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la reforma constífucíonal

El Govern ha formulat un pro jecte de reforma
constitucional i el Pre.sident de la República ha au
toritzat ja la seva presentació a les Corts. Ara cal
que les Corts l'aprovin; pero com que la seva apro
vació implica la dissolució automática de les propies
Corts (segons disposa la Constitució) és de creure
que el projecte no será discutit fins que les Corts
estiguin ja bon xic esgotades i hagin aprovat molts
altres projectes interesantíssims que esperen ser dis
cutits. Entremig hi haurá les vacances d'estiu, i fins
a
la tardor no es dirá oficialment res més del
tema.

Per a nosaltres, catolics, la qüestió és d'una trans
cendencia enorme i, per tant, no la podem deixar
de banda. La Constitució vigent está inspirada no
solanient en un laicisme obert (que ja fóra prou per
que no ens pogués satisfer en cap sentit), sinó en un

punts

nosaltes ens interessen más i que pre
cisament són els més difícils donat el sentit que de
la llibertat tenen les esquerres del nostre país.
Aixa vol dir, per tant, que les Corts vinents hau
ran de comptar amb una forta majoria dretana, més
que

a

forta

que l'actual, cosa que és, certament, ben dura
d'obtenir. A hores d'ara hi ha opinions per a tots- els
gustos, pera hi ha dificultats que són de difícil su
peració en el terreny polític i fins de forma de go
vern. ?Que passará, dones?
No podem ni volem fer pronbstics, ara conz ara.
Tot el que digués pot esdevenir fallit, ja que d'aquí
a les eleccions legislatives (que ningú no pot saber
ara quan es celebraran) les coses poden fer molts
tombs i el seu resultat depen també en bona part del
procediment electoral que s'empri i que haurá de
fixar la llei que les Corts actuals aprovin al seu dia.
Per tant, resultaria aventurada qualsevol profecia que

esperit persecutori de l'Església, que a tots ens fa
mal. L'Església ha estat desposseida deis seu,s béns, en aquest extrem volguéssim fer.
L'única cosa que sabem nosaltres és que tenim
declarats pro pietat nacional; els Ordres religiosos
plantejat
un problema
del més gran interes, fona
han estat subjectats a mil limitacians injustes, i un
mental
per
a
tots,
d'ells ha est-at dissolt en terres d'Espanya; ense
pero especialment per als catblics;
nyança oficial s'ha fet laica, sense possibititat de que l'empresa d'obtenir una solució justa és difícil
llibertat dins d'elta per a la consciencia deis infants i arriscada, carregada de perills; i que nosaltres no
deis pares catalics, etc. ?Que més es necessita per
más podem dir dues coses en concret: primera, que
nosaltres,
com
a
que
catolics, ens interessent per tal hern d'encomanar-la a Déu, i segona, que hem de
que cessi i canvii aquest estat de coses en el terreny lluitar amb totes les forces en el terreny civil per
legal, encara que moltes de les seves precripcions no que l'empresa prosperi, cosa que hem de fer amb
hagin estat portades a la practica?
tot el nostre e'sforl i dins els termes de la llei.
Ara com ara, interessa, dones, no perdre de vista
Pero la reforma constitucional és cosa difícil, se
gons la mateixa llei fonameltal. Cal que les Corts
el seriós problema que tenim davant de nosaltres i
actuals aprovin el projecte que conté les qüestions de cara al qual hem de portar a cap tot l'esforl més
a reformar; i cal que les noves Corts (que es reuní
intensiu per a resoldre'l, és a dir, per obtenir unes
ran amb el carácter de Constituents per a seguir des
Corts amb mojono de partits de dreta. I que ningú
prés com. a Corts ordináries) comptin amb la majo no oblidi els seus deures en aquesta qüestió és el que
ría suficient per a fer trionifar la reforma en els interessa a hores d'ara.
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El desgreuge
Una ciutat de tercer ordre. Una carretera que li
traspassa el mig del cor. Un passeig travesser en
forma de rambla. Dos carrers amples que hi donen.
Altres carrers estrets. Una plaga de porxos, amb
petites amb gratis
cases velles i noves. Tres placetes
la
cara.
Fins i tot un
que
hi
donen
cases antigues
amb cases de tres pisos. Tot plegat quinze
mil ánimes. Al cap d'allá de la ciutat vella un raval
amb mitja dotzena de cases amb bons horts. Entre
aquestes n'hi ha dues de veines. La paret mitgera
dels_horts té una porta que abans era sempre oberta,
ara, peró la veureu sempre tancada. Ve del dia que
els dos veins van renyir. L'un és un pagés ric que té
dues hisendes no lluny de la ciutat. L'altre és un ad
vocat, l'únic que hi ha a la ciutat. Ha heredat la
clientela del seu pare, com a aquest u havia pervin
carrer nou

guda de l'avi.
El pages té

la deria de tenir flors

a

tot temps

: a

Sans, el pagés, no sap que la senyora Calm espera
un fillet, i si li ho dejen respondria : "tant se rne'n
dóna". Tot fa pensar que Déu l'enviará pel març.
La Llucieta será padrina i l'oncle d'en Calm, Camil
'Calm será el padrí si Déu vol. A la carta que li va
escriure el pare, la Llucieta va posar aquesta post
data :
Cree que a Sitges hi ha clavellines tot l'any i
portar-ne un bon
a voste no li costará pas gaire de
tan
bonic
ara pel mes de
la
taula.
Fan
pom per a
—

marg 1

I Camil Calm havia acceptat l'of eriment i havia
promes que portaria clavells, ja que tant agradaven
més parlava
a la Llucieta. Aquesta, entusiasmada,
nen
o
nena
que
vindria.
Aixó
clavells
que
del
deis
Llucieta
la
padrina.
No
diría
com
sí ; si era nena es
sabrá
py
altava més ! Ara que si era un nen no se

quin nom H posaría el padrí : potser Camil, potser
Joan el nom de l'avi. Qui sap!
L'home proposa i Déu disposa. Totes les coses se
les arregla com millor u plau i dret hi té. El que va

l'hort hi ha les seves estuf es i els seus umbracles.
L'advocat és un gran antiquari de f erros vells. Té
al seu jardí un pavelló que n'está f arcit.
nen ros com un crostó de pa. Un cop
La renyina f ou d'aquelles que no es guareixen venir va ser un
de telef on al padrí. Trista resposta : el padrí ha tin
amb el temps. Figureu-vos que Bernat Calm,
un cop de reuma i Déu ajut quan es podrá mou
gut
havia portat d'un castellot mig enrunat de la ro
per anar al
re de la cadira. No pot donar un pas, ni
dalia un forrellat que se n'havia fet cinquanta pesse
Ja
han passat
menut
s'ha
de
batejar.
tes. I Joan Sans, el propietari, va tenir la gosadia de, teléf on. I el
i
en passa
dir-li que allo era f et d'un f errer de poble que sabia vint-i-quatre hores de la seva arribada no
que no sigui cristiá. Més de
rovellar artificialment els artefactes i deixar-los amb ran vint-i-quatre més
dos dies sense batejar a cán Calm no s'ha vist mai.
totes les apariencies de coses antigues. Aixe) consti
padrí ? ? El senyor Rector? ?El Jutge?
tuía una veritable ofensa per a un antiquari que es "?Qui será
Pere
Artau ? A la Llucieta no H plau cap
creia infallible i invulnerable. Una resposta seca dé ?L'amic
:
l'advocat va deixar en Joan Sans bocabadat i nom d'aquests i diu al seu pare
? 0i, pare, que sembla que la padrina hauria de
de llavors engá mai més no s'han dit una pa
triar el padrí en casos com aquests ?
raula i ara a l'obertura que comunica els dos jar
Tant me fa, noia. Si no estiguéssim tan renyits
dins hi ha dues portes barrades cadascuna pel seu
jo hauria dit en Joan Sans ; ara, peró, ?qui gosaria ?
costat. Ni la Llucieta, la noia espigadeta de Bernat
Tu mateixa, nena, tu mateixa.
Calm, ha gosat en cap moment a fer una sola rno
Sí, pare, jo treballaré aquest punt. Me n'en
xaina al petit Isidret Sans, ni a dir-li mitja paraula
ni a donar-li unes arracades de cireres per sobre la carrego.
A la mare ningú no 11 va dir res. La seva f eina era
tapia per por del que dina o faria el pare de l'una
dormir tant com pogués i fugir de qualsevol malde
es guaiten i
o el de l'altre. Només de tant en tant
la renyina ja fa ben bé cap. ? Creured que la Llucieta s'hi capficava gaire
es somriuen. Res més. De
amb el padrí ? Les flors, les flors, l'haurien feta anar
porta camí d'apedaçar-se.
—

—
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al cap d'allá del linón, i, tot seguit que va tenir el
permís del seu pare, va posar els ulls en l'estufa de
can Sant on es vejen belles clavellines. Peró ? com les
heuria ? Les aniria a demanar. ? Per la porta del
carrer ? No; el veinat se n'adonaria i s'hi faria cada
comentan, sobretot si en sortia desairada. L'Isidret

amb aixó de les flors.
Caram de Llucieta i quines coses tens ! ? Qué
hi dirá la teva mare?
No li ho gosaré pas a dir perqué,no s'emocioni.
Ja s'ho trobará quan vosté Ii porti el nano que em
penso que es dirá Joan. Quin nom més bonic! I ara
rnateix si m'ho permet m'emportaré l'Isidret a casa.
Bé; i jo i la Caterina el vindrem a cercar d'aquí
a una hora.
—

—

—

barra de ferro. Sents?

Ja

l'he treta.

—

Espera'm, que jo també obro la meva.
La Llucieta agosarada es fica a can Sans i, traves
sant el jardí, se'n va a l'estufa de les clavellines. Ja
sabia que hi trobaria el senyor Joan. Aquest estava
mirant les flors d'una a una.
—

—
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Que estic contenta i que bo que és vosté, senyor
Joan. Encara li volia dir una altra cosa. El pare
in'ha dit que busqués padrí, perqué no gosava dir-ho
a vosté. Peró ja ho veu; jo sí que goso, perqué sé
la bondat de voste i ara mateix l'he experimentada

porta?
una

CI

—

l'ajudaria.
Escolta, Isidret; vés al portalet que parlarem
per les escletxes.
Llucieta, ja hi sóc... ? que cm sents?
També sóc aquí: ? Amb qué és tancada la vostra
Amb

O

I tot

va anar com una seda; només que
el nen no
dir Joan sinó Bernat. I la taula estava guar
nida de clavellines que enamorava tot i sent el mes
de març i Joan .Sans i Bernat Calm tornaren a ser
amics per mentre visqueren per la picardía de la
Llucieta que havia sentit dir al senyor Rector aque
lla sentIncia : "Si vols desgreujar un amie ofés, de
mana-li Un favor".
es va

Senyor Joan!

Llucieta...
Sóc ben atrevida tanmateix ; peró, ap?, li vo
lia dir 'una cosa. Tenim un nen i jo seré padrina i
no tinc ni una flor a casa. El padri n'havia de portar
de Sitges, pero está malalt i no pot venir i ara no
tinc flors per a la taula i jo havia dit que les treuria
d'allá on f ossin... i el punt... m'entén?... el punt...
Criatura de Déu ; tu tindrás flors, si t'agraden
aquestes.
?Que si m'agraden? En lloc del món no n'hi ha
de més boniques.
? Quan bategeu ?
Derná; si no hi ha destorb.
Doncs derná de bon matí les véns a cercar ; to
tes les que vulguis, saps?
—

Els defectes que pugui ten ir la premsa
católica obeeixen, més que a cap aura
causa, a la manca de mitjans económics.
I no retraguem els defectes de la nos

—

—

tra premsa mentre

no ens

ajanyem

a

cercar-li l'ajut económic que necessita.

—
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L'obra monumental del Canonge Barraquer, historiador de les persecucions sofertes pels
religiosos a Catalunya els anys 1808, 1820-23 i principalment l'any 1835. Els sis volums que
apleguen prop de 5.000 págines documentades i profusament illustrades, on es descriuen amb
tot detall els incendis, saqueigs, destruccions, assassinats, martiris, devastacions, a cárrec de les
turbes 1 dels expoliadors legals, de qué foren victimes les comunitats de barons de Catalunya
en aquells periodes, del més terrible deis quals, el juliol de 1835, ara commemorem el centenari

Julio! de

1835
PER R.

Entrem al mes del centenari. Es la gran mesada
deis mártirs i deis incendis. El mes trágid de la
gran batalla que ara fa cent anys justos totes les
potIncies de l'inf ern van donar en terres d'Espanya
i d'una manera especial en terres de Catalunya con
tra els religiosos i els convents, concentrant el f oc
i els trets, amb sávia divisió del treball, contra les
comunitats, per anar després, com les ofensives pos
teriors han demostrat, contra tota la línia de l'Es
glésia, contra la religió sencera, contra 'Crist i con
tra Déu. Perque la mateixa gent que l'any 1835 no
tolerava els frares ara no tolera el nom ni la idea
de Déu.
El gran breviari de les meditacions d'aquest juliol
és el llibre formidable, monument históric definitiu
que la Providencia ens regala com un poema heroic
d'aquella gran gesta : el llibre enorme que conté el
martirolggi detallat i documentat. És robra del ca
nonge Barraquer, i hem posat com a frontispici d'a
quests articles meus de recordança i meditació la
fotografia deis sis volums que entre tots fan prop de
cinc mil págines (1). En aquests volums és punt per
punt explicada tota l'acció devastadora que, comen
çada pels f rancesos en la invasió del 18o8, i preparada
pels constitucionalistes en els decrets i persecucions
antimonástiques del 1820 al 1823, tingué la primera

RUCABADO

explosió trágica en la matança de jesuites i altres
religiosos a Madrid el julio! del 1834, i va esclatar
com un

volcá

en

la catástrofe vermella i sagnant del

julio! de 1835, página dura i negra en la histeria de
Catalunyá i d'Espanya. Página d'honor i misten i de
dolor en la historia de la sempre f erida Església de
Crist. Siguin les actuals ratlles un testimoni d'adhe
sió i fidelitat envers l'Esposa, de la qual el poeta can
tava

raltissima missió
Del Sangue incorruttibile
Conservatrice eterna (2),

qui

la noça mística amb l'F,spas de sang,
vesta vermella, única digna de l'Es
La vesta roja de la sang deis fills mártirs, sang

concorre a

portant ella la

pós.

(1) Las casas de religiosos en Cataluna durante el primer
tercio del siglo XIX, por D. Cayetano Barraquer y Rovi
ralta, canónigo diantre de la catedral de Barcelona. Im
prenta F. J. Altés y Alabart. Barcelona, 1906. Vol. I, 572
págs. Vol. II, 626 págs.
Los religiosos en Cataluna durante la primera mitad del
siglo XIX, por D. Cayetano Barraquer y Roviralta, etc.
Imprenta F. J. Altés y Alabart. Barcelona, 1915. Vol. T,
1290 págs. Vol. II, 866 págs. Vol. III (1916) 718 págs.
Vol. IV (1916)
págs. (Tots els sis volums són profu
sament illustrats amb dibuixos, plánols i fotografies).
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la del Mestre per qui es vessa.
és negra ni és impura i bastarda com
la deis seus enemics.
Commemorem en aquest juliol, pel que a Catalu
nya afecta, la matanga de frares a Reus en la nit
terrible de Santa Magdalena, el 22, i la crema de
convents iniciada a Barcelona el vespre del día de
Sant Jaume, el 25, repetida en nombrosos indrets
de la nostra terra, i seguida per l'abandó total de
les cases de religiosos, dispersió de totes les comu
nitats de barons i apoderament de tots els béns per
l'Estat. Farem especial memória, perqué de més preu
són les vides que els edificis i les joies, dels religio
sos immolats per la fúria deis sectaris. No és aixó
feina fácil perqué el compilador benemérit deis fets

incorruptible
Sang

que

com

no

trágics,

el

ment la

seva

Barraquer, complí admirable
pacientíssima missió historiadora, peró
manca el resum, el catáleg abreujat que en poques
pagines agrupi i classifiqui els fets i doni la llista
canonge

resumida de les víctimes amb noms i dates. Un re
stan de l'obra del gran canonge historiador, seria el
millor homenatge del centenari ; un llibre de cent paz
gines que fos Cornpendi de les cinc mil del text, seria
d'utilitat inapreciable; a la vegada un tribut a les
víctimes i un record de gratitud i de justicia per al

pacientíssim investigador.
El canonge D. Gaietá Barraquer i Roviralta, Xan
tre de la Seu de Bárcelona, comenga l'any 188o a
aplegar les dades per al gran treball dividit en dues
parts. Les cases de religiosos a Catalunya durant el
primer terç del segle XIX i Els religiosos a Cata
lunya durant la primera meitat del segle XIX. Aque
lla comprén dos forts volums, i la segona, quatre, el
primer deis quals té més de mil pagines, i tots els
altres entre 500 i 800, profusament illustrades. EM
prengué, dic, l'any 188o la tasca hercúlia de l'arre
plega de dades i testimonis de les devastacions d'a
quells períodes que graviten al volt del juliol de 1835
com a manifestació i batalla major de la campanya
antimonástica. En possessió de la gran part del seu
bagatge, comença a escriure l'any 1896. Deu anys
després sortia a llum el primer i segon yolum (1906)
i entre el 1915 i el 1916 els altres quatre. En l'inter

S

OCI

A

L

425

f ons en els Arxius de Capitania General, d'Hi
senda, del Notariat, Episcopals, Municipals, etc., de
tot Catalunya. No tan sois era el seu objecte des
ca a

criure els fets, sinó també descriure minuciosament
go que eren els convents, qué contenien, qué hi ha
via en cadascun d'ells, abans, durant les tres etapes
de l'acció devastadora, i quin ha estat el parador final
del patrimoni económic i artístic de cada casa i de
cada església. En un mot, fer l'inventari del 1835.
Aquesta misió la complí amb un escrúpol i una pro
bitat veritablement religioses, perqué religiosa era la
causa i
religiós profundament era l'autor
Tots
aquells qui conegueren al Dr. Barraquer afirmen que
tenia veritablement ánima de frare. És un monu
ment históric, una obra mestra, i el seu esperit de
veracitat és admirable perqué no •registra més que
les coses veritablement constatades, segons rigorós
criteri, i la seva probitat li fa rebutjar imites llegen
des i episodis sentimentals que per anar en boca
d'autors d'esquerra sembla a primera vista que se
rien aprofitables. Diu la veritat i res Inés que la ve
ritat, i així la seva argurnentació té molta més forga,
Que el designi Contra les ordres religioses era deli
berat, era un vast pla magónic per a dividir les f or
.

,

ces
en

de l'Església en general i de l'Església espanyola
particular, aixó queda probat a bastament. En el

pla general

i en l'acció revolucionaria i fins en els
atemptats conérets, la preparació sectaria és certa i
evident sense cap dubte. La famosa bullanga del torin
de la tarda del dia de St. Jaume, aquells set toros, que
tots van ésser dolents, f ou una deliberada conspira
ció, perqué no espontániament es reuniren set bés
ties dolentes que havien de donar el resultat previst
d'exasperar el públic i promoure el motí que ja es
sabia cap a on s'havia de fer derivar.
La vasta conspiració contra les comunitats religio
ses era portada pels elements "illustrats i filosófics",
com dejen llavors. Amb la má dreta es feien les lleis
draconianes i vexatrius, amb la má esquerra es pro
movien els motins populars, i expressament sels dei
xava créixer i expandir-se, per tal que el furor de
les turbes no f es més estrall que el preparat. Tal
com
nostres ulls veiren l'any 1909, i altres espa
val, l'historiador de la Crema de Convents de 1935, nyols han vist l'any 1931, la forga pública vigilava
havia pogut veure amb els seus propis ulls la repeti
les espatlles deis incendiaris, per tal "que no cremes
ció vandálica d'aquella iniquitat, els incendis de la sin més que convents", segons aquella célebre frase.
Setmana Trágica del 19o9, durant la qual f ou. pro
Quan els mateixos incendiaris del dia de Sant Jan
fanada la sepultura d'una monja germana seva.
me, dies després abrandaven la fabrica d'en Bonapla
Aquesta obra fou empresa sota els auspicis i l'en ta i el Dipósit del Gra, i llangaven a les flames el ca
coratjament del Cardenal Casafias. L'il•ustre prelat, dáver del general Basa, assassinat i arrossegat pels
com el Dr. Barraquer, comprenia la necessitat d'a
carrers de Barcelona, els mateixos
elements que ha
profitar els últims testimonis vivents de la revolució vien aplaudit l'expansió popular contra els convents
d'establir una documentació complerta i rigorosa
protestaren irats i demanaren repressió duríssima.
ment veritable. "És hora ja
L'obrá histórica del canonge Barraquer está divi
diu l'autor en la in
troducció —que el baró prudent pugui fallar quins dida en tres períodes. Els convents sota el poder de
foren els fomentadors de la illustració, si els qui van la invasió francesa; durant el període constitucional^
edificar i construir mil obres d'art, o els qui amb el (1820-1823) i durant els fets de l'any 35. En cada
picot i la teia les aterraren. És hora que tota persona un d'aquests grans péríodes són estudiades una per
de bé pugui fallar entre els religiosos que duien una una totes les cases de religiosos de Catalunya classi
vida ascética i difonien arreu la moralitat, i els re
ficades per ordres religioses, amb la relació minucio
volucionaris fautors i predicadors de tot error, i as
sa de les vicissituds que cada una de les cases i els
sassins d'aquells." Per aquesta magna vindicació, a religiosos que les poblaven sofriren a cada etapa.
més de la visita repetida, minuciosa, i sovint perillosa
Els introductors de l'anticlericalisme en la seva
a tots i
a cadascun dels cent setanta convents des
especial manifestació antimonastica foren els sol
truits, abandonats, secularitzats, i transformats en dats i generals de Napoleó, i ressalta plenament el
dependéncies de l'administració de l'Estat o muni carácter de guerra religiosa que tingué la lluita per
cipal, o convertits en cases particulars, a més de la re la Independéncia, lluita que es complau el Dr. Bar
cerca del testimoni vivent i el seu aquilatat control,
raquer a fer constar que f ou especiálment fomentada
l'intrépid investigador posa de la seva part la recer pels frares, de manera que la independéncia
espa
—
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sense cap mena de dubte als religiosos.
patriotisme els fou ben mal pagat. Les
supressions de convents decretades per Napoleó l'any
1808 i confirmades pel rei Josep Bonaparte l'any 1809
foren en el seu esperit mantingudes per les Corts de
Cádiz. D'aquella legislació secularitzadora en der:va
tota la maquinaria legalista engegada durant el se
gle xix contra els ciutadans pacífics que han cornes
als ulls de l'Estat magónic el delicte de voler viure
segons les regles emanades dels consells evangélics.
El delicte de voler viure no sois addictes a la religió
cristiana sinó vivint l'Evangeli amb especial plenitud
i perfecció. I voler religió cristiana sense comunitats
religioses, voler que l'Evangeli de Crist no susciti
enamorats desitjosos de seguir-lo, digué Balines en
la seva admirable apologia, és com pretendre que a
un país amb terra fértil, regat per aigües i escalfat
pel sol, no hi neixi vegetació (3).
El martirologi de les ordres religioses a 'Catalu
nya comenga amb el teatí Pare Gallifa, executat en
garrot vil pels f rancesos, i la primera devastació sa
crílega f ou la del monestir de Montserrat incendiat
i volat pels invasors (per bé que arnb culpa deis im
prudents generals espanyols que contra ciencia i con
sell el fortificaren). Peró la gran expansió d'odi fou
en el període
constitucional, perque la Constitució
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ligiosos la persecució legal i la persecució turbulenta.
No els válgué durant el període constitucional, com
ja no els valgueren davant de les Corts de Cádiz els
sacrificis patriótics, realitzats en la lluita nacional per
la Independencia. No els valgueren després els sa
crificis en les terribles epidemies d'aquells anys.
Madrid, Reus i Barcelona foren delmats pel cólera i
assistint els apestats moriren nombrosos religiosos.
Malgrat aixó a Madrid, s'inicia el 17 de juliol del
1834 la iníqua rnatanga de f rares, a Sant Isidre,
Sant Francesc i Sant Tomás, i les turbes de botxins
penetraren coltell

en

tría

en

els llocs sagrats dient

"que els frares emmetzinaven les aigües". Durant el
cólera de la tardor de 1834 els frares barcelonins
amb tal de zel i abnegació es portaren i en tanta ma
socorregueren els apestats amb serveis perso
nals i acollint-los en edificis propis, que l'Ajuntament
felicita i dona grans merces a les diferents ordres,
segons documents que copia l'historiador. ,Alguns
d'aquests oficis porten la data de gener del 1835. Sis
mesos després no quedava oberta ni una casa de reli
nera

giosos en tot Catalunya!
Any 35, any de barbarie. El 26 de marg eren su
primits tots els convents sospitosos de concomitan
cies amb els carlins. El valor d'aix6 ja el saben. Bis
religiosos d'Astúries i els eclesiástics de Catalunya
foren assassinats, l'any passat, per feixistes. El 3 d'a
portava el llevat deis que la feren i aquests tot re
constituint la nació espanyola enfront de l'invasor bril esclata el primer motí anticlerical de Saragossal
eren plens de
l'esperit d'aquest, i deixaren Espanya amb assassinats de frares i incendi de convents.
Aquest vandalisme fou repetit tres dies després a
oberta a la Revolució.
Múrcia. El 4 de juliol, el mes fatídic, es reproduia
Crónica negra, la del període constitucional. Els
el Decret de supressió de la Companyia de Jesús.
seus anys f oren els de la llei del 25 d'octubre del
1820, anomenada de Reforma de Regulars, "més ben El dia 6 a Saragossa esclatava una altra matanga de
dit, de persecució i destroga de regulars", amb la frares, més terrible que la primera. Com unes esti
supressió de les ordres monacals (Benedictins, Cis sores l'acció legal i les turbes concorrien a apretar
i a tallar. El cha 25 de juliol, el mateix dia trágic
tercencs, Jerónims, Agustins, Cartoixans, Ptemons
tratesos, i de Sant Joan de Déu), els béns dels quals dels incendis barcelonins, es publicava a Madrid un
passaven a l'Estat, la fusió d'uns convents amb altres, decret tancant tots els convents que no tinguessin 12
l'encoratjament als prof essos que es volguessin secu individus professos. L'ordre es dirigia a suprimir
laritzar, que passarien a classes passives de l'Estat, 900 convents per tota Espanya. Aixó es f eia en nom
del poble, peró els frares eren del poble, i eren poble,
etcétera, etc. Fou l'época de la desfermada de les tur
segons frase del Comte de Toreno adregada a les
bes al compás de la malvolenga de les autoritats ins
truments de la rnagoneria. Fou l'época de la tartana ordres mendicants : "llegan a formar una demagogia
d'En Rotten, el vehicle on el governador feia pujar en parte del pueblo, de cuya plebe comúnmente na
les seves víctimes, la de l'assassinat del Bisbe de Vich cen' (4).
El dia o millar la nit de Santa Magdalena, 22 de
Pare Ramon Strauch, el gran apologeta i publicis
es produí a Reus la sacrílega hecatombe. El
a
Vallirana;
l'época
de
l'assassinat
ta, mort a trets
de la Font deis tres roures, prop de Manresa., el 16 crit no era "cremar convents", com després, sine. bru
de setembre de 1822, on foren mortes 24 persones,
entre les quals 13 eclesiastics ; els anys de l'assassinat
del rector de Gualba, 1Mn. Baborés, de l'execució en
el pal del P. Francesc Badia, l'onze de juny del
1823, rnort eclificant, segons els testimonis, digna d'un
veritable mártir de Jesucrist; els anys de la deporta
ció i embargament deis franciscans de Barcelona (oc
tubre 1822), de la mort del francisca P. Codorniu de
Riudoms, sacrificat a Mora d'are i llangat al riu,
deis mercedaris del Portell de Cervera, assassinats
el 4 d'agost del 1822, del martini deis germans Pares
Lluís i Miguel Pujol, d'Escornalbou... Episodis es
pigolats en les cróniques d'aquella época on l'obsti
nada acció de les sectes en l'atac especialitzat contra
els religiosos llangava les patuleies sectáries contra
persones i eclificis després d'inundar l'ambient amb
la sátira i la calumnia baixa, com la del saineter i
pamfletista Robreno.
Bis esdeveniments polítics subsegüents a la mort
del rei D'erran VII l'any 1833 amb el comengament
de la guerra civil engegaren novament contra els re

talment "matar frares". La turba se'n sacia catorze
frares caigueren sota el coltell a Sant Francesc, nou
carmelites al convent de St. Joan, i les flames ros
tiren els cossos deis mártirs dessagnats. Ba pocs dies
he petjat, a Reus, la terra sagrada, escena del car
natge : he vist els murs de l'església, amb el .senyal
de l'antic chor, on foren immolats set religiosos, als
peus del rosetó francisca que encara es conserva.
Allí mateix el braç de Crist s'entrecreua de debe)
amb el brag ert i sagnant deis seus confessors he
roics. Gran pagina la de Reus ; en la próxima set
mana hi dedicarem l'article, preparatiu del centenari.
I el vespre del 25 f ou l'allau, la irrupció de Barce
lona. Haec est hora vestra et potestas tenebrarum.
Bou l'hora del terratrémol antimonastic. Quan va
passar, quan va extingir-se el foc, a fi de mes, la
desfeta era total i complerta. La rierada impia havia
violentat gran nombre d'edificis conventuals ; peró
aixó f ou el dany més petit. La catástrofe més pao
(2) Manzoni.
(3) Caldas a

La Pentecoste.
un

escéptico (XXIII
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en l'abandó total de les cases pels reli
l'abandó al saqueig, a l'incendi posterior
com Poblet, a l'enderroc, a la ruina, a la profanado;
la crueltat més aspra fou per má de l'Estat, la ra
pacitat fiscal i arrivista, la grapa deis negociants que
feren diners amb les despulles monástiques, la des
amortització, la venda, la barateria.
Passa l'huracá de foc seguit per l'huracá de la
devastació legal i els grans edificis seculars, gloria
de Catalunya i dipelsit de les tradicions i de la fe eren
per terra, els uns fumejant, els altres deserts, buits i
esbalandrats, esperant els saqueja dors, els merodeja
dors, els lladregots, els agents del fisc, els traficants
d'antiguitats, els constructors de cases noves amb car
funcionaris oficials que farien
reus venerables, els
deis casals, abandonats per força, casernes, jutjats,
dipósits i magatzems de mals endreços. No hi ha pa
raules per al dolor, no hi ha versos per a exhalar el
daltabaix de l'esperit; no es pot dir la ruina i la
vergonya que fou la exclaustració general del juliol
de 1835, la ruina definitiva de les cases de religiosos
de Catalunya. Capgirament terrible que ha tras
tornat i canviat el carácter mateix deis catalans, se
gons punyent testimoni del bisbe Dr. Sivilla confes
sat al canonge Barraquer, en dir que el catala d'al
tres temps, home de seny i amic deis frares, s'havia
mudat en el blasfem maleducat i anarquista deis
temps moderns (5). Pronunciar "Juliol del 1835"
val tant com evocar la processó deis grans fantas
mes de pedra, destruits, enrunats o bé profanats sen
se remei, desapareguts del tot alg,uns, i deis més irn
portants, sense deixar ni rastre. N'hi ha, com Sant
Francesc de Barcelona, deis quals ara no queda ni
tan sois el rossec del nom.
Dir juliol del 1835 val tant com modular aquells
noms que a/1lb tanta vergonya i confusió es mor
molen ara, com ami) gl&ria i orgull legítim abans
es pronunciaven. Val tant com dir Santa Maria de
Ripoll, Sant Cugat del Vallés ; val tant com dir Po
blet, Santes Creus, noms deis grans monestirs bene
dictins i cistercencs, bressol i testimoni de la ,histó
ria catalana; val tant com dir el nom del Priorat de
Scala Dei, en runes absolutes, com els seus com
panys La.vaix, Santa Maria d'Escarp, Escornalbou,
Sant Agustí de Girona, del qual no queden ni els
fonaments, Sant Pere de Camprodon, Sant Pere de
Roda, Banyoles, Besalú, Serrateix, Santa Maria de
Gerri, Sant Benet de Bages.
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que ens deu tant ara ens aterra,
oblit nostra grandor enterra
i gibries i records es ven" (6).
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VISTA PER UNEN
PECIALITZAT,

D'EUROPA,

Ver

el catnpanar de Santa Caterina
el dit d'un ángel t'assenyalava el

L'artístic Dormitori de Sant Francesc

cromares.

De gatics claustres, places i magatzents en fas,
el fill veu fer teatre del temple de sos pares,
avui llances les monges, arreu c0142 ahir els frares.
Doma ?a qui llançarás?" (7).

Santa Caterina de Barcelona, Sant Francesc de
Barcelona. Oh, convents i tresors perduts sense re
mei ni rastre! I tan llarga és la llista deis convents
perduts l'any 1835, desapareguts sense deixar ni
l'ombra, gairebé ni el record del lloc un f oren. Tri
nitat Calçada de Barcelona, Trinitat Descalga (teatre
del Liceu), Sant Agustí (el convent grandiós sense
més testimoni que l'església; com Sant Jame), els
Caputxins (Plaga Reial), el Carie Calçat, del car
rer del Carie; el Carie Descalç o sigui el convent
de Sant Josep (avui la Boqueria), els Collegis de
Sant Angel i Sant Bonaventura (avui café d'Orient),
els Collegis de Sant Vicens i Sant Ramon de Penya
fort (dificilissims de delimitar en els carrers de Sant
Pau i la Cadena), i girant els vals del capítol deis
aprofitats per l'Estat en ús que els desnaturalitza, la
Merce, el Bonsuccés, l'Hospital Militar (casal deis'
Paüls), Sant Gaietá (Teatins), i els cadávers de con
vents, els ossos deis quals blanquegen les f ondala
des, com Sant Geroni de la Vall d'Hebron, perdut
per sempre, o com altres deis quals ni rastre ni re
cord no conserven les localitats respectives ; Caput
xins de Sabadell, Caputxins de Sant Celoni, Carme
lites de Reus, aquest últim malgrat la sang deis non

degollats...
Sigui atnb ells el nostre pensament, que més pr,ciós que les pedres és el tresor de les vides immola
des per a Déu. Sigui el nostre cor amb aquells rnár
tirs del 1835; deis quals avui només n'exaltarem dos,
com estandards : el Pare Josep Balmes, joia dels fran
ciscans de Reus, el Pare Segimon Riera, dominic,
f rares

del Collegi de .Sant Vicents i Sant Ramon de
de Barcelona, mártirs ambdós i capitans
de mártirs. Sigui amb ells el nostre pensament, en
aquesta hora commosa del centenari. Oferim a Déu
la carn i la sang deis frares
en l'hora de l'emoció,
martiritzats que s'eleva al cel com una h6stia ver
mella.
rector
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SI

inesborrable,

?qué has fet d'aquells retaules i volta gegantina?
N'has fet un born per vendre, i has fet una sentina
del místic Sant Miguel.

d'elegia, només

EXAMINAREER-VOS
OCULISTA
VOLEO
METGE

terrible pecat

quan s'encara amb Barcelona

"?On és

de poeta es poden dir aquests
el Poeta cabdal és digne de
posar-se a la boca els noms que arrosseguen vent
de tragedia. Només un qui tingui autoritat profética
Només amb

noms

retreure el

daguer
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(4)
(5)
(6)
(7)

Los religiosos... II, P. 124.
Las casas... II, p. 599.

Verdaguer, Canigó (Epileg. Els dos carnpanars).
Verdaguer. La palmera de Junqueras (Patria).
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En tots els paisos del món els governants es pre
ocupen deis obrers joves que es troben en atur f or
Os. El jove que arriba a la ciutat i no troba f eina
per a poder viure, moltes de vegades es colloca al
marge de la Ilei.
Generalment els qui no troben feina en compen
sació troben mals amics. Naturalment que hi ha jo
ves obrers que tot i no trobant treball es mantenen
en una actitud digna, peró és molt perillós que exis
teixi un nucli de joves que no poden satisf er les ne
cessitats de la vida. La joventut no es resigna a mo
rir-se de fam. El desig de viure l'obliga moltes de
vegades a fer coses que no faria si pogués pastar-se
el pa com els altres homes.
La majoria dels atracadors i deis qui realitzen ac
tes de sabotatge són joves de 18 a 20 anys. La ma
joria d'ells arriben a Barcelona amb el desig d'in
corporar-se a la vida del treball
peró com que no
ho aconsegueixen, els qui no tenen forga per a se
guir lluitant es lliuren a la delinqüencia.
L'individu conegut amb el nom pelliculesc de "l'e
nemic número 1" que acaba de compareixer davant
del Tribunal d'urgencia, té vint anys. Sembla increi
ble que un delinqiient tan jove hagi comés ja critns
tan execrables. Sembla que quan tenia quinze anys
va fugir de la casa paterna i de llavors engá ha vis
cut al marge de la legalitat.
Cal tenir en compte que els joves delinqüents són
els instruments del quals es serveixen els extremis
tes per a cometré actes violents. Aquests pobres nois
no són altra cosa que les victimes deis qui dirigei
xen, sense exposar-se la vida, el moviment extre
mista. Moltes de vegades disparen contra individus
que no saben qui són. Han rebut l'ordre de disparar
i la compleixen cegament.
Abans existia un cos organitzat de pistolers que es,
feia retribuir bé. Ara per deu pessetes hom fa des
apareixer un home. Els individus que cometen actes
de sabotatge contra els tramvies semi uns pobres dia
bles que cobren deu o quinze pessetes. En canvi els
inductors d'aquests actes barbres i incivils actuen
impunement darrera la cortina.
El que costa és delinquir la primera vegada. Un
cop s'ha delinquit, els altres delictes es cometen f á
cilment. Quan s'ha comes un crim i després de co
metre'l hom no ha sentit la veu acusadora de la cons
cilncia, és molt fácil seguir f ent funcionar la pis
tola.
Bis elements extremistes han procurat sempre
atraure's la joventut. No ens podem imaginar els es
tralls que han causat entre els joves els ateneus liber
taris. En aquests ateneus trobareu tota la literatura
anarquista més abjecta. El primer que fan és mate
rialitzar-los. Si fossin espirituals, seria impossible
conduir-los pels camins que menen a la delinqüen
cia.
Quan un jove s'ha convertit en propagador de les
doctrines anarquistes, ja podeu fer d'ell el que vul
gueu. Es consideren deslligats de la societat i veuen
un enemic de cada home.
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En aquells temps que els extremistes desplegaven
una

gran activitat i els agents de l'autoritat

practi

moltes detencions, als calabossos de la Direcció
de policia hi haureu vist únicament gent jove.
Bis qui llegeixen la premsa extremista per assa
bentar-se de les campanyes que realitza, saben molt
bé que, damunt les planes d'aquells periódics s'han
publicat coses terribles. No fa molt de temps que
l'órgan de la Confederació publicá un article defen
sant l'incest. Al cap de pocs dies tornava a publicar
un article en el qual donava uns consells monstruo
sos a les noies que treballen a les fábriques. Llegint
aquests articles hom veu clarament la finalitat que
persegueixen els extremistes. No cerquen altra cosa
que corrornpre la joventut.
Si l'obrer no tingués tants prejudicis contra nos
altres, veuria que existeix una gran diferencia entre
els católics i els extremistes.
Caldria que els obrers que tenen un concepte fals
del catolicisme visitessin les nostres entitats obreree.
Es donarien de seguida compte que nosaltres no vo
lem els obrers perque posin totes Ilurs activitats al
servei nostre, sitió que volem que estiguin ben f or
mats perque ningú no els pugui enganyar. Mai no
s'ha donat el cas que un obrer católic s'hagi penedit
d'haver format part de les nostres organitzacions.
En totes les enlitats católiques de carácter obrer
hom procura elevar el nivell intellectual deis asso
ciats. Podrien dir-nos els elements extremistes qui
nes
són les institucions de cultura que sostenen o
bé que han sostingut ?
En canvi els católics que són tan bescantats poden
mostrar una diversitat d'institucions que han estat
creades amb la noble i desinteressada finalitat d'edu
car els obrers.
No sabem que els nostres detractors sostinguin
cercles d'estudi ni hagin creat cap biblioteca per als
óbrers.
Caldria fer un esforg per a redimir tota aquesta
joventut que ha estat intoxicada pels elements ex
tremistes.
A Alemanya el Govern ha donat tata mena de fa
cilitats perque els joves en atur forgós puguin in
corporar-se als treballs agrícoles. D'aquesta manera
han aconseguit dues coses : donar un gran impuls. a
l'agricultura i evitar que els joves en atur forgós se
gueixin els camins que menen a la delinqüeneia.
Els joyel, que s'incorporen a les tasques del camp
són anomenats auxiliars agrícoles. Calculeu el bé itp
mens que es faria a la joventut sense treball si els
donessin facilitats perque conreessin els camps im
mensos que avui no produeixen ni un bri d'herba.
A Espanya hi ha grans extensions completament
ermes que podrien ésser conreades. A l'America del
Nord han estat esmergades quantitats fabuloses per
aprofitar les aigües deis rius per a l'agricultura.
Aquestes aigües fecunden els camps que eren erms.
Cal evitar que la joventut resti inactiva. El tre
halL els dignificará i els convertirá en bons ciuta
dans.
caven
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TEMES ACTUALS

Vensenyança laica
Un del extrems de la Constitució que a nosaltres
fa més mal és el d'aquell article 48 que diu que
la cultura és atribució essencial de l'Estat
quan
durant
hIstória ha estat sempre al contrari, ja que
pobres cultures si haguessin hagut de refiar-se de
la protecció estatal !— i que afegeix que l'ensenyan
ça será laica. És ciar que l'article es presta bon xic a
la broma ja que alló que l'ensenyança s'inspirará en
ideals de solidaridad humana, posat en un text legal,
és ben bé d'un quixotisme cómic. Peró, no po'dern
fer broma amb el que constitueix una trágica reali
tat, portada a compliment, respecte al laicisme de
ens

titució, ja que tots sabem l'ambient de sectarisme
qué f ou aprovada.
*

—

l'ensenyament.
Aquest precepte vol dir
escolars

no

com

que els
a

petits

l'escola,

ni han de conéixer l'home religiós, ni han de preocu
par-se ni orientar-se vers cap problema sobrenatu
ral ni f onamental per a la vida ulterior, etc. I com
que les coses negatives costen poc en el seu compli

ment, és de creure que aquest precepte es compleix,
encara que ens
constin els esf orços meritoris 1de
conscients professors de primer ensenyament que
procuren atenuar els rigors d'aquell tallant article i
que procuren f er entrar els principis religiosos al nen
sota pristnes d'história de la cultura, d'estudi cientí
fic de les religions, etc. Peró el Catecisme net i pur,
on resta?
*

*

l'ensenyánça, acceptava la
mateixa Constitució alemanya. Aquesta, com a mo
del, conté un article 146, 'que diu : "A instáncia de
persones a qui pertanyi l'educació deis nens, han
d'ésser instituides en els Municipis escoles primá
ries de la

al

seva

punt

de

confessió

o

corresponents

a

la

seva

concepció filosófica..." i afegeix encara : "Es tindrá
en compte tot el que sigui posible la voluntat de les
persones a les quals correspon el dret de l'educació".
I encara podriem afegir altres principis atenuants
del laicisme

en altres preceptes del text constitucio
nal, partint de la base del respecte als sentiments i
religió deis encarregats de l'educació deis nens ,que,
com es veu, no s'atribueix pas a l'Estat, sinó als res
pectius pares, tutors, etc.
Perque aquest extrem, que si no és absolutament

acceptable, és almenys veritablement respectuós amb
la consciéncia dels pares, no s'acceptava en la Cons
titució espanyola, ferint amb el seu precepte tallant

d'ara la consciéncia deis pares i negant la llibertat

de consciéncia? No

modus

ens

Doncs bé; per a nosaltres és aquest un punt essen
cial de la reforma constitucional, amb el qual no po
dem transigir més que per la f orça material del
nombre. I quan arribi la reforma de la Constitució,
cal que fem tots els esf orços per esborrar aquesta
ensenyança laica de les nostres escoles públiques, i si
no podem arribar a tant
aixó dependrá de quina
sigui ,la composició de les noves Corts que haurán
d'actuar com a Constituents
almenys cal que orientem la nostra campanya vers una admissió deis drets
de la consciéncia deis educadors del nen per tal que,
en una forma o altra, es tradueixin en la reforma.
Si no poguéssim arribar fins ací, hauriem ben bé
perdut el temps i l'esf orç ja que aquest punt és el
veritablement fort en el nostre comés.
—

*

*

*

Cal que ens preocupem més que fins ara deis pro
blemes de l'educació. Fa anys que el Ministeri d'Ins

*

La Constitució espanyola va ésser una cópia ser
vil .d'algunes Constitucions estrangeres de la post
guerra, sobretot de la de Weimar. Peró, com de
costum, els nostres esquerrans van copiar d'aquelles
lleis f onamentals tot alió que n'és extern, tot el que
es refereix a mecánica política, peró van deixar de
banda ,el copiar aquelles delicadeses que, per exem

ple respecte

* *

—

tant

parlar de Déu

han de sentir

en

massa en els
de la nostra Cons

escarrassem

d'aquest esperit agressiu

Tresorde la Magua,
deles Tradlelons 1de
la Culfura popular
de

Cafalunya

per A. .GRIERA
Aquesta obra apareixerá en vo
lurns d'unes 300 págines; l'obra
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Acaba de publicar-se i s'ha posat
a la venda al preu de
30

Edicions de
Pi,

12

-

pessetes

Catalunya

Social

BARCELONA

-

430

CA

trucció Pública

es

T

troba

A

en mans

L

U

esquerranes

N

o

pseu

—

part fins ara. Peró els mi
lers d'infants educats a l'escola pública, sense Déu
? on portaran la nostra societat el cija de demá? Pen
sem que l'enorme f orça de resisténcia del catolicisme
s'ha degut, a Espanya, apart de la benedicció de
ha salvat

Déu,

a

en

gran

l'esperit ancestral católic respirat

a

l'escola,

tota la nostra vida de societat. El dia en qué aixó
manqui i en qué les generacions educades sense Déu
vagin pujant i ocupant en la societat aquells Orrecs
i aquelles posicions directives a qué tenen dret ?quin
será el nostre esdevenidor com a católics ? ? Quin
en

será l'esdevenidor del catolicisme?
*

*

*

Bern repetit constantment que la nostra acció en
aquest punt ha d'ésser doble : conservar i multipli
car
l'esf org de l'escola privada
que anem
cosa
f ent, peró ni de lluny amb aquella empenta que cal
dria en circumstáncies cera les d'ara
i cercar la re
forma de l'escola oficial en el punt concret de l'abo
lició del laicisme o, almenys, del respecte a la cons
ciéncia religiosa deis educadors deis infants.
Hem dit que en el primer punt hem fet molt, en
cara que no tot el que caldria. Ara, amb ocasió de
la reforma constitucional se'ns presenta l'ocasió per
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resta, respecte a l'escola pública, i cal que
deixem de banda, per altres interessos secunda
ris, aquesta avinentesa.
Corn hi arribarem? Procurant que la reforma de
la Constitució sigui possible en sentit cristiá pel
nombre de Diputats de dreta que, tots plegats, por
tem a les Corts. I quan no arribem a poder inspirar
el text f onamental de l'Estat en aquell esperit cristiá,
almenys el puguem fonamentar en un pregon i veri
table respecte a la llibertat de consciéncia, fent que
l'ensenyança religiosa arribi a tots aquells que la
vulguin i demanin i que no siguin desconeguts els
drets de l'infant, representat pels, seus educadors,
en un punt de tanta importáncia.
Creiem que tots els católics es podran convéncer,
per poc que hi meditin, de la transcendéncia de la
reforma en aquest punt, i que tots hauran d'ajuntar
el seu esf org per tal que la reforma constitucional
no deixi de figurar en primer pla entre tots els altres
problemes, treballant i lluitant, quan el moment arri
bi
peró ja preparant-lo des d'ara
per fer
triomfar els Diputats de dreta que, com de costum,
són els veritablement representats de la llibertat i
deis drets de la consciéncia ciutadana en tots els or
dres de la vida.
?Ho tindrem tots present, en nom d'aquests milers
d'infants que avui no senten parlar de Déu a l'escola
i que han de constituir el llevat i la massa de 11 so
cietat espanyola del dia de demá.
a

do-esquerranes. Ja en els últims vint anys de la 'Mo
narquia aquell Ministeri era una sucursal de la Ins
titució Liliure de l'Ensenyança, d'aquella institució
capitanejada pels Giner de los Rios, Cossío, etc., que
f ou la que infiltrá arreu d'Espanya el virus anti
católic, suaument, tranquillament, peró amb una per
sisténcia tenag i decidida. Més tard, quan ha vingut
la República, els nostres homes de dreta han arribat
a tots els Ministeris, peró no han pogut conquerir la
f ortalesa del d'Instrucció Pública, punt básic i f ona
mental de tota la pedagogia espanyola. oficial.
L'escola confessional
sobretot l'escola privada
ens

Y
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.

—

—

—

—

Oració, diner, propaganda són els mit
jarzs d'acció católica envers la premsa.
?Quin has emprat tu, durant l'any
ízltim, lector católic, en favor della-?
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Movíment católíc
La unió de l'església ortodoxa.— Meravella la
gran visió del Papa Pius XI. Quan un ignorant po
lític del nostre país es va atrevir a criticar la diplo
macia vaticana dernostrava una incapacitat absoluta
per la carrera a la qual es dedica.
La canonització de Tomás Morus i Joan Fisher de
rnostren l'interés que sent Pius XI per a la reincor
poració de l'església anglicana a l'Església católica.
Les missions enviades pel Vaticá a socórrer els rus
sos famolencs són una preparació per al retorn de
l'església ortodoxa a Roma. I ara en els cercles vati
canistes es diu que'Pius XI ha pres la decisió impor
tantíssima d'eixamplar el cónclave amb els patriar
ques de l'església unida. El Sant Pare té en el cor el
viu desig de la unió de l'església ortodoxa oriental
amb Roma. Manif esta el seu interés per als ritus
orientals i vol donar la possibilitat que representants
d'aquests ritus puguin prendre part en el cónclave i
en l'elecció directa del Papa. Pel
futur els patriar
ques que tenen jurisdicció territorial hauran d'ésser
admesos al cónclave; aquests són : el patriarca siriac
d'Antioquia que resideix a Beirut ; el patriarca deis
maronites d'Antioquia •que resideix en el convent de
Bkerke (Liban oriental); el patriarca deis Mechites
d'Antionuia que resideix a Damasc ; el patriarca cal
daic de Babilónia (Morsul); el patriarca arrneni de
Silícia i el patriarca copte d'Alexandria. També es
parla de cridar al cónclave els arquebisbes metropo
litans. Les noves prescripcions sobre l'estructura deis
cónclave es convertiran en lleis per majá d'una cons
titució; de segur que parallelament amb aquesta nova
constitució anirá lligada una reducció del nombre de
cardenals.

El P. Gemelli, president de l'Acadknia "Nuovi
Per les darreries del passat maig l'Aca
Lincei".
démia Pontificia de Ciacies nomená, per unanimitat,
president el P. Gemelli, rector de la Universitat del
Sagrat Cor de Milá. El seu antecessor era el difunt
jesuita P. Gianfranceschi. El Papa ha confirmat
l'elecció d'aquest president, una de les figures més
eminents de la ciencia moderna. Aquesta elecció es
considera, a la vegada com un homenatge a la univer
sitat católica de ,Milá.
—

Si podíem tenir coiiec
Les allocucions papals.
cionades les innombrables a•locucions de Plus XI
adreçades a peregrins i visitants tindríem un cos de
doctrina meravellós sobre l'esperit i les directives que
han de seguir els diferents estaments i prof essions.
Darrerament eren rebudes pel Papa les alumnes d'una
escola de llevadores i Pius XI aprofitava l'avinente
sa de parlar sobre la importancia que té el servir la
—
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vida que es forma. Aquells que serveixen la vida nai
xent, tenen una gran responsabilitat, per?) és també
una gracia molt important. Déu que ha dit d'ell ma
teix "jo sóc la vida", proclama la seva majestat, la
seva omnipotéricia i bondat sobretot creant nova vi
da. ? No és una cosa grossa collaborar millorant les

condicions de l'acte de l'obra creadora divina? El nou
ésser huma que entra a la vida no va destinat sola
ment a la terra sinó també al cel. Les llevadores par
ticipen de les alegries i de les penes de la mare i de
la familia. Fan una gran obra per a la familia, per a
la societat i sobretot per a l'Església, que espera bons
ci istians
deis nadons ; les seves activitats són una
vertadera missió. Elles tenen una missió apostólica
i poden aproximar a Déu i a l'Església bornes que en
viuen allunyats.

Lloanca al Catolicisme de l'Argentina.
L'esclat
de catolicitat que es produí a l'Argentina amb mo
tiu del Congrés eucarístic va impressionar tot el món.
La figura del general Justo, president d'aquella repú
blica és una de les inés destacades del món católic.
El poble argentí és un poble profundament católic ;
se'l pot anomenar un campió de la idea católica.
L'Argentina té un govern exemplar i no coneix aquell
encarcarament de la llibertat que Europa ha viscut
d'ença, de la gran guerra. Pel Congrés eucarístic cap
dignatari de l'Estat no va faltar a la processó ni a les
sessions del Congrés ; el president, general Justo no
sois va accePtar la presidencia del Congrés ; va vet
llar perque la terra argentina fes al Rei, deis Reis
una rebuda digna. Una prova del desplegament de
la vida católica a l'Argentina la tenirn en el f et que,
sota el pontificat de Pius XI s'han creat cinc noves ar
xidiócesis i deu diócesis. A l'Argentina hi ha esta
blertes gairebé totes les ordres i congregacions reli
gioses de l'Església. A la universitat gregoriana de
Roma figuren entre els estudiants estrangers 27 ar
—

gentins.

Anglaterra.
Un protestant angles parla de /a
influbncia de la Litúrgkz católica.
"Les ressenyes
sobre la missió deis jesultes de l'església de Sant
—

—

Francesc de Londres havien excitat la meya curiosi
no havia assistit a una Església ca
tólica, vaig arribar a la fi de la cerimónia religiosa;
puc assegurar que vaig tenir una gran sorpresa no
sois per l'ambient agradable i per la bellesa del tem
ple sinó, sobretot, per la multitud deis assistents. Des
prés d'haver llegit tantes coses sobre les doctrines de
l'Església i del desaparéixer de la religió, per aques
ta funció de la tarda cm vaig convéncer que l'Esglé
tat. 'Com que mai

SALES
TA FE

de Primera Comuníó,

BALMES

IS A,

especialitat

en

S.

A.

menes

i preus.

4

RELLOTGES de toles

C

432

A

T

A

L

U

NY

sia católica es manté més robusta que mai enmig
d'aquesta crisi general. La cosa que més em va sor
prendre fou el gran nombre d'homes que hi assis
tia."
.Hostilitats al Catolicisme a EscOcia.
Una res
senya de l'assemblea celebrada pels católics a Edim
—

burg

diu que aquests han hagut de protestar de
a voler suprimir els subsidis que el go
vern del país acordá a les escoles católiques des del
1919, pels atacs dirigits contra l'Església católica en
els quals se la suposa un enemic perillós de la vida
pública, pel protestantistne i per la llibertat. De fet es
tracta solament de la Institució de cases de religio
sos i de religioses que es dediquen a objectius cari
tatius especialment a atendre els pobres i desvalguts.
ens

la tendéncia

La crisi de reducació católica als Estats Units.
La revista católica "The Commonwealth" ha publicat
una serie d'articles sobre la crisi d'educació católica
als Estats Units per arribar a la conclusió que es trae
ta d'una crisi d'edueació teológica a les escoles de se
gon ensenyament i a les universitats. Sacerdots i se
glars han arribat a la conclusió que els dirigents del
país no tenen la formació religiosa suficient per a in
tervenir a la transformació de la vida cultural i so
cial de la nació. El professor Niké del Collegi de
Sant Tomás de Sant Pau, ha escrit : "El Papa
Pius XI ha assenyalat la finalitat de l'educació cató
lica quan ha dit que era la collaboració a la grácia
divina per a la formació de vertaders cristians en
aquells que havien renascut amb ,el Baptisme. Peró
la nostra generació está incapacitada per a compren
dre veritats teológiques i menys per a propagar-les.
La nostra cultura superior ha assajat d'ésser católi

---
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De cara a l'estiu.
Als círcols polítics madri
lenys tota la política s'orienta ja de cara a restiu.
Aprovat el pressupost de rEstat i regularitzada la
—

situació en aquest punt, segons el precepte constitu
cional corresponent, totes les profecies van ara dedi
cades a veure quin día es produeix el tancament del
Parlament, lo que significara la desbandada deis Di
putats per totes les regions d,'Espanya, lliurats els uns
a un repds que potser tenen ben guanyat i emportats
uns altres, més conscients, per rafany de preparar les
situacions polítiques de tardor, que poden marcar un
pas decisiu en la vida pública espanyola.
Fóra de desitjar que les Corts no es tan quessin sen
se haver aprovat alguns pro jectes,
raprovació deis
quals haura de beneficiar enormement la vida del
país, entre ells ranomenat de Restriccions per a re
gularitzar un xic i introduir economies a l'Adminis
tració Pública; un altre, el de furats Mixtos, que té
també tanta importancia en el món del treball i fins en
el de la produccid en general; i encara alguns d'al
tres, que tots voldríem veure convertits en lleis per
a valorar degudament en alca la tasca de les Corts
actuals.
?Sera aixíf o, més aviat, ?les Corts es tancaran
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ésser tenir una formació teológica; per aixó
en crisi. És cert que té exercicis de pietat,
instrucció religiosa, lliçons d'Apologética, sessions
teatre de carácter religiós. Peró la causa del f racás
está en qué totes aquestes manifestacions no tenen un
fonament sólid. Sovint s'ha dit que la Teologia no
sois era inútil, sinó que feia nosa per a l'educació.
Hem oblidat el fet que sols la Teología pot saciar els
homes d'avui i no sois pot explicar els fonaments de
la religió sinó, fins i tot, de tots els valors humans.
Aquesta creença funesta que la Teologia és solament
una ciéncia abstracta, és la causa que ha condicionat
la separació de la Teologia de l'educació católica. Pre
cisa que els nostres institu'ts d'educació tinguin un al
tre concepte de la Teologia. L'antic proverbi que la
Teologia és la reina de les cieneies ha d'ésser nova
ment una realitat ; els instituts d'educació católica han
de cessar d'ésser el que han estat fins ara : un apen
dix del sistema d'educació laica. L'educació católica,
és una cosa "sui g-eneris" ; té la seva idiosincrácia
i els seus tnetodes."
El plany del professor Falke es pot aplicar aug
mentat en el nostre país. Els instituts d'educació par
ticulars,
i no diem res de la pobra universitat on el
comunista Maurin, en época del gloriós Patronat, po
dia donar conferencies —, han perdut l'antic ipus
d'educació basat, de prop o de lluny, en la famosa
"Ratio studiorutn". Per mor d'aprovar unes assig
na'ures en instituts oficials, el sistema d'educació tra
dicional ha estat sacrificat. Els vailets es tornen cada
dia més faltats de discreció i les senyoretes perden
aquell encant tan típic i distintiu d'una série de pen
sionats de Barcelona. Hem de clamar i tornar a cla
mar per una renovació total i integral de la vida ca
tólica al nostre país que abarqui tots els estaments.
avui está
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gaire cosa més que l'aprovació del Pressupostr
Creiem que aixd dependret en gran part del que fa
cmn els corresponents grups polítics, ja que per una
banda cal comptar amb la majoria (que fins ara no
ha donat proves de gran esperit de treball, ni tan
sols en raspecte concret de rassistóncia a les ses
sions) i per altre costat cal que les esquerres no es
decideixin per una oposició aferrissada, cosa facil
precisament perquó són partits polítics que poques
vegades tenen en compte les necessitats públiques i
no esguarden altres interessos que
els que els ins
pira el pro pi partidisme .Si tots aquests fets es
produien (ja han estat insinuats durant les últimes
sessions de Corts) llavors el Govern es decidiria ra
pidament pel tancament i es podria ocupar de tants
afers com hi ha en la governació de rEstat que es
peren una solució que no arriba mai a causa de l'obli
gada presóncia del Govern a les Corts.
De totes maneres, ractivitat política en el sentit de
moviments en un o en altre sentit, de crisis más o
menys fantasmagariques, etc., ha desaparegut com
pletament, sobretot des prés de racte de Salamanca un
els caps Srs. Lerroux i Gil Robles refermaren el llac
d'unió que els manté plegats al Govern, unió que ha
donat una ferina estabilitat a la situació ...política, cosa
que no pot menys que resultar d'efectes eficaços, so
bretot en un país com el nostre on els Governs pugen
baixen del poder amb una facilitat tan perjudicial
sense
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estiu relativament tran
i tant de bo durant
quil en
aquest estiu raplicació de les lleis últimament aprova
des, com la de l'atur forcós, portin un xic de remei
als nostres mals, especialment a aqu,ells mals que es
produeixen en el món social que són els més doloro
sos i més dif cils de guarir.

Podem, dones,
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solueions adequades per
base del nostre esforl

a

L'estat de guerra a Barcelona.
Ha
constituit un encert del govern la declaració de
l'estat de guerra a la nostra ciutat davant el seguit
—

de

La tardar, en canvi... ens portará un seguit
d'afers d'un interés indubtable. Primerament, la ne
cessitat d'aprovar un nou Pressupost, car és, precís
que a primer de gener del 1936 tinguem una llei eco
nómica en qué es reflecteixi el pensament del Go
vern. Ara s'ha aprovat un Pressu post semestral que
el propi Ministre de Finances ha qualificat de provi
sional, encara que algunos reformes importants s'ha
gin introduit en el seu articulat. Després caldrá que
raprovació d'un nou Pressupost vingui a marcar una
pauta d'economies i el pensament económic del Go
vern en la llei de l'Estas. Ja va dir el senyor Chapa
prieta que la reforma económica d'Espanya s'havia
de desenvolupar en tres etapes, la segona de les quals
la marcará el Pressupost que es presenti a les Corts
el dia primer d'octubre, segons el precepte constitu
cional.
A más, tindrem el problema de la reforma consti
tucional, pro jecte que tot just formulat ara, haurá
ja adquirit llavors un estat d'opinió arreu de la Pe
nínsula. És assumpte transcendental, que no es pot
postergar i que habrá d'agitar ropinió, ja que prou
es curaran d'aquest últim extrem les esquerres, fent
veure als pobres d'esperit que es tracta d'arrabassar
la República, quan del que veritablement es tracta és
que dins el régim puguin viure tots sense ofensa dels
seus sentiments:
dretes, esquerres i centre.
Per aquesta tasca transcendental de reformar la
Constitució ens cal estar previnguts i cal que el con
tacte entre els grans partits no es perdí, car no es
pot dubtar que la forca de les esquerres será encara
una forea formidable i ben digna d'ésser tinguda en
"compte. Cal que restiu s'aprofiti per a una propagan
da constant; que els mítings, conferéncies, reunions,
sovintegin; que els partits de dreta deixin de banda
la comoditat del repós i considerin aquesta época com
a época de treball, de feina constant, de propaganda
ininterrompuda, com és de creure que la consideraran
les esquerres. I cal, sobretot, que el contacte i la
unió de les dretes i fins d'aquells partits que es volen
dir de centre, no es perdi, ja que tenim un problema
tan greu al davant nostre, que, per altra part, hem de
resoldre sigui com sigui.
Várem passar un bienni rnonstruós amb tota mena
de persecucions contra els principia, la doctrina, els
homes que representen el veritable sentir i pensar
d'Espanya; várem passar uns dos anys crítics i ex
posats a tota mena de perills i de greus trastorns.
Cal que pensem que de la solució que ara donem al
problema de la reforma ,constitucional en depén en
gran part el no tornar a caure en aquelles vergonyes.
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crims, atemptats, sabotatges estúpids

interrupció

produint

que

sense

els últims temps. És
ciar que la nova sorprengué el: habitants de la urbs,
i fins els de tota la Península, ja que semblava apa
rentment que no passaven coses greus per arribar a
una situació tan
anormal. Pera, tots els qui han pa
tit els efectes d'aquell estat d'anarquia, els qui els han
pogut seguir de prop, i els qui han estat assabentats
del seu desenrotllament dia per día, no han estranyat
la mesura, que oidá hagués vingut un temps abans.
Cal destruir, sobretot, el: cataus on aquesta gent
s'aplega. ?I qui durbta a hores d'ara que el seu
fugi principal són la C. N. T. o la seva aliada la
F. A. I.? Cal que mai más en el camp de la llei espa
nyola no es pugui parlar d'aquestes institucions ver
gonyoses per a la histaria de la nostra
Pera cal, sobretot, que els seus portantveus acabin de
publicar-se i no puguin tornar mai más a fer-ho. Al
guns periódics seus han hagut de plegar últimament
per manca de mitjans econamics; pera han tornat a
publicar-se i tranquiblament surten novament a la
llum del dia.
Tinguem la seguretat que sense cotitzacions aixó no
és possible. I les cotitzacions entre obrers, que són
ben licites quan són voluntáries i s'empren amb fina
litats conegudes i legals, no poden tolerar-se des del
moment en qué es té revidIncia que les dites cotitza
cions sostenen pistolers a sou i que són emprades per
a fins, no solament anti-legals, sinó fins i tot anti
hurnans. I la digna autoritat cal que arribi a fons en
aquesta qüestió. Si les mesures excepcional: no ser
vissin per aixa, per a ben poca cosa servirien, ja que
passats els moments actual: hauriem de tornar nova
ment als mateixos passos i haurieni de veure'ns un
cop més ofegats per aquesta f orla de rambient me
fític antisocial que ha portat tants atemptats, tants
sabotat,ges, tants actos absolutament illegals i de
lictius.
Benvingut sigui réstat de guerra que té per fina
litat portar-nos la tranquillitat pública, que vol din
pau per a tots i treball per al: más necessitats. I que
els seus efectos no siguin solament immediats, sinó
que transcendeixin majorment a temps llunyans, so
bretot tenint en compte que el que succeeix a Bar
celona no s'esdevé en cap altra ciutat del món civilit
zat. Una bona organització policíaca, amb carácter
perfectaneht regular i normal, hauria de completar
lo que ara, din: l'excepcignalitat, pot produir restat
de guerra. Si una mesura no va darrera raltra, poca
cosa hauríem tres de ranormalitat legal suara procla
mada i que tan ben rebuda ha estat per la pública
s'anaven
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Noticíarí
La Lliga Ciutadana Cultural inaugura un nou cicle
de conferencies, la primera a cárrec d'en Josep Cru
sells sobret el tema : "História del Comerç. ?Qué
hi podem aprendre?"
"La Federació d'Agrupacions Professionals de
Catalunya" ha publicat el seu programa que resulta
interessant en boná part.
Es comenta la conferencia donada a la Sala
Mozart per en Josep M.a Ruiz Manent sobre "Els
lleures dels Treballadors", tema avui dia de superior
—

importancia.
—

La clivisió

política del partit socialista

es

fa

cada dia més fonda i més agra. El senyor Prieto,
pera, porta les de guanyar.
La prernsa sana es queixa, gairebé inútilment,
de les campanyes pornografiques que es porten a cap
—

medís socials abatís lliures d'aquesta pesta. Jove
nets i senyoretes són visitats sovint a domicili per
impresos indecentíssims.
Han donat grans resultats els mítings obrers
celebrats a la provincia de Múrcia en els quals pren
gueren part els líders Pérez Somnier, Josep Castano,
IVIariá Almeda, Pere Valverde, Anton Alvarez.
Sobre "Balmes i el seu ideani polític" ha donat
a Madrid una conferencia notable, sota tots
els con
ceptes, el Dr. D. Josep Corts, jove escriptor, de ta
Ient i ben documentat.
En el Curset de Formació Sindical organitzat
per la Unió de Dependents d'Acció Social Popular
toca el torn al tema : "Conflictes originats pel Con
tracte de Treball", que estudia mestrívolament el
en

—

—

senyor

Lasplazas.

El P. Laburu dona una comentada conferencia
als Patrons de Madrid.
El Ministre del Treball pren severes mides per
a combatre les practiques criminals que
provoquen
la infecunditat de les mares.
La F. A. E. protesta altra vegada energicament
contra la política sectaria del Ministre d'Instrucció
Pública, que tan de mal fa.
Continua la reobertura deis Centres socialistes,*
en els quals es fargá la terrible revolució d'octubre
i se'n prepara una altra de pitjor.
Es decreta pel Tribunal militar l'embargament
deis béns que pugui tenir el Centre Autonomista
de D. C. I. de Barcelona.
Els D'elegats del Treball reben ordres termi
nants per a castigar els patrons rurals que no pa
guin els jornals deguts a llurs obrers.
La Direcció de Beneficiencia estudia un pro
jecte per. a extingir la mendicitat.
Es fa notar un sensible augment en l'atur obrer,
pera es dubta de l'exactitud de les estadístiques ofi
cials. El Govern exigeix que les dades sobre el mo
viment obrer siguin més exactes.
Él senyor Bi3be de Madrid, en prendre posses
sió del seu seient en l'Academia de Ciencias Mora
--
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les y Políticas" va Ilegir un bell discurs sobre : "La
persona jurídica, „su concepto filosófico y derechos
fundamentales que debe respetar en ella el Estado",
que ha estat elogiadíssim.

Ha estat fecunda en ensenyaments práctics
l'Exposició del Conreu del Tabac nacional a Espa
nya, que acaba de tancar-se a Madrid, demostrant
que aquest conreu pot ésser una font de riquesa
—

abundant.
El Ministre de Treball ha rebut una comissió
de ceguets que li proposaren diversos mitjans per a
no veure's perjudicats si tiren endavant els plans go
vernatius que hotn anuncia per tal d'extingir la ,men
dicitat. Seran atesos.
L'Oficina Central de Colocación y Defensa
contra el Paro" que funciona en el Ministeri del
Treball, ha facilitat una curiosa i detallada estadís
tica de l'atur, tancada el 30 d'abril.
S'ha celebrat a Madrid el segon Congrés pro
vincial de la "Federación Espanola de Trabajado
res", entitat que va progressant. Ara ja compta amb
sis mil federats que treballen ami) fe en pro de llurs
ideals.
—Es publica un Decret del Ministeri del Treball
reorganitzant el "Patronat de Política Social". I així
passem la vida, desorganitzant i organitzant.
El Butlletí del Personal de la "Caixa de Peno
sions per a la Vellesa i d'Estalvis" dedica un nú
mero verament notable a enaltir la bona memória del
seu
exemplar fundador, don Francesc Moragues,
(q. a. C. s.)
La Federació i Foment del Mutualisrne Catalá
dóna compte a les entitats interessades en Iliurar-se
de les escomeses del fisc, de la resposta del Govern
en qué
declara els requisits que ,han de complir-se
per a tal efecte.
—

—

—

—

—

—

Aquest número ha passat
per la

—

censura

—

—

—

—
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OSTRAINA
Laboratori: Casa Santiveri, S. A.
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El millor reconstituent

orgánic. Preparat

amb la

part caliça de l'ostra. RIC EN FOSFATS. Especial
per als veilsi nens i molt eficaç en la neurastenia
cerebral, anémia, tuberculosi i malalties dels ossos.
Cali, 22 Balmes, 5 Trafalgar, 7 Mallorca, 247
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Mes de
MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Per
Dr. D. Josep Torras i Ba
ges. Un volum de 317 pagines, en
tela, 2 ptes.
PETIT MES DEL SAGRAT COR DE
JESÚS. Per M. des Gentelles. Un lli
bret impres a dues tintes, 123 pagi
nes de text. En rústega, 50 centims;
en tela, 1'50 ptes.
NOVENA AL SAGRAT COR DE JE
SÚS, per Sant Alfons Maria de Li
guori. Un llibret de 64 pagines, 30
céntims.
OCTAVARI AL SANTISSIM SAGRA
MENT, per a la vuitada de Corpus.
Sant Alfons M. de Liguori. Preu:
25 centims.
DE L'AMOR A JESU
CRIST, per Sant Alfons Maria de
Liguori. Un volum de 247 pagines,
en rústega; 2 ptes.; en tela, 3 ptes.

PRÁCTICA

Temporada

Consagració
págs.,

i

Te1.17605 BARCELONA
-

Juny
PRÁCTICA DELS NOU PRIMERS DI
VENDRES. Per Mn. Eudalt Serra,
Prev. Un volum de 154 pagines, en
rústega, 50 céntims; en tela, 1'50 pes
setes.

COL-LECCIONS
"BONA LLAVOR"
Números adients al mes del Sagrat
Cor de Jesús: 12. Coroneta i actes
d'obsequi en honor del Cor de Jesús;
13. La Festa del Sagrat Cor de Jesús;
44. El pecador als peus de Jesús; 51.
Entronització del Sagrat Cor de Je
sús en la familia; 67. L'Apostolat de
POració; 81. Promeses del Sagrat Cor
de Jesús als seus devots; 98. La Visi
ta al Santíssim; 102. La devoció al
Sagrat Cor de Jesús. Preu de cada
llibret, 5 cIntims.
ESTAMPES
de full
text

doble, amb un bell gravat i
escollit. Preu, 1'50 ptes. el cent.

de Primeres Comunions

FESTA DE LA PRIMERA COMUNIÓ
Conté el ritual de Pius X, Funció de

perseverancia

-

dicció d'infants. 32

i Bene
25 cén

TRÍDUUM DE PREPARACIÓ A LA
PRIMERA COMUNIÓ. Plans d'ins
truccions

catequístiques, per Mn. En
16 págs., 10 centims.

dalt Serra, Prev.

tims.

EL PRIMER LLIBRE DEL NOI CRIS
TIÁ. Formació religiosa de la infan
cia, per Mn. Eudalt Sena, Prevere.
Quarta edició illustrada amb gran
profusió de gravats. 436 págs.
en tela
2,50 pies.
amb cantells daurats
4,50
en pell i cantells daurats
7
..

.

.

.

.

»

.

»

.

pell blanca i cantells daurats
en xagrí i cantells daurats
pell aboatada i cantells dau

•

.

•

9
10

en

rats......

EL

Platiques eucarístiques, per Mn. Eu
dalt Serra, Prev. 244 págs., amb dos
gravats fora de text. En rústega 3
pesse'-es,

en

tela

5 ptes.

.

.

Diferents i variades

EL PA DE VIDA

.

.

12

enquadeinacions

»

RECORD DE LA PRIMERA COMU
tamany gran amb colors i di
ferents dibuixos, tricromies i litogra
fies. Des de 30 centims. Diferents
preus.

de luxe.

PRIMER LLIBRE DE LA NOTA
CRISTIANA. La mateixa edició i
condicions de l'anterior.

RECORDATORIS DE PRIMERA CO
MUNIÓ, de diferents tamanys, gra
vats i preus. Full senzill i fui]. doble.
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JA SOU SUBSCRIPTORS

GORRES PER A BANY

MUELLES, (ENTUMO, ESPONGES, ETC.

DE

La més extensa varietat deis últims models

CASA

:

ROSICH

CENTRAL: Ronda de Sant Pero, 7 Teléfon 19923
SUCURSAL N.° 1: Aviando Portal de l'Angel, 25 Teléfon 19613
SUCURSAL N.° 2: Tapinerla, 33 Telefon 12940
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Unes aigües excepcionals per la seva composició
i per les seves famoses propietats terapéutiques

Balneari TERMES ORION
,

SANTA COLOMA DE

Malalties del sistema nerviós
Artritisme i Reumatisme.

1

de la circulació.

—

Temporada: del
EN BEGUDA: AIGUA

FARNÉS

--HIperiensió arterial; apoplexia.

Processos quirárgics.

15

de

—

maig al

—

Mandiles de la dona.
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