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católícs davant l'alur

La crisi económica va prenent entre nosaltres ca
rácters veritablement alarmants. Arreu els negocis
van malament, arreu es tan quen fabriques, i el
nom
bre d'obrers sense feina augmenta extraordinaria
ment a casa nostra. El problema de l'atur forrós,
que fins ara havíem anat remeiant i atenent arnb me
sures esporádiques"—tals con
obres públiques ací i
allá, esperanca en els períodes de collites del
carnp, etc.,— ara és ja un problema de carácter ge

afecta molts milers d'homes i de famílies
i que va presentant aquell carácter endbmie i persis
tent tan terrible, que fins ara semblava exclusiu d'al
tres terres del nión. Si llegiu la premsa diaria amb
Itn
xic de cura, veureu com arreu les queixes, de
manca de feina són
constants i con les autoritats
donen. constantment noticies als seus superiors de
gent que resta al carrer per efecte d'haver tancat les
seves portes una fábrica, d'haver plegat
un negoci,
d'haver-se suspés unes obres, etc.
El problema és ja avui el primer deis nostres pro
blemes. I fins la suspensió dels conflictes del treball,
ja que les vagues i moviments han cessat per com
plet durant els últims temps, en bona part és deguda
a la manca de feina i al
convenciment dels dirigents
neral que

obrers que la voluntat deis treballadors no és de dei
xar una feina en la qual
poden ésser substituits fá
cilment per altres companys mancats d'ella.
Les autoritats es preocupen seriosament de la
qüestió. Nomenen ponéncies d'estudi i preparen re
solucions, mentre les grans obres públiques es van
intensificant, procurant donar feina al qui no en té
suavitzar així els estralls de l'atur. Fins i tot
avui
el problema entra en aquella fase d'un xic de
deses
perament, ja que tots els remeis assajats universal
ment per a donar-hi solució van
fracassant i pro
duint-se sense Vefecte desitjat.
Davant
milers de
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Vespectacle de milers d'humes parats i
famílies sense pa, nosaltres, sobretot en

de
la

forcós

catalics,' ?podem deixar que tot.
ho facin les autoritats i confiar totalment la
solució
de la qüestió als dirigents de la societat i als
homes
de govern? Les perspectives no s.ón massa
favora
lles en aquest punt. A les portes de la
nostra condició de

primavera
prdxima, altres cops semblava desaparaixer el fan
tasma deis rigors de l'hivern en aquest aspecte.
Pera
ara, mentre els nostres agricultars bladers
necessi
ten l'afta a1e l'Estat per a
vendre els seu
producte

a

preu remunerador, i els nostres vinicultors
tenen els
seus cellers plens sense que ningú els compri
el vi,
tots els productes del camp es troben a preus
poc
remuneradors, ?podem esperar que la vinguda de
restiu doni solució al problema amb
les feines del

camp!'

Cal que els Governs facin el máxim
esforç, sobre
tot orientant la política vers els
camins de

mia, cosa
nosaltres,
d'aportar

que aci tenim tan
com

a

el nostre

Vecano

por

atesct.

Pera, així i tot,

simples ciutadans, tenim el deure
ajut al problema, no oblidant que

els deures de la caritat s'intensifiquen en
uns nto.
d'aquesta gravetat. Als nostres catalics benés
tants, per exemple, ?quin esforc haurict
de costar-los
prendre pel seu compte cadascun d'ells l'atendre una
familia obrera sense treballf I si el cas es
produlz,
iquants milers i milers de famílies no
arribarien
trobar el necessari a la seva vida per
aquest camí!
Pensem que ens hi obliga, primer, el deure de la
caritat cristiana. Pera pensem aiximateix que
si
aquest deure no ens impulsés
suficientment, a eúltint
el nostre Estat haurá d'establir el
subsidi contra
Vatur, que tots els paisos ten en ja establert,
subsidi
que, naturalment, no podría derivar mes que
deis
impostos i deis arbitris que, a la liare, hauran de
pagar tots els ciutadans benestants. ?Per qué, doncs,
ments

fer voluntariament i amb ritérit davant de Déu
alía que a rúltim hauran de fer forcosament i sense
no

ntérit de cap classer
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Efrarm, l'herbolarí
PER

JORDI ARNA U

Judea i retornant a Jerusalem, la gent contáven
Jesús
s'havia acostat a la sepultura de Llátzer
que
i l'havia cridat : "Surt a f ora d'aquí" i que Llátzer
tornava a viure. Eh, Ef raim, no s'ho havia volgut
creure. Mai no havia vist un mort que hagués tornat
Ahir, perb, va
a la vida. I n'havia seguit de món
trobar que tot Jerusalem n'anava pie i es deja que
avui a la tarda la familia de Llátzer obsequiava Jesús
amb un sopar a l'hostal de Simó, el leprós. 'Caldria.
anar-hi. Vol'a reveure Llatzer per poder creure que
vivia. De pas no perdria el viatge. Del sobrant de
rárnt bé en deuria arreplegar alguna cosa.
de la

Betánia

Ja se n'anava als setanta. La seva vida havia estat
pobra i fatigosa. Era un nen encara quan el seu
pare va morir en una d'aquelles revoltes contra el
poder de Roma. Llavors el nen amb l'avi es van

posar a captar i de mica en m.ca anaren substituint
la f eina de captaire per la de collir herbes deis mar
ges i deis hoscos, corrent per tota la Palestina des
del Liban fins a la punta del Mar Mort a una i altra
banda del Jorda. Un dia, ja tenia quinze anys, va
enterrar l'avi, mort a una barraca de la Galilea, i va
seguir tot sol la mateixa vida. Molt li varen servir
a perfeccionar l'ofici les seves coneixences amb els
essenians del Carmel, pel que feia a les herbes re
meieres, i pel bon.viure, llurs consells. Entre els po
bres tenia fama d'ésser entés a guarir malaties. Ell
els donava receptes i herbes ; les receptes de franc,
ja que de franc havia rebut el que sabia, i per les

alguna petita moneda d'aram. Própia
no captava; peró en les .seves pere
ment
grinacions acceptava rnenjar i estada on u oferien.
Al barri pobre d'Offel, hi tenia una caseta una mica
herbes rebia

captar, ell

més gran que una barraca, sovint tancada a l'estiu
que era el temps pref erit per a les seves excursions

muntanyenques.
Mai no havia volgut prendre muller (pensava que
rnillor passar-se la miséria tot sol) i complia fins
a l'escrúpol
la llei de Moisés, i, corrí" a bon fill
d'Abraham, cre:a i esperava, per no sabia quan, la
redempció d'Israel.
Era una setmana abans de la festa de la Pasqua.
A la primera claror de la matinada, una bona es
tona abans de sortir el sol, Ef raim, ja havia deixat
el seu Ilit, havia sortt f ora de les muralles, per la
Porta dels Peixos i havia anat a seure sobre una
roca dalt d'un montícul a esperar com de costum la
sortida del sol. Estava girat de cara a la silueta 11u
nyana de les muntanyes de l'altre costat del Cedró.
El seu pensament encara no havia entrat en activitat.
Quan va aparéixer la roentor del primer raig de sol,
s'hi va girar d'esquena i es va estar una bella estona
contemplant l'ombra allargassada del seu cos que ar
rlava fins a una argelaga a vint-i-cinc passos lluny.
L'escalforeta del sol li va començar a despertar l'en
teniment. El seu primer pensament va ser Llátzer.
No se'n sabia avenir. Sovint en les seves caminades
havia passat per Betánia i s'havia aturat a la porta
de la casa de Llátzer per si li daven una Ilesca de
pa. O Llátzer mateix o la seva germana Marta l'hi
llescaven. Bona gerft. Tractaven els pobres amb bo
nes paraules i si convenía els daven hosp:talitat a la
nit. Ef raim ho sabia per própia experiéncia. Un dia
li van dir que Llátzer malaltejava ; pocs dies més
tard ja era mort. Efraitn, el darrer de tots de la pro
cessó funeral, l'havia acompanyat a la sepultura i
l'havia plorat. Ara, acabades de seguir les muntanyes
era

De Llátzer el

seu

pensament

va

anar .a

parar

a

Jesús. Li havia sentit dir : "Benaurats el pobres.
benaurats els que ploren, benaurats els pacífics" i
aquestes paraules l'havien f et somriure melangiosa
ment. Ell, Ef raim, benaurat perque era pobre, pa
cífic i havia plorat ! Prou sabia les fatigues que ha
via passat i preveia les que encara passaria! Si d'aixó
en diuen benaurança! I no obstant no podia negar
que aquestes paraules l'havien aconsolat i l'havien
ajudat a prendre's les seves desgracies amb més

conformitat. I ensems que escampava aquesta doc.
trina estranya, Jesús omplia de prodigis la terra
d'aquell Israel que gemegava en esclavitud. Havia
conegut cecs que hi veien, impedits que caminaven,
leprosos netejats de la seva fntícFca malahla pel poder.
de Jesús. No feia gaire temps aquell cec mendicaire
a les portalades del temple de Jerusalem, havia estat
guarit i ingénuament responia als sacerdots : "Ja és
ben estrany que no sapigueu d'on ha vingut aquest
Jesús que rn'ha retornat la vista. Si no fos de Déu
no
escolta els pecadors".
res no podria, que Déu
Com havia rigut Efrairn amb les respostes del cec
i amb la confusió deis sacerdots ! I com no se li ha
via acudit rnai parlar amb Jesús? Les mares li por
taven els infants perqué els beneís, els menuts pas
saven per entre les carnes deis grans per posar-se en
primer terme prop de Jesús i estirar-li el mantell
perqué s'adonés d'ells, els jornalers de Jerusalem el
saludaven familiarment i ell sempre se l'havia mirat
amb un cert temor com es mirava el pretor, el gran
sacerdot i els prínceps del sanedrí. Amagat darrera
una pilastra del temple l'havia vist treure'il a cops de
corretja els venedors del bestiar dels sacrificis. De
primer antuvi va pensar en una revolta deis merca
ders contra aquell intrús que els empaitnva, quan va
tots fugien esf e
veure que res no li passava i que
reits, va pensar que Jesús tenia a la seva má el po
der de Déu.
Una mica més tard va deixar córrer tots aquells
pensaments per posar a la plaga del temple la seva
parada d'herbes en paquets lligats amb fils d'espart.
Les unes eren per condimentar menjars, les altres
per aromatitzar les sepultures, les de més enlla per
remei. Hi havia qui li pagaya la seva humil merca
deria, molts la hi quedaven a deure per un altre dia
no mancavan pobretes velles que no li daven ni di
ners ni promeses, sinó solament aquesta bona parau
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la: "Déu us ho pac". Tant se val! Les almoines que
La casa de Llátzer era a unes cinquanta passes i
rebia, bé les podia retornar als que eren més pobret s sortida que fou la colla deis convidats, la porta
ha
que ell. Un "Déu us ho pac" ben mirat no és mala
via quedat tancada. Es podia veure bé des del pati
paga; pensava ell.
de l'hostal, ara que el quart creixent de lluna ja
A mitja tarda va agafar el gaiato i, travessant e I declinavia a la posta. S'hi
sent un soroll de baldes,
Cedró per una mala passera de brancam i terra, es la porta s'obre i en surt
una figura humana. Era
va enfilar per la muntanya i va fer cap a
Betán'a.
una dona tapada del coll
aváll amb un mantell de
A l'hostal de Simó, el leprós, hi havia tráfec. color d'argi!i roja i
una toca del mateix color li co
Efraim s'acosta al portal i crida :
bria el cap i u queia sobre les espatlles. Portava a
La pau sigui en aquesta casa.
les mans alguna cosa. Anava a bon pas cap a l'hos
Una serventa respon:
tal i amb els ulls bai4os, com si es donés pena que la
Avui no és d'ft de pau, sinó de brega. Veniu veiessin, va passar entre els dos que guardaven
la
a
bona hora, E,frahn. Si ens ajudéssiu a portar porta i de dret a dret es va encaminar al menjador.
l'aigua de la cisterna! Divuit convidats tenim, comp Efraim l'havia ben coneguda. Era Momia, la pene
tant-hi Llátzer que els porta i paga la festa. Cosa (Vda. La vejé com
es posava als peus de Jesús, coln
mai vista, un heme sortit de la sepultura! Se'n par
hi abocava un pot d'alabastre pie d'una esséncia ri
lará rnolt de temps d'aquest cas. Vaja, Ef raim, no quíssin-n, de nard i com,
desfent-se de la toca i del
us entretingueu que després haureu de proveir d'oli
mantel!, Ii eixugava els peus amb els seus cabells.
les llánties. El sol está a punt de pondre's i només Després es va algar i va deixar regalimar
sobre el
estem a mitja feina. Vós també sopareu a la cuina
cap de Jesús l'esséncia que encara li quedava. I tor
atnb nosaltres. Bé ens quedará alguna cosa deis dos rinit a agenollar-se als peus de
Jesús els hi besava
xais que hem escorxat.
1 els rentava amb les seves llágrimes i
els tornava
—I veuré Llátzer i Jesús?
a e'xugar amb la seva cabellera.
I també parlareu amb ells, si en teniu ganes.
Efrairn va dir amb veu baixa:
Jesús no es fa foraster amb ningú.
Un bon obsequi! Tres-cents
per per
Efraim no havia mai treballat tan de gust. En un fun-pr Jesús no són pas malgastatsdenaris
i tanmateix no
no res de temps la pica de davant la porta f ou tota
val tant el dinar.
plena d'aigua. Era l'aigua que serviria per rentar els
Peró la seva sorpresa fou gran quan sentí que
peus deis convidats. Les llánties quedaven provekles
Judas en protestava:
d'oli i s'encengueren quan ja fosquejava. Efictim i
Malaguanyat perfum. Bé s'hauria pogut ven
un criat de la casa
amb atxes enceses trucaven a la dre per tres-cents denaris i repn.rtir-los als pobres.
porta de la casa de Llátzer per avisar que la taula
Altrament alguns deis deixebles i deis convidats
estava parada i que podía comengar el sopar. Els pri
també hi assentien dient :
mers que sortiren f oren Jesús i Llátzer costat per
A'xó és una bogeria; Judas té raó. Aquesta
costat. Darrera d'ells Simó Pere i Judas. Més enllá dona no sap el que es fa,
que així Ilenga els diners.
tots els convidats també de dos en dos. Efraim amb
Efraim estavn. irritat contra aquella gasiveria, i
l'atxa encesa anava al costat de Jesús.
hi anava a dir la seva, quan va sentir que Jesús
Teniu compte, Mestre, aquí hi ha un roc, aquí sortia a la defensa de Maria amb pquestes
parau
una rodera; que aquesta argelaga no se us arrapi a
les:
la túnica o al manten.
Deixeu-la i no la molesteu. Ella ha perfumat
Són ben obsequiós, bon hoine, i us estic agrait. el meu ces per a la sepultura. Els
pobres sempre
Si ensopegueu, agafeu-vos al meu braç; penso els tindreu entre vosaltres,
peró a mi no sernpre
que encara fóra un bon puntal, ajudant Déu, amb tot m'hi tindreu.
i els meus setanta anys. Compte amb el marxapeu
Mpria ha fugit i s'ha tornat a tancar a casa seva.
de la porta!
Efrairn respira amb tots els seus pulrnons la fra
Com us dieu, bon borne?
gánela de qué ha quedat plena tota la casa i diu al
Efraim.
criat que li fa companyia:
Us he vist venent herbes a la plaga del Temple
Jesús es mereix ser rei d'Ismel. No hern vist
i cm recordo bé de la vostra fesomia. Sé que son
mai un home com aquest entre nosaltres.
piadós i misericordiós; Déu us ho pagará.
I quan acabat el sopar sortiren els convidats
.Efrairn es va aturar a la porta i també el criat l'entrada, Efraim es va acostar a
Judas i Ii vi dir :
que anava al costat de Llátzer. Entrats que foren
Vaja, minyó, que l'has ben errada; 'tan poc
Jesús i Llátzer a l'hostal, Ef raim es va mirar Llát que costa callar.
zer com es mira una cosa estranya. Eríi eh l mateik:
I Judas vn. respondre:
sá, be i jove com mai. I ell, Efrairn, l'havia vist estirat
Tu qué saps d'aquestes coses? Jo sé prou bé
i mort al llit i l'havia acompanyat a la sepultura,
el que rn'he dit.
i ara el veuria menjant i bevent i parlant.
I Efrairn li fa a cau d'orella:
Ajaguts tots als canapés de vora la taula, Marta,
Massa que ho saps; prou sé on passes les vet
la germana de Llátzer, anava i venia de la cuina al Iles i en qué gastes els diners del mestre. I
no pas
menjador i portava les plates del menjar i els gerros per als pobres!
de l'aigua i del vi. Efraim i el criat guardaven la
Judas hi va fer un gest despectiu i es va seporar.
porta i esquivaven els gossos que la f erum del men
Les atxes f oren novament enceses i Efraim al
jar atreia a 1a casa.
Costat de Jesús torná a acompanyar-lo a casa de
Maria, bé podria ajudar la seva germana
di
Llátzer, i pel camí u anavn dient :
gué Ef
Mestre; ?no hauríeu de menester un criat vell
Ca! Si no és bona per res ! D'enga que ha dei
i bo per poca cosa?
xat la seva vida de món está tancada i barrada a casa
I Jesús li va respondre :
seva i no se la veu enlloc.
Parla amb Simó Pere que d'aquí a dos dios
t'hauré de menester.
--
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S'ha repres fa uns quants mesos amb fúria i
crueltat la vella persecució que fa deu anys que
dura. Deu anys, amb fases diverses, atenuant-se

gairebé alguns epoques, peró reprenent de seguida
la primera rabior. Aquests dies fa exactament den

anys. És senyat el cnrnaval de 1925 com a data de
la ruptura de les hostilitats contra l'Església, d'any.-;
enrera preparades i encobertes amb l'amenaga cons
tant de l'aplicació de la Constitució de 1917. Pel

novembre de 1924 va ésser elegit Plutarco Elins
Calles, i tals dies com aquests els habitants de la
ciutat de Méxic van presenciar astorats una caval
(lada amb la filla del nou President, Ernestina Calles,
vestida de reina de la bellesa, al front d'una mas
carada sacrílega de comparses disfressats de frares
i de monges. En aquel! mes de febrer havia comen
gat, diu el P. Bessieres (t), una altra escena de
carnaval, la creació d'una església nacional mexica
na, i pel juliol próxim vingué la prohibició de l'en
senyiança religiosa als collegis particulars i l'arrabas
sament deis Sants Crists i imatges religioses. L'any
següent s'obrí l'epoca del terror, de la persecució
implacable, i per la tardor es divulgá per tot el món
el nom deis primers mártirs, els nois Silva i Mel
garejo, morts el 12 de setembre de '1926 per no
haver volgut cridar viva Calles sinó viva Cristo Rey.
Des de llavors, quanta Etang de católics ha corre
gen ! La dictadura del Neró de Méxic, féu de pri
mer
contra la clerecia católica estralls tan greus,
amb els exil's de bisbes i sacerdots, empresonuments,
execucions i actes de barbárie, que a finals d'a
quell mateix any 1926 ja aixecaren la ven els pre
lats nordamericans en la pastoral del 12 de novem
bre com a germans deis perseguits. Aquell docu
ment era un notable compendi de go que l'Església
Católica havia fet per Mexic. El mateix mes,
d- da 18, el Sant Pare publicava l'encíclica Iniguis
afflictisgue (18 nov. 26) protestant a la fag del món
i llançant davant de Déu i de la humanitat el crit de
l'ánima paternal adolorida, peró no serví pas per atu
rar l'empenta perseguidora. L'any següent, el 1927,
f ou d'ópima collitn de martiris. Obrí l'anyada al da
vant deis seus companys, f ormant el grup de rnártirs
de León, el prof essor Valencia Gallardo, a qui arren
no proferís els visques
caren la.11engua per tal que
a Críst Rei.
Aquella primavera doná bella florich
i el Papa pogué exclamar Salvete, fIos inartyrum.
A primers d'abril hi hagué el massacre d'aquells
joves de Guadalajara, Anaclet González, Lluís Pa
dilla i els germans Margas, i el dia 27 un germá
nostre, un catalá de la plana de Vich, el jove mis
sioner Pare Andreu Solá, del Cor de Maria, era
afusellat amb altres dos companys, el P. Rangel i
un seglar, 'Nimbé a León, per haver-li trobat un re
trat on revestit donava la primera comunió a una
d'aquella época,
nena (2). Tanquem el recordatori
de terror per a la nació i de glória immortal per als
caiguts, amb el record gloriós del més gran deis
mártirs mexicans, el P. Miguel Pro Juárez, de la
Companyia de Jesús, afusellat en circumstáncies me
morables, fotografiat i filmat, el 23 de novetnbre del
1927, dia que será sempre recordat pels nornbrosos
devots que ta tot el món católic s'ha rápidament gua
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nyat aquell jove, simpátic i activíssim religiós que
abans de morir, pressentint el martini que tant de
sitjava i preparant-s'hi, preveient el futur ofici d'in
tercessor que l'esperava, escriví "preparen sus pe
ticiones para el cielo" (3).
Peró la mateina glorificació deis mártirs lis fa
tal vegyacla oblidar la compassió fraternal per als
que no cauen o no han caigut encara, peró
que sofreixen opressió inoicita. Per cadascurt deis
mártirs el nom deis quals traspassa les fronteres i
recorre el món, quants n'hi ha i quants centenars,
els noms deis quals resten en el cercle de llur po
blació o de llur familia! quants n'hi ha d'anónims!
I per cada mártir caigut, quants centenars i qtjants
milers de católics empresonats, vexats, perseguits en
mil maneres, havent-se d'amagar per a celebrar les
cerimónies religioses, o vivint privats d'elles sense
poder tenir culte ni sagraments, setnpre amb l'ai! nl
cos
d'una persecució oficial crón'ca i implacable.
Quanta desolado ! Els temples tancats o confiscats en
la seva major Fp.rt, profanats per la ma sacrílega
de l'Estat perseguidor i de les sectes instigadores.
I els bisbes i la clerecia patint totes les rigors d'una
legislació laica rabiosa, agreujada per aques+ra si
n'stra mesura política que és un instrument d'opres
sió propi deis polítics mexicans : la limitació del
nombre de capellans. Aquesta limitnció, portada a
extrems inversemblants, representa el grau de tor
tura máxima, l'aplicació del qual dona lloc a perse
cucions personals duríssimes. Basti dir que tan sois
333 capellans són consentits per tot el territori de
la república mexicana, en la qual es compta una po
blació de 18 milions. Un capellá per cada 55.000
habitants. Mireu la proporció, un sol capellá a Reus,
a Sabadell,
i vint capellans per tot Barcelona. Re
sultat, el culte públic i el privat perseguits, rebus
cs, investigats amb hostilitat implacable.
I afegit a aixó l'especial déria contra la clerecía
forastera, per efecte d'un nacionalisme inadmissi
ble ; peró, exemple magne, hi ha encara capellnns
que portats de zel hero'c volen anar-hi. Reto horne
natge d'aquí estant a dos sacerdots catalans, de la
clerecia parroquial, dos germans als quals per com
prensible raó no vull anomenar, que havent vingut
ací després de la primera persecució (per un d'ells
várern saber els noms i les circumstáncies del pri
mer martiri) han tornat a Mexic, on duen vida pe
nosíssima, vivint com a jornalers, i arrngant curo
sament la seva condició eclesiástica, per evitar el
perill, prncticant ocultament llur sagrat ministeri.
Després del govern Calles, i desaparegut Obre
gón, el cap anticiatólic, després d'unes anyades d'o

(t) A. BessiZtres. Le Mexique martyr. París, Maison
de la Bonne Presse, 1928.
(2) ts inexacta la causa del martini del P. Sola que
relata el P. Bessieres, segurament per confusió amb una
altra víctima. El cas del nostre coterrani está ampla
ment documentat en el llibre Biografia del P. Andrés
Solk j Molist (Los mártires do San Joaquín en la Re
pública Mexicana) escrit pel P. Ant. M. Arranz, pu
blicat pels Missioners del Cor de Maria. Madrid, 1927.
(3) Antonio Dragon, S. J. El Padre Pro de la Com
panía de Jesús. Traducció espanyola. Editorial Vasca.
Bilbao, 1932.
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i asfixiant, en la qual sota el govern ia moral i la llibertat d'homes civilitzats de profes
de Portes Gil, l'acció contra l'Església tal volta fou sar una religió i d'ésser respectats en ella. El Mati
menys sagnant pero més sornaguera, en la qunl sois
publica fa pocs dies la detallada narracció d'vna de
de, tant en tant traspassava les fronteres la nova les grans manifestacions realitzndes a la capital de
d'una salvatjada i d'un nou grnpat de víctimes o les Méxic pels católics en massa, les senyores al da
decisions d'un o altre governador d'Estat estrenyent vant, clesafiant la policia i les metralladores, els gasos
amb més crueltat els lligams o portant a un límit més Incrimógens i les mangueres deis bombers, descr:pció
irrisori i absurd la proporc'ó de cnpellans, heus ací patética on es posava de relleu el corprenedor he
que la presidencia de Lázaro Cárdenas engega al
roisme d'aquells germans nostres, i d'una manera
tra vegada les fantasies de la brutalitat sagnant
especial de les dones católiques, que se situaren amb
de In guerra antireligiosa .més dura i fanática, amb gran valentia davnnt del perill (4).
hostilitat igual o p'tjor encara si és possible, que
Bé cal que de tot el món la simpatia i la fraternitat
en el temps de Calles.
cristiana ajudin amb l'oració
l'acció, nmb la pro
Anunciadora de la nova política ha estat la ma
paganda i 'la caritat, els católics de Mexic que so
tança de Capoacnn el mes de desembre últim, que
freixen, per Crist una passió terrible. Bé cal una
dona al món l'avis que els perseguidors recomen
oració fervent per tal de demanar a Crist que sos
çaven la feina, i amb més fúria que abans. Aquest tingui i que afermi els qui per Ehl lluiten i per ell
fet, la irrupció d'uns membres d'una associació de sofi eixen. Bé cal no un pensament momentani, sino
la qual no es parlava fins ara, els "cam'ses roges", .un pensament constant. Mexic és com a nació cató
a
dins d'una església, fent foc contra els fidels i lica la predilecta de les fúries infernals sota l'es
matant-ne cinc, posa de nou damunt la taula del
pécie de la Francmaçoner'n, que és el satanisme deis
món la qüestió d'un país on la immensa major pnrt burgesos, i del Sov'etisme, que és el, satanisme deis
deis ciutadans són molestats i perseguits amb furia proletaris. És certíssim que hi ha hagut una cons
per raó de la religió que professen, contra tota hu
piració de silenci al voltant de la dura persecució
manitat i dret de gents. S'han sabut i s'han divulgat contra els católics mexicnns. Ja el Sant Pare Pius XI
després d'aquell fet sorollós i barbar detalls d'una se'n dolia en el seu discurs de Nadal de 1927, que
guerra antreligiosa que passa de tota mesura i que
el P. Bessieres posa en frontisp'ci de la seva mo
solament a la iniquitnt de Rússia és comparable. nografia : "Tantes víctimes immolades, ignorades del
Certament es tracta d'un cas de sovietisme, i sovie
món, sepultades sota la pedra toml-nl d'una veritable
tics són els agents, les formes, els objectius i els conjuració del silenci." L'amic anónim per la moció
procediments persecutoris.
del qual escric aquestes ratlles, té tota la raó, i la
Se sap que el bolxevisme en l'ensenyament arriba seva lletra ndolorida mereiner:a reproducció ínte
als últims extrems de rancún'a sectaria; que hi
gra. "El cas present és estrany i d'un tal extrem
una "llei d'educació socialista" que no solament pro
com
no s'ha vist mai
ni probablement se'n veur
hibeix l'ensenyança de la religió sinó que, imposa, un altre en la história de la huma,nitat. Allí s'estan
com
a Rússia,
l'obligació de l'ensenyança nntireli perpetrnnt els crims més horrorosos per tal de por
giosa. Així a Méxic ja és cosa pretérita i arreco tar a cap el més transcendental de tots, que és la
nada la neutralitat laica. Adhuc les escoles parti
descristianització d'un poble. Causa una indignació
culars han d'allistar-se a la pedagogia ateista i donar sen,s límits llegir les darreres noticies arribades sobre
nls infants el tenebrós alliçonament deis "Sense
aquesin obra nefanda, i fa estupor de considerar
Déu". Aixó és una intolerable, una infernal tirania com els altres pobles es desentenen del martini cruen
contra la qual els católics necessáriament han d'ai
tíssim d'aquests infel'ços germans nostres mexi
mecar-se, i ningú no podrá reptar-los perque s'aixe
cans." Seguidament dernana l'obertura d'una secCió
quin ádhuc amb les armes n la má, perque per de permanent en la premsa católica, per n formar la
fensar l'anima dels fills, és just sens dubte emprar consciéncia de tots els .creients entorn d'aquesta
la força, tant CO1T1 éS just per defensar la llar do
greu persecució.
méstica. Se sap que hi ha un ministre d'Agricultura,
Bé és cert, peró, que Espanya, de fa quatre anys
el nom del qual, Garrido Canabal, comença de fer
és un petit Mexic i que molts milers d'espanyols
se tristament célebre, com a organitzador del sovie
treballen per tal que sigui un Mexic en gran. Bé és
tisme mex:ca contra la religió católica; se sap que cert que ací han caigut també en poc temps á dot
sota la seva acció s'organitzen els carnises roges, que
zenes els martirs (dedicarern si Déu vol un número
se celebren uns dissables roigs en els quals els agents
próxim als d'Astúries) i que vivim sota l'amenaça
anticlericals es dediquen a assaltar domicilis per tal del compliment de la Constitució de 1931 tal com els
d'arrairssar les imatges religioses i cremar-les al mexicans tenen sospesa al clip la Constitució de
mig del carrer; que s'organ'tza una negra propa 1917. Peró ací poc o molt podem respirar almenys
ganda a base de cartells, de conferencies i de tots des de fa un any, i és just que ens recordem deis
els mitjans, calcada en els procediments soviétics, qui en fa den que no resp;ren.
repetint st mateixa abominable literatura germinada
He vist una fotografia que han portat alguns din
a Moscú i
divulgada per l'acció internacional dell ris, que ella sola és un símbol i mereixer;n, un llarg
Sense-Déu, la qual a Méxic ha pres terrible ufana, article sencer per a comentar-la. Un grill:, de camisas
más que en cap altre país després de Rússia. I que roges apedrega els fidels católics, en sortir aquests
per la pressió de Canabal i altres ministres de men
d'una església. Al davant, en primer tenme, una mas
talitat soviética s'está practicant una opressi6 asfi
sota, ev:dentment índia, vestida d'home, llança un
xiant contra els func'onaris católics, s'obliga a tots projectil, amb l'expressió als ulls i a la boca d'una
els qui depenen de l'Estat a prestar jurnment d'ateis
rialla salvatge. Al peu de la paret sagrada, un heme
me, i fins a assistir a manifestacions antireligioses,
estirat, ferit o mort: Aquella figura de floja am!)
sota pena de perdre l'empleu.
indumentaria masculina rient mentre npedrega els
Davant d'aquest despotisme els católics no es do
bleguen i defensen per tots els mitjans lícits la fe i
(4) El Matí, 9 gener 1935.
-
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"cossos d'infants rostits", segons repetits testimonis
católics és el símbol de la reacció salvatge habi
la
soviética.
És
111
reacció
de
dels histor'ndors (5).
liada amb vestidura
Aquest últim i•terrible detall fou recordat pels bis
vella mentalitat azteca, foragitada del país per la
civilització católica, que reviu en el gest barbar i la bes nordamericans en la pastoral de 12 novembre
de 1926, per a contestar l'argumentac6 deis pro.
rialla bestial d'una mossa indígena a la qual ha po
tesos restauradors del nacionalisme azteca que volien
sat vestida d'home la mentalitat revolucionar'n.
De tots els aspectes de la persecució anticatól:ca ref usar el cntolicisme com a f oraster i estrany a
Méxic la més irritant és potser la que dimana de Méx:c. Abans de l'entrada deis missioners católics
que anaren a Méxic amb els espanyols, aquell país
la literaturn nacionalista mexicana, que aspira a f o
ragitar el catolicisme com a cosa estranya i foras
no era sinó "un poble degradat en el qual l'homicidi
civilització
i el canibalisme eren elevnts a la dignitat de ritus
i
pretén
emparar-se
en
l'antiga
tera,
que
aborígena deis aztecas i els illayas. S'han posat a religiosos" (6).
El temperament deis antics antropófags s'escalfa
denunciar tot el que és espanyol com a opressiu i
desnaturalitzador de la genuina fisonomia mexicana, i parla en l'actitud deis perseguidors mexicans con
confonent espanyol i católic, en forma tan nbusiva tra els católics. Que consti la nostra actitud de sim
que hom veu que la déria xenofoba és en el fons pat'i i d'encoratjament per als perseguits, i més que
purament déria anticatólica. N'hi ha prou amb obrir les paraules, valgui la nostra oració constant i sin
qualsevol llibre d'história de les religions per a re cera. Crist i la Verge Santa de Guadalupe donin
trocedir espanyrt en considerar ço que era la civi-• la fortalesa als perseguits, i els premiin 111 seva fide
lització deis aztecas bastida al voltant d'una relig'ó litat heroica. Afermant la fe en Crist i la fidelitat
a l'Església afirmen la causa de la civilització hu
la més bárbara i sanguinaria que es registra. Que
n-nna i universal, que ref usa la barbarie ancestral
la cultura aztecn tingui aspectes artístics interessants
inhumana del paganisrne local. Unim-nos agenollats
i curiosos, no es pot posar en dubte, encara que ben
amb el poble católic mexica i demanem a Déu la
infer' ors a la cultura gregn i llatina. Que els me
xicnns moderns vulguin inspirar l'art nacional en fortitud en la prova, com a objecte immediat de les
supliques, i si és possible, la pau i 1i victória, el re
els rnotius i elements decoratius de l'antic art indí
gena, res no hi ha a dir i ádhuc és lloable i digne pós de la restauració católica que amb la constancia
d'estimul. Peró d'aix6 a rebutjar la civilització his
i la sang deis mártirs s'ha guanyat.
Repetim agenollats, ara la paraula i la llengua
pánica i católica, que és al mateix temps la civilit
7nció llatina, hi ha un abisme, un veritable abisme del P. Miguel Pro, aquella sentidíssima pregária,
de sang.
aquella commovedora i entristida súplica que un mes
abans de morir va deixar escrita el mártir demarnnr
Els mexicans no poden tenir per a la religió cató
lica altre sentiment que la gratitud infinita. Ella els que Crist Sagrarnentat tornés als sagraris buits de
deslliurá deis horrors de la barbarie i de l'antro
les esglésies mexicanes :
pofagia, elevades i institució, i que donaven al rela
"!Senor, vuelve al Sagrario!
tiu avenç de les arts i les ciéncies en el pobic azteca
ya 'no esté el tabernáculo vacío;...
un sinistre carácter. Era típic de l'autic irnperi az
mira que en su Calvario
teca precisament en la seva última fase histórica
lo piden tantas almas, Jesús mío!
qunn fou descobert per Hernán Cortés, el culte sag-.
Almas tuyas, Senor, crucificadas
nant de Huitzilopochtli, el "colibrí terrible", a base
en la cruz del dolor, despedazadas
de sacrificis humans i d'antropofagia. Exclusivameut
por el duelo más hondo en la existencia,
Per tal de f ornir víctimes humanes per a aquella
el dolor de tu ausencia.
negra divinitat, entre el poble azteca i les tribus limí
trofes existin el pacte de la Xochiyaoyotl, la "guerra
!Por el llanto de tódos los que viven,
sarna o florida", "institució azteca que debades se
por la sangre de todos los que han muerto...
cercana en cap altre poble" i que tenia per objecte
Senor, vuelve al Sagrario!"
proporcionar presoners per als sacrificis humans,
Torneu, Senyor, torneu invicte, als sagraris de
presoners que després eren devorats. S'arriba a
Méxic !
comp'fir 20.000 víctimes en una sola festa, que durá
quatre dies seguits, immolades al Teocalli o gran
(5) Camilo Crivelli. La religión de los antiguos me
Christus. Manual de historia de las
temple de Méxic i en altres temples secundaris. 1-Ji jicanos. Al volum
Huby.
EdiciO espanyola. Editorial Polí
religiones,
de
havia el Tianquitzli, mercat de presoners i esclaus
glota. Barcelona, 1929.
per a sacrificar, i esgarrifa llegir tots els detalls de
(6) Document insertat integre en l'esmenfat opuscle
In sidstra liturgia que en els altars techcatl exercien, del P. Bessiéres, i publicat també a La Documentation
pintat el rostre de negre, aquells horribles sacerdots Catholigue.
del déu, els chachalmecas. Hi haVia nombroses 'tes
tes en les quals eren sacrificats infants, talment com
Aquest número ha passat
en el culte del Moloch deis fenicis, i detall horripi
per la censura
lant, en les provisions deis cornbatents figuraven
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cultura católica
PER A. GRIERA

L'espectacle de desfeta moral i social que vivim
és fill de la bancarrota dels intellectuals. En tot el
que va de segle xx els elements intel•ectuals •dissol
vents han actuat al nostre país d'una manera nefasta.
Es conserva una sola figura entorn de la qual gira
la vida espiritual de Catalunya, és la del doctor Tor
ras i Bages. Abans d'ésser preconitzat bisbe de Vich
vindica per a l'Església i per a la catolicitat la tra
dició i la vida espiritual del nostre país. Sospitem
que la majoria dels catalans no han compres la forga
apologItica dels escrits dels nostre gran doctor. Es
creu que el doctor Torras i Bages combatia la in
fluencia possible de la cultura castellana de Catalu
nya. El saCerdot doctor Torras, hereu espiritual de
Xavier Lloreng i deis germans Milá i Fontanals es
crivia una obra apologetica contra els descristianitza
dors de l'esperit de Catalunya. Coneixia prou bé els
camps on germinava la mala cogula sembrada per
Pi i Margall, V. Almirall, etc. I reclamava la sobira
nia de la cultura cristiana per Catalunya amb aquella
frase fermosa : "Catalunya o será cristiana o no
será".
Si hom rellegeix les revistes dirigents de l'any
1890 en endavo.nt es pot fer la constatació que no
hi havia atac a la Religió aparegut en una revista
que quedés sense contestar. Les polémiques entre el
doctor Torras i Pompeu Gener, per exemple, es lle
geixen encara avui amb un viu interés; els atacs del
•eanonge Collell refutant doctrines dissolvents, dutes
de Franga pel grup modernista de l'Aveng" tenen
encara avui actualitat.
La transformació del catalanisrne literari en cata
lanisrne polític va actuar desfavorablement i va af e
luir
de la idea católica. El doctor Torras
i Bages amb lá seva autoritat episcopal donava en
cara un cap
de crossa al diari "El Poble Catalá"
matant-lo, donava la mort al Partit Nacionalista
Republicá deis Carner, Suriol, Cororninas.
De llavors en avant la cultura catalana i l'acció
política van fugir del control de l'Església. És cert
que el 'gran bisbe de Vich escrivia unes pastorals
que si en el sobrescrit anaven dirigides als seus dio
cesans, l'adreca interior que les encapgalava era es
crita per als intellectuals i dirigents barcelonins que
no entenien pas prou bé el que el gran bisbe els acon
sellava.
La política catalanista amb l'afany de solidaritat
va deixar de banda el problema religiós i aixo fou,
ha estat i és una equivocació. El lligam que uneix
els homes més estretament és la Religió que sovint
reclama deis seus fidels els Inés generosos sacrificis.
Per altra banda res no hi ha que doni un major
prestigi a una organització política que la Cultura.
L'exemple de la Cultura de l'estat alemany d'abans
de la guerra va enlluernar la majoria d'estats i d'es
tadistes d'Europa, els quals van creure de bona fe
que la creació i la difusió de la cultura és una mis
sió gairebé privativa de l'estat.
El moviment polític catalanista si volia guanyar-se
un gran
prestigi calia que organitzés una cultura,
havia de crear una cultura catalana. Si la ideologia
política dirigent de Catalunya no podia ésser ni blan
ca ni negra per no ferir susceptibilitats, la cultura

creada per acluesta escola política havia d'ésser tam
bé neutra. En crear-se les altes institucions de cultu
ra i, en cridar el personal que
havia d'integrar-les
es va tenir gran interés que els elements represen
tants de l'ideari esquerrá hi fossin cridats i han estat
aquests éls que han "neutralitzat" totalment la cultu
ra catalana.
Donada belligeráncia a la ideologia que está en
pugna amb l'ideari cristiá, necessáriament l'ideari an
tireligiós havia de triomfar. Hi ha qui diu que la
incompetencia deis elements dretistes ha estat la cau
sa de l'eliminació de l'ideari católic deis llocs diri
gents de la cultura catalana. Res d'aixó.. L'Església
i els católics han mirat sempre amb certes sospites i
recels les directives de la política nacionalista i de
la cultura política. Si per una banda es pot assegurar
que la cultura catalana, malgrat tot, és netament ca
tólica en el nostre país, per altra hem de constatar
amb gran dolor que la cultura catalana oficial és laica
i

irreligiosa.

Potser en cap país com en el nostre no hi ha la
facilitat per fer-se un nom i per enfilfir-se com a Ca
talunya. L'escriure uns articles periodístics, el donar
unes
conferencies, el formar part d'una "penya
d'ateneu" i el militar a un partit polític són elements
suficients per crear-se una personalitat amb una fa
cilitat esbalaidora. Aquests sevis improvisats i incul
tes, que defineixen sobre tota cosa, són fatals per a la
cultura catalana i per a Catalunya. Ignoren qu'ns són
els elements constitutius de la civilització occidental,
odien la doctrina de l'Església católica i la Filosofia
escolástica, volen desconeixer la tradició. I són
aquests elements els que han informat la ideológia
de l'esquerra i són ells mateixos els que influeixen
sobre la doctrina política deis diferents partits, els
que creen l'ambient per als artistes, inclús per aquells
artistes que es valen dir -cristians i no creuen. Són
ells els que contribueixen d'una manera més eficaç
a la ruina esp'ritual i a la descristianització del nos
tre poble. La paganització de totes les classes socials
és gairebé perfecta.
Els católics practicants no s'han pas donat compte
del perill enorme d'aquesta descristianització de les
classes dirigents i de les classes dirigides. La miseria
espiritual del nostre poble i la fam que pateix són
enormes. Té fam de Erina doctrina i d'idees clares.
Bis católics adinerats i els dirigents no senten ne
cessitat de crear una cultura informada per l'esperit
cristiá. Han de recordar aquella frase d'Hertling,
el president de ministres de Baviera : "Valen més
vint-i-cinc planes de ciencia creada per un católic
que grans obres d'Apologia." Fins ara per raons
explicables la clerecia i els seglars que creavén cultu
ra católica eren considerats com a suspectes. Aixó,
grácies a Déu, és cosa d'altres temps. Avui se sent
un despertar, un anhelar per a
crear una
cultura
sense tuteles, una
cultura católica, d'acord amb la
tradició secular del país. 'Hi ha dues coses que no
són 1íctes als polítics : el servir-se de la cultura d'un
país per arma política i el fomentar amb els cabals
d'uns contribuents católics una cultura antireligiosa
o

neutra.
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Els quí volen la felícítat del poble
PER

La característica de l'época actual és el neguit. La
humanitat fa l'efecte d'un tren que corre amb les ro
des f ora de la vilo. Va marxant amb sotracs, perque
no está centrada. És endebades que intenten caminar
tranquillament, perqué els qui són al nostre costat,
criden i gesticulen iradament.
?Qué farien en aquests moments, aquells homes
austers i amics de la soledat que vivien dins la quie
tud i la pau de les muntanyes, perqué no podien so
portar el traüt del món? Segurament cercarien la
soledat del desert.
? Qué té d'estrany que hi hagi tanta de gent irre
flexiva, si en mig de tanta criclória es impossible
meditar ? La gent viu d'una manera gairebé incons
cient. Els crits eixordadors de les multituds us donen
un nerviosisme que no us deixa contemplar les coses
de la vida amb els ulls ben serens.
Si observen bé els homes, veureu que són molt
pocs els qui realitzen una tasca constructiva. La ma
joria no saben sinó destruir. Quan un polític es pos
sessiona de la cartera que li ha estat confiada, pro
cura
destruir rápidament l'obra del seu antecessor.
Si fullegeu "La Gaceta" veureu que es publiquen
diáriament una diversitat de decrets, per a destruir
o modificar la tasca que han reartzat els altres.
Si desmunteu un rellotge, únicament aconseguireu
que torni a funcionar, si colloqueu cada pega al lloc
que li pertoca ocupar. El mateix passa amb la sacie
tat. Avui camina a tomballons, perque hi ha una infi
nitat d'homes que no ocupen el lloc que els pertoca.
Ens trobem en uns moments que triomfa l'audacia i
el cinisme. Han estat remogudes les aigües i el llot
ha sortit a In superficie.
Examinen el mérit d'alguns bornes que han acon
seo-tia encimbellar-se, i veureu com no en tenen cap.
Han pujat perqué els empenyia l'audácia. Els bornes
mediocres que tenen popularitat, són els responsables
de l'anarqu'a que existeix en el poble. Com que no
tenen el sentit de la responsabilitat, consideren lícits
tots els camins i tots els mitjans, per arribar al cim
del poder.
Els dirigents del Sindicats extremistes, han portat
també el desordre i l'anarquia. Si els escolten, us di
ran que ells volen que el poble sigui felig;
i per
aconseguir aquesta felicitat terrenal, condueixen
l'obrer pels camins que menen a la violencia. No ens
podem imaginar el mal que han fet als obrers, els
professionals del desordre. És natural que l'obrer
defensi els seus drets legítims, peró no poden con
vertir els Sindicats en un instrument d'odi i de
guerra.

Els extrernistes han fet dissortats els obrers, per

qué els han separat de la societat. L'obrer revolu
cionari,

es considera separat de les altres classes so
cials i trenca tots els lligams que l'uneixen amb els
altres homes.
Potser els extremistes han aconseguit que els obrers
de determinats rams hagin obtingut augments de
jornal ; peró aquests augments no han portat la feli
citat a les llars obreres, perque han fet germinar la
llavor de l'odi i de la rancúnia dintre el cor de l'obrer.
L'odi mai no fará feliços els homes.
Si escolten els socialistes, també us diran que ells
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llangat a la lluita per aconseguir la felicitat del
poble. La bandera socialista concluirá els bornes a la
terra de promissió.
Els socialistes volen que l'obrer sia feliç, i per
aconseguir-ho el llancen a la lluita de classes. Ara
digueu-me, si és possible que els obrers sien feliços
s'han

declarant la guerra a les altres classes socials. Será
felig l'home que treballa amb una cangó als llavis,
peró no el qui porta una arma homicida a la má.
Els socialistes no solament han separat l'obrer deis
altres homes, sinó que l'han materialitzat. Es diri
gents del partit socialista, en compte d'elevar el nivell
espiritual del poble, l'han fet caminar damunt la pols
deis camins. Els socialistes han estat els propagadors
de l'ateisme entre els obrers. Damunt les planes de
l'órgan del partit socialista espanyol, s'han publicat
horribles blasfemies. ?Qué té d'estrany que els obrers
tingu'n un concepte equivocat deis católics, si els
socialistes tenen tanta d'habilitat per a presentar-nos
als seus ulls com uns monstres ? Existeix una llegen
da negra contra els católics que será molt difícil es
vair. Els socialistes, per a combatre'ns han esgrimit
armes innobles. El catolicisme únicament es pot com
batre amb la menticla i la calúmnia.
Els comunistes volen també convertir la terra en
un paradís. Són tan feligos els obrers russos que co
ne'xen experimentalment el comunisme que en el dic
cionari rus no hi figura ja el mot felicitát. L'han fet
desaparéixer perqué els obrers no l'enyorin. És una
actitud molt prudent. Mai no feu sentir el remoreig
de l'aigua a un home que té els llavis sedents.
Veiem, dones, que els homes de totes les ideologies
volen fer l'home felig, per6 fan tot el que poden
per a convertir la terra en un infern. Pugeu al cm
d'una muntanya ben alta, contemplen la terra i di
gueu-me si existeix algun poble que pugui enar
borat la bandera blanca de la pau. A tot arreu veureu
brillar armes de combat. Ressona arreu d'Europa la
paraula guerra i els homes es disposen a escome
tre's f ollament.
Sembla increible que els homes no s'adonin, que
únicament les doctrines de l'Església poden salvar
el món. Si en Compte de combatre el cristianisme, el
fessin conéixer al poble, no es parlaria de lluita de
classes ni els obrers es considerarien deslligats deis
altres homes.
És inútil que intenten fer fruitar un arbre que no
hagi sentit damunt de les branques l'escalf vivificant
del sol. És inútil també que la humanitat doni bons
f ruits, si ref usa la llum de Jesucrist.
Si neguem l'existencia de Déu, és impossible que
ens sentim germans. Els
socialistes i els comunistes
obren molt lek.gicament, separant els obrers de les
altres classes socials. Si són materialistes, i no creuen
que Déu és el Pare comú de tots els homes, és na
tural que no considerin la humanitat com una gran
familia. Nosaltres ens sentim germans fins de l'home
més petit i miserable de la terra, perqué sabem que
és fill de Déu, i, per tant, un gertná nostre.
Els socialistes, mai no la compendran la grandesa
de les nostres doctrines. Com que són incapagos de
compendre-la, pref ereixen Hangar un grapat de llot
damunt deis seguidors de Crist.
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Movíment ca/ó&
Franca.
L'Institut Católic de París.
Acaba
d'arribar a les nostres mans el "Butlletin de l'Ins
titut Catholique de Paris" on darrera d'un article
sobre les universitats segons Newman i d'un progra
ma de lliçons molt interessant hi ha una llista de sus
cripcions per l'Institut Católic. El católic f rances sap
perfectament que el prestigi de l'Església a França
es guanya sobretot per majá de la Ciencia i per ella
país
no plany cap sacrifici. És diferent del nostre
on la migradesa deis católics és tan gran que no te
nen un través de dit de generositat, no sois per aju
dar els homes de Ciencia católica, sinó ni per com
prar un llibre de Ciencia. Les universitats floreixents
dels Estats Units viuen de la generositat deis bornes
de carrera que hi van a estudiar.
Entre els donatius a l'Institut Católic de París
n'hi figura un de cent-mil francs de la comtessa de
Kinnoul'; mil francs donatiu del earmel de L,isieux,
donatius de mil f rancs de molts sacerdots i canonges.
Monsenyor Tissier, bisbe de Chálons en recoma
nar la generositat deis católics en pro de la Univer
sitat católica escriu :
"Pel damunt del diner hi ha l'honor. Els increduls
i els estrangers en contemplar els edificis de l'Insti
tut Católic s'hauran f et aquesta seflexió : ! És aixó
el palau de la Ciencia católica de París ! ! Aquest
edifici més pobre que una escola primaria acull els
mestres de l'ensenyament superior de la capital !
! Quina poca estima deuen tenir els católics francesos
per a la f ormació de les seves "élites" quan tenen
uns edificis tan
miserables !" En els clarrers anys
s'han empres grans reformes. ? Per ventura han de
quedar inacabades? Serem ,més amics que mai de
l'Institut Católic.
En serem per raons de política. Quan l'Institut
fou creAt ningú no sabia el que donaria. Avui,
peró, 'que els seus homes són l'honor de les nostres
universitats i es troben arreu; que les publicacions
deis mestres i deis deixebles són estimades arreu, hem
de dir que ha fet krans serveis a la Ciencia la Re
ligió. Si no existia l'hauriem.de crear i tenint-lo hern
de permetre que estigui en perill ? La ingratitud és
un pecat contra la justicia i reclama una reparació.
'Encara hi ha un motiu d'interés que reclama la
nostra estima per als instituts católics. ?Qui pot ne
gar la influencia deis homes del pensament ? La re
volució russa ha estat l'obra deis intellectuals; el
progrés del Japó es deu a homes de gran cultura.
La influencia de l'ensenyament superior és decisiva
en tots
els paisos. Un Institut catalic que prepara
educadors sacerdotals i seglars ho pot tot.
La premsa i l'opinió d'un país són generalment el
reflex del pensament d'uns pocs dirigents. 1 es pot
abandonar la preparació d'aquests homes dirigents
abandonant l'ensenyament católic superior?
Aquestes veritats dites per Monsenyor Tissier
haurien d'ésser meditades per molts católics del nos
tre pals que malparlen de la Ciencia i esquiven l'ac
ció dels católics ben formats.
—

—

L'Organitsació d'un estat corporatiu cristia.— El
civilització cristiana.
canceller d'Austria, doctor Kurt von Schuschnigg,
ha tingut un éxit esclatant en el seu darrer viatge a
París i a Londres. Són segurament conseqüencies
d'aquest viatge la dissolució de les organitzacions
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nacionalsocialistes d'Austria. Al costat d'unes decla
racions molt interessants fetes al corresponsal d'El
Debate", a París, en féu unes altres a "La Croix"
en les quals entre altres coses parla de l'organització
de l'estat corporatiu cristiá. Austria rodejada d'ene
mies interiors (el socialisme i el nacionalsocialisme)
ha hagut de lluitar contra tots dos. Fou en el mo
ment en qué aquesta lluita era més enverinada que
el gloriós mártir, el canceller Dollfuss va concebre
la idea d'una reorganització f onamental de l'estat
a base deis principis de l'encíclica papal "Quadra
gesimo Anno", donant al poble el dret d'intervenir
en els afers públics dintre l'enquadrament de l'orga
nització corporativa de l'estat. Puc manifestar l'es
perança que l'organització corporativa ben aviat será
acabada i que els membres de les cambres seran ele
gits per delegats deis diferents estats. Hem substituit
la democracia purament formalista per un regim de
mocrátic del qual esperem els millors resultats. Hem
pres aquesta decisió en força de la nostra sobirania
nacional. Sabem que d'aquesta manera no servim els
interessos d'un partit determinat sinó tota la nació.
Al costat d'aquest treball hem obtingut els. millors
resultats en l'ordre económic : els parats han dis
minuit en molts milers, els canvis han millorat i el
turisme austríac ha augrnentat considerablement.
La solució del problema social pel regnat de Jesu
crist.—E1 professor de la Universitat- de Lille, Bu
geni Duthoit acaba de donar una interessant confe
rencia en honor de Crist-Rei. L'illustre president de
les Settnanes Socials franceses ha dit que els soció
legs han buscat per tots els indrets la solució de la
crisi social que afligeix la humanitat i no han encer
tat a trobar-la perque la societat actual viu allunyada
de Déu. Cal procurar, que Crist sigui el reí que diri
geixi les intelligencies, que governi les voluntats
tots els cors. I comentant les paraules de l'antífona
de vespres de t festa de Crist-Rei : "Oh Crist tot
poderós, que els caps de les nacions us facin acte
públic de vassallatge, que els jutges us venerin, que
les lleis i les arts siguin e4ressió vostra." Prengué
peu per dir que és un deure deis católics el de cris
tianitzar les corporacions, -el de fer penetrar dintre
de l'estat i de totes les institucions la idea católica;
procurar establir el regnat social de Crist.
Si en lloc de deixar-nos dominar pel respecte hu
má i d'acceptar com a cosa natural l'aconfessiona
litat de les corporacions ens preocupávem per l'he
gemonia de la idea católica, de segur que tindríem
molt de guanyat. Oportunament i inoportuna hem de
predicar la doctrina del Crist.

Alemanva.—Darrerament s'ha celebrat

a

Alema

``setmana verda" dedicada a la pagesia. En
aquesta setmana s'exposá l'activitat de la gent pagesa
alemanya a través deis seglés i es volgué induir la
nya

una

gent del

camp a creure que el Cristianisme havia
el factor capital de l'esclavitud i subjecció de la
pagesia. Bis racistes cerquen totes les avinenteses
per posar de relleu alió que ells anomenen cultura
germán:ca; obliden, peró, que la civilització d'aqueli
país és obra de les grans abadies medievals. Bis be
nedictins no sois escrivien Ibbres rneravellosos a Rei
chenau, a Fulda i a Corveil, assecaven llacs, obrien
canals, ensenyaven el conreu de la terna. Cal que
aquests neopagans d'Alemanya i de tots els paisos
es convencin que l'única civilització d'Occident és la
estat
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Les Bases ?el Treball í la prevísid
prm

Un estudi de les convencions collectives de treball

aprovades en els dos últims anys, ens donará la im
pressió molt falaguera que l'esperit de previsió ha
entrat definitivament en la consciéncia de les nos
tres classes treballadores. Ja era hora. Fa uns quants
anys, els augments desconsiderats de salaris, la re

ducció d'hores de jornada, etc., havien const:tu'it
l'única preocupació dels obrers; més tard, quan l'es
perit sindicalista féu de les seves, era el reconeixe
ment de la respectiva associació go que interessava
majorment els peticionaris de "bases de treball" ; tan
sois a darrera hora s'ha vist la preocupació per les
institucions de previsió de tota mena. Cal que ens
n'alegrem, ja que les institucions de previsió consti
tueixen una base d'adhesió a la vida social i són, a
la vegada, una satisfacció deis postulats més elemen
tals de ra justícia social.
Cal, peró, tenir cura que les instituc'ons de previ
sió siguin ben f onamentades, ja que, en el cas con
trari, amb el seu f racás, podrien arribar a provocar
una desillusió que es tradu's en element negatiu dins
l'esperit collectiu de les classes beneficiáries de les
inst.tucions de previsió. I de l'examen superficial que
hem fet de setanta convencions d'aquest carácter,
aprovades en els anys 1933 i 1934, hem tret la im
pressió que les bases de previsió han estqt establer
tes lleugerament i fins amb un xic de barroeria mol
tes vegades. Els cálculs tecnics han estat totalment
negligits, fins i tot quan s'ha tractat de professions
que han constitult organismes espec'als, •corn Caixes
de Previsió, per atendre les obligacions derivades
d'aquelles bases de treball. I si la base económica no

existeix,

amb

quina garantia poden comptar

no sap que qualsevol pensió exigeix un apa
rell económic bon xic seriós? ?Es qué hom no vol
rec,rdar que ja fei anys que els cálculs maternátics
han resolt aquesta qüestió i que no es poden variar
capriciosament les seves dades fonamentals?
A més, cal no dblidar que l'Estat compta ja ací
ami) una teoria d'assegurances socials, que si no és
suficient i completa segons els desigs de molts, está
ben estructurada i amb base solidíssima i ferma.
1 com podem posar aquesta dobla cárrega damunt
les espatlles febles de la nostra producció, que haurá
d'atendre les obligacions derivades de les conven
cions collectives de treball i a la vegada les que l'Estat
imposa respecte de les assegurances socials establer
tes amb corácter forgás (accidents, vellesa, materni
tat, i potser més aviat invalidesa i malaltia?)
Era necessari que el s organismes de previsió de
l'Estat seguissin aquest moviment de previsió en les
convencions voluntáries de treball, almenys per ins
peccionar-les, facilitar-los els elements técnics ne
cessafs al seu possible compliment i procurar la
seva replització.
I així s'ha procurat darrerament,
dictant el Ministeri un decret en el qual es dóna a
l'Institut de Previsió facultats inspectores en ma
téria de previsió en convencions collectives de tre
ball, si bé deixant un xic enlaire els termes de dita
inspecció. D totes rnaneres, per poc qtie representi,
será suficient per a matar en flor tot pacte carregat
de bona voluntat i mancat de técnica i per ensinis
trar patrons i obrers pels camins d'una eficác'a de
que avui estan mancades moltes d'aquestes institu
cions.

que hom

'

unes

institucions semblants ?
,Les preocupac'ons corrents són la malaltia, la ve
Ilesa i la invalidesa, ja que els accidents de treball es
troben perfectament i completament atesos en la le
gislació actual. I en el punt de la malaltia, per exem
ple, es troben convencions que estableixen dues set
manes de salani forgós per part del patró i es troben
"bases" que arriben fins a assenyalar sis mesas del
propi salan, unes vegades a cárrec exclus:u del pa
tró i altres amb participacions de l'obrer.
Peró la falla més gran apareix quan es tracta de
pensions per a la vellesa i per a la invalidesa, en les
quals es contrauen les obligacions més amples arnb
una senzillesa que fa creure que s'han acceptat sense
massa desig de complir-les
i amb l'esperanga que
quan el compliment arribi hauran passat uns quants
anys i la garantia per exigir el cornpliment llama
totalment desaparegut, *defraudant així l'anim de
l'obrer i la seva esperanga per al dia de demá. Es
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La primacía de la idea católica
En tots els ordres de la vida hi ha una jerarquia
de valors. La intelligencia está per damunt de la ma
teria, l'especulació per sobre de la técnica i la vida
espiritual per damunt de la vida material.
Dissortadament no tothom es dóna compte d'a
questa articulació deis valors.
En un país com el nostre veiem el ric marxant
pretenir una supremacia sobre l'home de carrera ; i
hi ha la creença molt estesa que els d;ners ho poden
tot. El vedell d'or té més adoradors deis que hom

pugui

creure.

l'ordre espiritual succeeix una cosa semblant.
La idea católica no és pas brillant ni suggestiva; no
ofereix apetencies al dominador. El Papa es titula
"servus servorum Dei". El Catolicisme domina ser
vint. Aquesta creença, peró, no és general.
Hi ha molts que creuen que la idea católica ha de
servir a les llurs ambicions i la colloquen per dessota
d'altres idees. Se'n volen servir com a mitjá per a
dominar. La desconeixença de la grandesa de l'ideal
cr'stiá fa que sigui supeditat a altres objectius d'im
I
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L'estat modern ha absorbit una serie de funcions
que de dret pertanyen a l'Església i a la familia :
són l'ensenyança, la caritat, l'educació social. La ido
latria de l'estat, i molts polítics idolatren l'estat, crea
una cultura laica i paganitzada malgrat la voluntat
contrária deis mateixos polít'cs. La caritat conver
tida per l'estat en assisténcia social és un rosegó de
pa sec que cleshonora aquell que el dóna i que, es
pinós, fa mal a aquell que el rep. I el posar en mans
de l'estat i deis polítics l'educació social, prescindint
de la primacia de la idea soc'al católica, és enfondir
les divisions i fomentar les lluites. És convertir les
falçs de segar en espases de combat i les relles de
les arades de llaurar en llances de carnps de batalla.

en

portáncia

menor.

La idea católica és universal i está pel damunt de
totes les ideologies i cal anteposar-la a totes.
Sovint ens apassionem per coses temporals i pas
satgeres ; posem el cor a objectius purament terre
nals i per ells breguem i Iluitem. Oblidem la pri
mac'a de la idea católica.
Res no hi ha en el món que apassioni tant com la
política. I no hi ha cap glória en el món mes pas
satgera que la glória política. El polític que ahir era
glorificat fins als núvols, avui és oblidat de tothom,
menyspreat i combatut. El carácter terrenal i fugis
ser de la vida polít:ca fa que
vulgui subjugar-ho
tot al seu domini. Ella reclama obediencia de totes
les jeTarquies terrenals. Els católics haurlem de tenir
sempre en compte que en la jerarquia de valors la
idea católica té la primacia. Per a ella hem de re
clamar tot honor. Allá on hi ha un católic allá hi ha
un germá en Crist. Per al tromf de la idea católica
s'ha de sacrificar tot.
Si els católics se sentien posseits de l'esperit vivi
ficador de la idea católica no els portarien miraments
ni condescendencies de cap mena. Mai no veurien
inoportudtats en la difusió d'aquesta idea que s'ha
de propagar d'una manera oportuna i inoportuna.
És un deure del católic el preocupar-se perque la
idea católica irradii en els camps de la vida social i
política. El católic no pot mantenir una neutralitat
davant deis problemes que li presenta la vida quoti
diana. Ha d'inclinar-se cap a un cantó o cap a l'altre.
L'home té simpaties i la simpatia del católic és, na
turalment per aquell que té una fraternitat espiri
tual més próxima, per aquell que viu i es mou en
l'órHa de la doctrina de l'Església. Aquell en el qual
veiern un mirall més perfet de l'ideal cristiá és el
que té per a nosaltres una predilecció especial. Sovint
hem de viure l'espectacle poc edificant d'una Iluita
gairebé ferotge entre sectors polítics que, uns i altres
demanen, quan ve el moment, el concurs deis cató
lics. Es combat sense tenir en cornpte els deures que
la cartat imposa. Es ridiculitza amb la sátira i ama
gant la veritat deis f ets per empetitir aquell que és
enemic.
Hi ha qui anteposa la idea política a la idea cató
lica. La política divideix; el Catolicisme agermana.
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Crónica d'Accíó Social Popular
Quarta Assemblea d'Acció Social Popular
Enguany A cció Social Popular celebrará la seva
assemblea a la Universitat de Cervera els clics 4 i 5
del vinent mes de maig.
Els elements dirigents del camp soc;a1 católic de
Catalunya hi prendran part i en les ponéncies i con
feréncies es tractaran temes d'un interés vivissim.
El dia 5 a la tarda, hi haurá un acte d'afirmació
social-católica, al qual prendran part figures ena
nents del camp católic social.
Molt aviat es publicará el programa.

Federació d Homes de Carrera
d'Acció Social Popular
Cícle de Conferencies

Quaresmals

Lit 'Urgía de Quaresma í de Setmana Santa
Els ~emes a les set de la tarda
Marg, dia 13. Les lectures de Quaresma i Set
mana Santa, pe l Doctor Josep Gros.
dia 20, Els hitnnes del Cicle litúrgic guares

mal, pel Rey. Mn. Josep ,Arderiu.
Marg, ch. 27. Els, Catecúmens, pel Doctor Eduard

Junyent.

,

Abril, dia 3. La Setrnanf,le Passió i l'adoració,de
la Creu, pel Doctor Antpni Griera.
Abril, dia io. Litúmia del Dijous i Divendres
Sant, pel Doctor Josep bTarré.
II

Els poetes conlemporanís
LECTURES DE POEMES
les set de la tarda
dia u. Lectura de poemes. per Sebastiá

Ele dilluns

Març,

a

Juan.
,Marl, (Ea 18. Lectura de poesies, pel Prev. Ca

Sánchez

mil GeiE.

,Marg, dia 25. Lectura

de

poesies,

per Mariá Ma

nent.

Abril, dia

1.

La "Ruta illuminada",

pel Rey.

Mi

guel Melendres.
Abril, dia 8. Lectura de poesies,
cés.

per Tomás Gar

1
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tractes el més duradors

1

Carnet setmanal

La nova Ilei d'arrendaments.
Després
d'un treball ver:tablernent seriós, que en alguns mo
ments ha arribat i tot a obsessionar determinats sec
tors de la Cambra, les Corts han aprovat la llei
d'arrendaments rústics, no mancant per a la seva
vigencia més que l'aprovació definitiva i la promul
—

gació

a

les

pagines

temps de

del

periklic of:cial. Després

de

saber a quina carta quedar-nos,
tinclrem, a la fi, una llei que regulará les relacions
entre propietaris rurals i conreadors i haurem ar
ribat a donar una estabilitat a les relacions jurídi
ques entre els pro pietaris rurals i els conreadors.
Aixó será molt beneficiós; especialment a Catalu
nya on el desordre havia arribat a fer estralls en
aquest punt i a desvaloritzar la propietat de la ter
ra d'una manera
veritablement alarmant i subjecta
tant

a

tota

mena

no

de

contingbncies desfavorables.

Ja estat ja dit terminantment que no regeix ací
la llei aprovada pel Parlament de Catalunya per a
resoldre els conflictes en mala hora plantejats per
la demagógia esquerrana. També ha estat proclamat
oficialment que l'amillació de la llei de contractes
de conreu, feta pel Tribunal de Garanties Consti
tucionals, ha de:xat aquella llei sense •vigbncia ni

possibilitat d'aplicació. Havíem, dones, quedat

amb
el Codi Civil i el dret consuetudinari de la nostra
terra per iota norma; i és evident que davant el
seguit de problemes plantejats en els últims anys,
aquest repertori de dret no era suficient ni bastava

per a resoldre els con fuetes.
El Parlament de la República ha aprovat, dones,
una llei que, més bona o menys acceptable, donará
la claredat que ens manca en un conjunt de rela
cions jurídiques de tanta transcendbncia i que tant
afecta la riquesa i el benestar del país. Ja era hora,
certarnentI

Quin judici podem formar de la nava llei? No
atrevidem a dir-ne res definitiu en aquest mo
ment. Coneixem el pro jecte, que ens sembla accep
table en molts punts i poc meditat en altres, sobre
tot de cara als problemes de la riostra regio on te
nim una realitat jurídico-agraria ben diferent de la
d'altres terres espanyoles. Pera el pro jecte ha estat
enormement modificat per les Corts, ja que no en
erts

va

s'han passat setinanes i setmanes discutint-lo,

obligant la Comissió i el Ministre d'Agricultura a
donar proves d'una tenacitat poques vegades exigi
da en problemes d'aquesta naturalesa a les Corts
d'Espanya. Per tant, ens cal esperar encara per a
formar judici acabat de la llei, i aixa és per a nos
nitres, per un cantó, una garantía que aquesta lid
ha estat d:ctada sota els auspicis de la justicia so
cial que estableix el dret a exigir l'abonament de
millores útils' i necessáries, i obliga a fer els con

VALORS DE PENDA
)nfrinaciol

(Sen" c'ni'm'

Peral

pleixin les

I

C

possible

sempre que

es C01#11-

condicions per part d'amos i con
readors, i que estableix catres principis la justicia
dels quals és evident; i és, en canvi, per un altrek
costat, poca garantia per a nosaltres, catalans, que
la llei s'hagi dictat amb criteri uniforme donat que
els problemes del nostre camp (sobretot en maté
ría de parearía, masoveria, etc.) són tan distints
dels probl emes de les altres terres d'Espanya, que
el que en altres llocs pot constituir un benefici pot
portar ací una pertorbació.
Ara es diu que vindrá un projecte sobre accés a
la propietat. Ens cal vigilar rnolt aquest pro jecte.
Que hi hagi el major nombre possible de propieta
ria és cosa desitjable i justa i, sobretot, és una ga
rantia per a l'ordre general; que els latifundis i
pro pietats excessivament extenses siguin aprofitats
per diferents conreadors a títol de poder esdevenir
propietaris, és aiximateix desitjable i ben just. Pe
ra a Catalunya, on tenim la prop:etat excessivament
dividida en moltes comarques, on el rninifundi exis
tea- i perjudica el crklit i els grans conreus, icom
podem esguardar tranquillament que es dicti una
llei d'accés a la propietat si la propielat no conté
aquelles excepcions respecte a la propietat mitjana
i resPecte, sobretot, a la pro pietat de tipus familiar
ací tan corrent i tan característica?
No ens poden, dones, oposar a la llei d'accés a
la propietat en principi; per?) hem de viglar molt
per tal que aquesta llei no constitueixi una destruc
ció de la nostra riquesa agrícola, com evidentment
ho constituía la llei de Contractes del camp dictada
pel Parlament de Catalunya i anullalada pel Tribu
nal de Garanties Constitucionals. La tenacitat de quC
ha donat proves el Ministre d'Agricultura Sr. Fer
nández Jiménez, cal que duri; pera que al costat
de la seva tenacitat hi hagi també la deis Diputats
de Catalunya que salvi tot el que la nostra petita i
mitjana propietat té d'aprofitable, ja que el con
trari hauria de constituir un veritable ensorrament
de la nostra riquesa agrícola. Així ho esperem de
la cómprensió de tots i del bon desig que sens ~te
a tots els anima per a encertar en punts de la de
licadesa d'aquests.
Una nota agradosa per a nosaltres hi ha en tot.s
aquests problemes; i és que des del Banc Blau ha
gin estat invocades les doctrines pontificies, sobre
tot les de Lleó XIII i de Pius XI, davant d'aquests
problemes, cosa que havia tingut lloc fins al Senat
nordarnerica pera que mai no s'havia produit en
cara al nostre país.
seves.

Les Cortas tancades.
Les Corts s'han pres
una setmana de vacacions amb motiu del Carnaval.
I així han restat interrompudes discussions de pro
jactes tan importants com el de la llei municipal, ta
llei d'alcohols que tant ha de contribuir al consum
i a la collocació deis nostres vins si es dicta amb
l'encert que cal i que podem esperar després del
—
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Al costat d'aquests projecte hi ha el pro jecte de
llei electoral, que el Govern sembla haver preparat
ja i el contingut del qual encara no coneixem. Es
diu que será d'harmonització deis sisternes propor
cionalista i majoritari, cosa ben difícil de reeixir,
per cert, i que només regirá momentániament per a
les eleccions munic:pals que s'acosten a la resta d'Es
panya i que no s'han de celebrar encara a Catalu
nya segons la llei municipal aprovada pel Parlament
de la regió autónoma.
?Voleo dir que no seria niillor conapiar ja des
d'ara amb una bona i completa llei electoral per a
tota classe d'eleccions, tant les municipals cona les
legislatives de tot carácter? És una dificultat molt
gran que en cada elecció hágim de variar de sistema
,

electoral, especialment a Catalunya, on hem
gut en pocs anys el sistema per a les eleccions

cone
cons

tituents de la República, el sistema per a les elec
cions municipals que fixa la llei municipal especial
d'ací. L'es eleccions, apart la legislació, suposen una
técnica, una práctica i un savo.r faire que només
pot derivar de repetir el sistema en unes i en altres
eleccions. Fins ara havíem tingut la llei electoral de
Maura que, modificada moltes vegades, seguia en
els nostres costuras i fent pos
cara encarnant en
sible una celeritat electoral que ara no coneixem.
Pera donat el confusionisme deis últims anys, sem
bla que hauria arribat l'hora d'establir quelcom de
finitiu sobre un punt de tant interés, ja que el con
trari significaría deixar les normes electorals a la
conveniéncia deis grups polítics que governin cada
any.

Aquesta seria, doncs,
que reconeixem les

la solució

dificultas

desitjable,

d'arribar-hi

encara
en

go

de coalició cona el format ara per elements
d'ideología tan distinta i fins tan contradictaria en
verns

molts

punts.

El régim provisional de Catalunya.
Hem dit i repetit que cal regularitzar la sitruació
deis organismes de govern de la nostra terra. El
Goverandor General porta a cap una tasca molt
apreciable en assumptes de tant interés com la re
organització de serveis públics, con la moralitat pú
blica, la seguretat personal, etc., i són notoris els
seus éxits en la reorganització dels serveis policíacs
pel que diu referéncia a Barcelona. Pera cal que un
Consell EMOcutiu comparteixi amb el Governador
la tasca de l'administrabió total deis serveis entre
els quals n'hi ha d'importantíssims a regularitzar i
a normalitzar en una o altra forma.
Els Ajuntaments també han d'ésser objecte de
normalització, ja que alguns cota el de Barcelona
es troben a raans d'un home sol i d'altres es troben
en situació
jurídica irregular. Han passat ja cinc
mesos
des deis fets que &encaren en mala hora la
continuitat del ritme de govern de Catalunya, i
aquest període sembla ja suficient per a retornar a
—
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que només sigui dins
el quo ara tenim.
Es diu, que d'una setmana a !'abra les coses s'ar
ranjaran; pera el seguit de qiiestions que preocu
pen el govern de Madrid i l'actitud de determinats
una

cara.

o

relativa normalitat

encara

régim provisional

can

dificulten enormement,.sense

agrupaments d'ad ho

aquesta sigui, pera, raó suficient per a no re
soldre problemes de tanta gravetat i que totS els
que

catalans

desitjaríem ja

resolts.

veure

Les esquerres comencen a
Les esquerres.
aixecar el cap altra vegada. A Madrid s'anuncia i
es va aplacant una conferbncia del senyor Martínez
Barrio; i el diumenge passat dona una altra con
ferbncia un polític tan destacat entre els esquerrans
cona el .sienyor Domingo, a Alacant, en la qual abun
daren els tapies de costura i les apelacions a l'es
—

perit públic.
Aquest, pera, té ja definitivament judicats els es
querrans, no pas per les seves paraules ni per les
seves promeses, sino pels seus 'actes que
fins ara
es concentren en
el rastre deixat pel- bienni trágic
recordanca per a tots.
No creiem massa fácil que els esquerrans tornin
a calar el cap com pretenen i fins alguns temen. La
seva Hipó
de desgovern ha estat massa clara per
qué l'opinió els deixi arribar altre cop a les altores
del poder. .És veritat que, com digué el senyor Do
mingo, els partits de centre-dreta fins ara han ha
gut de fer obra negativa principalment; pera, ?a
qué es deu aixa si no a la necessitat d'haver de des
fer tantes coses catastrafiques can els esquerrans
deixaren a cara nostra, coses que calia desmontar
rápidament abans que destru'issin per sempre la
tranquillitat,,la seguretat i la prosperitat del país."'
L'ambient no és favorable a les esquerres, certa
ment. Perd constituiria un formidable pecat de les
dretes que davant l'enemic comú no adoptessin la
táctica que els va donar tan excellent resultat en les
eleccions del dia 19 de novembre del 1933. Confiem
en la consciéncia de tots els dirigents. de partits dre
tans per tal que no oblidin mal que per damunt de
les seves diferhicies hi ha els interessos generals
del país.
i de mala
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Salvador Vilarrasa i Vall, LA

R:poll. Tipografia Ripollesa,
1935, 219 pagines.

VIDA

DELS PASTORS,

Maideu,

de Daniel

Aquesta "Vida deis pastors" illustrada amb quin
ze

clixés i

una

série de dibufxos és

una

ressenya

completa de la vida deis pastors del Pirineu central
de Catalunya. El llibre va dedicat a Núria Roquer i
Camprodon i va precedit d'un próleg de Tomás Ra
guer. El seu contingut és' el que segueix : Estiu, tar
dor ; hivern; primavera. Vocabulari ; les esquelles,
tractes d'herbes i Comunals de Queralps i Serrat.
Sota aquest índex modest Vilarrasa desgrana la
vida deis pastors d'una manera emocionant. Fill
d'una casa pairal de la mun'anya, la coneix perf ecta
ment i n'ha copsat tota la poesia. Hem de dir que
hem llegit el llibre amb una gran emoció. La vida
dels pastors que pasturen les ramades al Pla d'Anye
Ha vol:nt de soledats ; la manera com es distribuei
xen els rasos a pasturar ; la jerarquia pastoral. Vilar
rasa ens fa seguir per catnins ramaders el retorn de
la conlloga a les masies del Lluçanés i del Ripolles,
l'anada a la fira del l'Hostal del Vilar, l'espellofada,
el casament del pastor amb tota la poesía d'aquelU
rneravellós detall del rabadá que dedica una tocada
de fiabiol al pastor casat de nou quan passa per la

Sovint he reclamat que les obres dedicades a l'es
tudi de la cultura material i popular havien d'anar
amarades de l'espiritualitat irrad'ilda per aquesta
cultura. És cosa natural que l'home de ciutat o Faca
démic que es llança a aquests estudis no pugui fer,
altra cosa que florejar superficialment els temes.
Parlen del "conreu del bestiar de llana". Ún'cament
una persona que hagi viscut des de l'infantesa aques
ta cultura popular pot copsar-ne el vocabulari i el
seu

significat. Per aixó

que "La vida deis pas
treball modélic, no sois a
sinó fins i tot en el món deis estudis ro

tors", de Vilarrasa, és

Catalunya,

crec

un

mánics.
Un detall : no hem trobat en aquest magnífic estudi
el s'stema que tenen els pastors de madurar les ser
ves f ent
olles a terra, el qual recorda la manera de
coure el porc els pagesos de Sardenya i que
puja
als temps homérics.
Confiem que aquesta no será la darrera de les
publicacions de l'Ar-riu de Ripoll, institució tan
atraient i simpática de la v:la comtal.
A.

GRIERA

carena.

Unes illustracions magnifiques ens reprodueixen
collars i vaixella de fusta amb ornamentacions que
recorden motius decoratius de la cerámica preromn
na. Els
nostres pastors ens han conservat, per tra
dició, un art dues voltes mllenari. La vida cristiana
vivifica la vida hornérica delá pastors. Ells no senten
les apeténcies de les riqueses ni dels honors ; vitten
f eliços. Aquesta encarnació de la vida cristiana en la
vida pastoral es revela d'una manera especial en les
marques de ramats la majoria de les quals, d'una
elegáncia perfecta, va n coronades amb la creu.
Una de les festes típiques de les masies de mun
tanya se celebrava el cija de la tosa ; per ella es ma
tava el millor borrec de la ramada ; com era dia de
gran joia el del retorn de la ramada de muntanya.
En parlar de les esquelles el senyor Vilarrasa ens
fa comprendre tota la poesia d'aquests sonalls rús
tics i primitius ; ens en dóna els noms i les mides.
El refraner popular i les cançons també populars
que fan referencia a la vida pastoral han estat adrni
rablement situats en l'obra. Un vocabulari amb defi
nicions precises i concretes ajuda a la intelligéncia
del text i uns altres apéndixs sobre contractes d'her

bes, esquelles

i comunals de

doneixen l'obra.

C'aralps
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FOMENT DE PIETAT Duran i
-

TEMPS

Bas,

VOLUMS PUBLICATS

Ignasi de Loyola autor deis
Exercicis Espiiituals, pel P. Ignasi Cusano
vas. S 1.
Vol II.
Text i versió deis Exercicis Fspi
rituals de Sant 1gnasi de Loyola, pel P. Josep
Caleras, S. I.
Vol. III.
Introducció als Fxercicis Espiri
tuals de Sant Ignasi de Loy ola. Teoria i
Preparació, pel P Ignasi Casazzovas, S. I.
Explanació deis xercicis Fspi
Vol. IV.
rituals de Sant Ignasi de Loy ola. Pi imera
Setmana, pel P. lgnasi Casanovas, S I.
Explanació deis Ex erricis Espi
Vol. V.
rituals de S ant Ignasi de
oyola. Segona
Setmana. Primera part, pel P. Ignasi Casa
novas, S. I
Vol. VI.
Explanació deis Exercicis Esp1rituals de Sant lgna i de 1 oyola, Sean na
Semana. Segona part. Exercicis, pel P. Ig
nasi Gasanovas, S. I
Explanació deis Fxercicis Fspi
Vol. VII.
rituals de Sant Ignasi de 1.oyola. Segona
Setmana. Segona part. Documents, pel P. Ig
nasi Casanovas, S I.
Vol. 1.

Sant

-

---

-

-

--

-

-

D'IMMINENT PUBLICACIÓ
Explana cio deis Fxercicis Es
pirituals de Sant Ignasi de Loyola. 1 ercera
Setmana, pel P. Ignasi Casanovas, S. I.
Preu de cada volum:
En rústega, 3 ptes. Enquadernat, 4'50 ptes.
Vol. VIII.

Tel. 17605 BARCELONA

-

-

QUARESMAL

Biblioteca d'Exercicis Espirituals
re

9 111

-

Cants

populars.

Tota la collecció

be

sencera

Ilament presentada (35 números diferents),
85 céntims. Preu deis fulls: 1'50 ptes. el cen
tenar.

ostre Senyor Jesucrist segons
Evangelis. Trad de Mn. Llorenc
'Ilustrada anib rnolts gravats. Segona
14)0 pagines. En rústega, 1'5 pessetes;

La Passió de
e 's

:sants

Riber
edició.
en tela, 2'11 ptes.
Práctica de l'examen general 1 particular.
Llibret de 16 pagines Preti: 15 céntims.
Exeri icis Espirituals de Sant Ignal LTrad del
P. Unís Vida!, S. I. (2." edició.) Preu: 1'25 pes
setes en rústega i 2'25 pies en tela.

Coldecció Bona Llevor
i examen per a la Con fessió, 7.
Preparad() i ucció de grades per a la Sagrada
Comuizió, 8.
Corona deis Dolo, s de la Mare
de Déu, 21.
La Profecia de Sitiad, 22.
La
Fughia a Egipte, 23.
Jesús perdut en el Tem
ple, 24.
Maria troba a Jesús CUIlli del Cal
ocia, 25
Jesús mor clavat en Cien, 26.- La
Ilancada i el davallament de Jesús de la crea, 27.
La hepultui u de Jesús, 28.- La Passió de Nos
tre Senyor Jesucrist, 29.
Via Crucis, 30.
Els
EXPITiCiS de Sant Ignasi de Loyola, 31.- El que
ha de saber el cristiú per salvar-se, 35.-Havem
de morir, 45.-El gran dia deljudici, 46.- L'in
feriz deis ondenznats, 47.-La glória del cel, 48.
La vtia cristiana, 49.
Marta, al ce! gula, 5o.
Calendari de la Butlla, 53.
La con fessió insti
tuida per Nos tre Senyor Jesucrist, 54.- Les set
paraules de Jesús en la creu, 65
La Confru
ría
ls Dolors, 117.- El fi de l'home, 121 -La
salvació eterna, 122.
El pecat mortal i ses
conseqüéncies, 123. La malicia del pecat mor
tal, 124.
El pecat venial, 125.
La molí, 126.
El jadie! particular, 127.
El judici final, 128.
L'infern, 129.
Les penes eternes, 130.
La
conversió,131.-La felicitot del ce!, 132.-- L'amor
a la den, 133.
El salpus, 137.
Qui és Jesu
crist, 139.
Preu de cada Ilibret: 5 céntims.

Preparad()
-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-
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gis1)

La Santa Quaresma. Obligacions del cristiii
en el temps guaresmal. n'infles. 16 pagines,
10 céntims.
Cants litúrgics. Tota la collecció bellament
presentada (27 números diferents), 85 cén
tims. Preu deis bilis: 1'50 ptes. el centenar.
Preu de les Misses: 5 pies. el centenar.

OBRES

Pupdradó

por d 121111 IN bou lid

consideracions sobre les veritats ciernes
per Sant Alfons M." de Liguori
Traducció del Dr. Francesc de Don, Prev.
(Tercera edició, feta sobre la segona del 1882)
o

És tan coneguda l'obra, que ens apar inútil
ponderar la seva utilitat. El seu il lustre autor,
hábil i profund coneixedor del cor hurna, pe

netrat de l'absoluta necessitat que tots tenim de
meditar les veritats ciernes per aconseguir la
glória del cel, ha sabut explanar-les amb l'ener
gia i unció própies d'un Sant, descrivint amb
tanta exactitud i perfecció els desenganys del
món i els perills de condemnació eterna, que
amb molla raó s'ha considerat aquestes medi

tacions

les més practiques que es coneixen.
Un llibre de 592 págs. En tela, 5 ptes.

com

-

-

-

-

-

-

-

-

NOVES

La grulla

boros

per Pere Charles, S. I.

Traducció de Mil. Antoni Ferrer, Prev.
FI onjunt forma un total de 99 meditacions
que llisquen suaurnent de la ploma de l'autor,
ami) una unció de transparéncies conternplati
ves i amb una llibertat que trenca els motllos
de la dialéctica 1 de la distribució en preludis,
afectes i colloquis, que sol encarcarar els Ili
bres d'aquesta classe.
•

Un volurn de 416 págs.
Preu: En rústega
En tela

4'50 pies.
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Quan la pluja flagella les finestres

De venda

Farmácies,

NO

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

toles les bones
Pies. 500 el fiase

en
a

VACILI 1

XAROP PUIG

COMPRI

4

Convé també

tenir

en

compte que la

uommIt P1116

completa l'acció del XAROP, perqué la

seva

fórmula conté els productes volátils de més
eficacia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
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