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Economía dirigida

o

Fa trenta anys que ningú no dubtava, que r econo
»lime liberal havia fracassat al món. La llaita per la
Vida, en el terreny individual, i la lluita de classes,
en el camp social, deien prou coi,» l'economisme libe
ral havia caigut definitivament al món i que un nou
ordre de coses s'anava a implantar. Ningú
ya, llavors, manifestar-se com incorporat

económico-liberals i

gislació

fisiocratiques.

del treball i

'ningú

no

la

gosa

no

escoles
Apareixia la le
a

refusava

com

protectora dels febles i instauradora d'un ordre
cial más

a

so

just.

Després de la gran guerra, la intervenció estatal,
iniciada totjust amb la legislació protectora del tre
ball, arribó a termes d'un proteccionisme extremat,
l'Estat
Procluir

entró
un

en

nou

tots els ordres de la vida

Hgim político-administratiu

fins
a

a

tot

a entrebancar les lleis de l'economia,
oguelles lleis que, segons Bastiat, deriven de l'harmo
nia entre les coses espontániament, naturalment.

arrea i

Núm. solt, 25 cts.

fins

unit a les noves necessitats, a ratur forlós
Provocat en gran part pel nacionalisme econamic i el
creixement formidable del maqwinisme, féu bon xic

anguniosa la situació deis ciutadans davant les intro
nússions de l'Estat, i más de quatre veus s'alçaren
demanant el retorn al lliure joc de les lleis econbmi
ques
fins es presenta altre cop la solució liberal
'T'In una mena de remei per atenuar els mals, amb
tot i el seu fracas de molts pocs anys abans.
1 ara són uns quants els erudits que parlen d'eco
nontia liberal i d'economia dirigida, acceptant els be
nefiris de l'una o de Ultra, tot i no veient que la
solució no rau en una ni en l'altra, sinó en el que
aonstitueix el veritable pensament i la pedra lona
"l'ental del pensament social cristia; la corporació
Professional, reguladora de la vida económica amb

economía
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les lleis internes dictades per ella i amb el

mínimum

d'intervenció de l'Estat.
Amb aquesta solució es fan possibles les hanno
nies entre la llibertat económica ben entesa i
ne
cessciria regulació de la vida económica, regulació no
derivada directament de les esf eres estatals, sinó fila
del propi sentit intern de la corporació, ja que nin,gú
com aquesta pot conlixer les seves necessitats i l'or
ganització que cal donar-se per atendre-les.
Els qui escateixen, dones, el joc de les escoleseco
nbmiques polaritzant-les només que entorn d'un Es
tat controlador, en mans de qui es posen tots els res
sorts, i d'uns homes que cerquen moure's lliurement
en la seva esfera própia d'acció, obliden tristament
que entre un i altre element es troba la corporació
professional, que si avui no constitueix una realitat
entre nosaltres, dia vindró en qub la constitueixi,
com en altres temps l'havia constituit. I llavors, amb
el fre tIcnic i coneixedor de les respectives necessi
tats, imposat per la corporació, resultará controlada
l'economia sense necessitat d'haver de recórrer als
poders de l'Estat, tot i tenint present que l'Estat és
rórgan coordinador general, perd no amb les mans
absolutament lliures, sinó prbviament orientades pels
acords d'organitzacions professionals i ben coneixe
dores de la realitat de cada estament.
Economia liberal o economia dirigida, dones?' Re
sultaria equivocat el plantejament del problema en
aquests termes. Cal plantejar-lo recordant que ni la
llibertat económica ni la direcció de l'Estat ho són,
tot, sinó que entre una i altra hi ha un tercer terme,
que és on radica precisament la clau de l'esdevenidor
i de la nova—i al mateix temps vella— estructura
de la societat constituida segons el pensament cristió
de la "Quadragessimo anno", entre altres documents
autoritzats.
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Si ens posávem a escriure tota la história de Mar
cellí Reixac cabria en una planeta de paper, perqué
petit
tot plegat no tenia res de particular. Quan era
perque
pare
vella
el
de
la
ciutat
pels
carrers
jugava
treballava de paleta i la mare feia f cines per cases
riques. Quan era més grandet anava a estudi, al de
més a prop de casa seva, i els diumenges acompanya
Comunió, quan
va la mare a missa. Feta la primera
allunyar
de
la missa, deis
tenia ja onze anys, es va
seguir
el
seu pare que
l'església
per
capellans i de
f eia igual. Al costat del pare aprengué l'ofici de pa
leta, i amb els amics, a les dues tavernes de la bar
riada que E serviren d'escola complementária, llegint
"Trabajo y Libertad' es va anar indigestant amb les
do'ctrines pseudoredemptotes del socialisme. Es va
trobar casat que no se'n `va adonar, per l'església i
amb totes les de la llei, amb una bona dona temo
va contradir ni una
renca i acovardida que mai el
mica així com la punta del dit.
Marce•lí Reixac no renegava pas gaire; jo no diré
pas que mai. Ara que s'havia apres tot el .1éxic de
paraules grolleres que soviut f eia servir per estemor
dir la seva muller i per alternar en igualtat de ca
tegoria arnb els seus companys. La veritat és que no
tenia cap mal record deis capellans que no E havien
f et cap mal, peró a estones amb els amics en mal
parlava perque era com una moda entre els seus, més
arnb la llengua que amb el cor.
En una certa ocasió va sentir tres o quatre ser
el miracle
mons d'un celeberrim missioner que feia
d'omplir de gom a gom el gran temple de la ciutat
i de f er-se sentir per la rádio de mig Catalunya.
?Creureu que va rebre una sotragada en el seu espe
rit i va restaurar en la seva meminia el Pare-nostre
i el Crec-en-un-Déu que tenia ben oblidats? És ben
cert que així va ser ; peró el trasbals va durar poc..
Només dos diumenges seguits va anar a missa i prou.
No va arribar a confessar-se. Si haguéS f et aquest
pas ja hauria estat una altra cosa; passat el pont
s'hauria trobat a l'altra banda ; peró no el va passar
i el caliu aviat es va tornar cendra i la cendra poc
va tardar a ser escampada.
I prou. Aix6 és tot. Pel demés, treballar, i més
treballar (cal f er constar que Marcellí Reixac era
estalviar alguna coseta per un
un bon treballador) i
o
de
mala
sort.
cas de malaltia
D'ença que es va casar que vivia al carrer d'Es
polsadors, número quatre, primer pis i allí va cau
a agafar la pa
re malalt per no tornar ja mai més
paleta,
tenia
tres amigues
del
La
Llúcia,
muller
leta.
que l'ajudaven, l'aconsolaven i u f eien companyia

a

estones. Passats

vuit dies de malaltia, el metge,

sentir la sentencia:
El malalt segueix pitjor. La inf ecció va enda
vant i no hi ha res que l'aturi. Es pot resoldre trá.gicament en tres o quatre dies. Si vostes tinguessin
intenció de sagramentar el malalt ara f ora hora
—

oportuna.

Sagrarnentar el malalt! Aviat está dit; ?per?) qui
posará el cascavell al gat? Ben mirat tocaria a la
Llúcia ; peró, pobreta! si no gosa a piular ! Vetllar,
treballar, no dormir ni menjar... aix6 prou... pero:,
acostar-se a l'espona del llit del malalt per dir-li
"Marcellí ; aixó no s'adoba... me'n vaig a cercar el
vicari perque t'hi ajudi amb oracions i bons consells",
d'aixó la pobra Llúcia no n'era capan. La Margar
da, la Caterina i la Rosa tingueren sessió

secreta

complet

per

convingueren que calia f er els
conspirar. Les
impossibles per f er saáramentar en Marcellí i tarnbé
que es tractava d'un cas difícil en qué s'havia de
desplegar una alta política. Després d'una hora de
discutir adoptaren un sistema que la Margarida s'en
carregaria de proposar al senyor vicari de -la parró
quia.
Mossén Joan; es tacta d'un cas dels més enre
vessats. Tenim un máalt incrldul, renegaire i menja
capellans. La seva muller no gosa pas a parlar-li de
sagrarnents ; per& si voste ho volgués probar... Sap
qué es podria fer? Voste hi podria anar. Truqui a
tres

la porta. Obren. Davant mateix de la porta del pis
hi ha la de la cambra del malalt. Ja mirarem que si
gui oberta. Voste entra i fa com si s'hagués equivo
cat i pregunti per la Margarida, la veina de la sego
és una servidora. Per') ja que es troba
na porta que
davant d'un malalt per equivocació, no es pot pas. es
a
tar de preguntar qué tal i com va i oferir-li que
fa
li
segona
vis:ta
tornará
veure
i
a
la
a
la tarda el
el' sermó i Déu sobretot... que Déu E toqui el cor
que li giri com una mítja si cal.
Molt bé, senyora Margarida ; Déu E pagui la
equivocar-me
caritat. D'aquí a una hora jo seré allí a
de pis i a fer el que calgui.
dei
No f eia sinó un quart que la Margarida havia
Caterina.
la
parroquial
que
ja
entrá
xat el despatx
Ai 1 mossén Joan! Que ens en dóna de f eina
aquest paleta del carrer d'Espolsadors. És el cas que
It
tot remirat ens ha semblat que la proposició que
cas
adient
al
prou
senyora
Margarida
no
és
la
ha f et
i és massa comédia que es veu d'una hora lluny.
•
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després d'haver polsat i auscultat el malalt, va sortir
i va f er senyal a la muller que el seguís. El varen
seguir totes quatre dones allí presents i totes van
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Valdria més que voste preguntes per en Genís Piu
lachs (que és l'escolanet que viu al tercer pis) per
dar-li
n'oh

un

encárrec referent

natural, que si vosté

a

un

no sap

a

enterrament i és

quin pis viu...

Voste m'ha dit que vivía en el tercer.
Sí ; peró aixó voste com si no ho sabés i no
sabent-ho és molt natural que ho pregunti al primer
Pis i, trobant-se amb un malalt sense pensar-s'ho, es
molt natural que voste u parli d'una herba que fa
rniracles per aquests mals. Com que jo seré allí, ja
m'oferiré a anar a cercar l'herba i mentrestant vosté
es queda amb el malalt per explicar-li com s'ha de
prendre el remei i així de l'una cosa en vindrá l'al
tra... la qüestió és ficar-li un capellá al quarto d'una
manera que no l'irriti massa ; perque si voste sabes
com és de renegaire i mena-capellans...
Entesos ; jo seré allí d'aquí a mitja hora a
preguntar pel Genís Piulachs i a fer el que calgui.
Encara passa un altre quart i quan Mossén Joan
.la prenia el barret per anar al carrer d'Espolsadors,
entra la Rosa esbufegant.
Mossén Joan! Ja ho veu voste que el cas d'en
Marcellí Reixac és un cas entrebancat i ja es fará
cárrec que enraonant una i altra vegada sempre ens
sembla que hi ha una manera millor. Dones ara
se'ns ha acuda que la millor manera és un atac di
recte. Ehl és paleta d'ofici, a la rectoria s'ha d'arre
glar un enrajolat o qualsevulla altra cosa' de l'art de
paleta. I voste ve a veure si en Marcellí podria ve
nir, perque el campaner l'ha recomanat. Voste el tro
ha
gran sorpresa, conversa de com va i com
ve i que tomba i que gira... tots sortim del quarto
per deixar-lo en major Illertat, de l'una cosa en ve
l'altra i Déu ens hi ajudi, que si tot surt bé ja será
prou perque cregui que quan es posa a renegar...
quina boca! Verge Santíssima!
La primera senyora que ha vingut es deia...
---

—

Margarida.

—

I la segona...

Caterina.
I voste ?
—

Rosa, per servir-lo.

Ara bé ; vostes tres hauran de fer-me un favor.
Mani, mossen Dan.
En casos difícils i entrebancats és cosa indicada
el pregar. Vostes tres deixen el malalt amb la seva
dona, tots dos sois. Vóstes se'n van al pis del da
vant que, si no he mal entes, és on viu la senyora
Margarida, i allí comencen una part de rosari enco
manant el negoci a Déu Nostre Senyor. Per la meya
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—Han sortit fa una estona.
Me n'alegro. Tarnbé cm cansa sentir-les taht...
ja els ho estimo per aixe; i veig que et fan companyia ;
penó n'ira de bet !
I és en aquest precís moment que truca YhOssén
Joan. La Llúcia es distreu de tancar la porta de la
cambra del malalt i obre la porta del pis. En ella apa
reix mossén Joan i darrera mig arrupides, de punte
tes, sense quasi respirar la: Margarida, la Caterina
i la Rosa, una darrera l'altra com en process6.
El malalt que guaita la porta amb curiositat s'ado
tia de quan entra el capellá.
Reira... ?un capellá per ací
entreu, entreu...
ja em pensava que cm deixarien morir com un gos.
Si és el que jo pensava : "aquí hi manca un cape
sobren les tnedecines" ; peró, qui gosa amb
aquesta dona tan acovardida que de l'esglai s'hau
ria deixat anar ? res, que jo per por d'espantar-la
m'ho passava per dintre... Entreu, entreu, si us
plau, que fa dies que us esperava. Llúcia ; ves-te'n
a la cuina i totes vosaltres al pis del davant, que si
crido no vull que ningú cm senti. Hi ha coses que
s'han de din cridant; penso jo. Mossen...
Mossen Joan, per servir-lo.
Mossen Joan; seieu aquí. Ara som vós i jo
tots sois. Vigileu que no quedi ningú al rebedor.,
Tindrem f eina larga; peró és una 1,7egada a la
vida, mal llamp
I tot va anar com una seda. Qui més desitjáva el
capellá era el malalt i no gosava a parlar-ne per no
espantar els bons.
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banda ara mateix me'n vaig a fer la visita al San
tíssim i surto tot seguit ap a casa del malalt. Jo
tindré molt present les advertencies de vostes i Déu
els pagui la caritat i la molestia que s'hi han pres.
La Margarida, la Caterina i la Rosa són tres bo
nes senyores que s'estan a casa de la primera résant
el rosari. Aixó sí ; encara no senten passes a l'escala
ja guaiten ara l'una, ara l'altra, per la finestreta de
la porta. Mossen Joan els ha deixat temps sobrat
pet dir tota la part de rosari, amb el que es veu que
ell ha fet la visita al Santíssim bastant llarga. Per fi
s'adonen que arriba mossen Joan i que truca al pis
del malalt.
En aquestes al pis del malalt hi havia hagut una
petita transformació. El malalt havia demanat :
Llúcia! Obre'm la porta del quarto que vull es
plaiar la meya vista fins a la porta del pis. Estic can
sar d'estar tancat. Mala mira... !
On són les tres
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Guerra í expía cíó
l'u

Tinc present un article en el qual D. Miguel deis
Sants Oliver, durant la guerra europea, reflexá per
contrast l'aspecte d'una gran ciutat, lluint de tots
els esclats mundans, a l'hora de la més intensa vida
i circulació, les set del vespre en els carrers centrics,
abans de la catástrofe. Era la societat superficial
frívola i aventurera ; grans dames ostentant vestits i
joies, omprnt els carrers principals i les grans bo
tigues, arreu llums i miralls ; bars, cafés, cines, ves
sant gent de món, adinerats i sibarites ; opulencia,
fascinació i mentido.; tota la ufana de delícies de la
pan i del luxe, en l'hora distingida de la festa
quotidiana deis elegants, d'aquells pels quals sem
humanum paucis vivit ge
bla viure tota la ciutat
nus— l'hora del te. Mai ningú no podia preveure en
aquesta civilització coreada i flonja, tota feta als
plaers de la pau, emmotIlada per la llarga pau
d'Europa, que de sobte l'encís es pogués trencar i la
güerra amb tot el seguid trágic i sinistre es pogués
presentar, realitat dramática, a trencar el delitós
somni.
La societat d'abans del 1914 tenia una excusa,
feia quaranta anys que no havia vist una guerra a
l'occident d'Europa. Si D. Miguel S. Oliver ara fos
viu, podria f er un retrat molt més carregat, i l'exac
titud donaria molt més f orga a la comparanga. La
societat que l'any 1935 está tement una nova guer
ra, ha vist la guerra anterior. Solament vint anys
ens
en separen, i la nostra generació hi ha plena
ment assistit : el seu estrall, la sotragada, els dols i
víctimes, són sense comparança majors que tot re
cord históric. És com si den Napoleons haguessin
resnmit en quatre anys les campanyes que l'Empe
rador va desenrotllar en quinze, i encara no hi hau
ria, comparanga. Perque el Geni de la guerra d'un
segle i terg enrera no tenia, ni podia somniar, arti
lleria científica, explosius concentrats, aeroplans,
submarins (ni cuirassats, ni vapors, aleshores), ni
gasos asfixiants, perque no hi havia en comengar el
segle 'In( ni vapor, ni electricitat, ni química. Maí
grat que la paraula guerra faci tremor i doni espant,
avui més encara que el juny del 1914, la ciutat mo
derna és la mateixa ciutat distreta i pecadora, molt
més distreta i molt més pecadora que en la vigilia
de la guerra gran. Descriviu qualsevol vespre de
qualsevol metrópolis, Barcelona, París, Berlin, Ma
drid, Brusselles. L'esclat del món amb tots els agreu
jants. Cines, bars, modes provocadores, botigues de
luxe, reunions mundanes i 'elegants, gratis clames
temptadores, espectacles i plaers, frivolitat, corrup
ció. Tot molt més greu, més enlluernador i més
fascinador que l'any 1914. La humanitat ha vist la
guerra, l'ha patida, peró no s'ha escarmentat. Ben al
contrari.

"L'endema de la guerra

-

dirá vida senzilla."

Quantes vegades Xenius, mal profeta en aixó i al
tres coses, havia anunciat sota d'aquella frase el re
torn a la simplicitat i a les túniques de lli. On s'ha
retornat és a la disbauxa, a la corrupció desenf re

—

CAMISERIA

es

R. RUCABADO

nada, i no pas a la túnica, sinó a la sense-túnica, al
nudisme, aberració de post-guerra inimaginable abans
del cataclisme mundial. Ben lluny d'haver servit
d'expiació i esmena, l'endemá de la guerra ha estgt
l'apoteosi de la Carn. Aixó per un costat, i per l'al

l'apoteosi de la Blasfemia, en quant hem vist
sorgir en el món devastat el monstre de l'Anticrist
sota l'espécie de l'Estat sovietic i del moviment Sen
se-Déu. Quines aberracions, quines orgies, quin po
tre

dr;mener no hem vist en aquests anys que són de post
guerra pel que respecta al conflicte terminat l'any
1918, peró que poden ésser de preguerra per al con
flicte, que tothom preven molt més terrible i gros,
que pot començar denla mateix.
La nostra revista és un periódic de post-guerra,
nascut l'any 1921, dos anys després de signar-se el
tractat de pau. Passem llista mentalment deis ma
lastres socials i més especialment morals que hem
hagut de combatre i que estem cornbatent, sense
comptar els malastres en materia religiosa. Cert que
les persecucions religioses semblen haver tingut fi,
per la guerra,
en alguns paisos deis més treballats
parlo per França, peró el desordre moral de la post
guerra és enorrnement pitjor que en els anys que
precediren l'hecatombe.
Són els anys del nudisme, del maillot, de es plat
ges, de les revues, deis grans escándols, de les mo
des agosarades i inhonestes com jamai en la história
de la indumentaria humana ; els anys del cinema, del
gran cinema imrnoral •i del cinema provist de tots
els ressorts de la técnica i la finança al servei directe
de l'expansió sensual, l'apogeu d'Hollywood, i de
les seves vedettes que han trastocat el món ; els anys
de l'expansió del joc; els anys del devallament de
l'art cap•al paganisme sense fre i de la degeneració
de la literatura cap als subterranis més vils i repug
nants, cap a les perversions moldes d'André Gide
i Marcel Proust, perversions que han transcendit a
la vida práctica donant un coeficient d'immoralitat
artística i social avui sense comparanga més enso
ta del 1914. Per contrapes infernal a l'hegemonia
pagana hem viscut el coeficient de satanisme i de
revolució més negre i descarat, en quant a la bande
ra i en quant a l'eficacia, que ha contemplat la hu
manitat. La dictadura bolxevic a Rússia, amenagant
el món sencer amb les onades de l'of ensiva antire
ligiosa. La riostra terra envaida per l'anarquisme
el terrorisme organitzats amb la poténcia :nf ernal
més forta que mai hagin tingut els enemics de la
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humanitat sobre la terra ; són els

anys deis atemptats
personals a Barcelona, del sindicalisme terrorista, de
les grans vagues generals abarcant llum, serveis fú
nebres i neteja pública, els anys de les vagues de
teléf ons i de tramvies, del Sindicat Únic i de la Fai,
de les voladures criminals dc ponts i de treps, els
anys de les pistoles i la dinamita, els anys de la re
volució contínua d'Espanya, els anys d'Astúries. I
f ora d'Espanya els anys .de la Segona Internacional
i de la Tercera, del socialisme triomfal a Itália, Ale
manya, Espanya, Austria, i de les reaccions f eixis
tes terribles i despótiques.
Amb tanta gent i tantíssima que provoquen Déu
i tempten Déu, ?com voleu que Déu deturi el dimo
tú de la guerra? Jo no parlo avui precisament pels
revolucionaris, pels qui amen la violéncia i el terror
que porten la guerra a dins i la volen i la fan, en
cara que diguin que la combaten. Jo no parlo ara
tampoc per als qui la volen i estimen i la preparen
obertament com els feixistes i nacionalistes i mili
taristes en el sentit que damnava el militarisme ger
mánic el gran patriota cardenal Mercier. Cal estimar
la milicia, peró no el mil:tarisme. Tal com deja
Veuillot, "cal estimar l'espasa, per?) no el sabre".
Jo no parlo avui per als militaristes ni els paci
fistes, molt més parents del que sembla els uns deis
altres, i la prova és que els pacifistes de Rússia, els
soviets, han creat la poténcia armada més nombrosa
i formidable que mai cap nació ni cap cabdill his
tóric antic ni modem hagi posseit.
Jo parlo per la turbamulta dels mundans, que te
nen paor a la guerra, per?) que no han aprés res ni
escarmentat de l'altra. Aquells per als quals, no
dient-se tal vegada enemics de Déu, i ádhuc creient
en Déu,
nominalment moltíssims, res no fan per a
tenir Déu propici contra la malvestat. La guerra
es un cástig co•lectiu i una gran expiació, perqué és
un flagell m;steriós com la pesta o la fam. Fam,
guerra i pesta són ministres de la justícia i del cás
tig del Sen_yor. És la guerra un enigma, un ara. cíe
la Providéncia, i no depén pas deis homes, encara
que homes són els que la recerquen, la provoquen,
l'encenen, i sobretot la mereixen. Tota aquesta gen
tada de les modes i els banys i del nudisme i la
carn, tota la gent de la disbauxa i l'orgia, que ara
temen la guerra, ?qué han f et per evitar-la, qué han
fet per apaibagar l'ira del Senyor Déu deis Exercits?
?Qué han fet per no meréixer la guerra, els qui
s'han afanyat per atreure's l'Ira i la Venjança i la
—

Divina Indignació?
El Senyor em

mana

avisar-te que

escolleixis

Cerebrino
Mandri
ja sabuda: Tot bon catalá
CEREBRINO MANDE! tindrá.
Us fará sempre bona servels en els
casos de sofriments aguts 1 crónica.
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No perjudica mal.
per FRANCESC MANDRI
metge 1 qulmic farmacéutic.

Provenga,
Clarís,

Entrada Laboratori, Passatge
2.a porta a má dreta
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fam, set mesos de guerra o tres
dies de pesta
digué el profeta Gad a David rei,
qui després de tants favors i victóries com devia
al Senyor tingué la pensada, l'orgull insensat, de
fer el cens dels guerrers d'Israel..David, temorenc,
reconeixent-se culpable, escollí tres dies de pesta,
dient que més s'estimava morir a mans de Déu que
no a mans deis seus enemics. En aquells tres
dies,
que li foren tan mortí fers com una guerra, inoriren
rnés de 6o mil guerrers. Tant orgull mundá, ádhuc
deis bons, car bo era el rei David, per& amb passioris
culpables ;. i tanta carn, (tantes vegades com ens ha
vem
enamorat de tantes Betsabés), ?no mereixen
cástigs divins?
Ningú esguarda la guerra com a cástig, i em setn
bla que si aiXi la miréssim tremolaríem més, i tre
molaríem de debó, i no amb hipócrita paiira com
fan ara. Si miréssim la guerra pensant que és una
peniténcia que ens pot caure a sobre, demanarlem
,tots a Déu, no únicament en el tríduum de Lour
des, sinó cada dia i cada casa, que apartés la guerra
de la nostra pátria i del món, amb molta més ánsia
i ternença i contrició que demanem que aparti els
llamps i la pedregada.
entre set anys de

flquest número
ha passat per
la

censura

Tresorde la Llengua,
deles Tradlelons1de
la Culi:ira popular
de Cafalunya
per A. GRIERA
Aquesta obra apareixer.á en vo
lums d'unes 300 págines; l'obra
fará uns deu volums, i es publicará
a rab 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-Atole&
Acaba de publicar-se i s'ha posat
a la venda al preu de
30 pessetea
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Comerlo la !ardor
Cal que recordis, també, que aquest any será l'any
de la reforma de la Constitució en la vida política
del país. Nosaltres no et recomanarern mai un partit
polític, lector amic, ja que no som polítics. Tu ja

A tu, amic lector...

anyal de la vida de la ciutat no és fei a
d'anyades del calendari sinó més aviat del que
podríem anomenar períodes de cursos académies. El
primer de ganar es traba plaçat en pie hivern i cap
raó de vida social fa que aquesta data vingui a mar
El ritme

base

discontinuitat en la vida ordinaria deis ne
política, deis estudie, i de tata mena d'ac
tivitats. En canvi, l'entrada de la tardor i l'acaba
ment del període ailyal de vacances, durant les quals
el ritme de la vida ciutadana sofreix un collapse ben
eviden2, sí que significa un començament de període
i un cert renovellament d'activitats deis ciutadans que
.z,iiten segons la llei dé la ciutat.
I si significa un recoménçament d'activitats, cal
de.sitjar que ho signifiqui per a totes les activitats i
en tots els sentits. L'aire de fora sembla que contri
bueixi a enfortir els propbsits tant com els pulmons
i per aixb a !'entrada-de cada tardor, cal demanar al
ciutoda que es diu catalic i ho és per la miseriardia
de Déu: ?quins propasits renovadors portes a la nava
vida de la ciutat? ?Quinos idees noves.t'ha suggerit
la vida del camp per a desenrotllar-les durant
vernada que se't presenta així que retornes a la urbs
i aixt que la Verge de la Mera pcissa amb el seu
manten blanc i prometedor?
Ací tens, catalic, el problema fonamental entre tots
els socials: el de l'escola. Cal afavorir, l'escala priva-'
da, confessional 1 cal procurar per tots els mitjans
que domini a l'escala pública un majar respecte a la
llibertat de consciéncia deis que han d'assistir-hi.
Dones bé; tot depén del ciutadd, ja d'una 'manera di
recta (afavorint-la amb els seus cabals, sobretot)
quan es tracta de la primera, i posant-se al costat deis
agrupaments socials i polítics que fan creuada per a
l'escala confessional, ,refortnant la Constitució en
aquest punt, quan es tracia de l'escala pública.
Ací tens, lector, l'altre problema, el de Meció Ca
tólica, que avui es traba a casa nostra en plena orga
nització. Considera que el.pertányer a una organitza
ció semblant, tan acostada de l'Església, es avui gai
robé un deure de consciéncia i és una adhesió ab de
sigs del Sant Pare, que sent toteS les predileccions per
aquesta organitzacjó que no es altra cosa que la par
ticipació deis seglars en les lasques de la jerarquia.
Ara s'acaben de constituir a la Diócesi de) Barcelona
organitzacions oficials d'Acció Católica, apart de les
fins ara existents 1 perfectament coordinables amb
elles. Cal, doncs, lector, que et facis el propasit d'ad
herir-ehi ja que es tracta d'una cosa necessario i
eanstantment recomanada pels nbstres Prelats se
cundant les orientacions de Roma.
car

una

gocis,

de la

•
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METGE OCULISTA

SI VOLEU
UN
VISTA PER
PECIALITZAT, EN

MILLOR

coneixes les normes dictades repetidament sobre
aquest punt, i la teva consciéncia et guiará per a
complir-les. Pero per damunt de tatas les anécdotes
polítiques, els catalics com a tals tenim ara davant
nostre un problema que ens interessa prafundament
corn a catdlics i fills de l'Església de Crist: el de la
reforma -de la Constitució en aquells punts en qué és
persecutdria de les nostres creences i deis nostres
drets com a catalics. Cal que es reformi el laicisme
estatal; que es suprimeixi l'ensenyança laica oficial;
que es doni llibertat als Instituts religiosos i es reco
negui la seva legalitat; que siguin retornats a l'Es
glésia els béns que li foren arrabassats i que són ne
cessaris per als seus fins; que el matrimoni sigui dig
nificat amb la supressió del divorci vincular, etc.
?Que tot aizo potser no sera possible a la mida deis
nostres desigsf ?Que .en lloc d'aconseguir-ho tot mo
ntés n'aconseguirent una part? De tu, de mi i de tots
els ciutadans depén, amic lector. Si cadascú deis que
no
es diuen catalics i que per res del món tolerarien
ésser tinguts per tals, posa el coll i la voluntat a l'em
presa, donant el seu vot a qui es compronteti a dita
reforma i deixant de banda qüestions secunddries,da
vant la grandária i urgéncia de la principal, tinques
per segur, lector amic, que el propasit haurá d'ésser
assolit en la seva nuijor amplitud. Tots ho tenim
la nta; i, en definitiva, tots hem.de complir el nostre
deure en aquest punt transcendental si no en és pos
sible arribar més enllá. Tu, com jo, hent de fer el
necessari per arribar-hi; la resta, cal deixar-la als
designis de la Providdncia, que és la qui otorga els
éxits i els fracassos segons la mida de les ~tres
virtuts o de les nostres febleses.
Cal només, dones, per ctix6 com per a totes les
empresas, que tots tinguem el zel necessari, tenint
•

presento *que el qui en aquests moments difícils no
sent aquest zel que l'arbori no podrá pas dir-se amb

propietat fill dilecta

LA
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A L'INS
D'EUROPA, ACUDIU COTTET
OCULISTA
LACIO
TITUT MEDIC
LA

de

l'Església i

dit de sortir-ne,

corre el perill de
espiritualtnent al

trobar-se
menys.
I tu, lector, que has vingut del camp amb el cos
reforçat pels aires de la mar o de la muntanya ?no
trobaras forces en el'tau esperit per a obtenir Vent
penta necessaria que et partí a convertir-te en un
•apastal de totes aquestes activitats .santas i urgents
renovadors i tot anirá
en el día d'ami? Fas propasits
com desitgem tots plegats 1 com necessitá la causa
santa que defensem i que posem per damunt de tota
altra causa.
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Palau, S. J.

Dice la Enciclopedia Universal Ilustrada : "Sus
publicaciones
periódicas fueron:' Revista Social, El
La documentación que les facilitó la A. S. P. fué Social, semanario popular; Archivo Social, Hojas
tan valiosa y contundente que se vió reproducida
volantes, Ecos sociales, para todos los socios, y .La
Por casi toda la prensa católica del mundo.
Gerencia, para los gerentes. Además, publicó : Fo
El éxito de este primer ensayo de colaboración
lletos de propaganda, Folletos rojos y Folletos blan
internacional entre oficinas centrales de instituciones cos, el Almanaque de El Social, desde 1911, y el
católicas, fué tan lisonjero y provechoso, que sugirió primer Anuario social de Espana (1915-1916). En
al P. Palau la feliz iniciativa de proponer un plan
todas estas publicaciones se encuentran, algunos con
de
instituciones.

(Continuació)

mutualidad social entre tales
Este plan se reducía a aceptar un mínimum de
organización, lo más flexible posible, para constituir
tina federación permanente de mutuos servicios so
ciales entre los grandes organismos católicos del
inundo; principalmente los que estaban organizados
a la manera
del Volksverein de Alemania.
Propuesto el plan y la forma simplicísima de or
ganización de tal Mutualidad Internacional, fueron
aceptados por todos los directores de dichas ofici
nas centrales, casi sin objeción ni excepción nin
guna. Más aún : la inmensa mayoría de los orga
nismos invitados a formar parte de la nueva Mu
tualidad, fueron de parecer, principalmente los de
Memania y Holanda, que la Sede central de la
nueva entidad fuese la A. S. P. de Barcelona.
Tan oportuna como genial iniciativa, que de exis
tir ahora prestaría inmensos servicios a la causa ca
tólica y social de la Iglesia, no fué posible entonces
llevarla a cabo por la invasión, casi universal, de
la sutil y perniciosa herejía de los "modernistas",
que más tarde condenó y arrolló victoriosamente el
,

Papa

Pío X.

Otro triunfo del P. Palau fué el de haber obte

nido
creemos que fué el único Jesuita que mere
ció tal distinción
las dos condecoraciones sociales
que existían en Espana para premiar a los que más
se distinguían por su labor en pro de la mutualidad,
condecoraciones que otorgaba el Instituto Nacional
de Previsión por delegación del Gobierno.
No menor triunfo del P. Palau; y de otros com
paneros suyos, fué el que obtuvieron en el Congre
so Internacional Cooperativista. En esta Asamblea
coopera
—a la que asistieron algunos distinguidos
tivistas del extranjero acordóse, sin duda con el
Propósito de impedir que a ciertas sesiones asistie
ran sacerdotes y católicos seglares bien conocidos
Por sus trabajos áociales, celebrar un acto impor
tantísimo de dicho Congreso a media noche, en la
famosa Cooperativa La flor de Mayo, sita en uno
de los peligrosos suburbios de la capital de Barce
lona. Pues bien, allá fué el P. Palau con otros sa
cerdotes y seglares. En la sesiófi de aquella noche,
discutióse un tema harto escabroso, cual era el del
derecho de los obreros empleados en las Coopera
tivas a declararse en huelga. El P. Palau, en opo
sición a la Mesa Directiva, defendió con irrefutables
razones tal derecho, si el mismo se concedía a los
obreros empleados en otras industrias, lo cual pro
dujo en la Asamblea estruendoso entusiasmo.
De otros triunfos, que sería largo enumerar, ha
blan la "Enciclopedia Universal Ilustrada", tomo
41, y entre las publicaciones periódicas el "Diario
de Barcelona" en diferentes números, especialmen
te en el que corresponde al sábado 21 de octubre
de 1916.
—

—

—
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su

firma, anónimos los más

o

firmados

con

gran

de seudónimos, innumerables escritos de
que han sido muchas veces reproducidos y

variedad

Palau,
aun

plagiados."

Dice Diario de Barcelona: "...una y otro (A. S.
P. y el P. Palau) habían conseguido. legítimos triun
fos, que no pueden desconocer quienes recuerdan su
provechosa intervención en multitud de obras socia
les, entre las que descuellan la memorable Semana
Social celebrada en Barcelona ; su profusa actuación
en la prensa y en la tribuna ; su rápido engrande
cimiento; que en pocos arios le permitió instalarse
,en casa propia ; su portentosa organización, admira
da por propios y extranos ; las múltiples felicitacio
'nes y bendiciones recibidas de los prelados y espe
cialmente del Cardenal Arzobispo de Toledo, Jefe
supremo de las organizaciones católico-sociales de
Esparta, y su último triunfante esfuerzo revelado
con la publicación del Anuario Social más completo
que ha salido a la luz en lengua espanola."
Y vamos ahora a ocuparnos del lamentable asun
to de la disolución de la Acción Social Popular, de
la cual al principio de este capítulo prometimos de
cir algo, cuanto fuera menester para dejar esclare
cido un punto que a no pocos ha parecido obscuro,
cuando no incomprensible.
Ciertamente, ?cómo había de esperarse la disolu
ción de la A. S. P. cuando todo, al parecer, le pro
metía nuevos triunfos, no ya sólo en Cataluna sino
en Espana entera?
? Quién había de creer que a los diez arios de
fundada una obra de tanta magnitud e importancia,
que contaba nada menos que con seis publicaciones
periódicas y con más de 25.000 socios, se vería aban
donada por su propio fundador para que los insig
católicos que constituían el supremo Directorio
nes
acordaran la disolución de la misma o su reducción
a una institución insignificante de carácter local?
Los que no comprendían las dificultades de todo
género con que habían de luchar en una ciudad co
mo Barcelona los Sindicatos Católicos, no se expli
caban cómo tales organizaciones no obtenían mayo
res triunfos, en forma más ostensible y resonante,
contando, como contaban —tal era ,su equivocado
con todo el auge y 'prestigio de la Acción
parecer,
Social Popular, de la que según ellos dependían ta
les sindicatos. Esos mismos opositores de la A. S. P.
tampoco comprendían que la táctica sindical más
oportuna en una ciudad como Barcelona, era hacer
mucho y hablar poco, si no se quería que el sindi
calismo revolucionario con un boycott general aca
bara de una 'vez con toda la sindicación católico
obrera, como luego sucedió con los llamados sindi
catos libres.
—

(Continuara)

1

604

C

T

A

A

I

L

A

L

Movírneni católíc
Els "Cursos de Verano de Santander" i de "San
Sebastián".
Enguany, com en els anys anteriors
s'han donat amb el major éxit els cursos d'estiu de
Santander i de San Sebastián. La concurréncia
d'alumnes en un i en l'altre indret ha estat nombrosa
i el personal docent ha estat escollidíssim. L'Acció
Católica sota la direcció de D. Angel Herrera ha
compres d'una manera perfecta que el que calia a la
clerec'a espanyola i als católics espanyols era f or
mació. Per altra banda aquests Cursos han demos
trat que la Ciéncia és viva allá on viu la Fe. Una
Ciéncia voltada del mite d'una fingida austeritat i
d'una exactitud pretenciosa sense el calor d'esperit
ha esperit
no passa d'un joc malabar. Allá on no hi
saviesa,
ni el
do
de
la
hi
ha
tampoc
el
de Déu no
do de la Ciéncia.
És interessant de constatar que els "Cursos de
Verano de Santander" i els de "San Sebastián",
igual que els nostres de Ripoll ja s'han guanyat un
prestigi en el rnón internacional de la CiIncia molt
superior al renom de la universitat d'estiu de la Ma
dalena. La premsa francesa i la prernsa alemanya
dedicada als problemes d'ensenyança parla amb elo
gi d'aquests tres nuclis de cultura católica que estan
destinats a exercir una gran influencia sobre el món
de la Cultura tradicionalment espanyola.
—

precedeix les norines de
i un
un apostolat
l'organització,
apostolat dels seglars organitzat sota les directives
de la Jerarquia. Per a l'Acció Católica no tenen in
Prelat

en

el

preámbul

que

l'Acció católica és

terés les organitzacions deis caires més diversos sinó
la f ormació d'apóstols que visquin i facin viure la
vida catóEca.
Algunes vegades hem pensat si Pius XI en orga
nitzar l'Acció Católica va prendre patró de les ac
tivitats deis católics suissos, sobretot de Zurich on,
abans d'ésser Papa anava durant les vacances de
enquadrats en
cada any. Aquí els cat6lics estaven
homes,
mares de
:
associacions
quatre congregacions o
una d'aquestes agrupa
noies.
Cada
joves
i
familia,
cions un diumenge del mes tenia comunicació gene
ral i a la tarda o al vespre una conferencia de formació. I els membres d'aquestes congregacions eren
dona
els que cercaven l'ovella esgarriada i els que
Aques
parr6quia.
de
la
ven escalf a la vida religiosa
vint-i.-c:nc .anys a
ta activitat católica, que vivien fa
ciutat
la metrópolis suissa i que ha convertit aquella
interessants
católica
més
en un deis centres de vida
sigui or
del món, és la que el Papa Pius XI vol que
nostre
prelat
ins
ganitzada arreu del món i la que el
Barcelona.
taura a la diócesi de
En el citat preambul el Doctor Irurita ens parla
de les obres auxiliars de l'Acció Católica com són les
Nova organització de l'Acció Católica de la dió
congregacions ; de l'Acció Católica i la política ; cal
El "Boletín Oficial del Obis
cesi de Barcelona.
pensar solament els perills que comporta identificar
pado de Barcelona" del 15 del passat juliol va cledi les reevindicacions católiques amb un partit polític.
cat íntegrament a establir les normes de la nova or
Per?) cal tenir també en compte que és missió ur
ganització de l'Acció Católica diocesana. Aquestes gentíssima en l'Acció Católica el formar i l'illustrar
els
normes no poden ésser ni més ben pensades ni més
el poble. Escruixeix veure gent que va a missa
d'esquerra
a la butxaca
oportunes. La diócesi de Barcelona ha vingut a és
duu
diaris
i
que
diumenges
eleccions passades en ve
ser en els darrers temps la capital de l'Espanya orien
o saber de senyores que en
i
continuada
pugna
l'esperit
del
bé
combregar
anaven a votar una can
tal on estan en
nir de missa o de
l'esperit del mal. És a Barcelona on radiquen edito didatura esquerrana. Urgeix que elements diredius
d'organitzacions d'Acció Católica s'aprop'n al poble
rials infames que propaguen les doctrines més dis
patrió
una
bandera
solvents, encobertes sovint amb
explipin qué és la familia, qué és el municipi,
contractació
pornografía
i
la
l'indret
on
la
tica i és
la regió ; qué són els partits polítics ; quina és la
per
de blanques tenen els centres d'operacions, on els F1istbria del nostre país f alsejada moltes vegades
nostres
ho
elements
que
conf
ec
quins
són
els
romántic ;
maçons reben les ordres dels
un morbosisme
l'Ac
Ginebra
i
a
cultural
de
radiquen
a
Aquesta
missió
laiques
que
representatius.
cionen les lleis
mes
missió de
París ; és Barcelona la ciutat d'Espanya on el laicis
ció Católica urgeix tant com la mateixa
infants
hi
ha
més
llops
ormació
religiosa
dels
me té els camp'ons més decidits i on
l'escola católica i la f
pell
d'ovella.
llar.
vestits amb
que ha de venir de la
D'altra banda és Barcelona la ciutat de la caritat :
En l'organització diocesana de l'Acció Católica
la ciutat d'Europa on viuen i actuen més famílies re
s'estableixen les quatre branques com pertot arreu:
ligioses, aquesta part escollida del Cos misíic de Je homes, dones, joves, senyoretes ; es fixa com que
sucrit que prega i que ofereix expiacions constants dará constituida la Junta diocesana i la junta de cada
perqué no baixi foc del cel que devori aquesta nostra grup o branca, reservant-se el senyor bisbe els no
ciutat pecadora, com en altre temps les ciutats de la rnenaments com és natural.
Pentápolis.
S'estableix un secretariat diocesá per articular..les
No hi ha cap dubte que els católics d'acció de la
activitats de l'Acció Católica i també de les
diócesi de Barcelona, que són una minoria que viu dif erents
organitzacions
de carácter económico-social a les quals
plena de perills i envoltada per un món paganitzat
l'estudi
i f ormació d'un programa se
recomana
es
tindran una major força i la seva acció será més ef
socials
de l'Esglés;a ; formació de
gons les doctrines
can si actuen units sota les directives de la Jerarquia.
cristiana ; millorament ma
;
ormació
propagandistes
f
1 a aconseguir aquesta unió va dirigida aquesta nova
obrers,
etc. També el document
i
moral
deis
terial
organització, per cert molt ben pensada i perf ecta
que han d'ésser
organitzacions
episcopal parla de les
ment estructurada.
unons, de les
auxiliars
les
quatre
adherides
o
de
Mi ha qui creu que l'Acció católica és purament
consiliaris.
Es parla de
parroquials
i
dels
es
juntes
crganització. Els católics alemanys, per exemple,
masculina
; s'espe
tenien l'organització de l'Acció Católica
taven excessivament organitzats i amb tot no
l'organització
de
la jo
detall
darrer
Acció católica. Com observa agudament el nostre cifica fins al
—
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i, com que les organitzacions femenines d'Ac
ció Católica, encara que sembli una paradoxa, no
portaran conflictes, amb unes curtes bases es resum
tot el que fa referencia a llur funcionament.
Naturalment, l'éxit de l'Aedo Católica a la dióce
si de Barcelona no depén solament d'aquesta orga
nització tan ben pensada del prelat ; depén en gran
manera de l'esperit deis sacerdots i deis seglars que
l'han de viure i fer viure. La renovació de la vida
católica d'Espanya és obra d'uns pocs escollits ; d'un
nucli de propagandistes, bornes d'exercicis i d'oració
que han sabut infondre l'esperit de Déu en la vida
religiosa, social i política d'Espanya. Dotze apóstols
van renovar la fag de la terra ; pocs homes d'Acció
Católica poden rernoure i renovar la diócesi de Bar
celona. Més d'una vegada hem fet l'experiencia de
l'eficácia d'una idea en el camp de la Ciéncia o en
el camp social la qual en poc temps renova una con
cepció del món. Ésser home d'Acció Católica no con
sisteix a viure enquadrat en una organització, sigui
la que es vulgui ; l'home d'Acció Católica viu la com
plexitat de la idea católica i la fa viure als altres.
ventut
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abadia restaurada per

benedictins, ha

tada, durant la primera meitat del 1935

peregrins.

50.000

estat visi
per més de

Missa dominical a les sales d'espera de les esta
cions.
El Cardenal Faulhaber, arquebisbe de Mu
nich, va introduir, fa deu anys, la celebració d'una
missa dominical a les sales d'espera de les estacions
perque els excursionistes que surten a la muntanya
puguin complir el precepte dominical d'o'r missa.
Aquesta práctica iniciada a Munich ha donat els mi
llors resultats i s'ha propagat per moltes ciutats. El
fet que assistissin més de 70.000 fidels a les 385 mis
ses celebrades l'any 1934, prova
l'encert tingut pel
Cardenal Faulhaber en introduir aquest servei.
Estem segurs que, semblant práctica introduida,
si fos possible, a les estacions de Franga, Nord i Sar
riá de la nostra ciutat, donaria els millors resultats.
Sovint es senten en els trens dominicals de Les Pla
nes, persones que es demanen com ho faran per com
plir amb el precepte d'oir missa.
—

•

El congrés •eucarístic nacional de Tera
S'ha celebrat arnb el máxim esplendor el
Congrés eucarístie nacional de Teramo. Ha anat
precedit d'una missió predicada per set pares jesui
tes, per l'erecció d'una creu al Gran Lasso,
per la
celebració d'un gran pontifical pel legat del Papa, el
Cardenal Fumasoni-Biondi, missa d'infants am'S co
munió general, reunió de sacerdots, conferencies so
bre l'Eucaristia sota els diferents aspectes, donades
per sacerdots eminents, tals com "l'Eucaristia i
l'art" ; "l'Eucaristia i les catacombes" ; "el sacrifici
eucarístie en la Sagrada Escriptura", etc.
—

Paraules del Papa.
El Cardenal Pacelli ha es
crit darrerament al bisbe d'Olmutz president de la
conferencia episcopal txeca, una carta en la qual es
diu que "Jesucrist és l'única salvació per a l'individu
i per a la societat". Aquesta carta, referint-se al con-,
grés católic de Praga, diu que ha estat un gran con
sol per al Papa en la terrible inseguretat deis temps
actuals. En els moments de desgavell universal en
cara hi ha molts governants que si
reconeixen la
necessitat cl'establir una renovació en la vida política
i social deis pobles, creuen que la societat civil es
basta i que poden prescindir de les institucions cris
tianes i caminen per les vies del paganisme. Es refu
sa la senyoria del redemptor i es vol esborrar deis
pobles tot deix de la religió crist:ana. Així com la
salvació de l'individu únicament pot obtenir-se per
l'obediencia i la subjecció a la Majestat i poder de
Déu, així també els eterns des:gnis de Déu reclamen
que la salvació de l'huma dlinatge estigui fonamen
ta.da en Déu. Els estats que abandonen a Déu s'atreuen
la ruina i la desgrácia que el Redemptor havia allu
nyat d'ells amb el seu amor, després d'haver perdut
la felicitat que comporta la vida cristiana.
—

mo.

—

El descans dominical.
A Itália, malgrat les or
clenac;ons feixistes es treballava durant els diumen
ges. Les organitzacions católiques de ioventut havien
empres una activa campánya contra el treball deis
—

diumenges en els comergos que obligaven la depen
déncia, en molts indrets, a treballar fins a les dues,
D'aquí en endavant en tot el regne d'Itália tots els
comergos, excepció feta de les pastisseries i lleteries,

han d'estar tancats tot el dia. Els barbers també
han d'observar el descans dominical. Una comissió
d'obrers de Roma ha visitat el Cardenal secretani
d'Estat per agrair al Vatica l'ajut que els ha conce
Alemanya.
Els romiatges.
dit per obtenir el descans dominical absolut.
Els romiatges te
nen la virtut de remoure l'esperit religiós deis cató
Anglaterra.
La política escolar deis católics an
lics i de fer reviure la vida cristiana. Fa pagues set
glesos.
És cosa sabuda que els católics anglesos
manes que Alfons Par en un magnífic article ponde
s'han organitzat unes escales confessionals merave
raya la necessitat de renovar els romiatges als san
lloses ; ells han reclamat i obt:ngut escales católiques
tuaris nacionals. ? Qui no llegeix amb emoció la his
per als fills de pares católics i mestres católics per a
tória dels romiaíges med:evals a Montserrat? Un deis les escales católiques pagats per l'estat ; exigeixen la
records més agradables de la infáncia és el deis ro
paritat amb les escales d'altres confessions. Els ca
rniatges que en familia o collectivament feiem cada tólics anglesos, diu el periódic anglicá "Church_Ti
primavera i cada tardor als santuaris de la Plana mes" saben allá on van i el que valen. Moltes cOn
de Vich i del Lluganes.
trades deuen a l'escola confessional únicament la se
A Alemanya, durant els darrers anys, els romiat
va puixanga espiritual i la seva cultura.
ges de pregária i de penitencia han pres un incrernent
Quan un considera el que és la universitat oficial
enorme. Al santuari d'Alt8ting, per exemple, han
espanyola, i les escales deis altres graus fins a l'es
anat en romiatge durant el darrer any, mig milió de cola rural primária, un
s'escruixeix de
que
católics. En dues setmanes més de 70.000 peregrins tants pares católics s'eduquin en escales onveure
es predi
han visitat l'església meravellosament decorada de ca el comunisme, o en entitats on els no-is i les
noies
Sant Apollinar de Remagen a la vora del Rin i no estan barrejats sense cap vig:láncia. Els católics mai
lluny de Coblenga. A Bornhofen, també han anat en no ens donarem prou compte de la imPortáncra que
guany a les riberes del Rin 314 processons. La tom
té el crear i sostenir una cultura netament católica
ha de Sant Maties, l'apóstol que aná a Treveris a la responsabilitat
que pesa damunt nostre per haver
predicar l'Evangeli, guardada en aquesta ciutat en fet de suport a una cultura neutra i laica.
—

—

—

—
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cent; les del
les de maquinaria gairebé el 100 per
gros
que l'aug
etc.
1Vrés
cent
;
etc.,
220
per
sulfat el
de
la
capacitat
ment de la producció és l'augment de
fabuloses
per
destinat
quantitats
producció. S'han
Oxford, centre del Yrtovintent católico-social d'An a la construcció de fabriques procedents deis capitals
Fe",
es
Cuenca,
"Razón
y
en
glaterra.
El P. F.
nacionals. Cal només saber que, per exemple l'any
núme
tudia en un interessant article publicat en el
industries del Japó pujáva
importancia que ha tingut 1932, el valor de lesyens.
ro d'agost d'enguany la
Cal observar que el
milions
de
cinc mil
funda
la residencia deis Jestütes d'Oxf ord amb la
que
no té una paritat arnt
yen
varia
i
del
partida
ció del "Campion Hall", que fou el punt de
advertir
que la suma f a
europees.
Cal
les monedes
començar
d'un nou movirnent social católic. Es va
solament
una petita part de
compren
citada
Social Gild", que bulosa
part ha
amb l'establiment del "Catholic
les noves construccions industrials ; la gran
diócesis d'Angla
les
per
totes
aui s'ha propagat
industrials.
pels
mateixos
organització que, d'ença estat desarrollada
terra i de Wales. Aquesta
També va augmentar extraordináriament la ca
anno" ha pres
"Quadragesimo
de la publicació de la
pacitat
productiva de les indústries petites i modes
missió l'estudi i la difusió
una nova empenta, té per
maquinaria de les grans
f ormació tes amb l'adquisició de la
de les doctrines socials de l'Església i la
renovaven, peró que encara era
fabriques
que
la
de bons dirigents. Per iniciativa del P. Charles Pla
bona. Aquesta expansió extraordinaria de la indúS
ter, director d'aquesta organització, es yan crear
circumstáncies. Ca
tría ha estat condicionada per les
dues noves organitzacions permanents : l'escola so
treball i reclamen
per
al
apta
a
l'edat
funcionat da any entren
cial d'estiu d'Oxford que, enguany, ha
joves
i fins ara els
qual és for treball de 400.000 a 500.000
per la setzena vegada, la missió de la
solament una
eren
fabriques
ernpleats a les
experts dirigents del moviment obrer. obrers part. Solament la indústria, fins a cert punt,
mar bons i
quinta
Workers Col
No menys irnportant és el "Catholic
pot absorbir aquestes grans rnasses de població. L'a
consentint-ho
les
au
qual,
1921,
el
obert
en
lege",
les industries domestiques són insufi
toritats, está en estreta relació amb la universitat gricultura i parats són cada dia més nombrosos.
d'Oxford. Estudiants de la universitat, obrers i cients ; els
Tota vegada que el mercat interior japonés és in
obreres católics estudien durant dos cursos en aquest
l'expan
suficient a absorbir la producció industrial,
collegi, després deis quals, si s'han aprofitat, reben sió de la indústria japonesa s'ha de dur a terme a
s'estudia princi
un diploma. Durant el primer curs
la ca.pacitat adquisitiva del poble japonés;
palment Ética, Filosofia de les religions, Sociologia costes de ha
de realitzar una política d'exportació.
el Japó
católica i História. Les lliçons del segon curs van
adquisitiva suficient el Mand
capacitat
Tampoc
té
dedicades especialment a l'Economia política. Fins
miseria.
seva agricultura está a la
chukuo
perqué
la
seguit amb
ara ja arriben a 50 els alumnes que han
tots
can
s'esf
orci
per
el
Japó
Per aixó s'explica que
éxit aquests cursos ; dos d'ells han empres la car
país
on vagin a
ésser
el
Xina
passi
a
perque
la
altres continuen els estudis a la tons
rera sacerdotal ;
parar els productes industrials japonesos.
universitat ; els altres han retornat a llur treball i
als
actuen d'una manera admirable en el moviment
Les lliçons deis doctors J, Gaya i J. Blanch
un encert
Ha
estat
de
Ripoll.
sindicats.
Vacances
Cursos de
obrer o en els
Vacances de Ripoll
És la introducció en els Cursos de
;Una crisi industrial amenala el Japó?
donades pel seCatólica
Sociologia
manufactures japoneses de tota d'unes lliçons de
cosa sabuda que les
Economia política
d'unes
llrçons
d
Blanch
i
nyor
J.
oriental i
classe han envait els mercats de 1 Asia
claredat pel senyor J.
mateixa explicades amb una máxima
d'America
i
de
la
de
l'Africa,
occidental,
d'agost.
Cada vespre a les
dels 1ies 12 al 17
Europa. I si es pregunta els japonesos us responen Gaya magnifiques
Sant Hou es con
Mútua
de
de
la
aules
de la manera enigmática que els caracteritza que en
que seg-uien
d'alumnes
cinquantena
gregaven
una
els fem la competencia.
cara som nosaltres els que
sobre
la cons
explicacions
el máxim 'interés les
El Japó ha pres tota classe de represálies contra amb
i
orígens
del
,capital
societat,
sobre
els
de la
d'aquells palsos que posen obstacles a l'entrada de titució
mo
valor,
sobre
la
del treball, sobre la teoria del
les seves mercaderies. Aquest procediment del Ja
neda, sobre la legislació del treball, sobre les orga
Volkszeitung",
no
és
pó, com nota la "Kólnische
nitzacions corporatives, harmonia d'estaments, etc.
solarnent una pressió per a obtenir avantatges co
una
La doctrina social de l'Església exposada amb
rnercials. El Japó ha d'exportar de necessitat; ter
segurs
jovent
i
estem
captivá
aquell
diaf anitat
que per raons de carácter militar i en pa.rt per ino gran
el blat sembrat, es con
durant
com
que,
gran
in
una
colonitzadora,
ha
creat
tius de política
per
noves en el cap d'aquell jovent,
en
idees
vertirá
dustria, i ha d'anar necessáriament a la bancarrota germinar després i fructificar amb abundancia. Con
si no troba mercats on col-locar els productes d'a
fiem que els Cursos de l'any que ve més ampliats
questa indústria. Del 1930 al 1934 l'explotació in
donaran ampla cabuda a les disciplines filosófiques,
dustrial i la de mines ha augmentat en un 45 per
teológiques i socials, i quedaran convertits en Uns
cent; les industries textils de cotó han augmentat
Social Ca
Cursos modllics d'Acció Católica, d'Acció
per cent; les de seda arti
en aquest període un 68
tólica i Cultura pirenenca.
ricial un 200 per cent; les d'acer el ioo per cent :

Movíment Social
—

valoradquisitiu
-

—

—

OSTRAINA

El millor reconstituent orgánic. Preparat amb la
Especial
part caliça de l'ostra. RIC EN FOSFATS.
per als vells 1 nens i molt eficaç en la neurastenia
cerebral, anémia, tuberculosi i malalties deis ossos.

Laboratori: Casa Santiveri, S. A.

Cali, 22 Balmes, 5 Trafalgar, 7 Mallorca, 247
-

-

-
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Varsóvia,
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Cracóvia,

a

Lublin,

a

Vilna,

etc.

revista dedicada exclusiva
Polónia no té
Ment a la Filosofia, peró la bibliografia deis filó
sofs neoescolástics polacs, apareguda en revistes pro
fessionals, és abundosa.
La Filosofia católica fins avui queda adscrita a la
Teologia católica i la ciencia oficial polaca "ignora",
encara avui, l'existencia d'una Filosofia escolástica
cap filósof catMic no ha estat cridat a ensenyar en
tina facultat de Filosofia d'una universitat de l'Estat.
Arreu d'Europa la "Intelligéncia" té els mateixos
Procediments i la mateixa "tolerancia" per als ho
mes católics de Ciencia.
encara una
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paraules de l'excellentíssim S. Waitz, ar
de Salzburg.
Austria, que és un país
netament católic, amb una constitució que cornença
invocant el nom de Déu, redactada segons l'esperit
de l'encíclica "Quadragesimo anno", té les univer
Unes

Humanisme cristiet.
Hi ha algún pseudo-anal
abet del nostre país que creu que l'Humanisme és
un sinónim de Paganisme; exalga els clássics llatins
i grecs com a fonts úniques per a la f ormació del
trernp, i carácter de l'individu i cerca amb la propa
Vició d'una cultura clássica de valor relatiu atacar
el Cristianisme, doctrina per al decadent i barroca.
Darrerament la revista italiana "Civiltá Cattolica"
ha publicat un interessant article sobre les' esséncies
de l'Humanisme cristiá.
L'humanisme que no és cristia está aferrat en el
çulte de l'individu i en la divinItzació de l'home o de
la humanitat. Solament el Cristianisme está en con
dicions de valorar de la deguda manera el vertader
Humanisme el programa del qual estableix admira
•blement
Sant Pau quan escriu "Tot és vostre ; vos
altres, emperó, sou de Jesucrist i Jesucrist és de Déu."
L'Humanisme cristiá és una ideología católica, una
síntesi del món ideal i del món. real; de la materia
i de l'esperit ; síntesi que no separa, pero que tarn
poc barreja, sinó que vibra en una harmonia acompassa.da. Així com el Cristianisme en el decurs deis
segles s'ha assimilat i incorporat els valors creats
pel món antic i d'aixó s'han aprofitat tots els po
bles conservant la seva personalitat i la seva histó
ria, així també l'Humanisme cristiá ha saludat l'Hu
rnanisme grec i roma amb la rnajor conskleració.
Segons el P. .Charmot, l'Humanisme crista no és
l'Humanisme greco-llatí enriquit amb nous elements
vinguts del Cristianisme, sinó que és el Cristianisme
enriquit ami) elements provinents de la cultura clás
sica. greco-llatina. No tots els pobles s'han d'haver
incorporat els elements clássics greco-llatins, perque
el Cristianisme en virtut de la seva catolicitat pot
adaptar-se d'altres cultures tot alió que tenen en
comú amb l'Humanisme.
L'Humanisme cristiá no és l'Humanisme greco
yorná cristianitzat, inseparable de la Literatura clás
sica... "ve a ésser una especie d'ánima immortal que
ha de donar vida a tota la cultura humana".
En la revista
La Filosofki catblica a Polbnia.
filósof Josep
compte
el
mensual polaca "Prad" dóna
Pastuszka de l'estat actual de la Filosofia católica a
Polónia. Diu aquest pensador que les modes filoso
fiques no duren més d'un quart de segle ; hi ha, em
peró, una excepció, és la Philosophia perennis que
sempre manté l'actualitat i que ha adquirit gran pre
Ponderáncia en els darrers so anys. Polónia s'esf or
ça avui de recobrar alió que altres pobles d'Occident
han reconquistat de temps enrera. L'any 1918 es
va crear la universitat de Dublin on amb preferen
cia és ensenyada la Filosofia escolástica i hi ha una
serie de pensadors adscrits a aquesta filosofia a Lem

berg,

O

--

sitats de Viena, Innsbruck i Graz i amb

tot els di

rigents católics de la política i de la vida espiritual
del país, judiquen urgent la creació d'una universi
tat católica a Salzburg.
Bella preparació per la futura .universitat católica
austríaca són les setmanes universitáries de Salzburg
que es celebren cada estiu i a les quals patticipen
els dirigents del pensament católic de tot arropa i
América. En la inauguracó de les settnanes d'en
guany, tinguda el 6 d'agost, l'arquebisbe de Salz
burg, el doctor S. Waitz, digné unes paraules que,
per la seva importáncia, volem transcriure a con
tinuació: "Les Setmanes universitáries es troben so
ta uns especials auspicis. El Papa Pius XI ha ca
nonitzat els dos mártirs d'Anglaterra, doctors J.
Fisher i Tomás Morus. Els dos sants se'ns presen
ten com a representants de la universitat del seu
temps. Les universitats de Cambridge i d'Oxford,
continuadores de la tradició medieval, tenien en el
seu -temps un esplendor
singular. Pertanyien a la
formació universitária d'aquell temps la formació
filosófico-humanística, la teologia i l'ascItica. Aquí
hi havia la vertadera "universitats litterarum" per
la qual lluitem també nosaltres. Perque la vida uni
versitaria necessita d'un ordre que ve de Déu. L'har
monia d'aquest ordre es pot establir solament si es
concedeix primacia de les ciencies a la Teología.
Cal després un vincle d'unió i aquest és la Filosofia
cristiana. L'objectiu de tota la formació universi
taria ha d'ésser la glória de Déu i la salut de la Hu
manitat. Durant els darrers temps la .Ciencia s'ha
caracteritzat pel mot "lliure de tot prejudici". Amb
aixó s'ha volgut assenyalar la total independencia
de la Ciencia de la Religió. Aquesta independencia
total de la Ciencia ha portat les investigacions histó
riques a desconeixer tot ordre sobrenatural en la
hist6ria dels pobles ; al grosser rnaterialisme en les
ciencies naturals ; al positivisme en la Jurispruden
cia, la qual despulla l'autoritat de l'estat de tot po
der superior. La Filosofia acaba l'ésser una Ciencia
d'universitat per passar a ésser História. El temps
antic parlava de l'estat cristiá; el temps actual par
la de l'Església de l'estat. Davant d'aquests grans
errors, apareix com una de les missions més impor
tants del temps actual el de restaurar en la univer
sitat l'ordenació del món segons la Ciencia cristiana.
Ningú, naturalment, no pot creure que aixó sigui
obra d'uns anys, o d'uns mesos. D'acord amb aixó
tothom creu que l'organització de la universitat d'a
vui ha d'ésser una altra. Precisa la primacia de la
Cultura enfront de l'economia; cal la negació del
principi de la força enfront del dret ; precisa una
Filosofia del dret; és necessari que la História s'es
crigui i s'ensenyi en sentit netament cristiá; precisa
una Ciencia económico-social concebuda en un sen
tit netament cat6lic. En els darrérs temps s'ha dis
locat la base de la universitat. Cal establir uns es
tudis obligatoris per totes les disciplines, els estudis
filosófics que capaciten per a copsar l'esperit d'al
tres temps. Els temps actuals necessita una gran
creuada per a restablir-l'ordre crista en el món. És
una necessitat abremiant per tal d'impedir
que el
món acabi d'enfonsar-se per sempre en el pag-t
nisme.
•
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En vigílies d'esdeveniments política.
L'estiu es pot donar per liquidat i am eh l la tempora
da de vacances que forçosament imposa a totes les
activitats polítiques. El present estiu ha estat una
temporada fructuosa, ja que la feina portada a cap,
sobretot pel Ministre de Finances, és ben intensa i
de les que deixen sok en la história interna d'un país.
Primerament, la preparación de les aplica,cions de
la llei dita de restriccicms, amb conferéncies amb tots
els titulars de Carteres sobre les reformes económi
ques a introduir al seu respectiu Departament; i en
según lloc, les dues conversions del Deute portades
ja a cap amb un éxit ben falaguer, que representen
molts milions d'economia pel país i, sobretot, un pas
ben decisiu i ferm envers la nivellació pressupostd
ria, base de moltes altres reformes económiques a Es
panya són la tasca estiuenca més remarcable. Res
pecte a les reformes a introduir en el Pressupost en
el sentit d'economies, ara haurem de saber fins a
quin punt han estat portadas a cap i quina transcen
déncia tenen. És de creure que tots els Ministres
hauran facilitat el sentit de la política ben orientada
del senyor Chapaprieta, ja que aquest ha anat de
clarant contínuament la seva satisfacció pel resultat
de les converses que amb tots ala altres governants
ha anat sostenint en tota la temporada 'estiuenca.
Estem, dones, en vigílies d'esdeveniments polítics,
esdeveniments que hauran de tenir com a base la re
ducció d'uns Departaments ministerials, lo que val
drá dir també la reducció de Ministres i, per tant,
la reforma a reliminació d'un titular de Cartera cor
responent a cada partit polític o bé s'anird, amb mo
tiu i ocasió de la reforma, a rampliació de la basa
del Ministeri afegint-hi alguna elements que hi Iza
qui circunscriu a dos partits de tú conservador deis
que avui no formen part del Govern? Ningú no pot
saber-ho a horas d'ara, encara que nosaltres som
deIs qui creiem que la reforma no será pa.s d'ampla
base sinó más aviat limitada a la supressió de dues
o tres Carteres amb els seus respectius titulars
per consegüent, a la reforma del Ministeri a base
deis mateixos elements que ara el constitueixen.
El contrari suposaria provocar una crisi seriosa
i, tal vegada, anar a cercar unes ampliacions pels
costats del partit del senyor Maura i de Miga Ga
lana que, ara com ara, veiem bon xic difícils de por
tar a cap. Na creiem tampoc que les circumstancies
hagin variat fins al punt d'haver d:aconsellar refor

—

d'aquesta transcendéncia, ja que tant pel nom
bre de diputats de majoria amb qué compta el Go
vern com per determinadas i lógiques exigéncies que
plantejarien els dos partits esmentats per a colabo
rar en el Govern (exigéncies avui potser un bon .tic
mes
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d'atendre i tenir en compte), no éš de creure
a la reforma susdita. Peró els
fets ens hauran de dir ben aviat de qué es tracta,
ja que quasi oficialment s'ha anunciat que la refor
ma ha de tenir lloc abans d'anar el Govern a les
Corts, i aquestes estan convocadas per a data molt
próxima si no es canvien els plans fins ara sostin
guts per part del propi Govern.
Entenem que és un encert la convocatória de les
sessions de Corta per al día 24, ja que si el Govern
porta feta la tasca d'aplicació de la Ud de restric
cions, i consegüentment del Pressupost prepara`t
d'acorcl amb aquesta llei, per al 1936, seria inútil
perdre ara un temps preciós que tal vegada hauria
de tro bar-se a faltar más tard, cap a darreries de
rany, quan el precepte constitucional respecte a la
llei económica s'hagi de cumplir inexorablement.
A más, no podem oblidar que hi ha pendent de dis
cussió i d'aprovació el projacte de llei electoral, pro
jecte desitjat per tots els que creuen que la Ilei ac
tual no pot regir en una nova convocatória del cos
elect9ral ja que, en realitat, no garantitza la varita
ble representació de la voluntat popular entesa en el
sentit democratic inorganic en qué radmet avui la
Constitució vigent. I sería cosa ben vista per tata
ropinió seriosa del país que aquell projacte, amb
algunas modificacions, arribi a ésser ?leí el más aviat
possible, preparant qualsevol canvi que pogués esde
venir en política, canvi que, si per ara no s'endevi
na, no és mai cosa impossible en una política tant
de partit com la que ací es practica generalment. 1 lao
es perdri res
que aquella eventualitat pugui ésser
presidida per una llei electoral que, dins el sistema
vigent, representi un avene de sinceritat i de garan
tía representativa per a totham.
No haurem, donas, de trigar molt a saber en qué
parara tot aquest enrenou que, fina ara, presenta el
millar aspecte per a la nostra vida pública.
que

calgui arribar

El traspás d'Obres públiques.
La Ge
neralitat va refent aquell conjunt d'atribucions que
en mala hora va trancar la política esquerrana trista
ment dominant a Catalunya fina el 6 d'octubre del
1934. Pol a poc, tal com les circumstancie.s perme
ten, la Comissió Mixta ha anat funcionant, i ja ala
seus acords arriben a tenir una efectivitat que a tots
—

satista.
últimament, coincidint amb el darrer viatge del
Cap del Govern a Catalunya, ha aparegut a la Gace
ens

ceta

de Madrid el corresponent Decret traspassant

a

Catalunya la partida corresponent
al Pressupost d'Obres Públiques que, segons ala en
tesos en aquestes coses, importa la máxima quantitat
la Generalitat de

de trenta dos milions de pessetes, i que ve a consti
tuir radopció de la fórmula máxima entre les tres
que la Comissió Mixta de Traspassos posava a la
consideració del Gavern. Ja faja temps que es ruma
rejava en els centres política que el Govern acceptava
aquesta fórmula máxima, i realment el rumor ha es
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firmat pel texi oficial. Aixa suposa

con

bució,

ja que qualsevol aura posició ens podria portar a
conflictes que ningú no vol al nostre país i que no
haurien de produir-nos cap benefici. El Govern sos
tindrá la neutralitat pera l'opinió, i sobretot la prem
sa, han d'ajudar unanimement els governants en
mateixa aquesta pesada tasca de 'servar la posició indicada,

una

atri

arnb els corresponents mitjants econarnics, que
torna a la má del nostre govern autimom, i suposa
una actitud de molta consideració del Govern de Ma

drid envers•la nostra Generalitat.
Ara cal que lentament aneni seguint la
feina respecte a les altres atribucions fins al punt de
deixar reconstituida la Generalitat fins allí on facin
possible les circunistáncies, sense arribar, pera, a
qüestions que, com la d'Ordre Públic, per ara no
tornarem a veure separada de l'Estat.
L'autonomía es va,reconstituint 1, arnb ella, allu
nyant-se les malastrugances que en un dia no niassa
llunya ens porta el govern dissortat de l'esquema que,
en una hora fatal d'ara fa un any, va llenlar pel bal
có alló que durant anys i anys havict estat difícil d'ad
quirir. Les esquerres, que es diu que representen un
sentit pro gressiu, no han fet más que destruir sem
pre a casa nostra. I les dretes cal que vagin constant
ment rectificant els errors de les esquerres, tot i ésser
contínuament atacades per les vrulteixes forces políti
ques que han posat en perill de mort totes les nos
tres institucions. En aquest problema, no pot haver
hi nivigú que no distingeixi una actuació de l'altra, si
bé el partidisme i la passió privin moltes vegades de
confessar públicament alld que está a la vista de
tothom.

única que

ens

escau en

aquest

inomew.
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Davant la guerra.

Sortosarnent, nosaltres tenim ja el camí traçat, el
mateix que durant la gran guerra éns porta a salva
ció; la neutralitat. I sortosament tambo no sem
bla musa difícil de seguir aquest camí ja que
l'opinió pública s'ha convençut des del primer mo
ment que cap resultat favorable no hauríem d' obte
nir nosaltres d'adoptar alguna posició distinta en
aquest assumpte. El que cal, dones, és que la sereni
tat que conservem fins ara no es pertorbi dona i que
cap deis paisos belligerants pugui dir-nos, amb raó,
que la neutralitat ha estat desconegucla per Espanya.
única manera de sortir indemnes del conflicte; en el
ben entés que aquesta posició neutral cal servar-la
ara més que 'mal tenint en coMpte que la guerra pot
llençar espumes a les nostres costes i pot portar-nos
alguna qüestió tenint per' teatre el Mediterráni, !loe
en qul nosaltres tenim totes les posicions.
Neutralitat, dones,

i

cura

exquisida

a

Social?
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Miscellánia Finke d'Histaria i de
Sacra Tarraconensia, 1935, 432

Cultura, Analecta
págines.

Foques publicacions han aparegut en el domini
de la Cultura catalana que tinguin l'interes i la im
portancia de la Misce•lania Finke. A Catalunya es
tern acostumats que per exemple l'any 1920 apa
tegui el volum I d'una miscellania i que l'any 1935
encara no s'hagi publicat el volum II. En canvi l'ac
tivitat i exemplaritat de l'Editorial Balmes fan que
amb una puntualitat gairebé matemática apareguin
obres tan volumínoses com les Obres de Balmes, les
Obres del Doctor Torras i Bages o una Miscellánia
Finke, apareguda el passat 13 de juny, dia del
80.6 aniversari del gran historiador i amic d'Es
panya.

La personalitat de Finke és de tothom coneguda
perqué sigui necessari posar-la de relleu. Home de
Ciencia que ha sabut reun'r entorn seu un estol d'his
toriadors que han estudiat- dos o tres temes cen
trals com el Concili de Constanga, el Cisma d'Occi
dent i Pere de Lluna o les Relacions internacionals
i culturals del reis d'Aragó. I com un arquitecte de
gran envergadura ha deixat elaborar per deixebles
seus
aspectes secundaris i laterals per tal de poder
estructurar aquestes tres grans obres monumentals.
La nostra gent no sap comprendre que per bastir
una gran obra de conjunt precisi l'aportació d'una
serie de treballs secundaris sobre una serie d'aspec
tes als quals no pot arribar el que inicia i prepara
l'obra de conjunt ; protesta inclús i s'indigna faltada
de visual:tat i d'una idea directriu; li falta l'espe
rit i li falta la preparació.
rnke amb la seva bibliografia abundosa i amb l'es
perit que ha infós a les recerques deis seus deixe
bles ve a ésser una figura gegantesca que s'alga a
l'Europa central, l'ombra de la qual arriba a Roma,
a París, a Barcelona i a Madrid.
Cal notar com a f et curiós que es constata al volt
d'aquesta gran figura que a l'escola de Finke, a Frei
burg, s'han format els míllors historiadors de l'Edat
Mitjana d'Alemanya, d'Italia i de Castella. En can
vi cap catalá, a pesar dels múltiples oferiments, va
anar a aprendre metodologia histórica prop del gran
mestre que s'ha guanyat un prestigi universal ami)
les seves recerques a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Si es pot parlar d'indiferencia d'una generacio
d'hístoriadors envers la gran figura de Finke, una
altra generació, formada en sa majoria per clerecía
jove de Catalunya, valora degudament la gran per
sonalitat d'Enric Finke i publica la Misce•lánia que
ressenyern, la primera miscellánia de carácter euro
peu

apareguda

a

Catalunya.

Una indicació dels treballs continguts en ella po
sará de relleu la. seva importarle:a. Sanchis Sivera,
canonge de Valencia que tan belles contribucions ha
escrit sobre la história valenciana, art valencia i Sant
Viceng Ferrer, estudia els Fraticelos catalano-arago

(págs. 23-36), tema estudiat, anys enrera, pel
P. Josep Maria Pou i Martí. El P. Bernardí Llor
ca, S. J., aporta dades sobre La Inquisición espa
nola en Valencia (37-62), complement de l'obra tan
interessant que té publicada sobre la Inquisició. La

C
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figura internacional d'Arnau de Vilanova és

estu

diada sota dos aspectes :, el finíssim historiador de la
Filosofia Joaquim Carreras Artau, La Llibreria
d'Arnau de Vilanova (63-84) i Nous documents per
a la biografia d'Arnau de Vilanova (85-128), pel P.
Martí de Barcelona, O. M. C. El P. Miguel Bat
llori, S. J., hi publica unes Relíquies manuscrites
del Lullisme italicl (129-142). A. Griera dóna a co
néixer unes interessants lletanies de difunts en
Prácticques litúrgiques de rituals catalans (143-158).
J. Serra Vilaró en un article sobre Un artista des
conegut i la seva obra (159-168) fa conéixer una
lauda sepulcral de l'arquebisbe Heredia de Tarra
gona. El doctor E. Junyent en un treball exemplar
El cicle concepcionista de la Seu de Barcelona (169178) estudía el culte a la Immaculada sota l'aspecte
teológic, literari i artístic. Monestir de Framenors
observants de Lleida (179-202), pel P. Pere Sana
huja, O. F. M. Uns capítols atorgats als mallorquins
per Pere Conestable de Portugal "rei intrús" de-Ca
talunya (203-218), per J. Ernest Martínez Ferrando ;
La música anglesa deis segles XIII-XIV als paisos
hispánics (219-234), per Higini Anglés. Adra IV i
els consellers de Barcelona, per Dom Anselm Alba
reda, O. S. B. (235-250). Notes sobre legislació ecle
siástica provincial que integra la compilació candnica
tarraconense del patiarca d'Alexandria (251-272), per
Ferran Valls i Taberner. Miniatures i fragments
litúrgics inbdits de l'arxiu capitular de Tarragona
(273-278), per Pere Batlle. Manuscrits catalans: de
carácter astronamic a la Biblioteca Nacional de Ma
drid, per J. Millás Vallinerosa. L'hospital de Santa
Eulalia del Calmp (291-306), per Lluís G. Feliu. But
lles d'Alexandre III, inbdites (307-322), per Eran
cese
Miguel Rossell. Dos documents sobre rinfant
Frederic, fill de Martí de Sicilia, i rafer de la suc
cessió (323-332), per Enric Bagué. Galeres catalanes
al servei de Benet XIII (334-352), per Josep Rius.
Los últikos condes de Ribagorza (371-394), per Jo
sep M. Pou i Martí. Pere el Cffimoniós i les obres
públ:ques (371-394), per Josep M. Madurell. L'in
fant hospitaler (395-412), per Enric Cubas. Bernat
Metge y su muerte (413-418), per Xavier de Salas.
El rei Joan i rarquebisbe Heredia (419-426), per
Josep Vives.
La indicació del contingut d'aquesta Miscellania
és suficient per fer ressaltar el gran valor del seu
contingut. A la vegada deixa entreveure les noves
directives que pren la investigació histórica a la nos
tra terra. No hi ha dubte que la nova generació d'his
toriadors, especialment els formats a Roma entorri
de la Biblioteca Vaticana i a l'Escola d'Arqueologia
Cristiana, sota la direcció del Prelat Kirch, tan -11i
gat amb la personalitat de Enke, assenyalen noyes
orientacions a la investigació histórica de la noátra
terra i a la vegada plantegen i situen els problemes
d'una manera molt diversa del que s'havia fet fins
ara.
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