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Un centenarí d'exalfacíó í
de reparacló

un

cenienarí
PER

Si sempre la figura de Sant Ramon ha estat actual
VII.e cen
a Catalunya, mai com amb motiu d'aquest
tenari de la promulgació de la Collectio Decretalium
Gregorii IX se'ns ofereix ocasió per recordar-la i
fer-nos-la. més present a nosaltres mateixos. Pot
aquest gran sant i gran catalá haver perdut un xic
aquella popularitat que arri
de la seva popularitat
peró mai no ha deixat d'ésser re
baya a la cançó
—

cordat entre les seleccions del nostre poble, especial
ment dins l'estament jurídic i religiós.
I la data del sete Centenarí de les Decretals ha
revestit el propi carácter ; no ha constituit cap esde
veniment popular peró ha donat lloc a la publicació
d'una revista per part de l'insigne Orde Dominicana
i a repetides actuacions culturals, no essent la més
petita entre aquestes la que d'ad a poc dedicará al
gran plasmador del nostre poble la Junta Diocesana
d'Acció Católica de Barcelona constituint-lo en tema
únic de la "Setmana pro Ecclesia et Patria", fent-ne
dibuixar altre cop la

quants especialistes

immortal figura per uns
estudis histórics, jurídics i

seva

en

filosófics.
Sant Ramon de Penyafort fou en altre temps un
Sant enormement popular i estimat del nostre poble.
Peró la desaparició del Convent de Santa Caterina,
de la nostra ciutat de Barcelona, del que miraculosa
ment se salvaren les relíquies del gran Penitencier
de l'Església, fou com un eclipsi en la devoció popu
lar a aquest Sant, i arriba a passar quasi ignorada
l'existencia de tan gran tresor en la Capella-Sepul
cre de la nostra Catedral en que es troba ara.
tot just fará cent anys el mes
De llavors ençá.
Ratnon de Penyafort ha re
de juliol pr'opvinent
but els honors altíssims de la Litúrgia entre els Ca
que un dia van tenir l'ho
nonges de la nostra Seu
i ha rebut
nor
de comptar-lo en els seus rengles
d'Advocats
de
l'homenatge anyal de l'Illustre Collegi
Barcelona, que fa anys s'honora tenint-lo per Patró
i volent-lo conservar durant les darreres
c lestial
anyades tot i el laicisme deis centres oficials i els es
—

—

—

forços que la impietat

i la

manca

de patriotisme

han

desterrar-lo del patronatge de la corpora
ció jurídica més nombrosa i f erma de la nostra
fet per

a

terra.

Tot i aixó, tampoc en el terreny doctrinal s'han
dedicat a aquest gran jurista i aquest gran catalá,
"el de més potencia civilitzadora que ha existit" i
"home providencial enyiat per Déu a Catalunya pre
cisament en l'época que aquesta havia de prendre la
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forma de poble o nació perfecta", segons frases del
Doctor Torras i Bages, eIs treballs d'estudi suficients
a destacar-ne tota la seva grandesa. Fa dos anys tot
just que ens deja un illustre Capitular de la nostra
Seu, en baixar de la Cátedra Sagrada després del
panegíric admirable de Sant Ramon, que la veritable
biografía i l'estudi complet del Sant estaven encara
per fer. Tenim un conjunt d'estudis parcials sobre
la seva obra i sobre l'autor mateix; els del Dr. To
rtas i els sermons predicats péls •Drs. Carreres, Llo
vera
i Cardó són els més cbmplets en els últims
temps; per?) encara són molts els aspectes que cal
desentranyar del gran hotne del segle xiii, feina que
només pot portar-se a cap a base de documents de
primera má i d'estudis fets a diferents llocs, entre
ells Bolonya, ciutat en la Universitat de la qual va
deixar petjades immortals el gran canonista que va
regentar allí una Cátedra durant els tres anys més
plens de ciencia de la seva fecundíssima vida.
La feina de nova popularització de la gran figura
avança lentament, peró amb eficacia. La data del 23
de gener, que li dedica l'Església, no passa ja massa
desconeguda, com en altres dies. La nostra revista
ha procurat restaurar en tota la seva plenitud el seu
culte; i aquest any de gracia de 1935 el Sant ha po
Revista especialment
dedicada al Sete Centenari de la promulgació de les
Decretals
el Codi que ha regit més anys una
amb una
callectivitat, després deis Codis romans;
diada sacerdotal que es prepara pels eclesiástics de
Barcelona, el mateix dia 23; i arnb el conjunt de
conferencies abans esmentat de la Junta d'Acció Ca

gut ésser

commemorat amb

una

—

—

part les festes de costum del Collegi d'Ad
de
la nostra ciutat.
vocats
Fa pocs anys, a més, que es ve planejant la idea
de sollicitar de la Santa Seu la declaració de Doctor
de l'Església en pro del gran Sant de Catalunya. La
iniciativa fou acollida amb el goig que és de supo
sar en els medis més destacats de la nostra vida in
tólica,

a

tellectual i

religiosa. Peró s'ha insistit poc en ella,
com l'Església procedeix amb len

sabent, sobretot,

titud i cura extraordinária en les seves altíssimes
resolucions. Caldria tornar-hi, doncs. I mai com ara
per insistir en aquest homenatge a Sant Ramon, amb
motiu de dos centenaris, gloriós un
el Centenari
de les Decretals
i de reparació l'altre
amb mo
tiu de la crema del Convent de Santa Caterina, l'any
1835 aprofitant, a més, l'escalf que en tots els
medis romans haurá deixat el darrer Congrés Juri
—

—

—
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organitzat sots el patronatge de la Santa Seu, a
Roma, amb motiu del primer f et i de l'altre Cente
nari del Codi de Justiniá. ?No f óra aquest el mo
dic

que l'Església de Catalunya fes seva la de
manda d'aquella declaració i que la secundessin totes
les més altes Corporacions de la nostra terra, peti
ció que hauria de trobar l'ambient favorablement
preparat a tot el món, i d'una manera especial a
ment

Roma?
Si per la nostra banda hi poguéssim afegir algu
na iniciativa aquesta hauria d'ésser la de sollicitar
deis lectors i devots del Sant que en la seva pregária
del dia 23 de gener, davant les seves despulles al Se
pulcre de la Catedral, es recordessin de demanar a
Déu la declaració propera d'aquell Doctorat, el més
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Capella

El nostre illtístre amic, el Dr. J. M. Llovera, es tro
ba, grácies a Déu, bastant restablert de la seva seriosa

Penyafort
la catedral de Barcelona, el propvinent dimecres

tasques habitttals. Per aixó no podrá fer ehl el seimó
de la Catedral tal com s'havia anunciat en principi,

la solemne festivitat que se celebrará
del Sepulcre de

a

la

San' Ramon de

a
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alt que existeix al món. Així, per altra part, com a
catalans amants de la nostra civilització podríem pot
ser esborrar,
arnb un xic de reparació, l'obra trista
i infamant deis nostres avantpassats de l'any 1835
que ens emplena de vergonya i que, dissortadament,
no és pas tan histórica que no s'enllaci encara amb
la crema de la Basílica del Penedes, a la pátria ma
teixa de Sant Ramón, durant l'any passat 1934.
L'exaltació de Sant Ramon, per un costat, í la
reparació de les naf res més purulentes del nostre po
ble, per altre costat, exigeixen de nosaltres l'esfors
necessari per a veure honorada amb el títol de Doc
to; de l'Església universal la figura del gran sant i
gran catalá que fou l'insigne sant i jurista del se
gle xiii, Ramon de Penyafort.

Per Sant Ramon de

a
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cija 23 de gener de 1935, diada del Sant
Matí.

A les vuit

:

Missa de Comunió.

A dos quarts d'onze: Solemne ofici amb la coope
ració de la Capella de la Catedral. Emitirá les gló
ries del Sant l'i•lustre orador sagrat, canonge de la
Seu, Dr. D. Caries Cardó, Prev.
Tarda.

—

A les cinc,

es

dirá el Sant Rosari.

Aquest any la figura de Sant Ramon de Penya
fort ha recobrat el seu esplendor científic, perque se
li han tributat homenatges pels juristes de tots els
paisos, amb motiu del VII Centenari de la promul
gació de les Decretals de Gregori IX, que han estat
dret vigent de l'Església Católica fins al recent Codi
de Pius X. El Congrés Jurídic Internacional reunit
a Roma el mes de novembre últim per a commemo
rar
la doble escaienca deis centenaris de les Decre
tals (1234) i del Codi Civil de Justiniá (534), ha
tigut pel nostre gran Sant, que visqué i morí a Bar
celona, records d'admiració i d'afecte. Siguem dig
nes de la glória del sapientíssim Compilador de les
Decretals, i recordem-nos d'ell que fou també gran
taumaturg, i per segles Patró de la ciutat de Barce
lona, demanant-li ajut i protecció
Actuals particulars i públiques.

en

les necessitats

Els redactors de CATALUNYA SOCIAL
i un grup de devots del sant.

peró

pas

no

encara

per

reprendre les

seves

i el substituirá l'altre bon amic nostre i aixímateix

profund coneixedor de la persona i obra de Sant
Ramon de Penyafort, el capitular de la Seu, Doctor
Caries Cardó.
Donatius rebuts.
I M.
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Sant Ramon de

aquesta

Penyafort recornpensi amplament
llargament els

generosa caritat, i beneeixi
donants i llurs famílies i obres.
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El sant del dret
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de la moral
RUCABADO

"Convé que es parli de Sant Ramon
de Penyafort que és mestre de dret i
mestre de moral, perqué el món actual
ha perdut el respecte a la moral i al
dret."

(Paraules del P. Gillet,, General de
l'ordre Dominicana, a l'autor del pre
sent

article.)

El primer que en' va inclinar a admiració i esti
mado vers Sant Ramon de Penyafort va ésser aquell
inoblidable Mossen Frederic Clascar, ! a qui dec tan
tes iniciacions ! Vers 1912 férem els qui redactáveni
la revista Cataluna un extraordinari dedicat al Pen
sament Catalá a través dels segles, apléc encami
nat a cercar la unitat lógica de rescola filosófica ca
talana. En l'aplec no hi figurava Sant Ramon de
,Penyafort, i el meu gran amic comenta aquesta fal
ta i digué que caldria preparar un altre extraordi
nari per a dedicar-lo al gran sant de la nostra ter
ra perqué la seva obra jurídica estava acabant la
S'está elaborant el codi ,nou, i din
seva vigencia.
tre de pocs anys la compilació de St. Ramon ja no
tindrá força legal. Caldrá, doncs, fer l'adéu a Sant
Ramon de Penyafort. Caldria donar-li un solemne
'comiat, per a ponderar el valor del seu magne edi
Mal
fici canónic, que ha durat set-cents anys.
grat les inspiracions del Dr. Clascar, res no es va
fer en aquest sentít, pere, les seves paraules en' dei
el
xaren recança, i encara que no era jo el cridat
'fer aquest homenatge jurídic, essent jo un prof á en
disciplina canónica, em romangué el petit rosec d'un
deure incomplert envers un gran baró cje la nostra
patria. L'obscuritat mateixa en que el Sant va que
dar ajudá. la resurrecció del seu culte personal, per
qué rantiaba devoció al cos del qui fou popularíssim
patró de Barcelona s'extingí per complet i la cape
ha del seu sepulcre, a la Catedral, ádhuc el dia ma
teix de la festa, romania completament a les fos
ques.
Per un d'aquells prodigis del dogma de la comu
nió deis sants, que explica que els sants es comuni
quen les obres bones els uns als altres, el qui indi
rectament contribuí a illustrar la mernória de Sant
Ramon de Penyafort f ou precisament el gran Car
denal Mercier, que morí el mateix dia de la festa del
sant, 23 gener de 1926. Fou en tributar un record
d'admiració al gran savi i filósof, sacerdot preciar,
pastor de brillantíssima história, i admirable defen
Ma
sor de la patria belga, l'immortal arquebisbe de
robscu
remarcar
el
contrast
amb
lines, que f érem
ritat que embolcallava' el cos d'un eclesiástic illtátre
fill de la terra i baró d'antiga fama universal i de
grandíssima ciencia i virtut. La nostra ven aquella
vegada no clama en cl desert i el senyor Bisbe
Dr. Josep Mirallcs i Sbcrt, de bona memória, en te
nir-ne esment disposá que s'installessin Ilánties eléc
triques, a les quals seguiren per •iniciativa d'uns
amics les llánties d'oli que cremen amb pia claror, i
°ida que moltes més poguessin aplegar-se en el fu
tur, f ent nimbe de claror entorn del gran sepul
cre. Per iniciativa del capi4-ular Dr. Moreno, possei
dor de la capella, f ou després restaurada aquesta i
decorada, i policromat 1 daurat en part el sarcóf ag.
—

—

anyal que últimament se celebra és la gus
pira ressorgida de l'antiga devoció popular a Sant
Ramon de Penyáfort que f ou antany el sant més
estimat i celebrat deis barcelonins, al qual s'havien
I l'ofici

dedicat memorabilíssimes f estes.
El Collegi d'Advocats de Barcelona mai no man
ca a la seva gloriosa tradició d'honorar el seu patró
celestial. La testa consfietudinária, peró, no se ce
lebrava al redós del cos sant, sinó en diversos tem
ples. últimament s'ha estabilitzat en el Convent nou
de Santa Caterina, al carrer d'Ausias March, la re
sidencia de Pares Dominics successora del Convent
que fou bárbarament cremat i amb dura fredor lai
cal més barbarament encara enderrócat els anys 1835
i 1836, ai !, tristos centenaris que enguany comen
dos sermons predicats en 1919 i 1924 pel
cem. Els
nostre gran amic el Dr. Lluís Carreras, són fites
históriques en el ,ressorgiment 'del culte i de la gló
ria al nostre sant, que havia conegut tantes anyades
d'injusta obscuritat. Darrerament, els estudis deis ca- e
pitulars Drs. Llovera i Cardó, han perfilat més en
religiosa i social del
cara la significació científica,
confés de reis i de papes. La setmana Pro Fide et
Ecclessia que l'Acció Católica de la diócesi barcelo
fina celebrará en el próxim mes de f ebrer será tota
ella dedicada a S'ant Ramon de Penyafort, i opor
tunament publicarem el programa. Seria injust no
esrnentar la serie de conf erencies rairhundines amb
gran éxit organitzada l'any 1927 per la Biblioteca
Balmes en la qual prengueren part persones eminents
d'aquí i de f ora, entre ells el Sr. Anguera de Sojo,
el Dr. Ribó, el Sr. Valls i Taberner i el caputxí
belga P. Atnadeu Teetart de Zedelghem.
El Congrés jurídic internacional tingut a Roma
el ncrvembre últim per cornmemorar conjuntament
centenari de la promulgació de les Decre
, el VIII
tals de Gregori IX i el XIVI de la promulgació
del Corpus Juris Civilis de Justiniá, ha donat lloc a
la intervenció de diferents juristes i canonistes es
panyols en l'organització i en rassistencia, per6 per
dissort, la patria de Sant Ramon de Penyafort n'es
tigué absent, perqué cap catala que sapiguem, no
fou present en un acte roma i internacional en el
qual tant s'enaltí l'obra i la figura del gran fill de
Vilafranca. El nostre estimat collega de Madrid El
Debate publica extenses ressenyes del Congrés al
qual dedica tota una página illustrada (lo novelare
1934). En ella• es fcía el degut honor a Sant Ra
mon de Penyafort, lloant extensament el mérit de la
(el mateix del
seva obra, i publicant-ne un retrat
portada).
avui
la
nostra
que
exorna
Museu de Vic
últimament el Diario de Barcelona inserta un no
table article signat G. Canal de la Rosa (28 desem
bre), en el qual es pondera resforg realitzat per Sant
Ramon de Penyafort en la compilació canónica, equi
parant-lo amb l'empresa de la formació i promulga
ció del nou Codi de Pius X obra del Cardenal Gas
parri, elevat a Ilei de l'Església l'any 1§17 sota Be
net XV. Sense treure cap mérit a la labor gegantina
portada a cap pel famós secretan de l'Estat deis tres
Papes últíms, Pietro Gasparri, l'obra que en moltíssim
menor temps i amb moltíssims menys mitjans porta

C

A

terme de

S
1230

a

Cápela ,de

1234 el Penitencier i

Gregori IX, el Frater Raymundus,

sament el papa l'anomena en la Butlla Rex Pacificus,
mereix tota l'admiració i tots el homenatges.

No és feina meya deturar-me a la consideració del
valor jurídic de l'obra de Sant Ramon, feina de téc
nics. Hem esmentat a dalt la frase que haguérem la
fortuna d'oir de llavis del Reverendíssim Pare Gi
llet en la seva recent visita a Barcelona, l'octubre
darrer, en la qual tinguérem ocasió de besar-li la má
saludant-lo com a successor de Sant Ramon de Pe
nyafort : aquell dir que Sant Ramon era mestre de
dret i de moral i que el món actual estava tnancat de
moral i de dret, raó per la qual l'estudi d'aquell gran
sant nostre és oportú i convenient. L'haver-la esmen
tat és per a comentar-la des del nostre punt d'albir
predilecte, el de la moral. En quant nosaltres apre
ciem d'una manera especialíssima el gran estrall que
la davallada de valors morals ha causat en el món,
i la catástrofe religiosa i social i fins política que
aquesta precipitació de la moral en l'abís está cau
sant a tots els paisos i singularment en el nostre,
sempre hem considerat un adjutori preciosíssim la
memória, l'obra, l'exernple i l'eficácia sobrenatural
de Sant Ramon de Penyaf ort. Efectivament, nos
altres hem vist sempre en aquest gran pare de la
pátria un baró exemplar de santa intransigencia mo
ral, un mestre, apóstol, i práctic, sembrador de mo
ralitat. I per aixó estimem la seva restauració o re
presa del culte i de la popularitat com a altament
beneficiosa per al nostre poble.
Sant Ramon de Penyafort era el doctor, de la
Sumía de PeniUncia, caire el més característic i
popular del seu carácter, el que ha transcendit més
en el poble, Confessor de reis, de reis i de papes,
diu la cangó a•ludint i consagrant no sols el mestre
sinó el ministre de penitencia, el jutge en la seva
altíssima funció práctica de confessor de sobirans.
Confessor i conseller que portá el seu ministeri i la
seva fundó a grau verament heroic, a la realització
del gran tniracle de la transfretació, que és una epo
peia heroica i sobrenatural del ministeri de la pe
nitencia í de la direcció espiritual, mantenint la seva
autoritat i independencia a desgrat de jerarquies
temporals, a desgrat de potestats civils, i go que és
tués dramátic encara, a desgrat de caríssimes amis
tats personals, com la que inequívocament unía Sant
Ramon amb el Rei Jaume, amistat que fou inflexi
,blement sacrificada a la santa rigidesa dels principis
rnorals de qué el sant era ministre i jutge. L'epo
peia aquella ha estat repetida en el nostre .temps,
sense arribar al miracle concret, pero sí a herois
me histetric altíssim, quan un altre catalá, ministre
també de penitencia i baró de santedat, el Beat An
toni Claret, abandona la reina Isabel II deixant
funcions i trencant amistats, i santament fugí, quan
aquella va incórrer en mancament gravíssim con
sentint a fer un greuge polític al Sant Pare. Es
pills de santa integritat, Penyafort i Claret, convé
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lamb els enemics de Déu, típiques de l'época moderna.
L'acció formidable de Sant Ramon de Penyafort
en
aquest sentit, d'energia religiosa i social, l'hem
de veure en el conjunt del seu pla apologétic que
compren des de la predicació als heretges i les con
troversies per la conversió deis sarrains i jueus fins
a l'establiment de la santa Inquisició (no de la que
després va actuar amb fins polítics) per a la defensa
judicial contra les heretgies a la vegada antireligio
ses i antisocials. Aquí és l'actitud exerriplar del sant
en relació amb els temps moderns. No cal pas res
tablir la Inquisició, peró una acció conjunta a la
vegada religiosa i civil contra les heretgies de l'hora
present, que tan terribilíssims efectes socials i re
sultats tan inhumans estant produint (fa només tres
1-ilesos
de l'expansió d'aquestes sectes a la regió on
pogueren dominar, Astúries, i on per anys i per
segles es recordaran de la dominació socialista du
rant quinze dies) una acció ordenada que compren
gui des de l'obligació de l'ensenyança religiosa fins
a la prohibició absoluta de propagar i predicar les
doctrines revolucionáries : socialisme, comunisme
anarquisme, a aixó s'haurá d'arribar, i s'hi arribará,
i será l'Estat mateix que hi arribará, per a no expo
sar la nació al perill constant de la destrucció total
i de l'extermini deis seus habitants. ! Compteu, sino,
€1 nombre de vides humanes que costa a Espanya
l'experiment d'Astúries !
I la base d'aquesta acció contra les heretgies mo
dernes, ha d'ésser més que la coacció la predicació
del bé, l'apostolat, i sobretot la resistencia al mal, la
no cooperació. ! Si n'hi ha de carnp-per córrer i d'obra
a fer i a organitzar ! Peró sempre m'heu sentit a dir
que go que mancava amb més urgencia en el temps
nostre i davant les urgents i gravíssimes necessitats
nostres no és pas un cabdill i un polític, ! sinó un
sant !
L'altra gran obra humana i práctica de Sant Ra
mon de Penyafort és la redempció de captius, la
cofundació de l'ordre de la Meroe. Per aquest cos
tat l'exemple del nostre sant és encara oportú i ad
mirable i exemplaríssim. La redempció avui dia és
de les ánimes, dels milers i milers d'ánimes, especial
ment de proletaris, captives deis errors socials i re
ligiosos. L'ordre i l'obra de rescat s'ha de fer a ding
mateix de casa, en la industria, en el camp. És or
dre d'amor i caritat. La caritat, recordeu-ho, és la
primera de les virtuts, la característica deis sants,
la que, en resum, més dibuixa la santedat i la que,
definitiva, féu sant el gran fill de Vilafranca
en
i ciutadá de Barcelona, Ratnon de Penyaf ort.
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que sembrin més llavor contra tanta fluixedat acomo
daticia, tanta condescendencia i tanta convivencia
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L'intemacíonalísme
de Sant Ramon de Penyafort
PU

A. GRIERA

tables de la seva vida. La fundació de dues escoles de
Durant l'Edat Mitjana el nacionalisrne era desco
negut; en canvi les relacions entre els diferents llengües per convertir els musulmans, l'una a Barce
paisos occidentals mai no havien estat tan intenses lona, l'altra a Tunis.
L'estudi de la llengua arábiga com a mitjá per a
com durant aquesta época. Aquest intercanvi interna
missionar els infidels fou la gran preocupació de Ra
cional contrasta amb la falta de comunicacions.
mon Lull i també la de Ramon Martí.
L'amic Paul Aebischer, professor de la Universi
noms
d'innombra
Es interessant de constatar que aquells paisos que
tat de Lausanne, ha registrat els
tenen una major sollicitud per a la política interna
bles estudiants suissos que anaven a cercar la cien
cia a la Universitat de Montpeller. Monsenyor Josep cional són els que més es preocupen per l'estudi de
les llengües. Tot individu que domina una llengua té'
Rius ha registrat un gran nombre d'estudiants cata
dret
a
la possibilitat d'assimilar-se la cultura del poble que
de
la
resta
d'Espanya
que
van
estudiar
lans i
la parla. Es per aixó que els pobles que van al davant
Bolonya i també a Montpeller.
La universitat de París .amb el seu incomparable de la política internacional són els que més es pre
ocupen de coneixer la cultura deis paisos que volen
barri llatí conserva el record d'innomhrables religio
intervenir o dominar. Encara l'esperit universalista
sos i seg-lars del nostre país que anaven a estudiar a
del nostre Sant es rnanif está. en altres aspectes. La
la Sorbona. Fem membria tan solament de l'incom
compilació
de les Decretals no seria explicable si Sant
Ramon
Lull
i
de
Sant
Ignasi
de
Loyo
parable Beat
Ramon hagués estat un home de visió estreta o d'en
la, el qual imprimía un carácter netament internacio
teniment localista. 'Ni tampoc el Papa'ni el Rei l'hau
nalista a la Companyia de Jesús, grácies a la vida in
rien cridat per confessor, com canta la cançó popular :
ternacional viscuda a París.
Moltes universitats de l'Europa central durant
"Confessor de reis
els scgles xvle i xvi ié comptaven entre els seus pro
de reis i de papes",
fessors illustres espanyols de la clerecía secular i de
si no hagués estat un home d'una vísió molt ampla.
la clerecia regular.. Avui aquest internacionalisme de
pocs mesas, era la tardor passada, que es reunia
la nostra gent ha demparegut.
més
han
excellit
cal
comp
a
Roma
un Congrés d'estudis jurídics internacionals
Entre els catalans que
pota el patronatge del nostre Sant i en commemora
tar-hi, sens cap mena de dubte, aquells que han tin
ció de la compilació de les Decretals. Entre les in
gut un esperit supernacional.
nombrables comunicacions de juristes de tot el món
Sant Ramon de Penyafort és un sant catalá incor
i entre la llista de representants de tots els paisos ci
porat en vida al patrimoni de l'Església universal.
Estudiant de lleis a Bolonya, com fou estudiant de vilitzats no hi havia cap comunicació, ni cap repre
Medicina a aquesta mateixa ciutat, el famos Tederic, lentant de la terra de Sant Ramon de Penyafort.
Preguem a Sant Ramon que deslliuri els catalans
excellia tant en els seus estudis que ben aviat era
professor de lleis a aquella famosa universitat ita del localisme i de la visió estreta; que ens doni da
redat d'enteniment per valorar cada cosa i cada pro
liana.
Retornat a Barcelona intervé en els esdeveniments ,blema d'una manera justa ; i sobretot demanem al
més gloriosos del seu temps de la nostra terra: la nostre Sant que ens obtingui del Senyor homes des
fundació de l'ordre de la Mercé i la conquesta de pullats del nacionalisme que encongeix perqué, f orti
ficats amb les doctrines universalistes de l'Església
Mallorca i de Valencia.
católica, condueixin el nostre poble pel camí de la
La idea internacionalista de Sant Ramon de Pe
nyafort es posa de rnanif est encara en dos fets no veritat.
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Sani Ramon, compilador de les Decrefals
PER

personalitat de Sant Ramon de Penyafort és
plena i tan complexa, presenta tanta varietat
d'aspectes, cadascun d'ells d'extraordinari interés,
La

tan

que el

seu

estudi total reclama certa extensió i

no

pot

compendiar-se dintre els límits d'un article. Per
aixó cm concretaré en aquestes ratlles a la conside
nició d'un sol dels caires de l'activitat multiforme del
gran Sant dominica.
La compilació de les Decretals és una de les glo
ries majors de Sant Ramon de Penyafort, i el cono
ca entre els grans canonistes de l'Església católica,
donant-li un relleu i una celebritat universals. Si com
a moralista, com a professor jurídic, com a Mestre
general i legislador de l'Ordre dominicana, Sant
Ramon constitueix també una figura histórica emi
nent i famosa; és pero, sens dubte, com a autor de
la compilació de les Decretals que el seu nom ha
tingut major i més extensa ressonáncia, amplificada
encara per la de la seva santedat solemnement pro
clamada per l'Autoritat apostólica.
El procés de l'elaborado de les colleccions canóni
ques de l'Església romana anteriors a Gracia és una
historia llarga i complicada, que els moderns inves
tisadors deis problemes referents a les f onts del drct
canónic antic, com Maassen, Tardif, Tourner, Pour
nier i altres (entre els quals no podem oblidar el
nostre Joan Tarré) han precisat i aclara considera
blement. A mitjans del segle xII.e, Gracia, servint-se
de coffileccions canóniques anteriors, va compondre
la seva gran compilació Concordia discordantium
cangnum obra original que va armilar els reculls
precedents, als quals era molt superior en l'execu
ció. Aquesta obra, coneguda generalment per Decret
de Gracia i que és un tractat científic i práctic en el
qual l'autor s'esforçava per conciliar les contradic
cions aparents de textos canónics, obtingué una in
fluencia universal i duradora. Després, amb l'incre
ment successiu de l'autoritat pontifical i la multipli
cació cada 'dia creixent de les decretals deis Papes,
el dret canónic en menys d'un segle va augmentar en
gran nombre les disposicions dictades ami) posterio
ritat al Decret de Gracia; i llavors, amb l'objecte
d'atendre les necessitats de la vida jurídico-canóni
ca, varen anar-se formant apéndixs circumstancials
al Decret. Aquests reculls successius de decretals
contemporánies, algun d'ells degut a la iniciativa pri
vada, foren cinc, i son coneguts en conjunt amb la
denominació de les cinc compilacions antigues (quin
que compilationes antiquae), l'última de les quals
acabava l'any 1226.
En el moment en qué el Papa Gregori IX decidí
encomanar a Sant Ramon la cornpilació del dret pon
tifici, hom havia de recórrer, dones, en l'ensenyament
i en la práctica del dret canónic, a sis reculls dife
rents : el Decret i les cinc compilacions indicades.
No era pas fácil de trobar els textos que calien, i
menys encara de saber quina era la regla vigent en
tremig de moltes i llargues decretals, sovint análo
gues i de vegades aparentment contradictóries; hi
podia haver dubtes respecte a l'autenticitat de les
clecretals contingudes en els reculls no oficials ; i, fi

nalment,

F'. VALLS TABERNER

tant a les escoles can en els tribunals, eren
invocats textos que no es trobaven en cap d'aquelles
cinc colleccions. A tots aquests inconvenients vingué
a posar remei la compilació raimundina, amb la pu
blicació de la qual les cinc compilacions antigues de
decretals pontif ícies quedaren practicament anulla
des. La tasca enorme realitzada per Sant Ramon,
executant la comanda del Papa, és tant més admira
ble si es té en compte la brevetat del temps en qué
va acomplir-la. Ja des de la seva elevació al Pontifi
cat, l'any 1227, pensa Gregori IX de f er una nova
i general compilació de decretals; peró no fou fins
l'any 1230 que encarrega l'execució d'aquesta labor
al seu capellá i penitencier, la forta cultura jurídica
del qual l'assenyalaven com a singularment apte per
a realitzar el projecte pontifical.
L'any 1234 Sant
Ramon va terminar el seu treball i el dia 5 de se
tembre del dit any el Sant Pare enviava el nou codi,
amb la butlla "Rex Pacíficus", a les Universitats de
Bolonya i de Farís, promulgant-lo així oficialment.
La compilació raimundina, dividida en cinc lli
bres (contenint 185 títols i 1971 capítols) va ésser
confeccionada amb la utilització de diferentes fonts :
no solament les epístoles deis Papes, que són l'ele
ment preponderant, sinó també altres rnaterials hi
f oren aProfitats. Sant Ramon no va extreure aquests
diversos elements de les obres ni deis registres ori
ginals, sino que els va utilitzar segons es trobaven
en
altres compilacions anteriors, i llur distribució
dintre del seu codi va f er-la també seguint la divisio
adoptada en les quinquae compilationes antiquae.
Pero un cert nombre de capítols d'aquestes no varen
ésser acceptats per Sant Ramon, tal com els autors
d'aquelles havien prescindit ja d'altres passatges deis
textos canónics que eren objecte de recopilació.
Adhuc en les decretals promulgades pel rnateix Gre
gori IX va fer-hi mutilacions, suprimint-ne tot el que
considera ja superflu. Deis 1971 capítols d'aquesta
compilació, 1776 provenen de les cinc compilacions
precedents. Sant Ramon hi afegi 9 constitucions
d'Innocenci III, 196 capítols extrets de les decre
tals publicades fins a llavors per Gregori IX, i els
altres materials trets de cánons conciliars, dret roma
ante-justinianenc, capitulars francs i escrits de Sants
Pares. Si bé el pla tradicional i la divisió en cinc lli
bres de les cinc compilacions precedents 'foren man
tinguts en el nou recull, l'ordre de les gtibdivisions
va ésser una mica modificat i s'hi afegiren diversos
títols. Els diferents articles de cada títol f oren cono
cats per ordre cronológic, tal com els f ragments de
les constitucions imperials en els codis de Teodosi
i de Justiniá. S. Ramon procura sobretot prescin
dir d'aquelles decretals que havien estat reproduides
o derogades per altres de posteriors i es preocupa de
suprimir en els textos que aprofitava tot go que no
fos la part dispositiva i essencial. Aquestes supres
sions (partes decisae) va indicar-les amb els mots
et infra, a la manera com s'havia fet en les compila
cions anteriors. Algunes d'aquestes supressions han
valgut a Sant Ramon els atacs de la crítica ; també
li han censurat alguns d'haver trossejat sovint les
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tablement modificacions, addicions i complements,
peró la legislació eclesiástica tindra la solidesa de
base necessária per a seguir edificant a sobre d'ella,
sense alteració de la seva monumental estructura."
"No és menor la importancia científica de la
collecció pel que es refereix a la seva materia; i en
aquest punt des d'un triple aspecte: el del dret ecle
siastic, el del dret civil i el del Dret filosóficament
considerat. Les persones i les coses, els actes i les
institucions de l'Església sórt go que la collecció re
gula sota el primer aspecte; venint a ésser l'ex
pressió jurídica deis grans organismes de la societat
eclesiástica. Peró també amb relació a materies del
Dret civil té interés la collecció raimundina, en la
qual es troben regles parcials de dret privat, penal
o processal que porten al dret deis Estats on aquella
influí el que podríem anomenar llur sentit
giós. En altres decretals hi ha consignats altíssims
principis de dret natural."
"Peró, a més a més, la compilació de Gregori IX,
a part de la seva importancia científica és també in
teressant pel seu valor doctrinal i legal dintre el
dret positiu de diversos pobles europtus i en par
ticular des d'aquest punt de vista a Catalunya. El
Dret canónic va compartir amb el roma justinianenc
(o jus commune d'Europa), en la baixa Edat mitja

DECRETA

Gregori IX
a un

(Fresc de Rafael a la

lliurant les Decretals
advocat consistorial.

cambra della

Signatura, Estances del Vaticá.)

LES
CRECORII

NONI

PONTIFICIS.
FIDELIVS

decretals per collocar-ne diversos fragments en dis
tints indrets. Per& aixó responia al desig del Papa;
qui no volia pas una nova collecció, sinó una mena
de codi de dret canónic. Calia. dones, seguir amb
rigor l'ordre de matéries i fragmentar les decretals
quan es referien a diferents objectes. Aixó propor
ciona a la compilació la necessária unitat interna.
Malgrat encara d'algunes altres imperfeccions, que
fácil d'evitar en aquella epoca, l'obra de
no era
S. Ramon, com ha remarcat Tardif, és digna del
canonista que la va compondre i del Papa qui l'ha
via encomanada.
"Per a la ciencia
diu Duran i Bas amb frase
insuperable les Decretals de Gregori IX tenen
altíssima importancia sota diversos aspectes. En pri
mer lloc com a font del dret eclesiástic, que no va
ésser creat certament per aquesta compilació, peró
sí modificat, completat, precisat i ordenat per ella.
Existien amb anterioritat nombrosos monuments le
gals, que tenien valor intrínsec cadascun, peró no
derivat de les colleccions que de molts d'ells s'havien
fet ; la compilació raimundina els reprodueix depu
rats de tot el que no és regla jurídica, els reuneix
amb enllag i concordancia i els revesteix de nova
força legal amb l'aprovació pontif ícia que obtingué.
No és própiament un codi, segons el sentit que avui
donem a aquesta paraula, peró ve a tenir el mateix
valor. Per a aquesta nova compilació el dret ecle
siástic és lex nota per a tothom; i la regla de dret
adquireix, coru a norma de la vida en el si de la so
cietat religiosa formada pels fidels, aquells caracters
i condicions que són propis de tot dret positiu. No
estará condemnada a la immobilitat i rebra indub
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Sant Ramon de

Penyafort

compilador de les Decretals de Gregori

vi 4 nts
a l'Església
Católica des de 1234 a 1917.
(Pintura de Fra AngélIc al Convent de St. Marc, Floréncia.)
,

El Cardenal Pere Gasparri
autor del Codi Canónic de Plus X promulgat
per Benet XV l'any 1917
(El Cardenal Gasparri morí el dia 18 de novembre de 1934 just
l'endemá de la clausura del Congrés Juridic Internacional com
memoratiu del VIlé Centenari de les Decretals, la inaugutació
del qual ell presidí.)
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El Convent de Santa Caterina, de Barcelona, on visqué
i on morí l'any 1275 Sant Ramon de Penyafort. Destru'it
ignominiosament els anys 1835-1836.

(Dibuix

de J.

Renart)

Sepulcre

actual de Sant Ramon de Penyafort
la Catedral de Barcelona.

a

(Dibuix de

F. de P.

Jené)
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una autoritat jurídica remarcable juntament amb
el dret nacional de cada país. L'obra de S. Ramon,
per tal com en el nostre Principat el Dret canónic
vingué a ésser llei supletória dels Usatges i Consti
tucions, s'uneix per manera especial a la constitució
civil de Catalunya i resulta importantíssima per la
part que ha tingut en la modelació i desdoblament
de les institucions que formen el nostre peculiar sis

na,

tema

jurídic."

L'obra de l'eminent dominicá catalá omplí per al
tra part de manera tan completa les necessitats que
la reclamaven, que fins a la publicació del nou Codi
de Dret canónic (en vigor des de 1918) ha estat el
text central de la legislació eclesiástica.
La importáncia de la coliecció raimundina i la
transcendencia que obtingué no solament en la vida
eclesiástica sinó també en l'esf era jurídica civil jus
tifiquen, doncs, amplament l'oportunitat de la cele
bració del seu VIL1 centenari, que juntament amb
la del XIV.1 centenari del Codi de Justiniá, va tenir
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lloc amb gran solemnitat a Roma el día io del mes
de novembre darrer amb un Congrés jurídic inter
nacional. Cotnrnemoració pertinent i adequada, que
ha reeixit a posar de relleu una venda més davant
del públic il•ustrat, el valor fonamental i la signi
ficació profunda d'aquells dos cossos legals, que han
constituit essencialment la base més solida i perenne
del dret deis pobles que integraren la Cristiandat
occidental. Amb expressió justa i exacta ha dit el
Cardenal Pacelli que "el dret de les Decretals va
donar, durant gairebé set regles, la norma i la raó
al régim de l'Església católica i ha estat f ont impor
tantíssima del mateix Codi de Dret canónic avui
vigent ; per altra part, el Dret romá, insigne monu
nient de la saviesa antiga, unit al Dret canónic i
temperat i corregit per eh, regí en el decurs de di
versos segles
totes les nacions cristianes i prestá
aixímateix solidíssim f onament als drets civilitzats
moderns."
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Els nos/res germans de Méxic
PER

Els

llops de la maçoneria mexicana,

tornen

no

devorar els católics. Són unes feres que
mai no es veuen sadollades. Els més cruels i inhu
!nans, són els mies de l'ex-President Calles. Quan
áquest furibund anticristia clogui els ulls, caldrá
obrir-li el pit per a saber qué té en el lloe on els
homes tenim el cor.
Calles, és l'home més cínic i més déspota del món.
Tenir aquest home en front de nosaltres és un honor.
Afortunadament dins de la nostra cleda no hi ha ho
vament

a

d'aquesta mena.
Quan la dictadura, no fou possible combatre el Go
vern que
presidia el diguem-ne senyor Calles. El
general Martínez Anido, de trista recordança, no va
permetre que els católics combatéssim aquell govern.
Eren tan severes les ordres que va donar aquell dicta
dor, que els diaris católics no van poder reproduir
una Pastoral d'un bisbe, en la que era blasmada l'ac
titud inhumana del general Calles.
mes

El Centre Católic de Reus, ern va demanar una
conferencia consagrada exclusivament als fets de Me
xic. Pocs moments abans de donar-la, un inspector
de policia que es trobava a l'estatge on havia de donar
la conferencia, cm digué que tenia ordre de detenir
me si atacava el govern que presidia el general Calles.
Les amenaces del policia no cm -van espantar. Li
vaig dir que jo estava disposat a posar de manifest
els crims que cometia aquell general. Seria curiós que
en un país cate:die, detinguessin un conferenciant per
haver combatut els enemics del catolicisme.
En aquells temps estava jo en relació amb un ca
pella mexicá que cm comunicava tot el que passava
en aquell país. En la darrera carta es va acomiadar
de mi perque tenia el pressentiment que seria assassi
nat. En efecte, al cap de pocs dieá mona sota la fúria
deis fanátics que complien les ordres del general
Calles. Com que jo estava assabentat de tot el que
passava a Méxic, en l'alludida conferencia vaig ex
posar diversos fets que van causar profunda emoció
a l'auditori.
Mentre jo parlava, el policía m'estaVa escoltant en
tre bastidors. Un cop vaig acabar la conferencia,
vaig din: he atacat durament el govern del general
Calles, i, per tant, cm poso a les seves ordres perque
cm condueixi a la presó. El policia en donar-se comp
te de l'entusiasme del públic, va ,desapareixer.
Si en aquells temps teníem constantment al da
munt l'espasa del dictador, i per aquest motiu no
ens era possible exterioritzar les nostres simpaties als
germans de Méxic, cree que en aquests moments cal
dria que els católics d'aquelles terres, sabessin que
nosaltres participem del seu dolor.
Cal suposar que tots els católics quan llegeixen les
brutalitats que cometen els sectaris mexicans, sen
tiran una gran indignació. Naturalment que nosal
tres no podem intervenir en la política d'un país
estranger ; peró els católies constituim una gran fa
7

Ja

sou

mília i, per tant,

d'aquelles

no

J. CIVERA I SORMANI

podem abandonar els

germans

terres.

Als Estats Units, s'han alçat ja veus de protesta.
Les crueltats dels fanátics mexicans, no les pot de
fansar cap persona que tingui un alt concepte de la
vida humana.
La Lliga deis drets de l'home, sovint llança ma
nifestos, en els quals denuncia les "crueltats" que
es cometen amb determinades persones.
Peró sem
Pre es dóna el cas que quan protesta, els "perjudi
cats" són de la cleda maçbnica. rnicarnent els ma
çons i els anti-cristians tenen dret a la vida. Si ve
ritablernent def ensen els drets de l'home, ?per qué
no fan sentir la seva veu
quan són perseguits els
atólics? És que els católics no són hornes?
Si en un país católic fossin perseguits els descre
guts i -els indif erents, ! quina cridória que farien
els membres de la Lliga dels drets deis homes! De
rnanarien l'auxili de tots els homes liberals per a
combatre els reaccionaris. No espereu ara que pro
testin els elements "avançats" que defensen la lli
bertat de pensar: Si tots els homes tenen el dret de
pensar de la manera que vulguin, ?per qué no són
respectats els creients?
Tingueu la seguretat que si a Méxic hi haguessin
tribus idólatres, el general Calles no intentaría des
truir els ídols. Si els protestants tinguessin en aquell
país moltes capelles, no temen que els sectaris les
destrulssin. Als maçons no els fan cap nos a ni els
protestants, ni els mahometans, ni els budistes.
I,'únic enemic és_el catolicisme.
El mateix passava al nostre país. El govern que
presidia el senyor Azaila, que és segurarpent el més
sectari que ha tingut Espanya, perseguia implaca
blement als católics, peró donava una gran lliber
tat als sectaris. A les terres de sobirania espanyola,
on
no existeixen católics,
podien seguir celebrant
lliurement les cerimónies religioses. Ninoll no molestava els habitants d'aquelles terres. Elbs mahome
tans del Marroc van poder celebrar amb tota solem
nitat la pasqua, peró els católics de la península no
podien celebrar processons ni cap mena d'acte reli
giós. Així és com entenen la llibertat els sectaris.
Els nostres germans de Méxic són perseguits com
si haguessin comes un acte delictiu, peró tingueu la
seguretat que a la curta o a la llarga venceran. El
pobre senyor Calles, quan arribi la seva hora, clourá
els ulls i ningú no es recordará d'ell; i el catolicis
me que
ell vol destruir subsistirá. El general Ca
lles ens recorda aquell pobre pertorbat que pretenia
entenebrir la terna llançant damunt el sol grapats
de fang.
católics rnexicans venceran, com han vençut els
d'altres ternes que han estat també perseguits; pe
ró cal que sápiguen que no els oblidem i que estem
disposats a fer per ells tot el que puguem per alleu
gerir llurs sofriments.
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Necessítat d'una renovad() espiritual
predoniini de la tecnica con
amb la migradesa del valor espiritual deis ho
homes. Mai corn avui no havia viscut la humanitat
prodigis tan extraordinaris, creacions de l'ingeni,
mai com en l'apoca actual s'havia sentir la buidor de
les intelligencies.
Hi ha dos factors que contribueixen d'una manera
especial a l'embrutiment de l'hamo: el cinema i els
deports. El cinema, mal irrerneiable amb el qual s'ha
de comptar, és l'escola de la superficialitat i de la
lleugeresa. Estalvia el pensar. I l'home que no pensa
és un inconscient.
Denles, el cine és una escala de mals costums; ha
glorificat el vici; ha donat fama universal als fills
del vid i els ha convertit en miralls del vulgus infi
nit. I el mal exemple de la pantalla ha produit astral,incommen.surables en la vida individual i familiar. No
sé pas si el cinema és redimible. En cas que ho fos
ha seria solament si se substituien els arguments in
fectes i banals per mitja de la "cineficació" deis
grans poemas de les literaturas medievals i modernas;
si es representaven a la pantalla el "Roland", el "Mio
Cid", els "Infantes de Lara". Així com en les aulas
de la universitat es donen cursos de literatura,
aquests cursos podrien ésser ampliats per mitjet de
projeccions. Per desgracia, solament la novella porno
gráfica ha anat a parar al cine. I el públic de gusi
estragat no pot gastar res més que pornografia. So
lament l'escenificació de les vides dels sants, dels
grans poemas rnedievals i de les rondallas pot afeblir
els estralls de l'anticrist de l'epoca actual.
Els deports exciten els mals instints de la joven
tut. El futbol té un gran axit perqua- és una baralla,
com ho és la boxa. Un i altre embruteixen els seus
espectadors. Els deports atletics han d'ésser prac
ticats amb mesura i amb gran sobrietat.
L'excursionisme, tal c0141 es practica, ni és sa, ni
és edificant. El córrer sense mesura, sense cercar
en la naturalesa el reflex de l'ordre sobrenatural i
en l'obra de l'home la creació de la bellesa, és cosa
funesta per la joventut.
L'excursionisme no és cosa d'ahir ni d'ami. Els
excursionistas d l'Edat ,Mitjana es dejen "pare
grins" i anaven a Sant Jaume de Galicia, a Roma
i a Terra Santa. Tota la literatura medieval té com
element 'principal els peregrinatges. Entorn del fut
bol, de la baza i de l'excursionisme dominical ni s'ha
creat un art ni ha nascut una literatura.
En canvi, !que n'eran de diferents els deports d'alEl

moment actual de

trasta

temps! El "contrapás" i la majoria de les dan
populars de la nostra terra, tan exquisides i tan
bellas, cleuen el llur origen a una fasta religiosa.
L'almorratxa i el pandero es guardaven al banc d
la confraria del Roser de la parróquia. I els depots
romiatges als santuaris de cada cap de serra, !que
t'aren d'exemplars1 Tot catalá havia de pujar la
tres

ses

,

santa del Montserrat i havia d'anar a fi
a rolla de la Mara de Déu de Núria. I
un cap feta la collita havia de visitar el santuari de
la Mare de Déu patrona de la Comarca.
Es de creure que ni la cançó ni la dansa populars

muntanya
car

el cap

podran triontfar sobre el cinema i els deports dis
solvents perqua ni una ni altra no van acorripanyades
d'una profunda religiositat popular.
El nostre poble s'ha allunyat
no sé qui en té la
culpa
de l'Església. Ni els rías ni els pobres par
ticipen com cal de la vida cié l'Església. Són niem
bres ,gairebé morts del Cos mistic de Jesucrist. La
missa és essencialment una "communio" entre el
celebrant i el poble. I la rnissa sense la "comunió"
del poble és coixa. Ni rics ni pobres no combreguen
a la missa. Són assistents al banquet eucarístic que
fan d'espectadors i tornen a les cases llurs
no

—

—

famalencs.

Dos bells costums ens demostren tras a quin punt
el poblé nostre vivia la vida del Cos mistic de Tesu
crist. A algunas parráquies de page's les dones de les
cases, a l'hora de l'ofertori de la missa, van a oferir
pa, cera i, en alguns indrets vi, per al sant sacrifici
i A l'hora de la Comunió, quan el celebrant diu l'ora
ció demanant la pau, besa el porta- pau que, des prés
besaran tos els fidels assistents a la inissa bol pre
nent un tall de pa beneit que menjaran a casa tot re
sant aquesta oració:

•

"Aquest pa beneit 'nie'l menjo
no per fam, ni per talent;
per si moria aquest dia
me valga de sagrament".

Aquesta bella fórmula ens recorda com tots els fi
deis combregaven a la missa i s'enduien a les cases
llurs la pau i la comunió. No tindrem pas una reno
yació social si abans no tenim una renovació espi
ritual; si aquells que van a missa d'onza no can
ien de procedir, si no participen per mitjá de la
comunió del Cos real i mistic de Jesucrist i no
s'emporten a les cases llurs i als seus tallers 1 a les
seves fabriques la pau de Crist.
IJA-11JULIJLLJUILLAWILLILIALIJUMMuuut1111111121LL

FARMACIA 1 CENTRE

Laietana'

50

L.

Teléfon 14729
SERVEI

CVESF'ECíFICS
Laietana, 50

VILAR

FARMACÉUTIC PERMANENT DIA

Teléfon 14729
I

NIT

LABORATORI MITRO-BIOQUIMIC ESPECIALITZAT EN
Record'

sempre

ala

segUents productes

ANÁLISIS CLÍNICS

da fama mundial:

CEREBRINO MANOS!. Contra tota mena de dolors. TABLETAS O&BA. Curen la tos 1 catarros;
ala fumadora
CALLICIDA LADIVONSIN. Contra ulls de poli 1 durases. BALSAM C. DE KONINO TILLY. Gran depuratlu de la sang I ronyons.
AIOUA DEL CARME RIMEL. Insubstitiable contra marelg, vórnits; preventiu del tifus. BALSAM RIEL. Cura cremades de sol I la irritacló
de la pell. PRODUCTES VERKOS. Pasta
Esparadrap, Aigua oxigenada.

indispensable

antlflogistica,
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Movimenf cafólíc
Laval al Vaticá. —Les relacions entre França i la concreció de la religió nórdica, ha de substituir el
Santa Seu s'han intensificat durant les darreres anya
Cristianisme que ha deixat les essencies de l'esperit
germánic. Els noms deis diumenges, con hem notat
des. França que ni de lluny és un país tan profun
dament católic com Espanya, sap prou bé el que val en cróniques anteriors, han estat substituits per noms
de divinitats fantástiques ; el Cristianisme, factura is
una bona amistat amb el Vaticá.
El dia 7 del mes que som Laval, ministre de raelítica, ha de desapareixer. Sota un altre aspecte
Negocis estrangers de la veina República, era re els. dirigents de la política cultural del Nacionalso
but amb tota solemnitat per Pius XI, amb el qual cialisme co•laboren a l'acció deis homes sense Déu.
Per la seva banda els catolics ataquen i resisteixen :
mantingué una conversa que va durar a la ratlla
d'uns cinc quarts. I encara després conversá sepa
"El mite del segle XX", de Rosenberg, és combatut
radament i liarga estona amb el Cardenal Pacelli. per un "Antirosenberg" que ha estat publicat com a
Butlletí oficial de la diócesi de Münster ; altrament,
Fa uns 30 anys que Delcassé, l'home de les alian
ces franceses,
visitava els reis d'Itália a Roma
la censura no hauría deixat publicar la refutació.
ni es deixava veure al Vaticá. El Catolicisme aca
Aquesta és avui el llibre més llegit d'Alernanya, i
ba de reguanyar a França totes les posicions, grá "del qual s'ha fet un tiratge d'alguns centenars de
milers. Rosenberg és desqualificat com un falsari,
cies a l'acció inte•ligent i diplomática de l'episco
pat i de la clerecia. I aquest triomf és sobretot obra :com un ignorant de la História eclesiástica i deis
de la intelligencia católica. Els Instituts católics amb Sants Pares i també de la Prehistória i altres dis
la seva labor s'han guanyat un prestigi. Prança, que ciplines profanes.
Cal prevenir-se amb aquesta campanya perque els
no té pas clerecia sobrera, té un bon
estol de sa
cerdots dedicats a les investigacions históriques i errors de Rosenberg ben aviat trobaran divulgadors
a totes les ciencies de l'esperit. I la clerecia parro
eh el nostre país entre els elements terbols que viuen
qtfial és intelligent, estudiosa i abnegada. Els ca als cataus o cavernes deis ateneus.
tblics del món intellectual confessen la seva catoli
I l'episcopat en massa, que havia callat prudent
citat en el món de les lletres. Els católics francesos ment fins ara, alga la veu amb energia. És el Doc
tenen homes de carácter.
tor Bares, bisbe de Berlín, que parla en l'avinentesa
Si girem els ulls al nostre país, especialment a de Nadal del solstici d'hivern i l'aparició del yerta
Catalunya, quina diferéncia! Sembla talment que el der sol de justicia; és l'arquebisbe de Preiburg que
conreu
de les ciencies de l'esperit sigui vedat als ha parlat de l'apostolat deis homes i de la formació
católics per part de la gent laica. 1 els católics se
de dirigents per a desplegar l'Acció, Católica. Sión
glars i eclesiástics, talment com cuca-magues, eviten altres bisbes que han fixat les relacions que han d'e
enfrontar-se amb els bornes del davant, buits, super
xistir entre el Catolicisme i el Germanisme. I és re
biosos i ignorants.
piscopat en massa que defensa la joventut católica;
aquests milers i milers de joves exposats a perdre
El Papa i les minyones de servei. —El seguir les la fe en els camps de concentració. És cosa sabuda
allocucions de Pius XI als grups de peregrins que que els católics alemanys tenen l'escola confessional
el visiten, dóna la sensació d'una plenitud i d'una que preserva la fe de la joventut. La malignitat del
visió meravellosa. El Papa en rebre els peno distes neopaganisme s'ha inventat l'organització deis camps
que acompanyaren Laval a Roma tingué unes fra
de concentració de la joventut que surt de l'escola
ses estupendes sobre la missió i el poder de la prem
per fer-li perdre la fe.
sa. Segons l'Osservatore Romano" fa pocs dies que
rebia en audiéncia un grup d'una organització de
Karl Barth.— La persecució religiosa del nacio
rninyones de servei, católiques.
nal-socialisme contra l'Església católica i la protes
El Papa en el seu parlament els agraí primera
tant va provocar en el camp protesta.nt una reacció,
ment el present que li feien per l'obra de les Mis
que en un moment es va traduir en una aproxima
sions ; els parlá, després de la seva patrona Santa ció de l'església evangélica cap a l'església católica.
Zita i, acabat, els digué que és altament significatiu Peró l'activitat gallarda de Karl Barth, dogmátic
el que digué Jesús', d'ha-ver reservat grans coses als
protestant de Bonn, que s'enfrontava al nacional-so
humils i als petits que els grans del món ignoren. cialisme, va congregar
entorn seu els joves pastors
Que pensin les minyones de servei que el Papa és protestants d'Alemanya que, dissortadament, sembla
el seu servent tota vegada que és el "Servus ser
que s'han desviat del camí que havien empres cap a
vorum Dei".
Sota el patrocini de Santa Zita que Roma.
dóna tants grans exemples d'humilitat i d'obedien
Posteriorment Hitler ha ordenat que
el pro
cia, les minyones de servei estaran ben protegides fessorat de les universitats del Reich Ii totjurament
fes
i defensades. Vinculades espiritualment amb la seva de fidelitat i Barth s'ha negat a
prestar el jurament.
santa Patrona obtindran grácies i benediccions es
El dogmátie protestant de la universitat de Bonn
pecials del Senyor que va venir al món per servir i ha estat destituit i ha retornat
a Basilea d'on era
no per ésser servit.
originani i on tenia familia.
Aquest fet explica la popularitat de Barth entre
La lluita religiosa a Alemana.
La qüestió reli
certs cercles inte•lectuals i el prestigi que Ii ator
giosa és apassionant a Alemanya. Un neopaganisme, guen certes ,reyistes.
•

•

—
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Carnet seimanal
Un altTe reforg.—Durant els últims dies la
situació política semblava trobar-se un xic compro
mesa. La intelligéncia entre els dos
partits principals
que constitueixen el Govern, radicals i Acció Popu
lar, no apareixia pas massa perfecta, d'una manera
especial en el que es refereix a l'agrupament dretista
que dirigeix Gil Robles, car aquest no semblava pas
satisfet de la marxa del Govern ni de l'orientació
que anava donant cds greus problemes penclents en
un monient de tanta transcendencia com
l'actual.
Hi ha una tasca enorme per a portar a cap; i entre
tancament de Corts, debats sobre afers que interes
sen els polítics peró que no interessen tant el
país, el
temps s'anava escolant i la tasca governamental que
hom esperava d'agrupaments seriosos i preparats
com la C. E. D. A. no es deixava
endevinar per cap
costal.. Cal fer una llei municipal, una altra llei pro
vincial, cal endegar la legislació de treball en maté
ria d'associacions professionals, Jurats Mixtos, etc,
cal aprovar un Pressupost raonable i tan sanejat com
sigui possible i cal parlar i resoldre sobre Vurgent
problema de Vatur forçós, sense deixar de banda la
qüestió transcendental de la revisió constitucional ja
plantejada per tots els agrupaments governants i
acceptada pel propi Cap de l'Estat qui aporta a la
tasca la seva personal i autoritzada opinió.
I de tot aixó no es feia res i cada día l'opinió se
riosa se sentia més desillusionada. Per fi, el cap de
la C. E. D. A. s'hcb decidit a plantejar la qüestió
amb dues entrevistes arnb el Sr. Lerroux es diu que
s'ha pogut arribar a una orientació definitiva, que
s'ha segellat introduint alguna modificació en la
cornposició del Gabinet i en altres extrems de menys

importancia.

Ara, d'ací

poc, les Corts es reuniran novament i
discussions sobre afers de la més
gran importancia, i únicament llavors podrem apre
comen

a

çaran les

ciar com es desenvolupen les conseqiiéncies del nou
pacte> en el qual nosaltres no tenim sinó una fe re
lativa donades les enormes diferbncies que separen
els agrupaments, diferbncies de carácter ideológic, de
sentit de govern i fins de temperament i d'histaria
política. Cal reconbixer que tots fan un esforl per
restar units, tenint en compte que les Corts actuals
no permeten altra solució, esforç,
que és major en
els elements agraris i especialment en els d'Acció
Popular que sacrifiquen més posicions ideológiques
que els altres en aquesta confiesa.
A Catalunya... ja tenim Governador General i
es diu que molt aviat, quan aquestes
males surtin a
la llum pública, tindrem fins i tot Consell Executiu
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També tenlm Alcalde de Barcelona, que ha e.stat
pel Governador General, deixant de banda
els preceptes de la llei municipal de Catalunya, que
hi ha qui considera en suspens per aquests efectes
i hi ha qui continua considerant-los vigents. iQui té
raó? Va deixar tantes coses enlaire la trágica nit del
6 d'octubre, que es fa difícil saber en cadascuna les
romanalles de fet i de dret i, per tant, la veritable
posició legal. El Sr. Pic i Pon és Batlle de la ciutat
i es diu també que entre ell i el Governador General
han de constituir i nornenar una Comissió Gestora
municipal en la qual desitgen les esmentades autori
tats que entrin tots els partits polítics no tarats de
sediciosos. Hi entraran alguns d'aquells partits?,
en quina extensió?
Heus ací el problema de mejor interés del mo
ment actual. Si els partits polítics hi entren, donen
el seu assentiment als nomenaments que, com el
d'Alcalde de Barcelona, ells mateixos han qualificat
—dels seus órgans periodístics
i si
no hi entren deixen de prestar un servei molt gran
a la nostra terna, que mai com ara no ha necessitat
la collaboració de tots els seus fills rnés dignes per
a lliurar-se deis grans mals que
es poden derivar
d'una situació com l'actual o per a preparar-ne el bé
amb el retorn a una nova normcditat. Qué faran? És
qüestió que els seus dirigents sospesin bé les colme
qübncies que poden derivar-se de la seva actitud
que resolguin de la millor manera possible. Quan
aquestes ratlles siguin impreses, segurament que el
problema haurá estat ja resolt i es tindran elements
de judici per a jutjar l'actitud de cad,ascú. Llavors
l'opinió sabra ja d'una manera ben cena si els mabils
que han guiat els agrupaments en la seva determina
ció han estat presos de cara a Catalunya o solament
de cara als interessos de partit; llavors podrem dis
tingir entre els motius que hagin impulsat aquests
agrupaments polítics a obrar cona ho hagin fet.
Interessant, per clamunt de tot, és que aquesta si
tuació interina acaba, cosa que no ha d'ésser sense
que el nostre poble dani un tribut de meras a no
nestedat i serietat deis actuals dirigents de les cor
nomenat

—

poracions públiques.
Comen çarem ara un nou període, de régim transi
'per() civil. Déu faci que s'orienti de cara al bé
de la nostra terna, que tants mals ha hagut de sofrir
en els darrers temps de desgovern esquerristal

tori,

Aquest número ha passat

de la Generalitat nomenat pel propi Governador, ja
que per aixó el faculta la llei de régim transitori de
la nostra regió.

/Vorfnacil"anirra-ll" LGOMIS

per la

censura
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FOMENT DE PIETAT Duran i
-

COL*LECCIÓ

Bas,

9 i 11

-

Tel. 17605

-

BARCELONA

~ELLES:

I.

Faules 1 Moralitats. Original de Joan Punti i Collell, Prev. 100 illustracions de
J. Junceda. (2." ed.). 2 ptes.

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 ptes.

III.

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

IV. Rondalles. Vol. I.
da.

V.

Original

Rondalles. Vol. II.
ceda.

VI. La

d'Esteve

Casaponce,

Prev. IPlustracions de J. Junce

2,25 ptes.

Original

d'Esteve Casa nonce, Prev. Inustracions de J. Jun

2,25 ptes.

Castanyada.

Vol. I. de «Boas Costums Catalans»,

tracions de J.

Vinyals. 2,50 ptes.

original

La Fira de Santa Llúcia. Vol. II de «Boas Costums Catalans»,
IPlustracions de J. Vinyals. 2,50 ptes.
VIII.

de M. B. 11

original de

tis

M. B.

Nadal. Vol. III de «Bons Costums Catalans», per M. B. IPlustracions d'A. Utrillo.

2,50 ptes.
IX.

Els Beis. Vol. IV de «Bons Costums Catalans»,
d'A. Utrillo. 2,5 ptes.

original

Els tres tombs. Vol. V de «Boas Costuras Catalans»,
cions de J. Vinyals. 2,50 ptes.

X.

XI.

El

dijous

gras. Vol. VI de «Boas Costuras Catalans»,
cions d'A. Utrillo. 2,50 ptes.

de M. B. IPlustracions

original

de M. B. 'Ilustra

original

de M. B. IPlustra

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

XVIII.

Eustaqui. Llegenda

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

per Joan

Puntí i

Faules i símils, de Jaume Collell, illustrades per A. Utrillo. 1,50 ptes.
••••••-•••-•¦¦¦¦-•¦•••-•-¦-•,¦¦•

VINS DE MISSA
Enríe Ventosa
CONDICIONS

DE

VENDA:

-

TARRAGONA
En

garrafes de
»

Clients de Barcelona: Servei

garrafes de

a

donzicili amb

8 i 16 litres i també amb barrils de

cárrega i de cárrega, respectivament
1'23 ptes. i P18 ptes. el litre.
Clients de fora de Barcelona:
Tarragona estant

amb

també amb barrils de
segtients preus:

garrafes
16, 32

a

mitja

1'30 ptes.,

Servei directe de
de 8 i 16 litres i

i

més litres,

als

»

1'20 ptes. el litre.
1'10
a 110
compres el transpon.

8 litres
16
»

barrils

En aquests preus

va

a
a

»

»

»

»

»

En els preus del transport es comprenen úni
cament els de ferrocarril, tant els d'anada amb
els envasos plens fins a l'estació de destí, com els
de retorn deis envasos buits, que el consumidor
ha de remetre a Enríe Ventosa, Tarragona.
Cal fer les comandes directament a
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Teléfon 19923
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OLIVER
Té tots els

GUAYAL1NA

és excellent per a combatre la TOS.
avantatges de la creosotá sense cap deis seus in

convenients.

limummumimmumumunnummuum

D E

Laboratori: OLIVER RODÉS.

RODÉS

-

VENDA

EN

Tolíráncia gástrica perfecta.
TOTES

Consell de Cent, 3(4

....••-~••¦••¦11,111.....,

ATENES A.

G.—

Escorial,

135-147.

—

-

LES

FARMACIES

BARCELONA

Tel. 73372.— Barcelona
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