
Per?) jo la voldria encara més dilatada, la vida i
la robustesa de Dom Ubach, per tal que acabi la ver
sió deis Llibres Sants i acabada la illustració artís
tica i fotográfica pugui dedicar-se a una altra iflus
tració, que Porchet ensenya, la illustració cinemato
gráfica. Que el P. Ubach pogués ref er per quarta
vegada les pistes i camins del Sinaí, i resseguir les
petjades d'Israel amb una bona cambra cinemato
gráfica... Que pogués refer amb la maneta i els ro
leus de film els itineraris de Moisés pels uadys i els
djebels de la península sinaítica, perque pogués pu
jar a l'Horeb i sorpendre els núvols en el cimal del
Djebel Mussa, allí on Déu legislá i es manif está. en
tre

ten-Testes.

Hi ha uns benedictins de la ploma, uns benedic
tins de la impremta, i, exemple el P. Ubach, uns be
jo
nedictins de la fotografia. ?Per qué no hi ha
crec que poden ser-hi
uns benedictins de la cine
matografia? Seria la solució del problema i la defi
nitiva inclusiá de l'art del film en les arts del servei
de Déu.
Doni la Moreneta vida dilatada i salut plena a
aquell gran servidor de l'Agict Theotkos, que uneix
amb un porn muntanyenc els rornanins de Montser
rat i les branques de les acácies i tamarius de l'Ará
bia sinaítica. Que visqui els dies de Moisés i no
mori en el Nebo, ans al contrari, com el qui fou
solitari de Moreb, Elías, visqui indefinidament. Per
aixó elevem a la Regina prophetarum una oració
f ervent, especialíssima, per al felig acabament .de la
Biblia Montserratina, per tal que es pugui complir
la missió providencial del P. Marcet i del P. Ubach
en dotar Catalunya d'aquesta sens
igual versió deis
Llibres Sants. Tot el nostre-poble hi está interessat
perque de Montserrat ens davalla la llum, la f orça,
la llei i la grácia. Des d'allá dalt Déu parla amb Ca
—

talunya, perque
és Montserrat el

Sinaí

nostre

segons la veu profética del gran trobaclor i vident
de la nostra terra.
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lógica deis descreguts
PER

J. CIVERA

1 S() I:MANI

pobles que perden
la t s'ob
tucions de cultura que en altres époques, i que ha
el mateix fenomen : minva el nombre de augmentat considerablement la técnica en moltes
creients i augmenta el nombre de supersticiosos.
branques del saber huma; pero el que hem guanyat
L'home modern
donem a aquest mot l'equiva
en técnica ho hem perdut en gentilesa.
impugna les veritats basiques del
La nostra época no es distingeix pas .ni per la seva
lencia de inunda
cristianisme perqué no pot explicar-se-les racional
finor, ni per la seva delicadesa. Avui tot és gros,
ment, i en canvi accepta les supersticions més absur
colossal, peró poques són les coses que tenen una
des, que és impossible fer recolzar damunt de la raó mica d'elegancia.
i de la lógica.
En l'ordre polític passa el mateix : hi ha gent que
Trobaríem una infinitat d'homes descreguts que
creu que la democracia consisteix a parlar grollera
són supersticiosos. No creuen en Déu, peró creuen ment i a presentar-se davant del públic en tnánegues
en un poder ocult i misterios que regeix la vida deis
de camisa.
homes.
Per a certa gent els veritables democrates són els
Als Estats-Units hi ha milers d'homes que no qui van pel món arrossegant la veta de l'espardenya.
creuen sinó en la matéria, pero no trobareu cap gra
Les esquerres han contribtüt a la revifalla del ple
tacels que tingui el pis corresponent al número 13.
beisme. No cal fer remarcar la diferéncia que exis
Del número 12 passen al 14 perqué els descreguts teix entre "poble" i "plebs".. Per al poble tots els
no voldrien llogar el pis número 13. Aquesta és la
nostres respectes, peró a la plebs Ii hem de barrar
lógica deis que no creuen. Es bef en deis qui creuen el pas.
en Déu, i en canvi no proven pas de riure quan ells
No ens fem, peró, illusions: si volem que el poble
consideren funesta la presencia d'un gat negre o la tingui una finor espiritual que ara no té, no ho acon
contemplació d'un cotxe mortuori que va camí del seguirem pas esgrimint únicament l'arma de la cultu
Avui tothom fa cultura, pero el món és pie
cementiri.
ra.
Cada any augmenta el costum de tnenjar dotze d'analf abets.
grans de raim, quan cau la darrera batallada de mitja
Alguns deis pobles de l'antiguitat eren molt cul
nit. Si voletu ésser feligos, mengeu dotze grans de tes, pero eren bárbars i cruels, no existia un lligam
rairn, i sense donar-vos-en compte us trobareu dins que unís els l'ornes, perque en compte de flectar
del món blau de la felicitat.
els genolls davant el veritable Déit, cremaven en
Demaneu una definició racional de la benauranga cens als ídols. En la societat moderna passa el ma
que origina als homes el gotimet de raim menjat en teix. Hi ha una infinitat d'ídols que allunyen l'home
comengar l'any nou, i ningú no sabrá donar-vos-la.
de Déu.
Racionalment no pot explicar-se aquest "misten",
És únicament amb la Religió que podrem acon
pero els mundans creuen en el poder miraculós del seguir algar el nivell espiritual del poble. Un home
raim. ? Si admeten amb tanta facilitat aquestes su
que sap allunyar-se de la terra amb les ales de l'ora
persticions, per qué es neguen a creure la veritat? ció, f orgosament ha de tenir una finor espiritual.
Volem creure que hi ha molta de gent que no creu *Al costat de Déu tot és. bellesa i poesia.
que hi hagi dintre de cada gra de raim un f ollet
El dia que hi hagi molta més gent que porti dintre
entremaliat que es diverteix transportant els hornes
de l'anima la llum de Crist, no se celebrará l'arri
a un món de ficció i de somni ; peró ningú no pot
bada de l'any nou, menjant un gotimet de raim, sinó
negar que, dissortadament, son nombrosos els qui
fent arribar fins al cel l'encens olorós de l'oraci6.
creuen en les supersticions.
Si Déu ens ha donat un any més de vida, som
No perdríem el temps blasmant la credulitat de ben ingrats de demostrar el nostre agraiment, escla
certa gent que passa per culta i per avangada, si
fant dotze grans de raitn, mentre vibrin en els aires
aquestes ridícules supersticions no demostressin que les estridencies deis instruments del jazz-band.
el nostre poblc es va paganitzant.
Seria ,curiós saber quanta gent de la que assisteix
als "Reveillons" a menjar el gotimet de raim, l'en
demá va a missa. I si hi va no podem comprendre
,•••° .7C
com pot compaginar la superstició amb la Religió.
',441
No cal pas ésser pessimista per reconeixer que,
en l'ordre espiritual, hem sofert una gran reculada.
Aquesta manca d'espiritualitat té derivacions en di
versos aspectes
de la vida. Avui és difícil trobar
gent que tingui una mica de finor espiritual.
Ens plau caminar de cara endavant i ens plauen
més les lltfissors que veiern a l'horitzó que no pas
les ombres del passat; pero hem de reconeixer que
preu RAONABLE
Le máquina de gualltat SUPREMA
els a,vengos materials no han portat pas la perfecció
FABRICADA A BARCELONA
de l'home. El nostre perf eccionament no l'obtindrem
Ouanyadora del Camplonat de Mecanogratla de Barcelona
amb els avengos científics, sinó seguint el camí de la
perfecció cristiana.
Tia Lateiana, 31 Tel. 14134 BARCELONA
No es pot negar que hi ha actualment més insti
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Movíment cafólíc
La persecució religiosa a Mbzic.— Semblava que
d'un temps ença la persecució religiosa havia amai
nat a Méxic ; ara, peró, ha tornat a encruelir-se amb
una violencia inaudita. La influencia de la Higa deis
"sense Déu" és gran en aquest país. Tota classe de
calúmnies són penjades als católics que, indefensos,
han de suportar tota mena de vexacions.
Era ahir que es limitava el nombre de sacerdots
a un per cada 75.000 habitants, que es confiscava tot
el patrimoni de l'Església. És avui que s'acusa l'epis
copat d'organitzar una revolució armada. Es veu
clarament que els metodes emprats per les sectes in
ternacionals amb el fi de combatre l'Església són
arreu del món els mateixos.
La premsa mexicana sectária, especialment el dia
ri El Nacional, ha fet una campanya violenta contra
el delegat apostólic i contra l'episcopat, invocant que
en la correspondencia violada, Monsenyor Ruiz ha
via incitat a la rebellió contra els poders mexicans
constituits. Els procediments més repugnants de de
nigració són utilitzats pels sectaris mexicans per
combatre l'Església católica i els seus ministres.

Altrarnent, aquests procediments,

reprovais

en

una

Monsenyor Ruiz ha adreçat al President
de Mexic, són els mateixos que servien a les desgra
ciades esquerres espanyoles per combatre els católics
del nostre país.
carta que

Les activitats de Don Ángel Herrera.—La prem
católica estrangera segueix amb l'interes mes viu
les activitats deis católics espanyols. És un dia que
llegim en una magnífica revista austríaca un inte
ressant raport sobre els "Cursos de Verano" de
Santander, que, segons sembla, han induit els ca
tólics de Polónia a la creació d'una universitat d'es
tiu. És un altre dia "La Croix" que ressenya als
seus lectors de la irnportáncia que tenen i tindran
les setmanes "pro Ecclesia et Patria". Arreu del
inón el despertar católic d'Espanya és considerat
com
obra d'una joventut ardida, intelligent i ben
capacitada que dirigeix el president de l'Acció Ca
tólica d'Espanya Don Ángel Herrera. La revista
"Schaere Zukunft", en parlar de la darrera cam
panya d'aquest eminent dirigent, feta a Portugal,
escriu unes frases que volem que siguin llegides i
meditades pels nostres lectors :
"En cap altre país s'ha establert d'una manera
més clara i més inequívoca la separació entre l'or
ganització de la renovació eclesiástica, concretada en
l'Acció Católica i els diferents partits polítics, in
closa l'Acción Popular" de Gil Robles, com a Es
panya. Don Ángel Herrera, el cap de l'Acció Cató
lica d'Espanya, celebrat i admirat per tot el món
católic, acaba de donar una serie de conferencies a
Portugal en les quals ha exposat les raons f onamen
tals que hi ha per a establir una separació neta en
tre l'Acció Católica i l'acció política."
No transcrivim el resum de les conferIncies f et
per aquesta revista. La premsa diária n'ha donat
sa

llargs

extractes.

Afegirem

solament que la mateixa premsa cató
lica internacional que celebra aquesta directiva tan
acertada de la nostra Acció Católica, parla amb el
máxim elogi de dos líders polítics de la península
ibérica, Gil Robles i Oliveira Salazar.

Aquests dos homes joves, energics, de gran vi
sió

política,

introdueixen

una

renovació

en

política d'Europa. Són dos polítics d'origen
a

univer

católica, que van a in
la vida de l'Estat la doctrina social de

sitari, de formació
corporar

la vida

netament

Lleó XIII i de Pius XI.
No és pas sense emoció que un llegeix aquestes
consideracions d'una visió claríssima en la premsa
católica dirigent de tots els paisos, i no és pas sen
se amargor el comentan i que fem de les campanyes
de certa gent i de certa premsa, política abans que
católica, que s'en-iparen de la catolicitat per com
batre els dirigents de PAcció Católica i els polítics
que realitzen una política cristiana.
Amor al próxim i la lluita política.— Darrerament
P. Noble ha donat una conferencia •a l'Institut
Pius XI, de París sobre "l'amor al próxim i la
lluita política". Els católics tenen el dret de parti
cipar en les lluites polítiques, peró tenen el deure
d'observar el manament d'amor al próxim, que re
geix sense excepció, amb els enemics polítics. En
aquesta observança no hi caben subterfugis tota ve
gada que l'amor al próxim és una obligació, un "im
peratiu" del qual no hi ha cap dispensa. guan un
veu
les campanyes electorals (i també les altres
campanyes), es rep la impressió que l'amor cristiá
del próxim ja no hi representa cap paper.
Els polítics lluitadors apassionats creuen que és
permes tot alió que serveix als seus objectius com
batius. L'honorabilitat, la lleialtat, la consideració,
la simple justícia envers l'enemic polític són com si
no existissin. Els católics que per convicció sincera
formen part d'un partit polític ni s'han de deseo
ratjar per aquesta separació completa entre la polí
tica i l'amor al próxim, ni s'han de deixar portar
els
a l'error. -Han de saber que tenen deures que
obliguen a cercar la salvació deis germans llurs i
aquests deures tenen una importáncia superidr a
qualsevol punt del programa del partit. Hi ha dos
camins que permeten als catedics el donar entrada
a l'exercici d'amor al -próxim en les discussions po
litigues : r. En anar a escollir un partit en el qual
volen militar, han de demanar per conseller l'amor
al próxim; s'han de preguntar quin programa po
lític trobo més adient per assegurar el benestar ter
renal i sobrenatural deis ciutadans dintre de l'estat.
2. Tenen el deure de dignificar el procedirnent de
les campanyes polítiques i han de suprimir de l'ac
tivitat política l'odi, la mentida, l'engany, la calúm
nia, la murmuració i l'atac a la dignitat humana de
l'enemic. Aquestes exigencies no volen dir que el
católic no degui ésser menys actiu que l'enemic en
la lluita política; ni tampoc que ho hagi de consen
tir tot deis enemics, talment com ovella indefensa.
Precisa que les lluites polítiques siguin portades ca
vallerosament, amb armes fletes i no enverinades.
Aix& pot semblar difícil, peró ni és impossible ni
és contra el -sentit comú. El principi que la Religió
i amb ella l'amor al próxim tenen la primacia damunt
la política ni permet limitacions ni afebliments.
Renovació del teatre

Són curioses i

pintoresques les disquisicions sobre el teatre católic
en el nostre país. Qluan els centres católics estaven
en
el seu apogeu es produí una literatura católico
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teatral de qualitat baixa, d'argument banal i d'esce
nificació ridícula. El teatre modem, és cosa sabu
da, deu el seu origen als Misteris que es representa
ven als claustres o davant dels portals de les cate
drals. Aquestes representacions adquireixen un mo
ment culminant ami) els "autos sacramentales" de
Calderón, de Lope de Vega, Valdivielso, etc. Les
representacions rudimentáries, sense escenari, de les
produccions meravelloses deis grans escriptors pro
duien una emoció extraordinaria. Merc«és a les acti
vitats d'uns artistes i literats dirigits per Enric
Ghéon el teatre católic es renova d'una manera ad
mirable. El Misteni antic reviu i s'adapta a l'am
bient social deis segle XX. I companyies d'artistes
peregrinen pels pobles representant obres que facin es
timar la vocació sacerdotal, la vocació religiosa, l'amor
a les missions. I aquesta renovació es pot notar a Ale
manya. El passat Advent s'han representat misteris
d'Advent i de Sant Nicolau (un d'ells escrit per
Ghéon) en innombrables parróquies, com durant

aquestes festes,
altres

paisos,

a

França,

a

Alemanya,

a

Bélgica

i

representen misteris de Nadal de
factura admirable.
Els "pastorets", que tanta popularitat han tingut
a
la nostra terra, són xavacans, no tenen l'encant
del "misteri", com no el tenen les comedies nada
lenques que encara tenen cartell pels nostres tea
es

tres.

Ens atrevim a reclamar una renovació del teatre
católic en un sentit prof undament espiritual (co
neixem alguna bona iniciativa guiada per Mossen
Joan Puntí), demanem la reincorporació al teatre
católic deis "autos sacramentales" i voldríem veure
sorgir unes companyies d'apóstols del teatre católic
que anant de poble en poble representessin per lo
cals i per places obres netament católiques i socials

Per Sant Ramon de

Penyaforf

El dia 23 s'acosta, f esta del Sant, i és precís recor
dar-nos-en aquest any amb motiu especial, com és
el Seté Centenari de la Promulgació de les Decretals
de Gregori IX, que ha donat i donará lloc a impor
tants cornmemoracions.
El mes de novembre se celebra, a Roma el Congrés
Jurídic Internacional per a remembrar el 141 cente
nar
de l'aparició del Codi Civil de Justiniá i el 71
centenari de les Decretais, que f oren promulgades
per la Constitució Rex Pacificus el dia 5 setembre
de 1234. Així aquella assemblea festejava l'associa
ció de tres dates : 534, 1234, 1934. A ella assistiren
canonistes i juristes de totes les parts del món, i fou
presidida pel Cardenal Gasparri, que morí l'endemá
mateix de la clausura del congrés. En les sessions i
en els nombrosos estudis i articles que s'han fet s'ha
retut el degut homen,atge a Sant Ramon de Penya
fort, compilador de les Decretals, així com el Carde
nal Gasparri ha estat compilador del Codi de Pius X,
i un comentarista ha escrit que Sant Ramon de
Penyafort era en aquest aspecte el Cardenal Gas
parri del segle xm, amb el mérit per al nostre sant
d'haver pogut enllestir en tres anys tot sol la seva
obra mentre que per la nova compilació se n'han es
merçat 13, havent estat consultats els millors cano
nistes del món. Per aixó és que hom ha retret amb
«
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per a renovar l'ambient social corromput
per la mala premsa.
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El P. Ramon Ruiz Amado.— El día 13 de de
sembre -morí a Barcelona a l'edat de 74 anys el
valent campió de la cultura católica, el P. Ramon
Ruiz Amado., Jove advocat cridat pel Senyor a for
mar part de la familia ignasiana, profés i estudia
da la carrera de Filosofia i Lletres, va completar .els
estudis a Alemanya, en el període culminant i Inés
esplendorós de la vida de l'imperi. La Ciencia ale
manya influí tan profundament en el seu esperit
que ell ha estat un dels ambaixadors més notables
que la Cultura alemanya ha tingut en el nostre país.
El P. Ruiz Amado, no ha estat un investigador tipus
alemany ; ha estat un divulgador de la Ciencia i de
la Cultura de l'Europa central, el qual, amb tra
duccions innombrables i amb adaptacions numero
síssimes ha incorporat a la literatura católica del
nostre país el pensament alemany.
Si aquest és un deis merits del nostre eminent
jesuita n'és un altre l'haver universalitzat la his
tória eclesiástica del nostre país amb la seva valuo
sa collaboració a l'Enciclopedia católica anglesa, de
la qual redacta la majoria deis articles que es re
fereixen a Espanya.
Encara fou notable la labor del P. Ruiz Amado
en el camp de la Pedagogia hispano-americana, De
quants bells llibres no disposa la nostra escola ca
tólica grades a la seva activitat ! I des de l'alt cár
rec de Conseller d'Instrucció Pública' quants estralls
no evitá de la "Instrucción libre de la Ensenanza".
Amb la mort d'aquest eminent jesuita, la Compa
nyia ha perdut una figura destacada de 'la provin
cia d'Aragó i els católics d'Espanya un dirigent de
primera fila.
,

molta oportunitat l'antic projecte de suplicar al Sant
Pare gue Sant Ramon de Penyafort sigui proclamat
Doctor de l'Església.
El mes de febrer próxim se celebrará a Barcelona
la settnana Pro Fide et Patria, que totes les diócesis
d'Espanya han de realitzar per acord de la junta
Central d'Acció Católica, ami) el mot d'ordre
les grans figures del Catolicisme vinculades amb
la diócesi. La de Barcelona ha escollit Sant Ramon
de Penyaf ort, i distingits tractadistes i escriptors
pertanyents a l'Acció católica estan preparant sengles
conferencies i estudis.
Per part nostra, amb la modestia de les nostres
forces ajudarem a enaltir la glória del Príncep deis
canonistes i Mestre de la penitencia, honor de Bar
celona, de Catalunya i d'Espanya. Comencem a pen
sar en els preparatius de la festa, i podem avançar
que ha acceptat l'encárrec del sermó a la catedral
el canonge Dr. D. Josep M. Llovera, un deis més
pregons coneixedors de l'obra del nostre sant, espe
cialment en els aspectes jurídic, históric i filosófic.
Aprofitem l'avinentesa per a demanar als mies i
devots de Sant Ramon de Penyafort l'ajut d'una
almoina per a les despeses de la f esta. A més de la
glória i recordança del benaventurat, hem d'estimar
lo i recórrer a dl coro a advocat i patró que és de
Barcelona, a la protecció del qual hem d'acudir en
les greus hores que estem passant i les que poden
venir.
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Bullid! d'Accíó Social Popular
REPORT DE LA "DELEGACIÓ COMARCAL
D'ACCIÓ SOCIAL POPULAR DE REUS"
DURANT L'ANY 1934
Part.

Tasques acomplertes

La "Delegació Comarcal d'Aacció Social Popular
<le Reus" queda aficialtnent constituida el dia 9 de
març de 1932.
El dia 16 del mateix mes Ranga un manif est i el
cija 15 de maig celebrava el primer míting de propa
ganda al Teatre del Centre Católic.
Per als dies 22 1 29 de rnaig i 5 i 12 de juny orga
nitzá unes conferencies que dona el doctor Salvador
Rial, llevat d'un cha que el substituí el senyor joa
quim M. de Nadal.
iEn celebrar-se l'hivern següent l'Assemblea de
Tarragona, la nostra Delegació hi aporta tres ponen
cies i un considerable noifibre d'assembleistes d'amb
clós sexes.
En començar l'any 1933 establí unes classes de
Catecisme per als -infants ; un Curs de Religió per a
joves i especialment estudiants, amb el fi d'omplir
el buit que havien deixat les lleis laiques en suprimir
la cátedra de Religió deis Instituts de Segona Ense
nyança; establí així mateix un Curs d'Apologetica
per a senyores i senyoretes, i un Curs de Sociologia
Cristiana, per a homes.
Pel sant temps de Quaresma celebra un interes
sant cicle de conferencies a cárrec deis doctors Si
nués, Vilatimó, Roquer, Griera i el senyor Joaquim
Maria de Nadal.
Envia una nodrida representació a la reunió de
Sitges, que tingué lloc en el mes de juny, i a l'Assem
blea de Vic, que se celebra els dies 29 i 30 de setern
bre i I.
d'octubre, Assemblea en la qual desen
rotllá una ponencia el nostre vice-consiliari doctor
Ricart i actuá de Secretan i el que llavors ho era de
la nostra Delegació, senyor Espinós.
L'any 1934, seguint les ordres de la Superioritat,
deixárem de celebrar les classes de Catecisme per a
infants, el Curs d'Apologetica per a senyores i se
nyoretes i el Curs de 'Religió per a joves i especial
ment estudiants, per tal de dedicar-nos a les tasques
estrictament socials. En canvi, continuarem el Curs
de Sociologia Cristiana, per a homes, i creárem un
Curs Social exclusivament per a obrers, a base de
les encícliques de Lleó XIII i Pius XI.
Per la Quaresma organitzarem també un cicle de
conferencies socials, que no es pogué portar a cap
més que a rnitges, puix que després de les tres pri
meres conferencies que
donaren el doctor Gaya, el
doctor Rial i el senyor Pifiol, hagueren de suspen

VOLEU

FER-VOS

dre's per haver-se declarat oficialment l'estat d'alar
ma; Ara, peró, durant el temps d'Advent, a ésser
possible, completarem aquell cicle amb dues o tres
con f erencies.
També ha enviat una nodrida representado a l'As
semblea anyal i a la recent Setmana Social de Sara
gossa.

A més

ES

LACIO

TIT U"(

MEDIC

OCULISTA,

tot

el present any de 1934,

Finalment, pel que fa referencia a l'estat econó
mic, es recullen unes 800 pessetes anuals, que es
despenen de sobres, a més d'arrossegar encara un

petit déficit provinent de
2.1 Part.

Programa

a

la campanya inicial.

desplegar

per

l'any 1935

El "Curs de Sociologia Cristiana", per a ho
de tots els estaments, que dona les seves classes
tots els dimarts, de 8 a 9 del vespre,
b) Un "Cercle Obrer d'Educado Social", per a
obrers de tots els oficis, el qual funciona tots els di
mecres, de 8 a 9 del vespre.
c) Un cicle de conferencies públiques sobre te
mes socials, que probablement se celebrará durant els
diumenges de Quaresma.
d) La reforma del Reglament de la Delegació,
adaptant-lo al general d'A. S. P. inserit fa alguns
Inesos en un número de CATALUNYA SOCIAL.
e) La creació d'una "1VIútua Patronal per al
Subsidi Familiar", com una Secció de la nostra De
legació. Tenim ja enllestit el projecte de Reglament
d'aquesta ,Mútua, que ara será sotmes a la Supe
rioritat eclesiástica de Tarragona, per tal que hi
presti el seu assentiment, i després es presentará a
la Comissaria per als ef ectés de la seva legalització.
f) Un cop ja establerta, pensem f er una intensa
propaganda de la Mútila per tots els mitjans que
estiguin al nostre abast, entre els quals comptem
un míting pro salan i familiar.
Com veuen, ens proposem principalment divulgar
la doctrina social católica, crear un ambient que faci
possible portar a cap obres practiques, entre les quals
ocupa el primer teme el salani familiar per mitjá
d'una Mútua.
Reus, 29 de novembre de 1934.

a)

mes

EXAMINAR- LA
OCULISTA

més, durant

dones.

MEIGE
INSTO.VISTA PER UNEN LA MILLO& L'INS
PECIALITZAT,
D'EUROPA, ACUDIU COTTEI

SI

a

Junta de la Delegació ha estudiat detingudament
la manera d'implantar una "Mútua Patronal per al
Subsidi Familiar", els treballs de la qual estan ja
força avançats, com es veura més endavant.
Actualment la nostra Delegació compta ami) més
de 200 socis, gairebé la meitat homes i l'altra meitat
la

El Secretan,
MANUEL

JUNCOSA
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l'any 1935 comença per
període de govern. Retornats

a

l'Estat central molts serveis que abans havien estat
tras passats a la Generalitat de Catalunya, la tasca
d'aquesta resta, redu'ida al mínimum possible dins les
línies generals de l'Estatut. I un nou President de
la Generalitat, a la vegada que Governador General
de la nostra terra, vindra a endegar novatment les
coses per entrar a, una legalitat aixi)mateix nova, ja
que de la llei que estableix aquest nou regim es des
pren que abans de retornar a la normalitat haurem
de veure com són diciades lleis reguladores de les
funcions d'instrucció pública, de justicia, d'ordre pú

blic,

etc.
Ja ha estat nomenat un nou governador en la per
sona del senyor Portela Valladares, de qui
ens se
para ?'abisme que hi ha entre els nostres sentiments
creences i la seva manera de sentir, segons els ante
cedents d'ell, en aquest punt. El senyor Portelct ha

via estat Governador Civil de Barcelona en temps
de Canaletas, i és de creure que els molts anys trans
correguts d'aleshores ença hauran convertís el vell
polític en un borne de forta experiencia i de pruden
cia en els afers públics. Per altra part, potser no
tardarem m,assa a veure con el dit.Governador es
rodeja d'un Consell Executiu en el qual de.sitgem,
que hi entrin tots els elements representcaius de la
nostra

terra, ja

que

poden prestar

ara,

un

magnífic

servei a la causa de Catalunya. La posició absten
cionista en un, moment de gravetat com el present
podría resultar cómoda i beneficiosa per als partits
polítics, pera indubtablement hauria de resultar con
traria als interessos de Catalunya, i no creiern que
cap partit arnb solvencia i amb esperit catala resisteixi
el clam general del poble en aquest punt.
El nou Governador ha deíxat ja entreveure el seu
desig de ?ligar tots els elements representatius a la
seva delicadíssima tasca, i a,quests haurctn de res pon
dre a la crida que sels faci en el moment oportú
amb un esperit ample i generós, posat per damunt
dels interessos mes quins de la política de partit.
Comencem l'any, dones, entre un relatiu optimis
me pel que fa referencia a un problema de tanta gra
vetat com aquest, i D'éu faci que en tancar la serie
deis dotze mesas puguern, arribar a un moment de
franc optimisme conn
dins la dissort que ha
planat daymunt de la nostra terra Vany 1934.
La

política general.

La difícil situació en
trobá collocat el Ministre d'Instrucció Públi
ca, senyor Villalobos, després de l'últim debat a les
Corts •provocat en aquest punt per la C. E. D. A.,
ha estat resolta deixant aquest senyor la cartera i
passant a encarregar-se'n el professor de Dret Civil

que

es
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Joaquim Dualde, prou conegut

A

L

entre nosal

tres.

Carne/ seimanal

Catalunya

A

iCaldra dir que sentim goig per l'allunyament del
senyor Villalobos? Aquest Ministre havia empres
unes guantes accions ben al marge de la llei, c0112
el nomenament de Catedratics a la Universitat de
Barcelona sense altre rnerit que el caprici
ja que l'oposició fou bande jada. Pera aixd no
hauria estat cosa de massa importancia si amb els
Decrets sortits de la seva gestió no hagués dentostrat
el senyor Villalobos una fabia extraordinaria contra
l'ensenyament prive o lliure ço que vol dir tant, en
el nos/re país, com ensenyament de primera classe,
que ens ha portat al punt cultural en que ens tro
bem, especialment l'ensenyament de les Congrega
cions religioses.
El senyor Villalobos és professor oficial i es veu
que no creu en cap altra ciencia que en la que fabrica
l'Estat, amb tot i que al nos/re país tenim ben poca
cosa a agrair-li fins al moment present. I la
seva
gestió ministerial es trobava macada d'un estatismo
vulgar i atrotinat, arreu en baixa menys a casa nos
tra, estatisme que no podiln aclmetre els governants
de la C. E. D. A. que, com a católics que són, no
poden delirar de tenir sempre present el principi de
la llibertat en materia d'ensenyarnent, que en els
temps moderns és el principi que garantitza l'ense
nyament religiós, especialment en el nostre país on
aquest troba el pas barrat a les escoles de l'Estat i
en

tota mena de centres

oficials.

?Seguirá altres camins

el successor d'aquell Mi
nistre? És de creure que sí. Primerament, hi ha l'ex
periencia del que li ha costat al sepyor Villalobos
la seva obstinació en el seu criteri. I segonament, el
senyor Dualde és home d'esperit ample en el qual
no s'ha mostrat mai el microbi del
sectarisme. I segu
rament que els seus actes ministerials hauran d'ajus
tar-se a aquest esperit, tenint en compte que les seves
primeres declaracions han estat per a dir categórica
ment que calia tenir present que el Govern estava
constituit per partits de tonalitats espirituals molt
*verses, diversitat que havia de reflectir-se en els
actes de govern.
Aquesta crisi ha estat resolta, dones, aimb relativa
senzillesa, sense afeblir per a res el Gabinet. Ara es
parla al/re cap de reorganització del Ministeri, ja que
hi ha una combinado d'alts carrecs que es deliraran
vacants. S'ha ofert la cartera d'Estat al senyor Mar
tínez de Velasco, Ministre sense cartera fins ara, que
es diu que l'ha refusat de primera intenció. Veurem
ara quin tomb donaran les coses, ja que al moment
d'escriure aquest comentari no tenim encara noves
concretes. De iotas manares, és de creure que cls
canvis no seran rnassa grans, car l'estat dels dife
rents partits a les Corts no permet Govern d'altre
tipus que ?'actual o molt aproximat, a base del partit
radical i els partidaris de la C. E. D. A. Ambdós,
agrupaments han de constituir la base del Govern
que es formi, ja que d'altra manera no es podria

/010145ATERW1141
/1"1". anr"4-1)" LGOMIS

Jc
n+aeneril

e

CA

T

A

L

UN

Y

A

S

O

C

A

1

L

13

majoria parlamentaria, sense que aixa
alguna minoría important pel nombre,
com la de Lliga Catalana, no resti com una reserva
per a enfortir el Gabinet en el moment en que així
es considerés precís i possible entre els elements po
comptar amb

vulgui dir

que

lítics de centre-dreta.
illaurem de dir que aquesta posició no respon a
l'ideal que tots els homes de dreta i tots els católics
tenim format? Es ciar que no. Peró també és una
realitat que una altra solució distinta de les actuals
hauria d'ésser a base de dissolució de Corts, de no
ves eleccions legíslatives, etc.; i no és pas aquest el
cam4 que ens hauria de portar a un lloc ideal, espe
cialment donades les diferbncies que cada dia, dis
sartadanient, es profunditzen més entre els dirigents
de la C. E. D. A. i els homes de l'anomenat Bloc Na
cional, constituit últimament. El creuament de lle
tres entre els senyors Gil Robles i Calvo Sotelo no
deixa dubtes respecte al particular, si bé nosaltres
volem sempre abrigar Vesperança que, davant d'u
nes
eleccions, les dites diferancies haurien de des
aparbixer, car la realitat del país i els altíssims inte
ressos encomanats a tots els hames de dreta —inte
ressos que
es troben a cent colzes per damunt els
estrictament polítics de partit—imposarien quan el
cas arribés una entente semblant a la de les eleccions
del 19 de novembre de 1933 que tan pro fitoses han
estat a la restauració de valors espirituals i fins ma
terials dins la vida del ?iostre país.
Per damunt de tots els problemes ens preocupen
el de la llibertat de l'Església i els Ordes religiosos,
el de la llibertat de l'ensenyament, el de la passibi
litat de l'ensenyança religiosa dins la prapia ense
nyança o escola oficial, etc. I tot aixa la consciencia
católica del paiš no ho podrá mai veure subordinat a
les diferencies de partits i a les baralles entre grups
polítics, que si tenen la seva llibertat d'acció en molts
punts l'han de sentir limitada en aquests en els quals
tots han de coincidir si se segueixen denominant
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COMPANYIA TRASIVIEDITERRANIA
Servels

regulars

Servei

rápid

entre tots els porte de la Península 1 ele de Baleare, Candiles,
Marroc i territorls espanyols del Golf de Guinea (Fernando Pdo)

setmanal de gran luxe Barcelona -Cádig-Canáries:,,
Barcelona) prestat perles motonaus "Villa de Madrid"1"Ciudad de Seville":13
De Barcelona a Palma, cada dia a les 21 h. (excepte
D'Algecires a Ceuta, dues vegades al dia, a les 7 a
els diumenges).
les 15 h.
De Barcelona a Mahó, dimecres 1 divendres a les 19 h.
D'Algecires a Tánger, cada dia a les 14 h.
De Barcelona a Alcúdia i Mahó, diumenges a les 19 h.
De Cádiç a Canáries, dilluns i dijous a les 15 h.
De Barcelona a Eivissa, dilluns a les 18 h.
De Cádiç a Larache, els dies 1, 5, 10, 15, 20, 25 de cada
De Barcelona a Valéncia, dilluns 1 dijous a les 20 h.
mes a les 21 h.
De Barcelona a Alacant 1 Oran, tots els diumenges
De Barcelona amb emula als ports de la Mediterránla
a les 8 h.
per a Santa Isabel (Fernando Póo) 1 territoris del
De Málaga a Melilla, cada dia a les 20 h.
continent el dia 17 de cada mes.
BARCELONA: Via Laietana, 2 r— Agéncles entoti els porte 91— MADRID: Paseo de la Castellana, 14
(sortlda
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EL NUEVO TESTAMENTO DE NUESTRO SENOR JESU
CRISTO. Introducción, análisis y notas del R. Pa
dre Carmelo Ballester, C. M. Un tom magnífic
en 4.t de 1.226 pagines, 541
gravats i 4 mapes.
artística,
Enquadernació
45 pts. Editorial Litúr
gica Espanola, S. A. Corts, 581. Barcelona. Es
panya.
Ara fa un segle que Torres Amat publicava una
versió castellana de la Biblia que havia de tenir una
gran difusió per Espanya i per América. Les nostres
famílies pairals, fins fa poc, cada tarda llegien, al
menys, un capítol deis Evangelis i la vida del sant
del dia. No sabem si aquest sant costum provenia
d'una reacció contra la propaganda nefasta de la
Societat bíblica de Londres o era una santa conti
nuació de la vida ascética i piadosa de les nostres
famílies del segle xvin.
És el fet que, si durant la segona part del segle 191
la devoció, a la Biblia havia minvat, en el rnoment
actual per tot Espanya es nota una reacció en pro
de la Biblia i deis estudis bíblics. Fern memória sola
ment de la Biblia de Montserrat, senzillament mo
numental; de les edicions bíbliques populars de Fo
ment de Pietat i de les publicacions de la Fundació
Bíblica catalana.
La Bíblia és un llibre sant i totes les versions que
se'n facin han d'ésser "amarades de santedat" ; la
seva lectura ha d'infondre pietat i el seu text ha d'es
tar escrit amb una unció santa. Sota aquest aspecte
mai no será prou lloada aquella primera edició cata
lana d'Els Quatre Evangelis de l'illustre doctor Ma
rian Serra i Esturí. I sota aquest aspecte lloem sense
cap mena de reserva "El Nuevo Testamento", del
Pare Ballester, el qual está clestinat a produir els
més bells fruits en les animes piadoses.
Peró encara mereix altres consideracions aquesta
obra que sota tots els aspectes respon a les exigéncies
de la crítica més escrupolosa. La sinopsi preliminar
facilita la cornprensió del pla general de l'obra.
La introducció, que comprén unes 110 pagines, ens
parla de la vida deis jueus, de la geografia i arqueo
logia bíbliques. Ens porta en l'ambient en qué va
viure Jesús i ens fa sentir tota l'emoció i la gran
desa de la vida del Redemptor. El P. Ballester ha
posat la paraula de Déu a l'ahast de totes les intel
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Nou Testament : harmonia evangélica, índex ascetic
i apologétic, índex de les epístoles i evangelis de les
dominiques de l'any litúrgic, etc.
Augurem el millor éxit a "El Nuevo Testamento
de Nuestro Senor Jesucristo", del P. C. Ballester.
Creiem que amb el temps en cap llar cristiana no hi
faltaran per a la lectura quotidiana "El 'Nuevo Tes
tamento", del P. Ballester i el "Ario Cristiano", de
Pérez de Urbel.

CATECISMO CATÓLICO, por el Cardenal Gasparri. Ver
sión espanola. Un volumen de 510 págs., encua
dernado, ptas. lo. Editorial Litúrgica Espanola,
Cortes, 581. Barcelona.
Acaba de publicar-se traduida al castellá aquesta
preciosa obra del Cardenal Gasparri que escrita en
llatí ha donat la volta al món.
.Hem dit preciosa perqué realment té un gran va
lor un llibre que reuneix en grau maxim tres quali
tats, no molt corrents : concisió, claredat j Precisió.
L'assenyalat Catecisme es divideix en tres parts :
Catecisme pels párvuls, Catecisme de Perseverança
i Catecisme per adults, seguits d'un gran nombre de
documents pontificis, definicions consiliars i tea,-tos
patrístics, en connexió amb les preguntes de l'obra.
D'aquesta manera adquireix el Catecisme de l'insigne
Cardenal Gasparri un valor documental de gran uti
litat per al catequista intelligent.
Llegint-lo, hen prompte hom hi descobreix una
má acostumada a l'art dificilíssim d'estructurar i de
precisar, oferint la veritat en tota claredat. Una vol
ta el catequista ha penetrat aquest sentit propi de
l'obra, hi troba un instrurnent insubstituible d'en
senyança i els nens o els adults un text preciós i
segur per adquirir una instrucció, d'una gran soli
desa.
Amb viu interés recornanem, per estar conven
çuts de no equivocar-nos, aquest excellent llibre des
tinat a fer un gran bé en els moments actuals.

lawirnastrávaiwnimiwar&-

ds -es,

It

ligéncies.
La disposició del

text del Nou Testament adop
tada per l'autor no podia ésser més adient.,Per mitja
de títols i subtitols notats al marge del text un es
pot formar de seguida una idea del seu contingut,
i amb l'ajut de notes ciares i concises aquest text se
situa de la manera deguda.
Mereix una atenció especial la illustració. Dibui
xos nets i clars que
res no tenen a veure amb les
i•ustracions de certes históries sagrades, ens donen
una visió de la vida pastoral i patriarcal de Pales
trina de 2.000 anys endarrera. ! Quina semblança no
tenen les escenes que illustren aquest Nou Testa
ment ami) la vida real i quotidiana de la vella pa
gesia de les Balears !
'Uns índexs perfectes faciliten la utilització del
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FOMENT DE PIETAT. Duran i Bas 11. BARCELONA
COVLECCIÓ

ROSELLES:

I.

Faules i Moralitats. Original de Joan Puntí i Collell, Prev. 100 illustracions de
J. Junceda. (2.a ed.). 2 pies.

II.

La Llum de l'Establia. (Pastorets nous). Lletra de Mariá Tubau, Prev., i música
de Josep Vinyeta, Prev. Portada de J. Junceda. Lletra, 1 pta. Música, 4 pies.

III.

Fabiola. Adaptació catalana de Joan Puntí i Collell, Prev., amb illustracions de
J. Junceda. 3,50 pies. En tela, 5 pies.

Original

IV. Rondalles. Vol. I.
da. 2,25 pies.
V.

VI.

VII.
VIII.

Rondalles. Vol. II.
ceda. 2,25 pies.
La

d'Esteve

Original

Casaponce,

d'Esteve

Prev. Illustracions de J. Junce

Casaponce,

Prev. IPlustracions de J. Jun

Castanyada.

Vol. I. de «Bons Costums Catalans»,

tracions de J.

Vinyals. 2,50 ptes.

La Fira de Santa Llúcia. Vol. II de «Bons Costums
IPlustracions de J. Vinyals. 2,50 ptes.
Nadal. Vol. III de «Bons Costums

Catalans»,

original

de M. B. IPlus

Catalans», original de

M. B.

per M. B. IPlustracions d'A. Utrillo.

2,50 ptes.
IX.

o

X.

XI.

Els Rels. Vol. IV de «Boas Costums Catalans», original de M. B. IPlustracions
d'A. Utrillo. 2,50 pies.
Els tres tombs. Vol. V de «Bons Costums
cions de J. Vinyals. 2,50 pies.
El

dijous'gras.

Vol. VI de «Bons Costums
cions d'A. Utrillo. 2,50 pies.

Catalans», original

de M. B. IPlustra

Catalans»,-original

de M. B. D'ilustra.

XII-XVI. Historletes exemplars. Originals de Josep M." Folch i Torres. IPlustracions
de J. Junceda. Cada volum, en tela, 3 pies.; en cartoné, 2,50 pies.
XVII.
SOY

XVIII.

Eustaqui. Llegenda romana del temps de l'Imperi, contada
Collell, Prev., amb illustracions de J. Junceda. 2,50 ptes.
Faules i

Llegendes muntanyenques,

simils,

de Jaume

Collell, illustrades per A. Utrillo. 1,50 pies.

per LI. G. Constans. IPlustracions de J. Junceda. 32

Rondalles Catalanes. Originals de Mn. E. Casaponce, Mn. J. Punti i Mn. J.
brets de 32 págs., cada un. 30 céntims per llibret.
Tradicions

11•••

religioses de
llibrets de 32

per Joan Puntí i

Catalunya. Per Agna de
págs., cada un. 30 céntinis

págs.

30 céntims.

Verdaguer.

XIV Ili

Valldaura. Illustracions de J. Junceda. Dos
per llibret.

Memórles d'un cabaler, per Jaume Raventós. IPlustracions de J. G. Junceda. 439 págs. En
tega, 3 pies.; en tela, 5 pies.
El

Sényor

Frults

rús

Rector d'Ozeron. Novella de Francis Jammes. Trad. de J. F. Ráfols. Vol. VI., de la
«Biblioteca Horitzons». 260 págs., en rústega, 4 ptes.

primerencs.

Vides de Sants en la infantesa i joventut, per Mn. J. Arderiu, Prev. Illustra
cions de J. Rapsomanikis i F. Guerrero. 225 págs., en cartoné, 2,50 ptes.
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Joan BUS QUETS
MESTRE EBENISTA I

=-

TAPISSER

DECORADOR

NOBLES I OBJECTES
D'A RT I DE FANTASÍA

==

AGENCAMENT D'INTERIORS
MODERNS I D'ESTIL

•

IMPERMEABLES, PLANXABLES,

SóN LES TOVALLES 1DEALS
De venda

en

els grans basars, cases de mobles,
de teixits, linbleums, etc.

tapisseries, comerços

ESTUDI, TALLERS I EXPOSICIÓ:

PASSEIG DE GRÁCIA,
TELÉFON 16825

CASA ROSICH
Ronda de S. Pere, 7
Avda. del Portal de

TapInería,

33

-

Teléfon 19923

!'Angel,
-

25

-

Tel. 19613

RODÉS és excellent per a combatre la TOS.
avantatges de la creosota sense cap deis seus in
convenients. Tolerancia gástrica perfecta.

OLIVER
Té tots els

GUAYALINA
111111111111111111111MMIMMMIMMIIMIMIll

ATENES A. G.

—

Escorial,

135-147.

BARCELONA

Teléfon 12940

Laboratori: OLIVER RODÉS.
—

DE
-

V E N DA

EN

TOT ES

Consell de Cent, 30+

-
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FA R MACI ES

B A RCELO N A

Tel. 73372.— Barcelona
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