CATALUNYA
•Lir)
C HALL,
?Irgan d'ACCIÓ

Any

Un any,

N IV. Núm. 720

PUBLICACIÓ

ptes.

12

Núm. solt, 25 cts.

—

20

Redacció 1 Administració
Carrer del Pi, 12, primer

U

SETMANAL

SOCIAL POPULAR
juliol 1935

Teléfon 21160

BARCELONA

Podem ésser opfimístes?
Pa pocs dies que les

forçós

han

estadístiques oficials de ratur

indicat

minva del nombre
d'obres parats; i més tard, el Ministre de Treball
ens ha dit que eren uns dos-cents mil més els que ja
treballaven, rebaixant així aquella xifra, que si no
ens

arribava
era

a

una

fantástica com en els altres pciisos,
inquietant per a nosaltres i dins les pos

ésser

bola xic

sibilitats nostres.
És ciar que
ció
a

no

que aixci

encara

podem repicar

massa

ens

ompli

fort, ja

que

satisfac
podria obeir
de

circumstancies passatgeres i tenint

casos

trágics

com

entre nosaltres
el de la Unió Industrial Cotonera,

del qual depenen quatre mil

deixar passar

uns

quants

que la situació millora i

famílies obreres. Cal
abans no diguem

mesas

fins

a

considerar-la

xic

un

estabilitzada.
Pera ?no és veritat que és també

coratjador el de

veure

pels

carrers

altre

un

fet

de Barcelona

en
com

construeix novament i com les indústries deriva
des del ram de coatstrucció semblen treure's la son
deis ulls i disp osar-se altre cop a l'activitatf Pa bo
es

de veure els preparatius d'aquests grans edificis que
s'han de bastir i ja es basteixen a la nostra ciutat,
índex indubtable d'una prosperitat que s'acosta, ja
que encara que la

mulada amb

seva

mesures

evident que tampoc
torn

de

no

hagi estat esti
d'exempcions tributarles, es
construcció

hauria arribat

sense

confiança de part del capital i

un

sense

re

que

honi considerés bon tic salida la situació d'aquest
montent, comparada amb les seves predecessores im

mediates, sobretót.
És evident, dones,
es

troba

en

un

que la sort deis nostres obrers

moment més

'eufbric

que

en

temps

passats, i

persistir en la minora amb l'estor('
de tots i amb la garantia d'un ambient de pan, de
govern i d'acció pertinal d'autoritat.
I volem destacar ací un fet que té una importan
cia enorme en els problemes socials; i és que
aquest millorament de situació dels obrers, no ha
vingut pas a canseqübncia de vagues, de moviments
societaris, etc., sinó solament cona a fruit de pau so
cial, de confiança retornada al capital i de segure
tat en les empreses. I així, a aquells que diuen
prediquen que sense.els moviments societaris nega
tius l'obrer es tro baria doblement desates, ací els po
dem oferir l'espectacle actual, que segurament (no
s'hauria produit per aquells camins ni emprant
aquells procediments.
No és que condeannem nosaltres les vagues fustes,
les sacietats necessáries per a la defensa del dret
pro pi, etc. El que hem condemnat sempre ha estat
l'abús d'aquests mitjans legals que, emprats com es
deu i amb la corresponent mesura, poden ésser efi
cacos i benefactors, pera que emprats soase to ni so,
que cal

únicament de

(com

a casa

contribueixen

la pertorbació i al desordre
nostra s'ha fet tan sovint, per dissort)
cara

a

produir moments de pánic dins la
i contribueixen a fer fitgir el capital de les
naves'empreses i del seu esmerç social.
Ara, dancs, en un moment de bon govern, de con
a

.locietat

fiança

l'autoritat, de compliment de la llei, s'han
evitat els abusos, les vagues revolucionarles, els mo
vianents negatius deis pseudo-proletaris, i aci en te
nim ben palesament les conseqiiéncies favorables
per al propi món obrer. iEns servirá aquest exem
ple per a l'esdevenidor, com a Hiló ben profitosa?
en
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Aquesta anécdota deu ésser antiga, perqué ara
d'anécdotes no en passen, com si la gent dormía.
No sé pas que escriuran els historiadors anecdótics
futurs. Deixem-nos, pero, de preambuls i de dret a
dret anem al cas.
En un convent de f ranciscans hi vivia un f rare
!lee que li dejen Fra Félix, que es podia posar per
model a tots els f rares llecs de tots els convents.
No era més que mitjanet d'estatura i tan magre que
podia tenir certa semblanga amb un manadet d'es
pígol ; com qui diu un manadet de nervis. De tota
la seva persona el que més pesava i més volum feia
era el vestit gruixut que
portava. No seia mai ni
per menjar i amb tres o quatre hores de jeure a la
nit ja en tenia ben bé prou.
Dic que no seia? Ni tampoc estava mai quiet i
enviar-lo a un missatge qualsevol era fer-li un fa
vor. En el convent, per aquesta seva manera de ser,
l'havien batejat amb el sobrenom de Fra Llest. Tot
hom comptava amb la seva mobilitat. "Fra ,Llest ;
pugeu a les golfes i vegeu quants sacs queden de
blat i de fesols." "Fra Llest; arribeu-vos als soter
ranis i tusteu les botes a veure guantes n'hi ha de
buides." "Fra Llest; a l'hort hi trobarieu ensiams
i melons." "Fra Llest; passeu per la sagristia i re
passeu les canadelles." "Fra Llest ; el gat se'ns ha
ficat a l'església i caldria empaitar-lo." Fra Llest es
trobava a les seves glóries quan tenia quatre encár
recs alhora, i trobava excusa per correr d'un cantó
a l'altre sense que li poguessin dir que
mancava a
la modestia conventual; perqué si tenia quatre en
cárrecs a cotnplir i tots duien pressa, ell bé havia de
correr. Amb aquest argument tota boca quedaria
-

tapada.

No cal dir que tothom el manava, fins el porte:.
mateix i més d'una vegada l'hortolá del tros, estant
II feia quatre crits perque li portes un cantiret d'ai
gua fresca per fer-se paslar la calor.
I tant s'havia acostumat a aquest moviment se
guit que si es trobava un instant sense cap comissió
a complir, per no perdre l'hábit de moure's, pujava
l'escala del cantó de llevant, del claustre fins a la
golfa ; i tornava a baixar per la del cantó de ponent,
de la golfa fins el claustre, fent tot un viatge de
circumvalació, si és que pel camí no trobava
que li digués : "Fra Llest ; porta'm aixo o allo o el
de més enlla."
Alguna vegada el Pare Guardia el provava cri
dant-lo 1 fent-lo esperar una bella estona a la porta

JORDI ARNAU

de la cella abans de manar-li cap feina, i Fra Llest
aprofitava aquestes estones per passar l'esterenyina
dor pel sostre o per fregar les taques d'oli de les
rajoles o per desentelar els vidres de les finestres
del passadis. Molt més grossa peniténcia li era l'ha
de portar pesos grossos, poso per cas, portar
amb l'hortola un cove de melons o carregar-se atnb
un sac si havia de sortir a mendicar, com era propi
de la seva ordre. Allo sí que li exercitava la pacien
cia i el feia suar de valent, adhue en ple hivern. Si
alguna vegada. li tocaya fer una tal feina invocava
tots els sants de l'ordre franciscana, comengant per
Sant Francesc, el pare de tots, i gairebé sempre re
eixia bé de la prova; pero quins esbufecs ! I quina
suor ! I quin patrip-patrap del cor ! ,Més s'hauria es
timat pujar saltant fins al cim de Pedraf orca que
portar a l'esquena un cove de ton-latees de l'hort al
convent. No era home de forga, sinó de velocitat.
Diuen els mecanics que el valor del treball és funcirí
de l'esforg i de la velocitat. Fra Llest ea capag
de fer un fort treball, no per l'esforg, sinó per la
velocitat.
El no parar mai és cosa que també gasta. Poc
dormir i poc menjar i molt trescar és cosa que no
pot durar. Ja li va costar, ja, de dar-se per vengut,
pero vingué un dia que el cap li va rodar i a un
replá d'escala va caure ben estirat i sense sentits.
El portaren al seu catre i" el feren mirar pel metge..'
Aquest el va mirar pertot arreu i se'l va escoltar
per tots cantons. A la cella del malalt el senyor met
ge va estar molt animat i expressiu :
Cor f ort, Fra Félix; només és qiiestió de vuit
dies de paciencia i després tornem-hi. Descansi, no
es mogui, prengui la medecineta que li receptaré
i
tot anirá bé, germanet.
A la sortida el Pare Guardia digué al doctor :
Vuit dies només, oi?
Penso jo que és el temps que té de vida. Té els
pulmons desfets i no sé si li'n podeu f er uns de nous.
Ha aguantat massa. S'hi havia de posar remei dos
ver

—

—

anys

enrera.

Valga'ns

nostre pare Sant Francesc! Com que
ha-veu dit que tot aniria bé!
Tot va bé quan s'acaba bé. Si el cel l'espera,
no he dit pas malament que tot aniria bé..
El van sagramentar.
El Pare Guardia no es movia de l'espona del ca
tre. Ara més que mai vela el que valia Fra Llest:
dos no eren prou a suplir-lo.
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agitant-los en totes direccolis ¦,a començar a des-variejar amb aquestés paraules
Ja vine, ja vine. Fra Félix ; desentela el bor
i

just

si
l'altre. Acabaré per
tot

em

puz

quedar

mort.

Félix; pit
no

A

trobeu, Fra Félix?

M'acabo, Pare Guardia,

tombar de l'un cantó
me

Y

us

doneu! Als que

requiescat in pace, descansin en
fet per descansar, us avorriríeu.

podeu morir.

Pare Guardia; Déu fa bé tot el que fa, deixa
qui la fa nosa i s'emporta el que li ha de fer
servei. Si a mi m'ha donat aquest geni no será pas
per fer-me dormir tot el sant dia. Jo m'he de mou
re, Pare Guardia, jo m'he de moure i a Nostre Se
nyor li toca dar-me feina.
El Pare Guardia va somriure de la simplicitat i
bona intenció del germanet, i aquest, com si hagués
fet un gran esforç, dites aquelles paraules, va co
mençar a aclucar-se d'ulls i a respirar fatigosamen1-.
Van sonar les ~panes del convent i tots els frares
es reuniren a la ce•la de Fra Félix. Era l'hora crí
tica del traspás. El Pare Guardia mateix, amb ven
emocionada, va fer la recomanació de l'anima. La
ranera del malalt es va calmar i va agafar un
posat
com si escoltés alguna cosa que
l'interessava. Aca
bada la pregária, el fraret va obrir els ulls, els va
fitar d'una manera indefinida al sostre i va estirar
els braços com si amb el gest respongués a una crida
—

tot el

—

rissol que s'ha posat en el cel blau i deixa'l cona una
patena... Ja vine, ja vine... Fra Félix ; apaga el sol
amb unes guantes galledes d'aigua o bé amagal dar.
rera den cortines negres... Ja vine, ja
vine... Fra
Félix; agafa la canya i la candeleta i encén de pres
sa els estels de la nit... Ja vine, ja
vine._ Fra Fé
lix; apaga els estels amb l'apagallums i obre de bat
a bat les cortines negres, que pug,ui
passar el dia...
Ja vine, ja vinc... Fra Félix; destapa la capsa deis
núvols i obre els vagants del Llevant i les aixetes
de les regadores, que convé que plogui... Ja
vinc, ja
vine... Fra Félix ; tanca totes les aixetes i avia la
tramuntana que escombri totes les terenyines i boj
res i no et descuidis
d'apuntalar bé a les muntanyes
l'are de Sant Martí. Fra Félix; un missatge
per als
angelets del Nord i un altre per als angelets del Sud
de pressa, corrent... Vine volant, Senyor,
vinc volant.
I incorporant-se al llit i agitant els braços
com si
fossin ales, expira,.
I el Pare Guardia, resat que fou un parenostre,
tingué intenció de fer un sermonet, estóssega dues
vegades i va optar per callar. El difunt Fra Félix
acabava de fer el millor sermó i el Pare Guardia no
hauria sabut qué afegir-hi.

_

E LENCER1A CASA MACIA
-

1.-:'-•--,.----,
=

PDA. DE

=

1.--=
=

Fábrica de Teixits

LES

MARCIÁ

PRA7

=

PENDA AL DETALL:
Ronda Uníversitat, 22

FRANQUESES

DEL

1

VALLÉS=
BARCELONA E

Cerebrino
Mandri
Es cosa de casa 1 que ha traspassat
les fronteres d'Espanya. El CERE
BRINO MANDRI contra el dolor
és de tot el conegut, bo i minore

No perjudica mal.
per FRANCESC MANDRI
metge 1 quimic farmacéutic.
Provenga, 277 Entrada Laboratori, Passatge
Clarís, 2.a porta a má dreta
BARCELONA

Preparat

LAIETANA

-

-

TELEFON

=

(tocarla' Place
CataionYa) =
a=
Teléjon
1138 3
=

E.

VIA

_

24842.13ARCELONA

EXAMINAR- LA

VOLEU FER-VOS OCULISTA ESSI
METGE
VISTA PER UN
MILLOR INSTALL'INSPECIALITZAT, EN LAAIU
D'EUROPA, CUD COTTET
LACIO
OCULISTA
TITUT MEDIC

456

C

A

TA

LUN

Y

S

A

O

C

I"

A

La nit del 25 de lullot del 1835 a Barcelona. Les fogueres de la crema deis convents.
(Gravat a l'acer que Ilustra la novella Las ruinas de mi convento, edició del 1858.)

La ni' de Sant Jaume de l'any
'

Quan a la matinada del 26 de juliol del 1835 les
autoritats de Barcelona es decidiren a reprimir amb
energia les turbes que des del vespre anterior havien
estat dedicades a l'incendi,' el saqueig i l'assassinat,
quan en boca del governador militar Ayerve la frase
célebre "de filo y de punta" substituí a la més célebre
encara "con orden, con orden" suau i paternalment
adteçada als incendiaris de convents durant imites
hores, es comprengué que el previst i preparat des
bordament anticlerical que el mateix capitost ha
via qualificat "la frailada", no podia resistir la llum
del sol. Molts f oren els que en començar la claror
del dia donaren per acabada l'orgia de sang i de
vergonya que solament en la tenebra s'havia pogut
desbocar. Pels voltants de Santa Caterina, un frare
que havia estat amagat tota aquella nit, de bon matí
ciegué que la fugida era més segura, i travessá ves
tit d'hábit la plaga del davant mentre darrera seu
fumejava l'edifici. Veure un frare pel ca,rrer i sor
tir un miliciá amb una destral enlaire fou cosa d'un
moment, peró els mateixos companys del nacional el
deturaren amb aquesta frase histórica: "De dies no,
que aixo ens compromet." La iniquitat estava consu
mada, i els agressors havien ja de témer els sabres
i fusells dels soldats que durant les hores de la tene
bra els havien fet companyia per a senyalar els lí
mits del camí a la torrentada salvatge. "Per tal que
no cremessin mes que convents." El designi magónic
estava satisfet ; havien guanyat les lógies. No que
dava aquell matí ni un frare en cap zonvent de Bar
celona. Totes les cases de religiosos, cremades o no,
eren buides i abandonades. Per a les turbes quedava
la tasca del rnerodeig individual, pels directors del

moviment,

la

ligioses, ja de

PER

R. RUCABADO

supressió de dret de
fet dissoltes. Per als

les comunitats re
agiotistes i nego

qué

tant com els sectaris havien inspirat i di
conspiració, quedaven els solars, els casals
buits, les parets i materials, la immensa despulla deis
edificis i temples abandonats. Les aus de rampinya
podien llançar-se sobre la presa, satisfent alhora la
passió el negoci.
Nocturnitat, premeditació, alevosia. Les tres agreu
jants fan més roig i més negre el gran crim contra
els frares, el gran crim contra Crist. Qui em donés
poder escriure un capítol' ences de la Cristiada mo
derna, que es podria anomenar amb el mateix terme
despectiu que emprá un perseguidor. La fr4rada. "La

ciants

rigit

la

frailada." Aixe) és: l'ofensiva de Satanás i les seves
hosts contra els frares, contra els religiosos de les
ordres masculines, ofensiva precursora, purament tác
tica, de l'escomesa contra totes, tant masculines coni
f emenines, ofensiva que a la vegada és precursora
de l'escomesa general contra tota la unja de l'Es
glésia de Crist. Ara, en presencia del solernnial cen
tenari, la mateixa emoció davant de l'enormitat del
crim i de la magnitud de l'ef emeride, en lloc d'esti
mular el comentad sembla que faci com un nus a la
gola. Com més en sabern, com més la vivim, la tra
gedia del 25 de juliol del 1835, menys sabem desei
xir-nos del seu comentari. I aix6 que el monu
ment d'historiografia que és l'obra del canonge Bar
raquer, que dedicá sis-centes págines a la narració
de ço que passá en una nit, perffiet representar-se, re
viure, com dic, la tragedia en tots cls seus detalls,
preparatius próxims i conseqüencies immediates.
La frase detonant, escandalosa, sacrílega: crema-,
'

C

A

T

A

LUN

Y

A

deis convents, no expressa pas tota la malicia infernal
de la gesta. Els incendis sacrílegs f oren una mani
festació la més parengosa, per tal com el foc sem
bla lésser l'apoteosi de la destrucció. Perque el cás
que hom pot imaginar com a máxima
la violéncia, més que la mort matei
és
el
foc,
que no •és sois la mort i l'odá, sinó
xa,
el triomf, l'esclat de l'odi i de la mort. Peró així
com el foc, malgrat ésser tan terrible, és teológica
ment una pena petita al costat de la pena d'esperit,
que és el dany, la confusió eterna, també en l'or
dre temporal el foc, malgrat el seu terrorífic apa

tig o el mal
expressió de

rell, és d'una poténcia destructora molt més petita

que la violéncia espiritual. Així, doncs, l'incendi
destrucció de convents per mitjá del foc l'any 1835
fou el dany més petit, f ou com el símbol, com el
cartell cridaner, el reclam d'una violéncia moral in
comparablement més greu i de resultats molt més
funestos socialment, violéncia que davalla d'aquell
atemptat sorollós i vandálic. L'obra funesta de
les poténcies infernals en 1835 s'expressa en una
fórmula més greu que la crema de convents
exclaustració general. Els convents realment cremats

Barcelona aquella nit foren chic; cinc tan sola
ment. Peró aquell endemá al matí tots vint ceno
bis masculins de Barcelona quedaren deshabitats,
en tres dies hi quedaren cent setanta convents de Ca
talunya, deis quals foren cremats una petita part. No
quedaven frares a Barcelona, no quedaven frares a
Catalunya, no quedaven frares a Espanya. La revo
lució havia guanyat.
No en cremaren més perque no tingueren temps
ni fou necessari. El designi de la secta queda ple
nament satisfet. La situació subsegtient deis con
vents no incendiats fou tan destructora com les fla
mes. Els convents no cremats foren abandonats. Edi
ficis, joiells de l'art arquitectónic, esculróric i pictó
ric, tot gó que el foc hauria pogut consumir en dues
hores, ho consumiren, én mesos i en anys d'abandó,
encara amb menys grandesa, perqué fou sense pas
sió ni fúria, el saqueig metódic, el merodeig, la
venda, la desamortització, l'apropiació per mans pro
fanes, l'enderroc en f red "per modus d'ornat pú
blic o d'higiene" (?), l'abandó als elements de !a
natura, a l'acció de l'aigua i del vent, el lladronici
de materials, que devoraren i destruíren els casals
religiosos d'una manera, encara que més lenta, més
radical que el foc. El resultat fou el mateix ; tant
és així que ha quedat el record de la destrucció pel
foc d'uns edificis que vertaderament es salvaren de
les flames, peró no pas del saqueig, de l'abandó i
de l'enderroc. Quan Mossén Cinto increpa Barce
lona: "l'artístic Dormitori de Sant Francesc crema
res", no es pot referir més que a la intenció i a
l'episodi d'haver-se realment calat foc. a les portes,
apagat tot seguit, no per amor a l'art ni a la religió,
sino per la proximitat del Parc d'artilleria. Peró,
qué hi fa, si el resultat és el matéix I El convent de
Sant Vrancesc, sis voltes secular; on dormí el Sant
Patriarca, fou abandonat pels frares en imminent
perill (un d'ells fou assassinat). El seu grandíssim va
lor históric i arqueológic no el defensá ni de la pro
fanació ni de l'enderroc absolut fins a la darrera
a

pedra.
La premeditació fou passejada amb tot el seu es
candalós cinisme en aquell toro que, darrer deis
set dolents d'aquella corrida, fou arrossegat pels car
rers de Barcelona al crit de "morin els frares".

S

0

CI

A

L

457

?Qué tenien a ,veure els f rares amb els bous de la
plaga? Vet aquí, la plaga de braus de la Barcelona,
edifici bastard, avui encafa, cent anys després, s'ai
xeca intacta. Els
grans cenobis, glória de la ciutat
i de l'art, Sant Francesc, Santa Caterina, el Car
me, f oren destruits, cremats, enderrocats. ? Per cul
pa deis set toros? La preparació de l'atemptat es de
talla i documenta en el llibre del Dr. Barraquer amb

aclaparadora convicció. Queda també palesa l'aber
ració deis motius externs de l'escomesa. "'Morin els
frares, que són carlins", va exclamar un amotinat
a la 's;ora d'un cap de l'exércit, borne de lógica que
va ésser
amatent a contestar-li : "Si voleu matar
carlins, aneu a la muntanya i deixeu estar els f ra.
res, que estan indefensos." I l'argument que els f ra
res conspiraven ara els carlins, de tant valor corn
l'espécie de Madrid, que els frares "emmetzinaven
les aigües" queda desfet árnb la pregunta de l'his
toriador sever "? Com és que la inquina contra els
frares prové del 1808 sota els invasors francesos,
prové del 1812, del temps de les Co.rts de Cádig,
prové del 1820-23 en el període constitucional ?"
L'odi als frares era molt més antic que els carlins i
que la guerra civil.
Jo tinc del dia de Sant Jaume del 1835 la tradi
ció familiar següent. La meya ávia vivia al costal
de la fonda de cán Cap de 'Creus, al comengament
del carrer de l'Hospital. Pel terrat, es veia relati
vament a prop el terrat deis Trinitaris (avui Li
ceu). I vejen que els novicis, que jugaven de ve
gades en l'hora d'esbarjo, feien certs senyals als
veins, amb els quals enraonaven de lluny, passant
se la má de cantell pel coll,
donant a entendre que
sabien que hom els volia degollar. I com a nota
máxima de la ferocitat i crueltat especialment de
mostrada per les dones l'any 35, dejen a casa que
les dones feien servir les pintes per a ferir i marti
ritzar els religiosos, horrenda barbarie plenarnent tes
tificada. L'una i l'altra d'aquestes dues notes tra
meses per tradició familiar comproven tant la pre
meditació com la violéncia refinada i recargolada
amb qué s'esbravá, l'odi reconcentrat de la revolució.
És que ni l'explicar una per una les destroces i
pérdues ocasionades pels incendis, ni l'esmentar el
nom i circumstáncieg deis -religiosos que aquella nit
trágica donaren la vida, no abasta a explicar la mag
nitud d'aquell odi ni la magnitud deis sofriments
deis perseguits. Tan patética, si no més, com rema
ció deis frares morts assassinats és la llista copio
sa deis ferits i deis bárbarament tractats. Per aixo
donarem també, en compliment d'una missió cris
tiana, familiar i ciutadana, que convé que passi de
pares a fills, la nota de la iníqua crueltat esmerga
da contra ,els frares perseguits, i els sof riments ma
terials i morals d'aquests, sofriments qué, més o
menys apaivagats, duraren en molts d'ells tota la
resta de llur vida. Oh, que llarg, que dolorós el
suplici deis f rares amagats o escápols deis edificis en
flames, sentint al volt del convent, tallant general
ment totes les fugides, els brams de la fera que pro.
feria horribles blasfémies i amenaces ; l'actitud des
coratjadora de la forga pública que contemplava pas
sivament els atropells i mostrava la complicitat deis
superiors ; amagant-se en indrets els més in
seus
creíbles, perillosos i contraprodnents ; intentant sal
var-se del foc fent acrobácies arriscades
tant com
inversemblants ; refugiant-se de casa en casa dema
nant auxili que moltes vegades els era negat ; ha
'
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d'abandonar els habas eclesiástics i substituir
improvisada indumentaria, sovint irrisória i
humiliant ; permaneixent 'en amagatalls perillosos
voltats de foc hores i hores, com els refugiats als cam
panars del Carme i de Santa Caterina; despenjant
se amb cordes que els escorxaren les mans corn els
del Carme, o passant per una escala de fusta horit
zontal sobre el buit entre finestra i finestra com a Sant
Agustí ; buscant salvació en clavegueres immundes
com a Sant Francesc o en el dipósit clé latrines com
als Caputxins, amagats dins de l'ajgua ,d'un safa
reig com el Pare Sorder, arrupits entre les plantes
i arbres deis horts, on eren percagats amb sanya
com a l'hort de Morláns i l'hort del Carme, on les
turbes anaven a cercar frares amagats com qui va
á cercar fruita o verdura, i enfonsaven sense pie
tat els coltells damunt dels qui descobrien„ amb el
detall que un hortolá cridava als qui a cops de sa
bre mataren un llec agustí : "Aneu amb compte amb
les cols !", que mereixien més respecte que la vida
d'un religiós. 1 als pobres que es trobaven al car
rer, sovint havent-los costat enormement d'arribar
hi, els esperava, si eren descoberts, la persécució
implacable a punxades, a insults, empentes, cops de
puny, cops de pedra, i ferides amb els instruments
vils que empraven sobre tot les dones, veritables
fúries de l'Infern, pintes, agulles i tisores...
Més avall donarem la llista severa dels mártirs,
peró és impossible donar la deis que també sofri
ren martiri. amb ferides i .vexacions innombrables,
la de tots els qui comengaren de tastar aquella nit
el llarguíssim martini moral de l'odi, l'exclaustra
ció, el refugi als forts de les Drassanes, la Ciuta
della i Montjuic, asil precari i relatiu, car les tur
bes roncant rondaven pel def ora. En nom de tots
posarem aquí els de tres frares ferits. En pri
mer terme, el Pare Joan Ferrer, Carmelita Calgat,
que, amagat a l'hort, fou descobert per una turba
de dones que amb tota mena d'instruments l'esco
meteren i li causaren més de trenta ferides, per una
de les quals respirava. Fou recollit rnoribund i dut
a l'hospital, on sana al cap de quatre mesosl peró
quedant senyalat tota sa vida. En sortir-li un tu
mor li eixí
enfora la punxa d'una pinta que duia
clavada en la carn; el coll, el' tingué inflat tota la
seva vida de resultes de les punxades,, i va morir
d'un mal que era reliquia certa del seu martiri.
Aquí veureu el retrat del P. Joan Ferrer, únic do
cument iconográfic deis mártirs del 1835 a Barce.
lona. El P. Valeni Lluch, agustí, el f oradaren arnb
coltells de tal manera que li feren sortir les tripes,
i el frare servita Manan Armengol, perseguit per
unes bruixes, va caure, i una donota grassa li venta
una garrotada terrible al cap, que
el deixa esta
bornit, peró es salva de la mort perqué la punta del
garrot topá contra una pedra.
I ara el quadre d'honor de les gratis víctimes.
He dit que Sant Francesc, per on passá el toro ar
rossegat, fou el primer al qual van encendre les
portes, i es salva per haver intervingut els militars
avisant que a prop mateix hi havia el parc d'Ar
tilleria. Sant Francesc estava situat al capdavall de
les Rambles, al lloc on hi ha avui el Govern Militar.
La comunitat fugí per la cloaca, i es refugia a les
Drassanes, peró un llec, Fra Manuel Pallas, sortí
pel carrer del Dormitori, i davant mateix deis ca
nons que per a fer una comédia de defensa havien
emplagat davant de cán Marc de Reus (després Banc
vent
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d'Espanya), fou mort a punyalades, i tenim amb ehl
la primera víctima del vespre trágic.
El Pla de la Boqueria fou el més eficag centre
de la revolta aquella nit. D'allí partiren les esco
els grans convents propers : el més
en primer rengle, els Trinitaris Des
el lloc que avui ocupa el teatre del Li
ceu. Per diferents raons, el f oc no prengué allí de
seguida i el calaren llavors al gran convent de Sant
Josep, del earme Descalg, a la Rambla del mateix
nom i en el perímetre de l'actual mercat de la Bo
queda. L'església era barroca. S'empraren botelles
incendiáries, tal com avui, i aquell f ou el primer
gran convent cretnat la nit de Sant Jaume. L'in
cendi fou terrible; una gran erupció de flames que
iliumina tota aquella banda de Barcelona amb cla
ror com
de dia. Un senyor que passava hi tira, el
seu bastó, dient! "Ara va bé; perqué cremi millor."
Aquell senyor fgu un dels qui adquirí per poc preu
finques deis frares, negoci lucratiu, i quan fou ric
tingué oratori a casa, en el qual feia dir missa. El
canonge Barraquer relata sobre aquest fet históric
un saborós diáleg (t). De f et, una gran part deis
assaltants anaven per robar, peró, ai!, molts per
satisfer el designi infernal, exterminar els frares.
El Carme Descalg dona una víctima a la fea, Fra
Andreu Ferrer (Andreu de Santa Francisca); f u
gitiu, fou perseguit pels carrers a cops de pedra i
havent-se refugiat a una casa amiga, al carrer Baix
de Sant Pere, prop de Freixures, fou arrencat de
l'amagatall, tirat a terra, i deixaren anar sobre el
seu
cap grosses llambordes. Fou recollít i dut a
l'hospital, on morí de seguida.
Représ el foc dels Trinitaris Descalgos, la turba
penetrá en l'edifici on sonava, com a tots els con
vents amenagats, la trista campana tocant a sometent,
a morts, a socors i auxili. El campaner deis Trini
taris fou atrapat en aquesta feina i el mataren n'en
tre tocaya la campana, a garrotades. Li axafaren el
cap, i quan el van treure, ja mort, sobre una es
cala, un ull u penjava enf ora de Fórbita. Es deja
Fra Josep de Santa Bárbara.
Ai, la collita foita, f ou la dels. Agustins ! Per de
mostrar la covardia deis assaltants, que una acció
levíssima de l'autoritat hauria posat en dispersió,
basti dir que tm frare de Sant Agustí llangá sobre
els primers que s'atangaren a la porta del carrer de
l'Arc un gibrell de ferro que topa contra un fanal
i l'apaga, i aixó féu fugir la turba bo i proferint
grans amenaces contra aquells frares "perqué es de
fensaven". De f et no hi hagué cap Inés intent def en
siu en aquell casal. 1ja nombrosa comuniíat deis
Agustins sois va pensar a fugir, travessant perills
espaventosos. El foc fou tan esgarrif ós que durá
quinze dies, i avui ens cósta de conéixer en la bellís
sima església actual restaurada, la catástrofe de fa
cent anys que ni de l'església ni del convent no en
deixá més que les parets. Els fills d'aquell casal con
tribuiren al cens trágic amb el nombre major de
meses

contra

próxim de
calgos, en

tots

víctimes, puix

quatre els f rares Agustins
primer, Fra Manuel Carrera, corista,
i, segons diversos testimonis que con
seva sang rajava pel canaló fins al carrer.
que f oren

assassinats. El
morí al terrat,

corden,

la

El mataren a cops de sabre o de destral, i diuen que
li tallaren el cap. Aixó també es digué del Pare Ma
nuel Campderrós, deficient mental, que era al llit i

(1)
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P. Joan Ferrer, carmelita cale.at del convent del
del Carme. Havent-se amagat en l'hort, bou descobert per les turbes, compostes
principalment per donotes, i rebé més de trenta ferides a les quals sobrevisqué, peró
el record de les quals (visible especialment en el coll abultat) ,portá tota sa vida. Després
d'exclaustrat bou beneficiat de la Parróquia del Pi. El seu retrat en hábit (del qual és
tret el present dibuix a la ploma) el publica el Dr. Barra)quer, Los religiosos en
Cataluna, tom. II, p. boo. (Dibuix de Joaquim Navas Mateu.)
Un

religiós martiritzat l'any 1835. El

carrer

allí el mataren i decapitaren. De fet, els xicots juga
es despenjaren, escorxant-se les mans, per les cor
ven ah-lb un cap humá que portava corona de frare,
des de les =apanes. El foc del Carme durá tres dies.
la Rambla, davant del Teatre Principal, i també ami) Tres mártirs floriren en aquell casal, i un d'ells, el
un peu, segons
repetits testimonis que l'escrupolós Pare Francesc Cels, de gran categoria. Era vicepro
Dr. Barraquer consigna i confronta. Fra Pere Tusell, vincial, anca de 70 anys, baró de gran talent, pru
refetorer del mateix convent, bu mort a cops de réncia i virtut, i segons testimonis era "potser el
sabre i a trets, refugiat entre les verdures de l'hort
millor frare de Barcelona, i níngú no li volia mal".
de Morlans, i bou als seus botxins que l'hortolá Anava a cercar refugi al domicili de la seva fami
digué : "compte amb les cols!" La víctima més ji lia, i en ésser a la cantonada del carrer d'en Roig,
lustre dels Agustins Descalgos fou el Pare Nicolau les turbes el varen f erir mortalment a ganivetades.
Collell, fill d'Olot, borne exernplar que semblava un Fou portat a les Drassanes amb cinc íerides mortals,
una d'elles al ventre, i es sostenia els intestins amb la
sant, i que, en fugir, bou atrapat al carrer de la Ca
dena, i allí deixat mortalment ferit a ganivetades. má, tot dient serenament i piadosa : "Senyor, per
Tota la nit estigué en l'agonia, i moltíssims testi
doneu-los, que no saben el que fan." Va morir al
monis el veieren i escoltaren el seu trist estertor o següent migdia. El Pare Lluís Nadal, subprior del
ranera. A la matinada una dona bandarra Ii posá fi,
convent del Carme, fou ferit a ganivetades en l'hort
aixafant-li el cap amb una pedra.
del convent on s'havia amagat amb el Pare jOarl
El 'Carme Calçat era un deis millors convents de Ferrer, el del retrat adjunt, que resultá greutnent,
Barcelona, per l'antiguitat, el prestigi i pel valor ar peró no mortalment, f erit. El P. Nadal, recollit per
queológic del temple gótic, (encara que la nau estava gent compassiva, expira en l'hospital. Una altra víc
reformada per dins amb una volta postissa de discu
tima del Cartne fou un corista, Fra Ramon Bruguera,
tible gust neoclássic). Era al carrer del Carme, al que, fugint, fou atrapat per unes males dones arma
davant de la Casa de Convalecéneia. Es distingl des amb emes de tan que se li abraonaren com bar
per la gran disciplina de la seva nombrosa comunitat : pies al davant de l'església deis Angels. Quan fou a
els 70 ó 8o germans que la composaven es posaren terra, aquelles bruixes amb una agulla d'ensacar li
de seguida en obediéncia a l'ordre estricta deis su
feien creus a la corona. Després li picaren el cap
periors. En aquella casa passaren perills terribles. amb una pedra. Molts testimonis el veieren cotn rodo.El nucli més gros deis religiosos, es refugiaren de lava, gemegant en la seva llarga agonia. Hom
el va
rnoment al terrat de l'església cremant, i quan no
recollir i portar a l'hospital, on morí tres dies més
pogueren més, al campanar, voltat de flames. D'allí tard.

El claustre de Sant Francesc. Admirable joiell
gótic que la revolució del 1835 féu desaparéixer, on
la profanació i l'enderroc posterior acabaren la des
trucció intentada per les flames. (Dibuix de J. Renart,
inspirat en la litografla de Parcerissas.)

,,,,

El claustre de Santa Caterina, l'altre tresor d'art

gótic, incencliat la nit de Sapt Jaume del 1835 i enderrocat després. Fou l'estada en vida i el panteó durant
cinc segles, de Sant Ramon de Penyafort. (Dibuix de
J. Renart, inspirat en la litografla de Parcerissas.)

•

.

-

Església de la Mare de Déu del Carme i porteria del cotivent del Carme Calcat,
al carrer del Carrne, incendiats en aquella nit trágica, i enderrocats després. (De
l'obra del Dr. Barraquer, Las casas de religiosos en Cataluna, tom I.) Un altre temple
gótic perdut per sempre.
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Ruines del Convent de Carmelites Calcats de Barcelona

(carrer del Carme). Angle- O. del temple. Aquarella de
Lluís Rigalt executada l'any 1874, abans de l'enderroc de
finitiu. (De l'obra del Dr. Barraquer, Los religiosos en
Cataluna, tom II.)

•

Església de Sant Josep, del convent del Cargue
Descalg, a la Rambla de Sant Josep. Destruit Per
l'incendi la nit de Sant Jaume del 1835. (De l'obra
del Dr. Barraquer, Las casas de religiosos de Cata
luna, tom. II.)

Testimoni sobrevivent de la tragedia. El pentic de l'església de Sant Agustl,
en l'actualitat. (D'una fotografia d'en Ricart, de la collecció de postals Barcelona
antilla )
El convent de Sant Agustí (Agustins Calcats) fou destrult pel foc, aquell vesore
d'horrors;
també incendiada i destruida, fou després reedificada, i és l'actual

magnífic temple parroquial.

1
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tenim temps d'explicar l'assalt i incendi de
Caterina, l'estimat cenobi de Sant Ramon de
Penyafort, on fou malmesa l'església per l'incendi,
i destruida parcialment per les flarnes la venerable
residéncia. Cada any dediquem un record, el dia de
Sant Ramon de Penyafort, al claustre venerable i al
temple magnífic, dit la catedral deis convents, an
tany monument insigne de l'art i de la história, tant
com pena i rojor de galtes fa el seu incendi i ender.
roe posteriror. No hi hagué allí cap víctima, peró un
altre establiment dominic, del qual avui no hi ha ras
tre, oferí un mártir de preu. El collegi de Sant Ra
mon
de Penyafort i Sant Vicens estava situat al
carrer de Sant Pau. El seu rector, era el Pare Segi
mon Riera, gran predicador de sermons
en
catalá
per al poble. Fou mort assassinat, segons indicis, en
circumstáncies dramátiques. Entra a casa d'un bar
no

Santa

-

ber, amic de

la casa, per

a

resguardar-se

ell i dei

xar-hi en dipósit els cabals del collegi. El barber,
que era un judas, acceptá el dipósit, peró es negá
a acollir el religiós, dient que
el comprometia ; tota
súplica fou en va, i el venerable frare trait hagué
de sortir al carrer on fou atrapat per les turbes, que
el varen matar a garrotades, i les últimes paraule.s
que se li Giren f oren aquestes "Verge Santíssima,
aj udeu-me."
Morí també el Germá Campmol, deis Paüls, aquest
si no com a mártir com a soldat. El t Paüls f oren
els únics que es defensaren. El seta eonvent, situal
al carrer d'Amália, és l'actual Presó de dones, i
aconseguiren amb dues escopetes allunyar les turbes,
peró aquell germa llec íou mort d'un tret al cor.
4 frares més, no identificats, donen les llistes i rela
cions del Dr. Barraquer, fins al total de 16, o de 17
si es cornpta un teatí, l'entrada i mort del qual cons
ta en el llibre de l'hospital, o fins 18 segons altres
autors.

Aquesta sang no sacia la fera. Els religiosos que
clesempararen les cases, foren en gran part internats
en els tres forts, com en deien, Drassanes, Montjuic
i Ciutadella, per?) es preparava certainent una greu
conspiració més negra que la primera per a matar
los. Els esdeveniments del 5 agost, amb l'assassinat del
general D. Pere Nolasc Bassa i l'atrocitat comesa amb
el seu cadáver, que fou arrossegat 'com el toro del
dia de Sant Jaume i finalment tirat al foc, i l'incendi
de la fábrica Bonaplata, feren girar el curs i detu
raren

la

iniquitat

monstruosa que

hom

escogitava,

d'assaltar els f orts i fer una degollació de frares.
Aquesta obra nefanda es cometé uns quants mesos
tnés tard, el 4 de gener del 1836, quan fou assaltada,
de nit com sempre, la Ciutadella i assassinats els pn
soners carlins, entre els quals alguns eclesiástics. Ës
la covardia de la f era anticlerical, sempre encevant
se en els indefensos.
Sigui en aquesta nit del centenari l'oració piadosa
el millor acte de la nostra memória fidel, en veneració
deis mártirs de Barcelona del 1835 que donaren la
vida per la causa de Crist i per causa deis vots de 1-t.
perfecció evangélica. Ja farem un altre dia la filoso
fia d'aquest xnartirologi. Ajudeu-nos. rnentrestant,
Reina del 'Carme, vós qui en els vostres dos Carmels
barcelonins collíreu tantes roses de sang en els ver
gers i horts que aquella nit floriren, roses pures i
vermelles, el flaire de les quals olorem devotament
cent anys després, el vespre de la recordanga.
Dia de la Mare de Déu del Carme del 1935.
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Restan deis religiosos assassínats a Barcelona
la alt del 25 juliol del 1835, segons el canonge
Dr.

(Los religiosos

Barraquer.

en

Cataluna,

T. II. p.

691)

Fra Manuel Pallas, Ilec, francisca..
Fra Josep de Santa Bárbara, llec, trinitari des.

1.
2.

calg.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
!o.
u.
12.

13.

Fra Andreu de Santa Francisca, de cognorn
Farré, carmelita descalg.
Pare Nicolau Collell, agustí calgat.
Pare Manuel Campderrós, agustí calgat.
Fra Pere Tussell, Ilec, agustí calgat.
Fra Manuel Carrera, corista, agustí calgat.
Pare Francesc Cels, carmelita calgat.
Pare 'Lluís Nadal, carmelita calgat.
Fra Ramon Bruguera, corista, cairmelita calgat.
Germa N. Campmol, paül.
Pare Segimon Riera, dominic.
El qui f ou assassinat a l'entrada del carrer de
'-

l'Hospital.
qui fou assassinat al carrer del Cali.
15.
qui fou assassinat enfront del teatre Prin
cipal en els bragos de l'oficial Sr. Moradillo.
16. I un altre'que morí el dia següent en ésser con
14.

El
El

duit

a

les Drassanes.

Les dades i circumstáncies de cada una d'aquestes
són abundosament documentades en els llocs
respectius de l'obra del Dr. Barraquer (Vol. Hl.
Peró el mateix autor omet de posar a la llista un
altre religiós amb corona petita (go que permet a l'in
morts

vestigador conjecturar que probablement es tractav.a
d'un teatí) l'entrada i la mort del qual consta en el
llibre de l'Hospital amb data 26 de juliol, segons re
lació en la pág. 664 de l'esmentada obra Los religio
en
Cataluna. Així serien 17 els frares assassi
nats, xifra que s'acosta a la de 18 donada per altres
sos

autors.

Liísta deis convents de Barcelona segons l'ordre
amb qué en parla el Dr. Barraquer amb intlicació
del succeit la nit del 25 julio! 1835.

Sant Sebastiá (Caracciolos, Plaga d'Antoni López).
No fou atacat. Els religiosos l'abandonaren.
La Mera. No fou atacat. Els religiosos fugiren.
Sant Francesc. Fou comengat de cremar (es deturá
el foc per raó del veinatge amb el Parc d'artille
ria). Els frares fugiren i un f ou assassinat.
Santa Mónica (Agustins descalgos). No fou atacat.
Els religiosos fugiren.
Trinitaris descalços [Liceul. Incendiat i destruit to
talment. Un religiós mort assassinat.
Sant Josep (Carme descalg) rBoquerial. El primer
deis incendiats. Fou destruit totalment. Un frarc
mort.

Agustí (Agustins descalgos). Incendiat i clestrult.
(Anys després fou reconstruida l'església.) Qua«

Sant

tre frares morts.
Carme Calçat (Carrer del Carme). Incendiat, des
truit i anys després enderrocat. Tres frares morts.
Bonsuccbs (Servites). Fou intentat incendiar i s'evi
tá el foc. Els frares fugiren.
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sembla que fos atacat.

Collegi de Sant Vicens Ferrer i Sant Ramon de Pe
nyafort [carrer de Sant Pau]. No fou cremat,
peró fou assassinat un religiós.
Totes aquestes cases sense excepció foren aban
donades pels religiosos.
El saqueig f ou general, i les que no el sofrire,
f oren l'excepció. De tots els edificis s'incautá l'auto

ataca.

ritat.
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Movímeni carólíc
Catalics al poder. —1,'interessant revista Vie Ca
del dia 29 del passat mes de juny dedica.
un mapa : Catdlics
al
un interessant article amly
poder, ainb el gráfic de tots els pisos on els ca
tólics ocupen el poder o hi participen. Excepció feta
de França, Anglaterra i els paisos escandinaus, p?r
tota l'Europa central, meridional i occidental, els ca
tólics intervenen més o menys al govern deis paisos.
A la Vegada aquest número interessantissim dedica
articles al diferents paisos on els católics són al po
der: Slies Baussart parla de l'experiencia belga sota
el govern format per Van Zeeland; Hubert Beuve
Mérie parla de Txecoslováquia i del sacerdot Sra
mek cap del partit popular; Serrarens, secretan i g?neral de la Confederació de Sindicats cristans, parla
de la intervenció deis católics en el govern d'Ho
landa; Romain Frisch dedica uninteressam article
a l'estat exemplar d'Austria arnb una constitució in
formada per l'eSperit de la "Quadragesimo anno"
a les grans figures de Seipel, Dollfuss i Schuschnigg;
les lliçons d'Itália són estudiades pel gran sacerdot
fundador del partit popular Don L. Sturzo ; el do
minicá A. Delorme reporta les lliçons d'Alemanya
amb un record als cancellers Wirth i Brüning, els
dos grans estadistes católics; Lluís Terrenoire de
dica un magnífic article a l'universitari católic 1 dic
tador de Portugal Oliveira Salazar, aquest cap del
.govern d'un país que s'ha recobrat i que té una vida
idalica en mig deis greus problernes que agiten l'Eu

'tholique

,
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diar, sense persistir.
Collegi de Sant Angelo (Carmelites calçats) [actual
la Guárdia civil de la Rambla]. No
caserna de

f ou incendiat.
Santa Caterina (Dominics). Incendéat, parcialment
destruit. Immediatament enderrocat.
Sant Francesc de Paula (Mínims). No fou incendiat.
Els frares fugiren.
Sant Vicens de Paül [Presó de dones]. Fou atacat
i defensat a trets. •LIn frare mort.
Sant Gaictá (Teatins). No fou atacat. Els frares fu

rs.t

L

Sant Felip Neri. S'intentá incendiar sense persistii.
Sant Pau del Con], (Benedictins). S'intentá incen

Caputzins [Plaga Reial]. Fou intentat cremar, peró
s'evitá l'incendi. Fou enderrocat després.
.L.ct Trinitat (Trinitaris calçats) (Sant Jaume). No

giren. (Probablement un d'assassinat.)
Sant Cctmil ae Lelis (Agonitzants). No f ou
Els religiosos fugiren.

A

S

Robles i del seu partit, en parlar del redreçament
católic d'Espanya. És que de fet, un i altre ens sem
blen sinó els detentors exclusius. almenys els repre
sentants que expressen més fidelment la doctrina ca
tólica social en el treball de restauració nacional;
que creiem que són els que prometen millors espe
rances per a un esdevenidor millor".

Tresorde la ~gua,
de les Tradlelons 1 de
la Cullura popular,

Calalunya

de

per A. GRIERA
Aquesta obra apareixerá en ,vo
lums d'unes 300 págines; l'obra
fará uns deu volums, i es publicará
a raó de quatre volums per any.
El preu de cada volum será d'unes

30 pessetes

El primer volum consta de 342 pá
gines, i comprén els mots A-Mojes.
Acaba de publicar-se i s'ha posat
a la venda al preu de

pessetes

30

ropa.

Mereix singular menció l'article sobre l'esforç de
redreçament católic d'Espanya on és posada en gran
relleu la figura del cabdill Gil Robles i de la política
del seu partit la CEDA, par,tit marcadament social
que té enfront partits de dreta sense masses populars
i els partits d'esquerra. En parlar del partit de la
CEDA l'articulista diu: "potser algú s'estranyata
que fixem la vista d'observador

en
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Carne! seimanal
El panorama polític actual.
Les Corts,
durant aquestes setmanes ultimes, han volgut des
mentir aquella nota d'inactivitat amb que havien es
tat, potser amb raó, qualificades, i s'han apressat a
donar pas a molts pro jectes de llei que el Govern
presentava com a indispensables per atendre les ac
tuals circumstáncies, de necessitat más o menys mo
mentánia o més o níenys duradora.
Alguns d'aquests pro jectes, avui ja lleis, són de
força transcendencia; deixant de banda el Pressu
post, sempre necessari i en el qual es comenca una
política de sanejament financiOit's'ha aprovat la re,‘
forma deis Jurats Mixtos, que pot ésser transcen
dental per a la vida social del país, convertint en útil
i necessdria a la pan social una institució que fins
ara no és, en ínolts casos, más que un niu de buro
cracia i fins más aviat un instrument de pertorba
ció. S'ha aprovat aiximateix una llei de regim, de
voluntariat en rexercit, que pot determinar una re
baixa en el Pressupost de Guerra (avui dissortada
ment en creixement formidable a tot el món) i fins
un remei contra ratur forçós, ja que
permetra a
moltS parats trobar una situació per atendre les se
ves
despeses, dins l'exercit voluntari. S'ha aprovat
també el pro jecte contra ratur involítntari, i encara
altres de rn,enys transcendencia, perd igualment im
portants per a la vida econbmica del país.
En el moment d'escriure aquestes ratlIes hi ha en
pla de discussió el pro jecte anontenat de Restric
cions, de raprovació del qual el Ministre de Einan
ces fa qüestió de govern, car diu que de la seva
pos..
sible aplicació depen gran part del pla financer de
sanejament que s'ha proposat. Aquest projecte dóna
am pies facultats al Ministre per
a recluir cárrecs
(sense perjudicar mai interessos legalment adquirits
en els cossos de rEstat) per a reduir sous,
sobretot
en organitzacions crescudes al
voltant de l'AcZinis
tració Pública, per() amplament deslligades d'ella en
el seu funcionament i les seves inversions, etc. El
pro jecte, doncs, ens sembla ben orientat en principi
i digne d'ésser amplament discutit per les Corts
d'ésser aprovat quan arribi el torn i les Corts l'ha
gin estudiat o retocat com calgwi.
Pera el pro jecte sembla haver trobat una forta
oposició. Hi ha molts organistnes autdnoms de l'Es
tat que avui funcionen admirablement dins la scva
autonomia i que es tem que puguin funcionar ma
lament quan les intromissions ministerials siguin ex
cessives. Hi ha altres cossos que s'espanten per la
sort que puguin córrer les dietes i sous, que ara s'hi
cobren amplament, etc. És a dir, els interessos creats
es resisteixen; uns amb raó i
craltres sense tanta
ni gens de raó, Pero, iés suficient aquesta resis—
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tencia per a denegar al Govern aquella amplitud que
diu que ha de menester per a fer front a les ne
cessdries economies dins l'Estat?
„Nosaltres creiem que tots els interessos es po
drien fácirment conciliar, donant al Ministre les fa
cultats necessdries .per a fer economies i reorganit
zar organitzacions autonamiques, sense que
en
pu
gui patir l'autonomía d'aquestes, sobretot en el que
es refereix al seu
funcionament. És qüestió única
ment de trobar la fórmula que concilii ambdues
orientacions, fórmula que no ens sembla massa di
fícil ni excessivament complicada. I a l'últiní, aquest
será el camí que probablement s'haurd d'emprendre
per arribar al resultat indicat; el que no es pot fer
és ref usar al Govern un mitjá de fer economies en
les despeses de l'Estat ni de tallar abusos en les
organitzacions autondmiques (en aquelles en que n'llt
hagi). Tothom está d'acord en el principi; manca

nomás que aquest es concreti arribant a la solució
d'harmonia desit jada.
I un cop aprovada aquesta llei, ?que passard?
Probablement vindrd el tancament del Parlament, ja
que no es pot negar que la seva tasca én aquest
moment és fortament penosa i que havent de re
prendre les seves tasques al mes d'octubre cal dei
zar ara espai al Govern per a preparar la tasca le
gislativa que llavors li haurd de sotmetre, al ma
te& temps que els diputats retornen als. seus distric
tes

a comen

sap quan
sa

aviat,

çar

a

vindran,

preparar

i
certament.

no

unes

és que el

eleccions,...

que

país les desitgi

qui

mas

Els pro jectes de reforma de la Reforma agraria
i de la llei electoral haurien d'haver estat aprovats,
sobretot perque el primer contribuiria fortament
valoritzar la propietat agrícola de casa nostra i el
segon perque hauria d'ésser llei per a prevenir qual
sevol eventualitat. Perd si la llei de Restriccions tro
ba massa obstacles i fa allargar massa la discussió i
aprovació, no esperem que aquells altres pro jectes
hagin de trobar el pas lliure com seria convenient
per tant, que siguin aprovats abans de les vacances
parlamentáries que a aquestes hores tots, majoria i
minories, desiten.

Aquest número ha passat
per la

ACCIONI A TERWINI
DePebra st Ti7
1#rm"éanrra-" I.GOMIS Corredor
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La Comissió d'Extensió d'Ensenyament de l'..As
sociació de Graduats i Alumnes de l'Escola Social
de Barcelona, publicá oportunament el Programa, per
cert interessant, de les converses de carácter social
que han tingut lloc en el seu ,domicili, a cárrec de

competents professors.

La premsa católica de Barceloha, secundant els

—

esforços del seu savi i zelosíssim. Pastor, malda al
tra vegada a favor de les Escoles Católiques que en

falta fundar en aquesta Ciutat si es vol de ve
problema sigui ben resolt.
res que aquest vitalíssim
No n'hi ha pas cap de tnés urgent i important.
L'Escola del Treball obrí la inscripció a la ma
trícula per al Curs 35-36 del Preaprenentatge per a
nois de més de 12 anys.
El Ministre del Treball parla deis projectes
que té entre mans: Reforma dels Jurats Mixtos ;
Tribunals corresponents ; Consells del Treball;
Llei d'Associacions; Direcció General de Sanitat,
etc... .Massa projectes i poques realitats.
Es descobreix a Barcelona una impremta clan
destina on s'editava molta pornografia, a mlís de
fer-s'hi tot llinatge de propaganda anarquista.
Per dimissió del Delegat especial del Minis
teri del Treball a Catalunya, senyor Batalla, es fa
cárrec de la Delegació el seu secretan i senyor Ugar

cara

—

—

—

te.

A Novallas (Saragossa) un grup de socialistes
escomet a trets la guárdia civil i altres persones de
dreta i causa dos morts i alguns ferits.
Es confirma que a Badajoz es paguen jornals
de fam als segadors "perqué la collita és curta". El

admet aquesta excusa i fa bé.
senyor Portela declara que la si
ministre
El
tuació a Espanya millora i l'esclevenidor es mostra
falaguer. Comenta el ressorgiment económic de Ca
Govern

no

—

talunya.

catedrátic

de la Universitat Central i emi
nent socióleg, senyor Severí Aznar, ha inaugurat el
cicle de conferéncies de l'Institut Social Obrer amb
el Subsidi Fa
una conferencia notabilíssima sobre
miliar, que va atraure l'atenció deis elements que
s'ocupen a Madrid de qüestions socials. Parla, tam
bé, aprofitant l'ocasió, de les reivindicacions que han
de figurar en els Programes del Sindicalisme cris
tiá.
—

El
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El Consell Superior de la Cooperació es re:
uneix aclaparat per un despatx enorme d'assumptes'
que demostren la importáncia extraordinária de la
-

NOiladrí

O

-

Cooperació a la nostra terra. Cal, peró, evitar un
monopoli que podria perjudicar-la.
Pren increment el rnoviment popular de reivin
dicació, a favor dels seus fundadors, del gran pa
lau d'ensenyança del carrer de Casp, d'on tantes
institucions socials brotaren a favor de l'element
obrer i del poble veritable. Ja es fa esperar massa
un acte de justicia i de desgreuge i gratitud a l'es
tol d'apóstols que ha florit en aquelles aules tan esti
—

mades a Barcelona.
—El Ministre del Treball recomana als seus De
legats que vigilin amb tot zel el compliment de la
legislació obrera i castiguin el seu incompliment.
Es recomana per la F. A. E. la més exacta i
completa estadística de les escoles i eis alumnes que
les f reqüenten arreu d'Espanya, per tal de poder
treballar millor en la gran empresa de salvació na
cional per mitjá de l'ensenyament católic allí on
-

—

calgui.
Preocupa, el conflicte de la Unió Industrial
Cotonera pel gran nombre d'obrers que han de ro
mandre en atur f °Nos, aprofitat dels elements ex
tremistes per llurs propagandes perverses.
Les Corporacions oficials que durant el bienni
expulsaren les monges dels Asils i cases de bene
—

lloc,. declarant-les
van restituint-les al seu
insubstituibles. El poble és el qui en rep el bene
fici.
La Voz Obrera de Múrcia, órgan deis obrers
católics d'aquella provincia, denuncia al Delegat del
Treball una fábrica de confeccions de roba on sois
s'abonen a les obreres 4.25 'pessetes per cosir una
dotzena de camises, posant-hi, a més, la máquina
i el fil.
—La Gaceta publica alguns Decrets retornant a
la Companyia de Jesús part deis seus béns, que li
f oren robats en temps del bienni.
Han estat posats en llibertat provisional tots
els encartats per la introducció fraudulenta d'armes
vapor "Turquesa".
a Sant Esteban de Pravia i en el
Les Corts aproven el projecte de Llei d'Au
xili als bladers que no poden vendre la collita de gra
de l'any passat i tenen al damunt la d'enguatiy.
Es comenta la resolució oficial que ha posat
en llibertat individus caracteritzats per la llur bar
bárie, en les hecatombes asturianes.
ficencia,

—

—

OSTRAINA

El millor reconstituent orgánic. Preparat amb la
part calica de l'ostra. RIC EN FOSFATS. Especial
per als vells i nens i molt eficaç en la neurastenia
cerebral, anémia, tuberculosi i malalties deis ossos.

Laboratori: Casa Santiveri, S. A.

Call, 22- Calmes, 5 Trafilgar, 7 Mallorca, 247

BIOSER
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població, les lluites deis lliurecanvistes i
els primers sotracs que va rebre reconomia liberal
amb la intervenció deis intellectuals a favor de la
classe obrera.
Per un ordre polític i econamia per Jaume Carrera
Un cop ha fet desfilar davant els ulls del lector
i Pujal. Próleg de Bartomeu Amengual.
els f ets més interessants esdevinguts a França, a
Anglaterra i a Alemanya, on hi hagué una pléiade
A la nostra terra, on la vida social és tan intensa, de pensadors que van saber
plasmar l'ideal polític
es publiquen poquíssims llibres
destinats a orientar germánic, exposa en el capítol V les doctrines que en
el poble. Sovint sentiu def ensar o refusar doctrines
aquests darrers témps han intentat capgirar el món.
que no són compreses. Quants són els ciutadans Els marxistes i els anarquistes són
els qui han per
que podrien f er-nos una definició justa del que és el
torhat la pau de tots els pobles. Aquest capítol el
socialisme i del que és el comunisme ? Quants són considerem el més interessant de tots, perque hi
són
els qui podrien dir-nos l'evolució que han sofert del exposades les doctrines utópiques
que han fet un
segle XVIII ençá, les doctrines socials i económiques gran mal a la classe obrera de tot el món. Ha
estat
que apassionen els homes ?
una mena de xararnpió que han
passat els obrers
El llibre del nostre estimat amic senyor Jautne de tots els paisos. Tenim la seguretat
que, si els ob
Carrera pot prestar un gran servei als qui vulguin cecats que s'entesten a def ensar
el marxisme, lle
coneixer l'evolució i la trajectória que han segttit geixen l'obra del senyor Carrera, en
la equal són ex
aquelles doctrines. En el seu genere, és el millor lli posacles totes les doctrines amb una gran serenitar,
bre que s'ha publicat a Catalunya i potser fora
hauran de reconeixer que han fracassat sorollosa
Ens trobem davant d'una obra difícil d'extrae
ment. En aquest capítol trobareu una exposició molt
tar, perque és tan densa d'idees i está tan ben estruc
clara i feta che ma mestra de la teoria del materialis
turada, que per a tenir una idea del seu valor s'ha me históric i de la táctica de la lluita che
classes que
de coneixer íntegrament. De seguida us donen comp
va preconitzar Marx per aconseguir
que esclatés la
te que el seu autor no és un improvisador, sitió un
revolució sócial. És un deis capítols que posa més de
home d'estudi que coneix profundament els probl-t• manifest l'habilitat, el talent i la competencia
del seu
mes socials i económics. Ha tingut l'ha bilitat de do
autor. Trobem molt encertat que exposi també les
nar una visió
sintética del moviment obrer contem
idees deis anarquistes de més relleu d'aquella época.
porani i d'exposar amb una gran claredat les doctri
No podria mancar en aquesta obra un capital con
nes que han provocat arreu del món les grans con-:
sagrat als escriptors católics i a l'exposició de les
vulsions socials.
doctrines de l'Església. El senyor Carrera demostra
El senyor Carrera no ha volgut adoptar la po
un profund coneixement en aquesta materia.
Horn
sició del polemista que refuta amb vehemencia les endevina de seguida que ha llegit
les obres de les
doctrines deis adversaris, sinó la de l'expositor qw.; gratas figures del catolicisme social i
que coneix el
amb una gran serenitat d'esperit fa desfilar davanc moviment católic que es va iniciar
arreu del món en
de nosaltres tots els fets que ens han portat a l'u.- publicar-se l'encíclica "Rerum Novarum"
del Papa
tual estat de coses. Ha tingut l'encert d'exposar Lineó XIII. Si féssim un parallelisme entre les cató
fins les doctrines Inés utópiques. No és, dones, el se
lics i els homes que són esmentats en -els altres capí
nyor Carrera un combatent, sinó un expositor ad
tols, veurlem la tasca constructora que han realitzat
mirable. No creieu, peró, que no combati les teories les figures de més relleu del catolicisme. No cal
fer
i les doctrines que han pertorbat tantes intelligen
constar que tot el que s'exposa en aquest capítol és
cies i que han causat tants d'estralls en el món so completament ortodox, perque el senyor
Carrera
cial.
és un escriptor olvent que sap el que diu.
En la introducció dóna ja una llançada al libera
És impossible anar extractant totes les matéries
lisme económic que es preocupá poc de les conse
que conté l'obra del notable periodista. Creiem que
qüencies socials de la nova civilització industrial. els comentaris que hem fet bastaran perque els nos
Amb una gran justesa posa de manifest les seves tres lectors tinguin una idea de la válua del llibre
i
f anides. Es declara partidari d'estructurar l'Estat amb perque comprenguin que és una obra indispensable
institucions que estiguin d'acord amb la capacitat del per a coneixer l'evolució que han sof ert les doctrines
poble per a regir-se. Desitja un sentit de disciplina socials.
social que eviti la confusió de poders entre els órgans
Molt ens plauria que adquirissin aquesta magní
legislatiu, executiu i administratiu. I perque hom no fica obra totes les entitats católiques de Catalunya.
digui que té una visió f eixista de l'Estat, s'apressa Una obra tan documentada i tan ben escrita no pot
a manifestar que
l'estructura que proposa no és la mancar en cap biblioteca. Caldria també que l'adqui
que ens ofereixen alguns palsos amb el nom d'orga
rissin els joves que formen part deis cercles d'Esturli
nització corporativa o de dictadura del proletariat. i els propagandistes que donen conf erencies de carác
Comença, corn és natural, explicant les conseqüen ter social.
cies que van tenir els invents mecánics del segle
Si el senyor Carrera ha fet un gran esf orç per á
El canvi, com fa observar molt encertadament, no publicar aquesta obra, i ha sabut donar-li tant d'in
fou sobtat, sinó que tingué una llarga evolució. És terés, és natural i lógic que sigui rebuda amb simpa
força interessant l'exposició que fa deis homes de tia i amb entusiasme. Cal estimular els qui treballen
França del segle xviii, alguns deis quals, sense do per la nostra cultura i els qui fan conéixer les doc
nar-se'n compte, van preparar l'esclat de la Revoln
trines que poden portar la pau als pobles trasbalsats
ció francesa. Després de demostrar com els homes de per les f ortes convulsions socials. L'obra del senyw.
la Revolució van capgirar l'ordre de coses existent, Carrera, obtindrá, segurament, un gran exit, perque
dóna una visió molt justa del que passava a Angla
els llibres ben f ets aconsegueixen imposar-se.
terra, on persistia l'esperit tradicional. Exposa ami)
una gran claredat la teoria de Malthus sobre l'aug
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TEMPORADA DE VACANCES
LECTURES RECREAT1VES
COL•LECCIÓ ROSELLES:
I.

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

II.

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

=
=

-

-

-

III.

=
=

Fabiola. Adaptado catalana de Joan Puntí i Collell, Prev., amb illustracions de
J. Junceda. 3'50 ptes. En tela, 5 ptes.

-

IV. Rondalles. Vol. I. Original d'Esteve Casaponce, Prev. Illustracions de J. Junce
da. 2'25 ptes.

-

=

V.

Rondalles. Vol. II.
ceda. 225 ptes.

VI.

La

Castanyada. Vol. I.
tracions de J.

VII.
VIII.
=

IX.
X.

=

XI.

de «Bons Costums Catalans»,

original

de M. B. Illus

Vinyals. 2'50 ptes.

original

de M. B.

Nadal. Vol. III. de «Bons Costums Catalans», per M. B. Illustracions d'A. Utrillo.
2'50 ptes.
Els Reis. Vol. IV. de «Bons Costums Catalans»,
d'A. Utrillo. 2'50 ptes.

original

—

de M. B. IPlustracions

Els tres tombs. Vol. V de «Bons Costums Catalans», original de M. B. 'Ilustra
cions de J. Vinyals. 2'50 ptes
El

XII-XVI.

XVIII.

d'Esteve Casaponce, Prev. IPlustracions de J. Jun

La Fira de Santa Llúcia. Vol. II. de «Bons Costums Catalans»
It lustracions de J. Vinyals. 2'50 ptes.

dijous
cions

XVII.

Original

—

gras. Vol. VI de «Bons Costums Catalans», original de M. B. 'Ilustra
d'A. Utrillo. 2'50 ptes.

Historietes exemplars. Originals de Josep M. Folch i Torres.11.1ustracions
de J. Junceda. Cada volum, en tela, 3 ptes.; en cartoné, 2'50 ptes.

Eustaqui. Llegenda

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

Faules i slmils. de Jaume Collell, illustrades per A. Utrillo. 1'50 ptes.

—

=
—

=

—

=
=

—

4144144144444.444444444411

Llegendes muntanyenques,

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

Rondalles Catalanes. Originals de Mn. E. Casaponce, Mn. J. Puntí i Mn. J.
de 32 págs., cada un. 30 cénttms per llibret.
Tradicions

págs.

Verdaguer.

Senyor

Fruits

XIV. llibrets

Religloses

de Catalunya. Per Agna de Valldaura. IPlustracions de J. Junceda. Dos
llibrets de 32 págs., cada un. 30 géntims per llibret.

Memóries d'un cabaler, per Jaume Raventós. IPlustracions de J. G. Junceda. 439
tega, 3 ptes.; en tela, 5 ptes.
El

30 céntims.

págs.

—

En rús

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

prlmerencs. Vides de Sants
de J. Rapsomanikis i F.

la infantesa i joventut, per Mn. J. Anderiu, Prev. IPlustracions
Guerrero. 225 págs., en cartoné, 2'50 ptes.
en

=
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CASA ROSICH
Cenfral: Ronda de Sant Pere,

7- Tel. 19923

Sucursal núm. 1:

Avinguda Portal de !'Angel,

25

-

Tel. 19613

Sucursal núm. 2:

Tapineria,
Hules

33

-

Tel. 12940

Plomers

t

Linóleums

e

—

BARCELONA

Impermeables
Aspiradores

DESSU CDA DO

e

Aquesta casa té Installats ele aparells Obsequts Fantasi o;
Un obsequi per cada 5 pts. de la seva compra; hi ha obsequls

RS

El més extens i variat assortit en models
diferents en qualitat, forma i tarnany
als preus més económics.

ele cllents obtenen
per valor de 40 pis.

1,11.111.11111111111_111111~11.1¦111JUIJLILLIJIJULI

Unes aigetes excepcionals
i per les

per la seva composició
famoses propietats terap'eutiques

seves

Balneari TERMES ORION
SANTA COLOMA DE
Malalhes del sistema nerviós
Artritisme 1 Reumatisme.

1

de la circulació. —Hiperiensió 'arterial; apoplexia.—
Processos quirorgics,
Malalties de la dona.

Temporada: del
BEGUDA: AIGUA
ATENES A. G.

—

Escorial,

135-147.

—

FARNÉS
—

15

de maíg al 31 d'octubre

ORION

Tel. 78372.— Barcelona

•

ooviagnmon
o anó hiva
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