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Els cabals deis pobres
A la

nostra terra

es

porta

a

cap

una

huila contra

via pública. La civilització

mendicitat a la
derna, frIvola i impressionable, es veu que no pot
resistir l'espectacle deis mutilats que demanen al
moina o deis famolencs que es mostren al carrer
amb tot l'horror de les seves nafres i misbries. Es
diu que aixa no es conjumina bé amb l'espectacle
enlluernador deis aparadors plens de riquesa, amb
la

mo

brillants de llum, amb les desfilades de
gent elegantment abillada i luxosa. Pera és també
molt cert que la supre,ssió de la mendicitat pública
que no el traben d'al
allunya deis ulls de molts
i
tra manera
el record de tanta gent que sofreix
infantívoles que no tenen pa i de
de
els

carrers

—

—

tantes

baques

tendres cossos que es depauperen gracies a la man
estHicament
ca del más elemental per a la vida. I si
hi surten guanyant les nostres urbs amb la suPres
sió de la caritat pública, ?voleu dir que no hi surten
perdent els seus habitants amb la supressió de la
irnpressió directa que en ells produeix el dolor alil,
el dolor de tants germans que el sofreixenf
En aquestes pagines s'ha dit el que convenia res
pecte d'aquesta qüestió tan debatuda. Pera és ben
nostres car
els pobres han desaparegut deis
contemplar
deixat
de
rers i que els nostres ulls han
l'espectacle de dolor d'aques't rosari tragic de muti
lats, de famolencs, de vídues i orfes, de mis&ies de
tota mena. S'ha dit que en tot aixb hi havia malta
tots
Part d'indústria i d'explotació del proisme, i
cert que

resignats a la seva supressió.
Pera, ?i aquell pressupost que cada ciutada feia
Per als pobres? ?I aquells cIntims que es donaven
al vianant que allargava la ma en senyal de dema
Perqua entre
nar almoina, ion han anat a parar?
semblem

molts milers de ciutadans deis

pobles

i viles de Ca

és ben cert que repartien en almoina molts
milers de duros al cap de l'any. I aquests diners,
ion han anat a parar avui?
Tenini la seguretat absoluta que molt d'aquest di
ner avui resta a la butxaca del ciutada benestant i
no arriba en cap forma a la ma deis pobres, com hi
arribava amb la caritat pública. I airó no és just.
I cal que es rectifiqui aquesta conducta per part de
tots aquells que feien almoina i ara, allunyada ro
casió de practicar-la, queden amb els cabals a les
arribin als desvalguts que
seves arques, sense que
abans els percebien.
L'Administració no ho pot fer tot; i si dóna pas
mendicitat no
sos com aquest de la supréssió de la

talunya

más ho pot fer amb la seguretat que aquests ma
teixos pobres (suprimits els casos de negoci, que
són els inenys) siguin atesos per la beneficbncia.
?I no hem pensat tots plegats que cal atendre tam
bé aquesta beneficbncia amb els mateixos cabals que
abans sortien, encara que fas en petites partides, de
la nostra butxaca?
A más, a nosaltres, com a catblics, ens arriba el
deure estricte de la caritat. I si aquesta no pot és
exercitada directament a la ina del pobre, que
ser

sigui en altra forma per alleugerir la mislria i
practicar el deure per la nostra banda. Institucions
de benefid,ncia, públiques i privades, es moren d'i
nanició i manca de mitjans econamics i viuen amb
tota mena de dificultats. I tu, lector catalic, ?ja t'has
procurat el mitja per tal que la teva almoina d'altres
dies vagi ara a parar a institucions solvents que
l'apliquin a la mateixa finalitat a q' 141 tu l'aplica
ves
quan la podies posar, avui i dema i cada dia,
a la ma
del pobre que te la demanava en nom de
ho

Déuf
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Després

de demanar a Santa Maria de Montser
alcanci el do de la fe, primera virtut que
el poble cristia necessita, pregava el gran bisbe Tor
ras i Bages que
la Mare castíssima alcanci el bé
que ve immediatament després de la fe en la cate
goria de les urgents necessitats socials l'honestedat
deis costums públics. Sense aquesta és impossible
que la fe s'aguanti. Sense honestedat no es poden
sostenir els altres béns collecrius de qué hom té fre
tura ; no hi ha ni amor ni caritat ni concórdia so
cial ni dignitat ni pau. Aquesta valoració preeminent
de l'honestedat al front de la cosa pública, regint i
informant tota la vida collectiva, és una de les di
rectives del pensament del gran bisbe i deis segui
dors de la seva escola. En altres termes ho hern pro
pagat sempre, en la nostra actitud constara defen
sora de la sobirania de la moral, trepitjada la
qual
no és possible que floreixin la pau,
l'ordre, la justí
cia, ni la prosperitat, aixó a més de les grans i de
cisives pérdues per a l'esperit quan la moral és der
rotada. Fa dies que venim estampant una fórmula:
sense austeritat no hi ha ordre social, i
encara av,tri
precisariem més, tota vegada que austeritat és una
paraula desacreditada pels rnateixos revolucionaris
que han creat el mite buit, fals, hipócrita, de l'aus
teritat cívica o esquerrana, mite que cal esvair per
qué sota la capa austera s'encobreix l'orgia de pen
sament i la voluptat de l'orgull, i de vegades altres vo
luptats. Mireu quina estatua ben significativa remata
l'obelisc del gran auster, d'en Pi i Margall, i tindreu
retratada amb tota la carnadura la que els ironistes
ja anomenen Miss Austeritat.
Vull ?ir que sense honestedat, sense virtut, sense
moralitat cristiana, no hi ha ordre social. I de ve
gades el soroll de la revolta és l'inclex, el símptoma
que Déu permet per exhalar i denotar la corcadura
del cos social, tal com el dolor físic és l'oportú se
nyal que declara l'existencia del mal en l'organisme
huma, i ai!, d'aquells mals que hom porta a dins í
que treballen d'amagat sense dolor ni moléstia.
El cas Strauss, que ha fet trontollar tota la polí
tica espanyola ami) gravíssim perill de capgirar-la
totalment, i de preparar el retorn de les esquerres
amb tot l'allau incandescent que les esquerres des
fermaran si tornen, ens ha confirmat en la nostra
posició essencialment moralista. Perqué s'ha vist amh
transparéncia, amb tlaror esclatant, que ara deurem
precisament a la corrupció social el retorn al poder,
i quin retorn !, deis revolucionaris. No ens hem d'a
turar considerant que els polítics traficants de per
misos de joc són esquerrans, encara que el partit al
qual pertanyen faci actualment de puntal de les
dretes. Els polítics aviciats i corromputs del partit
que té l'especialitat d'hospitalitzar-los són esquer
rans, per bé que actualment d'una esquerra benévola
i moderada, peró els qui es preparaven a jugar no
son esquerrans, son gent rica, conservadors.
La ve
nalitat, la prevaricació era esquerrana, peró el de
licte, el joc, per definició es conrea en els qui tenen
temps i mitjans per a jugar, i aquests, una gran part
rat que

R. RUCABADO

almenys, ja sabem prou on i amb qui voten, per
desgracia. La carta d'Strauss és explícita. Més de
3.000 persones van acudir a l'Hotel de Forrnentor,
atrets pel reclam del joc, i el casino de Sant Se
hastiá es va inaugurar amb l'aplaudiment general i
nombrosa i selecta assisténcia, fins al moment en
qué l'autoritat posa terme a l'efímer triomf deis ex
plotadors de la ruleta elédtrica. La gent disposada a
jugar ja estava mohilitzada. Els clients deis casinos
ja estaven a punt, i tothom sap que aquests grans
casinos no s'emplenen pas amb revolucionaris, amb
anarquistes, socialistes ni comunistes.
Recordeu, recordin els antics amics i lectors de la
nostra revista aquella earnpanya de 1921 a 1923, con
tra el joc i el pacte amb el joc. No
era pas amb
les esquerres amb qui haviem de combatre per de
fensar lá dignitat de la caritat cristiana contaminada
i envilida amb els diners infames del joc. Aquell

tristament célebre Comité d'Obra Benéfica i Social
de Barcelona no era pas compost de revolucionaris.
Tota l'opinió conservadora d'aquí i de Madrid feia
el sord a la veu deis dos petits nuclis que a les dues
capitals ens batiern per la causa de la moral, per la
causa
veritable de l'honestedat deis costums pít
blics.
I ara estávem abocats al perill que aquelles ver
gonyes es tornessin a reproduir. Darrera deis casi
nos de Formentor i de Sant
Sebastia haurien se
guit tots els altres d'Espanya, i hauríem presenciat
altra vegada els espectacles vergonyosos i sinistres
del repartiment 'del hoti de la ruleta. Hauríem con
templat les ensorrades i catástrofes económiques i
dornéstilues que la ruleta produí en aquell negre
trienni la crónica del qual es troba registrada en les
planes del nostre setmanari. Que no gallegin els
partits de dreta : el pecat de joc és un pecat de cine
ta, com el pecat de violéncia és pecat d'esquerra ; i
davant de Déu i de la história no és pas sernpre
aquest últirn el més greu. En la paorosa tolerancia
pagada de 1921 a 1923 no hi havien partits abs
tencionistes, tots els partits de dreta que existien
llavors (amb l'excepció d'uns petits nuclis) estaven
conformes amb l'abominable contuberni, i bornes de
tots els partits de dreta de llavors participaven en
l'administració deis cabals infectes, o en alguna ma
nera l'aprovaven i consentien.
Tres són els enemics de l'anima individual : alón,
dimoni i carn. Aquests mateixos són els enemics de
l'anima conectiva. El dimoni s'encarna en la revo
lució; el dimoni inspira les idees i maquinacions de
,

violéncia, blasfémia, irreligió, laicisme, vandalisme,

les doctrines i els actes destructors i subversius. La
carn i el món es rnanifesten ámb la
pornografia, els
espectacles, el cinema, les modes, el nudisme, el joc,
i tot el florilegi de la corrupció. La carn i el món
podreixen la terna del jardí en la qual no podran ve
getar les plantes de virtut. En la terna podrida no
més hi podrá créixer una brossa seca i espinosa,
l'escardot revolucionani voltat de punxes verinoses.
L'abundor social deis ressorts de corrupció no pot
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fer altra cosa sinó estrangular la virtut i en canvi Sense virtut no hi ha defensa social possible. Sense
resistir a la carn i al món és impossible resistir al
alimentar i engreixar el serpent revolucionan.
Peró ai !, les indústries de la ‘corrupció són les més climoni ; aixó és veritat individualment, és veritat so
temptadores, perque el guany és, més fácil i segur. cialment.
mireu quin panorama ofereixen els costums pú
L'explotació de les passions vils' és un negoci enci.blics avui cija. Mireu la perspectiva, quan tanta ener
sador, negoci que no atreu precisament els revolu
cionaris que .sedegen sang, sinó molts que no són gía moral és necessária 'per a fer front a la terrible
abrivada revolucionaria, poderosa i violenta més que
revolueionaris peró que sedegen or. I entre els aftt
destrocen
i
des
mai ! No cal que insistim a ponderar el terrible agent
d'or,
afamats
mats de sang i els
d'immoralitat que és el cinematógraf, que ha trans
sagnen el cos social.
dictada
format els costurns en forma que ni nosaltres matei
piadosa
L'altre dia retreiern la invocació
pel Bisbe Torras per impetrar l'honestedat deis xos ens en donem compte. Han dit molts observa
de
dors que, .de fet, el cinematógraf educa el poble, i
costums públics, a propósit d'un cas escandalós
malsana
en
ja veieu aquest educador en quines mans está : mi
curiositat
negoci a base d'explotar la
lionaris, financiers i banquers sense consciencia ; ac
contemporanis.
I
te
vicis
més
negres
vers un deis
,tors, actrius i directors sense pudícia ni vergonya.
mm motius
per saber qué l'interessat en el vitupe
rable. negoci que alludíem, el d'anunciar un perfurn ?Hem de passar una altra vegada la interminable
•que passeja el nom i diu que fa els efectes d'una lista? Revues, teatre, halls, n'ocies, nudisrne, el mo
nopoli carnal de l'art, banys, platges, naturisme, mo
droga infame usada pels degenerats, és una per
i
de
des cada dia més estridents, salons de la moda ex
per
conservador
sona que
es té a si mateixa
pressament sensuals, concursos de miss i reines de
dretes.
interessos
de
les
cantat als
bellesa, i tants i tants refinaments de la Intrnoralitat,
Ho hem dit cent vegades, la immoralitat de l'e
seves
sobirana social. Mireu la premsa pornográ
de
les
veritable
major
part
poca actual revesteix en la
or
fica,
poderosa
com
jamai, amb maquinaria perfec
indústria,
está
d'una
característica
branques la
ganitzada com a negoci. I per ésser capitalitzada i cionada i grans tiratges, reina absoluta del quiose i
industrialitzada la immoralitat avui dia és prof onda i. de la cultura de quiosc i de la moral de quiosc in
es
indestructible. I moltíssims d'aquests negociants controlada; anticoncepcionisme públicament anunciat
anarquistes. La arreu; triond de les més negres aborninacions lite
no són pas socialistes, comunistes ni
ráries i gráfiques ; triomf deis vicis subterranis abans
negociants
és per defi
mentalitat, l'anima d'aquests
tan ex
elástie
i
ocults, i avui sortint a l'aire ; triomf del cinisme perio
existeix
tan
liberal,
no
nició
i res
dístic senyalat en els tres setmanaris que donen el to
tens i subtil com el liberalisme, que Inés que una
en la
Strauss
en els nostres aparadors, Pentalfa, Crónica i La Lin
El
jueu
doctrina és un temperament.
terna, síntesi aquest últitn del periodisme infernal :
joc,
es voltava
negoci
del
gran
seva preparació del
d'esquerrans moderats i sens dubte de maçons, peró voluptat i sang; i ara també la novetat del joc que no
havien de pro
necessita ruletes ni straperlos, que no necessita jueus
en convivencia amb la massa deis qui
indústria
: la gent
per a establir-se i obrir botiga arreu, la plaga deis
de
la
füncionarnent
porcionar el
hennels i canadroms, alguns doblats amb piscines,
de casino ric, que en gran part són batejats i van
per a jugar-hi els ries i arruinar-s'hi, per a xuclar
a rnissa de dotze.
vius,
del
amb
fets
hi la sang deis menestrals i els pobres...
documentat
En el llibre 'recent,
És tan grossa i tan negra la tempesta, tan altes
qual parlarern un dia, Pistolerismo, del Sr. Bastos
del.
na
segurament
tret
les
onades, tan terrible la suggestió de l'abisme, tan
Ansart, trovém un episodi,
testimonial,
en
imperiós
el vertigen, tan espesses les aigües i de
recull
del
seu
tural com els altres
nos
empenta,
que hom necessita i el país necessita,
tanta
forma de novela histórica, que ilustra la tesi
impor
mitjá de la Reina deis Cels i Es
capitular
una
la
má.
de
Déu
per
tra. Bis sindicalistes volen fer
qual
s'han
les,
mars, per no ofegar-se en el naufragi.
la
trella
de
gerents
de
barcelonina,
els
tant fábrica
distingit per la gran energia en no admetre impo
sicions ni coaccions. L'autoritat de Barcelona comp
plantar
ta amb la resistencia d'aquella fábrica per
revolucio
d'aspecte
cara als promotors d'una vaga
Aquest número ha passat
autorita
nari. Tot d'una l'empresa forta, enérgica,
per la censura
ria, cedeix i capitula a les exigencies absurdes del
sindicat. Qué ha succeit Que el fill del gerent,
jove de vida gens edificant, sostenia relacions ama
gades amb una persona de molt compromís; els es
pies del sindicat que freqüentaven els mateixos llocs
escán
Fundada l'any 1820
de vici, ho descobreixen, i amenacen amb un
DestIlleria de productes vegetals I aromáties
dol que hauria tacat de llot dues famílies encopeta
des. El preu del chantage és el cedir a les preten
La Loció de PLAN
del
TES DEL BOSC,
sions deis anarco-sindicalistes. El pla defensiu
fortifica, conserva I
governador se'n va per terra, i els revolucionaris.
augmenta el caben.
obtenen un triomf esclatant. La manca d'honestedat
Es un producte pura
revolucio
forces
als
dóna
en la conducta personal,
ment vegetal 1 ino
naris, els ensenya el punt vulnerable per on poden
ffensin.
atacar, i treu energies als defensors de l'ordre, dei
Despatx central:
xant-los febles i desarmats, sense la força incon
trastable que dóna la virtut.
RAMBLA D'ESTUDIS, 12
Sense honestedat no hi ha f orça moral. No hi
BARCELONA
NI;
no hi ha resis
ha virtut,
virtus vol dir força
tencia, no hi ha clarividéncia, no hi ha heroisme.
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Una gran encíclopédia
Fa uns anys que, invitat pel gerent de l'editorial
Aschendorf de Münster, tenia l'avinentesa de conei
xer en un dinar dos editors de
fama universal : Her
der de Friburg de Brisgóvia i Pustet de Ratisbona.
Com és natural, la conversa, durant el dinar, va gi
rar
entorn deis llibres.
as cosa sabuda que les cases Herder i Pustet no
són pas dues cases de negoci, són dues institucions
de cultura católica i social ; católica per les obres que
editen i social per l'organització social modélica dels
obrers que, a centenars, treballen en aquestes edito
rials.
Seria difícil ressenyar les activitats editorials de
les cases Herder i Pustet. D'aquesta última cal f er
ressaltar l'activitat litúrgica. Les edicions merave
lloses de missals i breviaris, així com una serie de
llibres de formació litúrgica, han donat renom uni
versal a la casa Pustet.
La casa Herder, en canvi, gran f ogar de Cultura
eclesiástica, ha empres la preparació i publicació
d'una serie d'obres de més envergadura que no hagi
empres mai cap Academia o institució científica.
Sobre dues obres de la més gran envergadura vol
dríem cridar l'atenció : el "Lexikon für theologie
und Kirche" de Buchberger, la segona edició del
qual está en curs de publicació i el "Grosses Herder".
El "Lexikon für Theologie und Kirche" és un
diccionari admirable on hi ha en forma d'articles ve
ritables monografies históriques, estudis de Filoso
fia, petits tractats de Teologia ; biografies dels es
criptors eclesiástics i tractats complets d'história de
diferents paísos i diócesis. La segona edició, en
curs de publicació, és una obra auxiliar
indispensa
ble a tot sacerdot que vulgui informar-se dels darrers
resultats de la investigació en el camp eclesiástic.
Són ja sis els volums publicats d'aquesta nova edi
ció del "Lexikon für Theologie und Kirche" i arri
ben a la lletra
Més interessant que aquesta enciclopedia és en
cara el gran "Herder", diccionari de 12 volums, en
gran. f ormat amb un atlas supletori. Aquesta magní
fica enciclopedia del saber huma compren uns
180.000 articles. L'acabament d'aquesta publicació
és un esdeveniment en el món católic. Donar al món
la millor enciclopedia escrita en sentit católic és un
f et d'una força apologética extraordinária. No són
els católics solament els que es veuen obligats a re
córrer a aquesta enciclopedia quan cerquen inf or
mació, són els mateixos protestants i els laics, els que
se n'han de servir. D'aquesta obra es
pot dir el ma
teix que del "Staats Lexikon der Górresgesells
chaft" ; el Papa Pius XI se'n serveix constantment
tenint-lo en la seva taula de treball i els soviets rus
sos n'han adquirit una serie d'exemplars
per utilit
zar-lo en la seva legislació.
El gran "Herder" és una creació de la Ciencia
Católica alemanya. Quan Bismarck perseguia dura
ment els católics, els dirigents del Catolicisme ale
many es convenceren que la supremacía i el domini
en els pobles era una cosa espiritual i
van llu'tar
arnb gran energia per crear una Ciencia Católica.
Aquesta Ciencia és i ha estat meravellosa. No hi ha
camp d'investigació que de lluny o de prop no es

relacioni amb la vida católica que un investigador
alemany no hi hagi f et recerques. Cal dir, per exem
ple, que la millor publicació sobre Ciencies históri
ques d'Espanya són les "Spanische Forschungen"
dirigides pel professor H. Finke, el volum quint de
les quals acaba de publicar-se.
Un treball de síntesi enorme com el que pressu
posa la confecció d'una enciclopedia com el gran
"Herder", ha d'anar precedit d'una investigació for
midable i, aquesta és l'obra dels savis católics d'Ale
manya. Crear un instrument de treball formidable
del qual s'hagi de servir tothom, és una obra d'Ac
ció católica que no té parió.
Fins ara al nostre país poques obres han aparegut
que siguin de tanta envergadura. L'Enciclopedia Es
pasa que representa un gran esf orç editorial és una
obra desigual; conté infinitat d'articles redactats per
diletants i persones que no tenien preparació per a
tractar la materia de la qual escrivien.
Per altra banda la Ciencia Católica a Espanya ha
tingut fins ara pocs conreadors i molts divulgadors.
El dia que els católics hag,uem enquadrat els nostres
investigadors apareixerá un Herder, editor Mecenes
que facilitará la publicació d'obres de gran enver
gadura. Ni falta materia d'investigació, ni falta un
gran públic, ni falta el gran vehicle d'expansió.
Falten homes.
G.
.
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serveís socials
josEP M. GICH

En la política social portada a cap pels diferents
Estats, s'ha ates primordialment, cbm era de raó, ja
que aquesta era la finalitat de la dita política, l'estat
de les classes socials més humils i la necessitat del
seu millorament. I així és com, a partir entre nos
altres de la llei d'accidents del treball del 1900 i se
guint per totes les altres, han anat implantant-se
aquest conjunt de serveis socials que avui constituei
xen ja quelcom d'una ben extraordinaria i f orta

complexitat i, sobretot, d'una fragmentació legisla
tiva ben acusada.
servei d'aquests s'ha f et a base d'imposició
cárregues damunt la producció del país i de sa
crificis económics per part de l'Estat. Poques ve
gades s'ha exigit el sacrifici económic a les classes
socials beneficiades amb el resPectiu servei, ja que
Poques vegades l'haurien pogut suportar i quasi
sernpre hauria resultat un f ort contrasentit exigir-lo

Cada

de

als que directament havia d'af avorir la reforma so
cial que es portava a cap.
Així, doncs, entre les carregues per serveis socials
n'hi ha unes que recauen damunt tota la societat
des del moment que és l'Estat el que les atén, al
costat d'altres que graven directament el capital em
prat en la indústria, el comerg, l'agricultura i la
producció en general. ? Quantes són a hores d'ara i
•

n'esperen encara darrera la porta i próxi
aparéixer ben aviat ? Anem comptant : el Re
tir Obrer Obligatori, l'asse,9;uranga, de maternitat,
guantes
mes

a

l'assegurança

contra eís accidents del

ció als

d'incapacitat temporal dins

casos

treball, l'aten
el mateix

accident del treball, les vacances retribuides, les in
demnitzacions per acomiadament, els Jurats Mixtos
del

treball, etc.
ja no cal dir

que avui, dins el balanç de
empreses, aquestes carregues arriben a un

apreciable

en

les

panyes

el

organitzades

contra

ells, mai

no

s'ha donat

que les-. classes socials més altes hagin adop
tat actituds de protesta quan s'ha tractat de
cal-re
gues, imposades a la producció de cara a les necessi
cas

del servei social.
? voleu dir que no resultaria interessant un
estudi de la carrega que avui suposen els serveis
socials damunt de la producció? Un estudi semblant
no hauria d'ésser rebut amb recel per ningú, ja
que
si per un costat podria mostrar la importancia de
les carregues per a serveis socials, per un altre cos
tat podria ésser una dernostració de la possibilitat
que les nostres activitats tenen encara de rebre no
ves carregues socials en l'esdevenidor
(salvant, na
turalment, els casos particulars derivats del peculiar
estat de crisi o de prosperitat de cada indústria, en
cada moment). Així, a plena consciencia, hom po
dria,tenir idea de l'elasticitat de la imposició per rno
tius tan alts com aquests i de les seves possibilitats
sense estroncament de les f onts contributives. 1
mit
jangant aquest estudi hom es podria formar idea del
que representa per a tots el sacrifici pels serveis so
cials i portar a cap un estudi comparatiu de la im
'portáncia de les dites cárregues arreu del món i en
cls diferents paisos.
A Ginebra (B. I. T.) hi ha constituida una co
missió dé cárregues socials. ? Per qué no es podria
també constituir a casa nostra per saber a que ate
nir-nos en un punt de tanta transcendencia?
tats

Peró,

totes les
tant per

despeses de la producció,
cent que, per la llei de repercussió de l'im
a gravar el preu de venda del producte, a
encarir-lo i a dificultar-ne el consum manta vegada
pels rnateixos que es van beneficiant d'aquelles car
regues imposades de cara al servei social respectiu.
L'irnpost constitueix, per mitjá de l'Estat percep
tor creii, un mitjá normal de distribuir els beneficis
de la riquesa. I les cárregues socials indicades vé
nen a arrodonir avui aquella funció, encomanada a
rimpost exclusivament fins el segle vint. I en aquest
sentit ningú no es -pot doldre que l'impost subsistei
xi i menys encara que les cárregues socials vinguin
a
completar les conseqüencies de la justícia distri
butiva de l'impost.
ben
tant per
post, ve
cent

I _consti bé, per a enaltiment de les nostres clas
ses socials benestants, que si els
impostos han pogut
provocar protestes manta vegada i fins i tot cam
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L'Escola 'hure
A

Espanya patim

la mania de l'oficialitat ;

en

pcxs

paisos del món l'absorció de l'Estat ha estat tan'
f orta com al nostre país. Segurament aquesta obsor

a
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Holanda

ga de la instrucció recau primerament a la familia;
la familia té en materia d'educació el dret primordial.

Solament quan les iniciatives fámiliars .són insufi
cients per organitzar l'escola, l'Estat té el dret d'in
tervenir per proporcionar la instrucció a tots els in
fants.
No seria pas suficient ni exacte si es deia que a
aquells que no ho són s'assabentin del que passa Holanda l'Estat subvenciona l'escola lliure.
pel món.
De f et reconeix iguals drets a les escoles lliures i
Amb raó "La Vie Catholique" es preocupa d'in
públiques. Adapta unes i altres a les mateixes con
ormar els catedics francesos del que succeeix en
dicions amb tal que els mestres tinguin el mateix va
els dif erents paisos. En el número del 2 de novem
lor i les mateixes garanties de capacitat.
bre pulSlica un interessant reportatge sobre l'esco
Totes les despeses de l'ensenyança primária, sigui
la a Holanda del qual extraiem el que segueix
privada sigui pública, són reemborsades per les caixes
L'any 18or, monopoli absolut de l'Estat. L'any públiques. Si es tracta de construir una escola, l'asso
1920, 'igualtat absoluta entre les escoles lliures i les ciació que acorda la seva creació, estableix la propor
escoles oficials. Durant 120 anys de lluites els ca
ció amb la qual forçosament hi ha de concórrer el
tólics i els protestants han arribat a substituir un mun;cipi. Si aquest s'hi ref usa, l'associació pot recór
régim d'opressió per un altre regim de llibertat ab rer a les autoritats de la provincia. Construida l'esco
soluta.
la esdevé propietat dels que n'han ordenat la cons
Del 1801 al 1848, l'Estat disposa d'un monopoli trucció.
La llei exigeix un mínimum de ioo alumnes per
perfet de l'escola. En teoria l'escola és neutra, de
fet, per& l'escola és laica. La política sectária de una població de too.000 habitants ; un mínimum de 8o
Guillem I vers el 1830, condiciona la separació de per les ciutats de més de 50.000 ánimes, 6o per les
Belgica del j off holandés.
ciutats que en tenen més de 25.000 i 40 per les pobla
Del 1848 al 1889 s'instaura un régim de lliber
cions inferiors als 25.000.
tat pura i simple. L'article 194 de la constitució
El personal és pagat per l'Estat.
del 1848 disposa que l'ensenyança será lliure sota
Els directors de les escoles anomenen els mestres
la vigiláncia de l'Estat. L'escola pública és neutra ; de les escoles que dirigeixen. Aquests mestres han de
es poden obrir
tenir títol igual que els mestres oficials, poden, peró,
scoles privades, els municipis po
den subvencionar aquestes escoles si són neutres i prendre el títol en una normal lliure.
se'ls imposa l'obligació d'admetre nens catalics i
Les despeses de calefacció, llum, material escolar,
etcétera,
corren a cárrec del municipi i es calculen a
Protestants.
L'any 1858, de 3.473 escoles del país, 2.516 són base de les despeses similars de les escoles públiques.
L'ensenyança no és gratuita, excepció f eta de les
públiques i 957 privades ; l'any 1876 aquestes arri
baven a 1.095.
families faltades de recursos.
Els católics units a les dues f raccions protestants
L'import de les mensualitats, de tipus baix per cert,
d'unes i altres escoles és cobrat pels municipis.
reclamen una independencia major per a l'escola lliu
re i també un major concurs financier de les corpora
Mercés a aquest régim l'ensenyança s'ha desenrot
cions públiques per al seu sosteniment. Per fi el 8 llat cada dia més d'ença que s'ha establert la paritat
de desembre de 1889 els partidaris de la llibertat de entre les dues escoles, i les famílies han pogut mani
l'escola aconsegueixen una llei que acorda a l'escola festar les llurs pref eréncies per l'escola lliure.
L'any 1913 l'escola pública comptava 562.000 alum
lliure el dret de rebre subsidis de l'Estat sense•per
dre la confessionalitat. Pel juny del 1901 encara s'ob
nes i l'escola lliure 381.000. L'any 1923 la proporció
tenien més avantatges per a l'escola lliure; i des havia variat l'escola pública comptava amb 527.000
d'aquesta data Fensenyança lliure ha anat. creixent. alumnes i l'escola lliure 562.000.
L'any 1912 hi havia a Holanda 2.121 escoles lliures,
Els alumnes de les escoles católiques l'any 1913 eren
10.714 mestres i 305.887 alumnes ; les escoles públi
195.000 i l'any 1930, 410.000.
ques tenien 3.313 escoles, 16.605 mestres i 566.867
En l'ensenyança secundária l'Estat paga el 8o %
alurnnes.
dels sous deis mestres i. el 75 Yo de les altres despe
L'any 1913, católics i protestants arriben a una ses.
aliarra per a unes eleccions i obtenen la victória. Des
En un país on els católics, els protestants i incré
prés de la reforma de l'article 120 de la constitució
duls es troben representats de la mateixa manera; el
holandesa, l'octubre del 1920 s'arriba a establir un ré govern que concedeix avantatges equivalents a totes
girn escolar que és el que vigeix ara.
les famílies espirituals és l'únic que.pot assegurar un
La legislació escolar a Holanda s'inspira en una engrandiment i desplegament de l'ensenyança i la pau
concepció de 13Estat que és la que Pius XI havia de escolar del país.
recordar uns anys després en una encíclica. La cárre
A.

aminatural és el que' ha donat peu al nostre in
dividualisme gairebé ferotge.
La renovació espiritual, social i política del nos
tre país •será, possible quan els nostres católics i
ció
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Movimenf católíc
depenen de la Congregació de "Propa
Segons una estadística publicada per
l'Osservatore Romano", pertanyen a la jurisdicció
de la Congregació de "Propaganda Fide", 498 domi
nis missionals que són 1 patriarcat, 28 arxidiócesis,
72 diócesis, 4 abadies, 201 vicariats apostólics, rol
pref ectures, 29 regions missionals independents i 2

parlat de "Passatges dif ícils deis Evangelis" ; "?De
quina manera el poble pot ésser introduit a l'esperit
de la Biblia ?". En l'avinentesa dp la diada s'havia or
ganitzat una exposició de bíblies antigues molt reei

dictrictes missionals. Treballen actualrnent als carnps
de les missions ro.o66 sacerdots, 4.972 germans,
20.360 religioses d'Europa i d'América. Al costat
d'ells hi ha 5.384 sacerdots indígenes, 2.333 ger
mans i
18.144 religioses també indígenes. Cal afe
gir-hi, encara, 74.127 catequistes i 61.756 mestres
també indígenes. Aquest conjunt fa un exércit
d'unes 200.000 persones encaminades a la conquesta
per Déu de 1.200.000.000 d'habitants del món, cri
dats a formar part del regne de Jesucrist.

ment

Suissa.
Les activitats de la clerecia catalica a la
ruralia (diáspora).
Cada any pel mes d'octubre es
celebra a Suissa un diumenge d'oració i de peniten
cia en acció de grácies pels beneficis rebuts durant
l'anyada i de pregáries per obtenir un benefici espe
cial. Enguany l'episcopat suíS ha ordenat que en
aquesta diada es pregués especialment per les missions
del país, l'obra de les quals amb uns 70 anys d'actua
ció ha distribuit més de 15 milions de francs a la
construcció d'esglésies, al sosteniment d'escoles i al
su.bsidi de clerecia rural pobra que amb f eines
pot viure. En aquesta pastoral es diu que, durant
l'any 1934, en la ruralia principalment protestant han
estat batejats 7.069 infants ; han concorregut als ca
tecismes 33.621 nois i noies i que actuen en aquestes
missions uns 400 sacerdots:
Cal saber com és l'obra apostólica de la clerecia que
viu a la diáspora. Poques vegades té església ; ha de
reunir els pocs fidels católics a la sala d'un restau
rant, allá els confessa, els din la missa i fa una plá
tica. Sovint un sacerdot té 35 i 40 estacions per l'es
til. Moltes vegades ha de f er llargues hores de camí
per anar a sagramentar un malalt o per beneir la tom
ba d'un católic difunt.

Les relacions entre la Religió i l'Astronomía.
El día ig del passat setembre el Papa inaugurava
l'observatori de Castelgandolf o. En aquesta avinen
tesa va dir, com en totes les seves exhortacions, unes
paraules admirables sobre les relacions entre la Reli
gió i l'Astronomia. Si donem una mirada en els es
país incommesurables del firmament sentireyn, al ma
teix temps, l'himne meravellós que els cels i els as
tres entonen al Senyor lloant el seu poder, la seva
saviesa i la seva bellesa. Es pot dir que el Criador
es dóna a conlixer d'una manera especial amb la crea
ció deis cels i de les estrelles. A aixó fan referencia
diferents passatges de la Sagrada Escriptura, espe
cialment aquell del Genesi on es diu que solament Déu
pot comptar els estels del cel i donar-los nom. No
és un/ cosa indiferent que els papes d'ença de molt
temps es preocupin per l'estudi de l'Astronomia tota
vegada que té una transcendencia extraordinária per
la fixació de les f estes eclesiástiques i per la compu
tació de la Pasqua. Amb la inauguració del nou ob
servatori vaticá, el lligam que uneix d'ença, de molts
segles l'Astronomia amb els papes és repres de nou,
lligam amb aquella ciencia de la qual es pot dir que
f onamentalment és una ciencia religiosa, així corn
l'anima humana, f ent ús d'una frase de Tertulia, és
cristiana per naturalesa,
Er! cap part de la creació trobem una invitació tan
clara 'a l'oració •i a l'adoració com en contemplar el
món deis estels.
El non observatori porta la inscripció : "Deum crea
torem, venite adoremus."

Obres que

ganda Fide".

—

—

—

Una diada d'estudis de la Bíblia.—D'uns anys en
a Alernanya i a altres paísos han pres gran actua
litat els cursos bíblics. Una vegada la setmana el rec
tor de la parróquia, a la vetlla, explica un text de l'E
vangeli, el comenta i l'acte acaba amb la benedicció
del Santíssim. A Alemanya s'havia constara una as
sociació d'Investigadors seriosos de la Biblia" la
missió de la qual era estudiar seriosament les sagra
des escriptures per tal de poder combatre els atacs del
racisme. Aquesta associació ha estat prohibida per tot
el Reich i, últimament, alguns individus pertanyents
a aquesta associació han hagut de compareixer da
vant del jutge i diversos acusats han estat condem
nats a penes que varien entre 2 i 4 mesos de presó.
En canvi, a Suissa, i a l'abadia d'Einsiedeln, ha tin
gut lloc una "diada d'estudis de la Biblia" a la qual
han concorregut uns 70 sacerdots en la qual el fun
dador d'aquest moviment ha parlat "de la difusió de
la Biblia i de la seva lectura" ; altres sacerdots han

cá,

xida.

Esportius que es confessen creients.
Darrera
un equip irlandés de futbol
jugava a Basilea ;
un públic imponent presenciava el partit. En el pro
grama distribuit al públic es donava aquesta saluta
ció als esportius irlandesos : "El món esportiu suís
té l'honor de rebre com a hostes els esportius d'un
país que, des deis dies de Sant Patríci, ha estat un
campió de la missió salvadora del cristianisme i a la
vegada ha estat una columna d'aquell món cultural
europeu que s'aixeca al damunt de principis i d'ideals
—

cristians."
—

Els processos per contraban de moneda a Aloma
De tant en tant ens inf ormem per la prem
sa alemanya que el superior d'una casa religiosa ha
estat arrestat i portat a Moabit (la Santé de Berlín)
per tal com f eia contraban de moneda.
El govern d'Alemanya, amb el fi d'evitar la fuga
cal saber que les arques deis bancs suis
del diner
va do
sos estan abarrotades de diner d'alemanys
nar, ja fa temps, unes ordres molt severes sobre el
portar moneda alemanya a l'estranger. Un alemany
no pot disposar de més de den marcs per emprendre
un viatge de Colónia a Barcelona. En passar la fron
nya.

—

—

—

LUN
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tera de retorn d'aquell país sou escorcollat escru
polosament i no es permet prendre cap a l'estranger

ni

una inislria en dinér alemany.
Davant d'aquest cercle de ferro sembla

que

es

va crear un banc que feia propaganda activa prop
de les cases religioses per. regular la tramesa de mo
neda a l'estranger. Els religiosos, que per les llurs
relacions internacionals necessiten en cada moment
desplaçar capitals de més o de menys importáncia,
es van aprofitar dels avantatges que els oferia aquest
banc i se'n serviren per al desplaçament de capitals,
pagament d'hipoteques, adquisició de valors, etc,
Per altra banda, hi ha moltes cases religioses que
estan emplaçades prop de les fronteres, especialment
de la frontera holandesa I en anades i vingudes re
ligiosos i religioses portaven al damunt quantitats
respectables que amb la situació deis canvis estran
gers els proporcionaven benefieis respectables.
Descobert el procediment, el govern nacionaliso
cialista ha f et processar gran nombre de superiors
de cases de religiosos i de religioses i els proces
sos segueixen uns als altres. Entre aquests proces
sats i empresonats figuren un senyor bisbe i un vi
cari

general.

Fa més d'un any que l'eminentíssim Cardenal
Schulte, de Colónia, va publicar una nota adregada
especialment a les cases religioses, en la qual es cri
dava l'atenció sobre el greu perill que comportava
el contraban de moneda i sobre les manipulacions
poc ciares del banc ailudit més amunt.
No cal dir com els enernics de l'Església aprofiten
les incidencies d'aquests processos per atacar a f ons
als católics com a traidors a la nació.
El greu perill que comporta la transgressió de les
lleis de l'estat, encara que siguin purament penal.s,
es posa de manif est en els sorollosos processos con
tra religiosos que es ressenyen en la premsa alma
nya.

cal dir que prohibicions tan
de tota exportació de
enormement la f orça expansiva
del país. El no poder subvenir a les missions priva
que les exportacions alemanyes tinguin una conti
nuitat en els paisos de missions. Demés, les cases
religioses han de contribuir al sosteniment de les
llurs centrals de Roma.
Quin espectacle més trist han d'of erir les sales
del Moabit de Berlín, on dotzenes de pobres reli
gioses esperen unes anar a asseure's al banquet dels
acusats per traidores a la Pátria, complint altres
condernnes duríssimes de 20 i de 25 anys de preso
deis quals cap no els será descomptat si no ve una
onada de clemencia.
Aquests esdeveniments que tenen consternada la
vida religiosa deis católics d'Alenj.anya, especialment
de les cases religioses, ens haurien de f er obrir els
Per altra banda,
draconianes com la
divises perjudiquen

S

A

no

prohibició

ulls.
A Espanya está encara en vigencia l'article 26 de
la Constitució ; hi ha unes lleis laiques que si no es
compleixen al peu de la lletra, qualsevol hora se'ns
pot voler obligar a complir-les. Contra les cases re
ligioses, contra els temples hi ha encara en vigor
acords terribles ; l'escola oficial és encara totalment
laica ; els cementiris no han estat reconciliats i el
matrimoni canónic no té pas força civil com a la
majoria deis paisos catblics.
Enfront de tot aixó ens hem creuat de braços,
ens hem adormit ; tapem les orelles al soroll esgar

A
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rifós deis bramuls de la fera esquerrana ; tanquem
els ulls perque no volem veure la figura del mons
tre apocalíptic que espera el moment oportú per de
vorar-nos. Els
católics encara no hem sabut enqua
drar-nos, ni hem sabut emprar unes armes de com
bat més acerades i ágils que les dels nostres ene
mies. La dolorosa experiencia que viuen els reli
giosos d'Alemanya hauria d'obrir-nos els ulls per
preparar-nos ; per f er millor les nostres coses, per
no f er-ne de mal fetes i sobretot per allunyar defi
nitivament l'esperit de Mammon de la vida •reli
giosa per tal de f er-hi viuré únicament i exclusiva
ment la pobresa de Jesucrist.
"La vida nava"

governamentals

a

Xina.

—

Des de les esf eres

patrocina un moviment
de renovació : "La vida nova", que ha de posar fi
als costums i manera de viure antiquats de Xina
unint l'esperit de Confuci amb el rnoviment iniciat
per l'instaurador de la República xinesa.
Els principis ionamentals que dirigeixen aquest
de Xina

es

moviment són I.( El temps passat és mort ; sois
compta el present ; per tant, hem d'abandonar els
antics usos i costums per poder construir un poble
nóu. 2. Cada individu s'ha de sentir responsable
per la reconstrucció de la nació. 3. Les lleis s'han
de complir ; s'han de guardar les llurs obligacions
i s'ha de fer honor a la paraula. 4. Cal la simplicitat
en el menjar i en el vestir ; cal comportar-se amb
netedat i amb correcció en la societat. 5. Cal lluitar
baronilment i amb mesura per l'existencia. 6. Si es
vol ésser un ciutadá útil convé instruir-se com cal.
7. Cal ésser valent i energic en les decisions. Cal
ésser lleial fins i tot quan cap jurament no ens higa
en els nostres contractes.
Aquest programa compta amb la simpatia de la
major part del poble xines. Va encam;nat a posar
desmandaments del bolxevisme i vol
un aturador als
oposar la justícia, l'alegria, el sentit humanitari a
les crueltats, inhumanitats i brutalitats deis comu
nistes.
Aquest programa de "La vida nova" mereix la
més viva simpatia de part deis católics, si bé cal
vetllar perque no es vagi massa enliá en rompre amb
la tradició per evitar que les idees dissolvents d'Eu
ropa propagades per l'Aufklá.rung influeixin d'una
manera decisiva en l'estructura de la nova Xina.
Els dirigents de "La vida nava" han dirigit una
invitació especial a l'Acció Católica perqué collabo
ri a la renovació del país. Els pagans mateixos de
Xina es donen compte de l'estreta unió que hi ha
entre aquest programa de renovació i els principis
fonamentals de la moral católica. Fins i tot es creu
amb certa relació d'aquest moviment renovador i la
moral cristiana. Un diari de gran circulació a Xina,
"Txheng Pao", escriu que cal acabar amb la Ile
genda que els missioners hagin lliurat la Xina a l'im
perialisme europeu ; reclama la vida religiosa com
a base per a una pau ordenada i elogia la f orça sug
gestionadora de les doctrines socials de l'Església
católica.
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Moviment Social
Casa própia.
No hi ha res que tingui un tan
bell encant com la llar própia. Un polític que tenia
molt més de séntimental que de comprensiu volia
fer la felicitat deis humils. donant-los "una caseta i
un hortet". El tenir casa
própia és un ideal deis
bornes de tots els paisos. Quan es funda una nova
familia en contraure matrimoni, els pobles de la
península ibérica i del migdia de França han trobat
un mot definitiu, desconegut
per les cultures d'al
tres paisos. Els catalans, els castellans i els proven
çals designen amb el mot "casar-se" el contraure
matrimoni. Ara bé : "casar-se" equival a fer-se una
"casa", com el "bordatu" deis bascos significa el
mateix, tota vegada que la casa en basc és desig
nada entre diversos noms pel de "borda".
El fundar una familia equival, per tant, a Es
panya, a "fer-se una casa".
La vida de familia no la constitueixen els pares
i els germans solament. Formen part de la familia
la llar i la casa. Cal només recordar que el
mot
"cadira" que a la ratlla d'Aragó significa "l'escon",
és un derivat de cátedra. L'escon és la cátedra d'on
estant el cap de familia ensenya.
Les parets que ens han vist néixer, el uit on han
mort els pares, el temple parroquial on hem
estat
batejats, el cementiri on reposen els nostres avant
passats conjuntament formen part del "patrimoni
familiar".
Per altra banda, la disposició de la casa és la
d'un temple. El nom "llar" ens recorda una divini
tat doméstica. Encara els nostres pagesos en certs
indrets recullen les "pedres de llamp" (destrals de
pedra) i les guarden a la xemeneia perque les pedre
gades i els maleficis no perjudiquin els camps i els
conreus llurs. La pedra del foc ve
a ésser una mena
d'ara d'on estant amb el fum que puja xemeneia
arnunt, cada dia s'enlairen cap al cel les pregáries
de la familia. I hi ha tota una serie de práctiques
domestiques que recorden que la casa. és un temple.
L'industrialisme modem ha convertit les famílies
obreres en nómades sense llar i lensé casa. I l'home
que no coneix les parets que el van veure néixer,
que no sap on és el baptisteri on fou fet crista,
que no sap quin és. el fossar on reposen els seus
avantpassats, aquest borne és un semisalvatge.
Desgraciadament les famílies de la gran ciutat i
les deis nuclis industrials desconeixen el que
és tenir casa. Emigren com
les aus a la tardor amb una
facilitat extraordinária ; enlloc no posen arrels. I la
familia que no té casa está privada de la meitat
deis goigs terrenals que Nostre Senyor deixa gustar
als homes.•
L'espera collectivista és enemic de la casa. Pro
cura
donar en el club i en el restaurant aquells
plaers que únicament pot proporcionar la vida fa
miliar.
—

.

,
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La gent del nostre país és per naturalesa ref rec
tária a l'associació; no vol saber res del collectivis
me. I aixo tant
com un mal és un bé. L'espanyol
conjuga encara avui el ven) "casar-se".
En diferents indrets d'Europa s'accentua un mo
viment en pro de la "casa própia" ; els municipis
acorden subvencions considerables i els bancs ofe
reixen les majors facilitats per a construir-se casa
própia. A Estocolm, per exemple, el municiiii va
adquirir tots els terrenys edificables per tal de do
nar facilitats a la 'construceió de cases
familiars as
censant els terrenys a preu de cost i per tal d'evitar
l'especulació gairebé immoral de terrenys apropiats
a la construcció.
Sempre ens ha fet la impressió que el gratacels
i les cases
casernes eren una invenció del diable.
En elles tant en Pateix la salut corporal dels que hi
viuen, com la salut espiritual. I no cal dir res de la
població hospitalitzada en les barraques on les lleis
elementals de la moral i de la higiene són descone
•

"gudes.

La possessió d'una casa per viure és un ideal cris
tia. "A la casa del pare hi ha moltes cambres", ens
diu l'Evangeli. "M'he alegrat per les coses que
m'han estat dites, anirem a la casa del Senyor",
canta el salmista.
Jesús escolleix una casa : el Cenacle, per a insti
tuir la Sagrada Eucaristia i vol que la casa romana,
i reial, la basílica, sigui el seu temple.
L'arquebisbe de •Salzburg, el doctor Segimon
Waitz, acaba de publicar un interesantíssim article
en
la revista "Scheinere Zukunft", on es fa ressó
del moviment en favor de la casa per a la familia.
En aquest article es fa una singular allusió al desig
rnanifestat per Lleó XIII en l'encíclica "Rerum
Novarum" : que cada familia obrera pugui tenir
una

casa

própia.

Tant de bo que aquest moviment de la casa per
a la familia prengués cada
dia més peu entre nos
altres. A la pagesia es pot fer l'experiencia que el
menestral que té unes quarteres de terra i una casa
és un pages exemplar, que va a missa els diumenges
i que té un instint marcadament conservador.
Caldria que als pobres de la ruralia es creessin
petits propietaris. A la Segarra gairebé ja tothom
és propietari. És necessari que els propietaris ter
ratinents facilitin la creació de petits propietaris.
En desprendre's d'una mica de terra rebrien una
recompensa amb escreix. Els seus parcers tindrien
més possibilitats económiques per conreuar la terra
que tenen presa a parceria, per adobar-la més i, per
tant, la farien més' productiva.
Els catolics no podem permetre que els enemics
de l'ordre social, o sigui les esquerres, s'emparin
d'aquelles idees i empreses que únicament poden
créixér i fructificar a l'ombra de l'Església.
-
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Novíment cultural
Els 'talas de carrers.
El domini de les esquer
del passat bienni va dur a terme una obra tan
dissolvent en tots els ordres que, a mesura que pas
sa el temps creix la figura del fantasma destructor
que ha deixat una influencia nefasta en tots els as
pectes de la vida.
L'arma de combat dels dirigents esquerrans ha
estat la cultura; creació d'escoles dirigides per mes
--

res

•

tres

analfabets, organització

pedagoga,

minaris de

on

•dissolvents i destructores

joventut. Els católics

no

de

se

cursos

superiors,

se

sernbren les idees més

de la intelligéncia de la
hem pas reacciónat degu

dament davant de l'acció nefasta deis bornes
Déu i esquerrans .del nostre país. Ells poden

sense
cam

tranquillament en les llurs posicions preses i fins
i-tot poden hostilitzar-nos. Emboscats per les orga
par

nitzacions que ells declaren inatacables, arrapats
cárrecs sense sentiment de dignitat, continuen
punement J'obra dissolvent de la
infants i de la joventut.

als
im

intelligéncia deis

Ja hi haurá avinentesa de posar en ciar elš aspec
tes diferents de que es valen els deixebles de Sata
nás per corrompre la joventut. Avui volem ref e
rir-nos
rnes de

aspecte de l'acció destructora deis
l'esquerra en ço que fa referéncia a les

a

uri

bo

tra

dicions seculars de les nostres viles i ciutats. L'es
guerra ami) els seus bornes ha destruit la tradició
de les poblac'ons amb la modificaci6 de la majo
ria deis noms de carrers, i a la vegada, ha causat
ciutat de Bar
un perjudici enorme al bon nom de la
celona.
El vent de la inspiració bufa quan Déu vol i corra
néll 'vol. L'espera creador en la 'lengua ha estat
conceelit a pocs homes i fins aquells literats que han
volgut intencionadament crear paraules han desen
creadora
certat la majoria de les vegades. La mafia

Ilenguatge és una estupidesa que produeix es
tralls irreparables en la vida de la llengua.
la
Lis noms de carrers de la nostra ciutat i de
crea
Catalunya
eren
majoria de les poblacions de
en

el

cions seculars, filies de l'ambient, d'un esdevenirnent,
d'un f et histevric. Res .no hi ha tan interessant com
•el seguir la história local a través deis noms de pla
carrer de la
ces i carrets. En passar cada dia pel
Canuda. pel carrer deis Arcs, pels Banys Nous, etc.,
se'ns evoca la ciutat romana de Barcelona ara el seu
deis car
•aqüeducte, amb els seus banys. Els noms
sagrada, són
•rers de les ciutats i pobles sella una cosa
documents d'una valor excepcional per a la historia
local.
so, és
El modificar es noms de carrer sense to ni
que
histbria
local
una burla grossera i un greuge a la

,difícilment

tenen

reparació.

.

Dictadura, i d'abans, en voler glori
D'ençá
ficar un personatge és creia que el procediment més
un
senzill, expeditiu i económic era el de dedicar-li
acord,
de la

lápida,

carrer. Es picava una nova
uns quants senyors es reunien

es

prenia

un

al cap del carrer, cla
estava acabat.
l'homenatge
vaven la lápida i
L'homenatge més ridícul que pot dedicar-se a un
personatge és dedicar-li un nom de carrer, o com
volen ara, donar-li el nom d'una cala o d'un cap.
de domini va
L'esquerra en el seu escás temps aspecte.
No hi
aquest
produir enormes estralls sota
ha poble ni poblet de Catalunya on personatges de

glória dubtosa
plaga.

no

tinguin dedicat

un

carrer

o

una

Per altra banda, res no hi ha tan .passatger com
la glória del carrer. D'ença que s'estila el costum
de dedicar noms de carter a persones, hi ha noms de
carrer que .han perdut el significat originan i per ha
ver-ne pres un altre. El carrer de Voltaire, per
exemple, és a la barriada de Gracia el "carrer del que
ronda". La majoria de noms de carrer dedicats a
personatges, al cap d'uns anys, per haver perduda

l'actualitat, esdevenen

noms

insípids.

de diferent la nomenclatura popular dels
noms de carrer ! Ella sola és la que perdura. L'ex
pesriéncia demostra que les múltiples denominacions
oficials fracassen davant del nom popular. La Dia
gonal, per exemple, a la qual hem vist canviar el

Que n'és

diverses vegades en un espai curt de temps, ni
és coneguda per "Avenida Argüelles", ni per "Ave
nida Alfonso XIII", ni per "Avinguda del 14
d'Abril" ; la "Diagonal" és la "Diagonal", i prou.
El canvi de nomenclatura de carrers a gran esca
la comporta molts altres inconvenients. Hi ha un
saben on és el "carrer de
sens fi de ciutadans que no
Fivaller" ni on hi ha la "plaça de la República"
substituts del "carrer de Fernando", que recorda
un període singular de la nostra ciutat, igual que.el
"carrer de la Princesa" i de l'antiga "Plaga de Sant
Jaume" que ens evoca el record d'un església dedi
cada a Sant Jaume i d'una via compostelana.
Per-6 l'inconvenient principal és el d'inutilitzar les
guies estrangeres i els "baedekers" on figuren els
plánols de la nostra ciutat aria. b l'antiga nomenclatu
estrangers i turistes
ra. Més d'una vegada hein vist
la
guía
estés
a
la Plaga de la Re
amb el plano] de
pública, cercant desesperadarnent la plaça anuncia
dora de la Plaça de Sant Jaume i no trobar-la enlloc.
Les cases editores, per altra banda, reediten les seves
guies sense revisar-les, la qual cosa fa que els nonas
nom

una certa perpetuitat.
que representa els canvis de noms de
carrer .f els a gran escala durant el bienni, reclama
a certs per
una rectificació. No ens mou l'hostilitat

de carrer

adquireixin

L'enormita"

glorificats. Es podia donar el seu nom a no
avingudes construides durant el govern de les
esquerres, cosa que hauria comprovat la seva força
creadora i expansiva. Pero que s'hagin donat noms
de carrers i places a certs personatges per eliminar
altres noms que ja han pres carácter nacional, és un
sonatges
ves

a la tradic:6 de la ciutat. La histeria de Bar
celona no comença amb l'adveniment de la Repú
blica. Seria Barcelona una citriat d'infima categoria
si consentís per més temps que a carrers i places
d'edificis antics es continués donant nom de personat
ges pervinguts. Com hem escrit moltes vegades, les
esquerres que es posen constantment el nom de Ca
talunya i de la patria a la boca, ho fan per deshon
rar-lo. Altrament, durant el seu domini haurien res
pectat el pátrimoni tradicional de la história local.
Urgeix una rectificació, cal redreçar aquest tort
vergonyós fet a la nostra tradició. Si no es feia, el
dia de derná, si tornaven a governar, canviarien els
i de poble, n'estrafarien l'ortografia,
noms de lloc
canviarien els llinatges, com s'ha fet al Tirol italia
nitzant noms alemanys; esborrarien els elements es
sencials de la nostra civilització.

atemptat
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Carnet setmanal
Ambient de calma.
Després del trontoll
produit en la nostra vida política pel famós afer
Strauss— del qual, per cert, -ara es
comencen a co
naixer els mabils estrictarnent polítics que
impulsa—

ren

aquest home

forma sorollosa

a

amb

plantejar la seva qüestió en la
qua la plantejá, mabils als quals

no són aliens la
gent de les esquerres amb la sola
orientació de crebantar el Govern i els
partits politics que en dl participen i comptar amb
una plata
forma electoral davant la gent ignorant i senzilla
la vida política ha entrat en un conipas
de tranquil
litat que esvera tots aquells que en
l'ofici de polític
nornés busquen el seu enlairament personal
o altres
coses
pitjors, sense recordar massa els interessos
del país.
En canvi, aquests períodes de calma,
quals s'acostuma a portar a cap les laborsdurant els
fecundes
i veritablement interessants per al poble,
són ben
apreciatis per tots els que creuen que política val tant
com
dir govern i bon regiment de la cosa
pública,
deixant de banda els personalismes, els partidismes,
les ideologies extremades en sentit polític i
tot el que
contribueixi a dividir en castes i banderies la gent

—

del país.

Ara será quan

es discutiran les
reformes econó
la llei de Restriccions, que són les
que han de nodrir el nou Pressu post anivellat;
ara
quan tindrá lloc l'aprovació de la llei electoral sen
se la qual és impossible
que entre nosaltres hi hagi
eleccions amb un sentís minina de justícia en la
re
presentació del poble; i ara quan aniran sortint les
que han de nodrir el non Pressupost
anivellat; ara
en marxa, interessen
veritablement el país, enb e les
,quals no podem deixar de banda les que contri
bueixin a enrobusti,- la nostra defensa nacional
per
terra, mar i aire, que tant han estat descurades du
rant molt temps cm si el món fas un
paradís i com

migues, filles de

si

nosaltres,

vora

la

Mediterránia,

no

poguéssim

tro

bar-nos mai submergits en qua!sevol conflide mun
dial, tot i repugnar-nos sincerament.
?Tindrá llarga vida aquest govern? No ho sabern.
No semblen les

profetitzar-li

seves

candicions les millors

per

a

molt llarga durada ; pera aixa no
vol dir res en un país deis quid-pro-quo
del nos
tre, ja que és un fet evident i paradoxal
que, entre
nosaltres, les coses febles i interines són les que
acostumen a tenir majar resistancia moltes vegades.
una

La unió de les esquerreá.
Es diu que
les esquerres han segellat un pacte d'unió,
la primera manifestació del qual fou
el discurs de l'Azana del dia 20 d'octubre, a
Madrid. Realrnent allí fo
ren presents tots
els matisos de Vesquerrisme esPanvol, tan enormement pintoresc sempre. Des
del
—
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comunisme i el socialisme fins a les zones més tem
perades, allí tenien representants, pel que es veu.
I darrera d'aquell acte han vingut altres actes
ar
reu de la Península:
conferancies, mítings, reunions,
dinars, etc., han sovintejat. No ho podem estranyar
tenint en compte el període
que ells conceptuen
excessivament llarg— de dejuni de poder de les es
querres espanyoles. Pera ?voleu dir que la
unió será
cosa duradora? Per
de prompte ja han comen çat a
a
paraixer notes —vegi's entre altres, una deis
se
n
yors Botella Asensi i Ortega Gasset
(Eduard),
que
e
n nona d'un
hipotatic partidet d.'extrema esquerra,
han
dit clarament que el discurs de l'ex-cap del Gover n del blennt no
els sattsfeia pels seus tons ex
cessivament rnoderats. 1 d'altres n'aniran sartint,
—

.

encara.

AiXa no ens ha de consolar, pera. Qua,n
arribi
l'hora d'unes eleccions, aquesta gent s'unirá
nova
ment, davant l'apetancia de poder que
sent, i porta
rá a casa nostra la situació al seu
marc veritable
d'unió d'esquerres. ?I quin será llavors el
deure deis
elements socials conservadors, sinó el de la seva unió,
per darnunt de tot interas de segon ordre?

Actituds de resisténcia?

Els radicals
bien mostrar-se bon xic ofesos per l'actitud
de les
altres rninories governamentals en
ractuació parla
mentaria respecte de l'afer Strauss. A més, com que
el cap del Govern actual va escollir personalMent
els
Ministres que havien de figurar al Govern,
directa
ment i prescindint del cap del partit i de
la minoria.
el recel i la manca de simpatia per
l'actuál situació
augmenten encara majorment.
—

sena

?Portará conseqüancies polítiques aquesta actitud?
No ha creiem pas. És dar que dins la
minoria radical
aixa ha estat un formidable cop de maca
que ha vin
gut a rebaixar encara més la cohesió del partit
i fins
les energies característiques del cap senyor
Lerroux
que,

en

dir

d'alguns radicals,

está

ja "definitivamente

chocho". Pera també és cert que cal que els radicals
es facin ben bé cárrec de
la seva situació actual i que
aprofitin del partit tot cilla que pugui tenir aprofita
ment, qirant-se de cara a elernents distints
com el se
nyor Alba, per exemple. Es dar que mai els incon
azc ionals de don Alexandre
no hauran d'acceptar una
sit nació així; pera és tan necessari canviar de posició
en

política i

en un

moment

com

l'actual,

quan

un

par

tit. ha passat per trifulgues com les del partit
radical,
que no hi ha ningú arnb cap ser- a que pugui dubtar
d'u na nova reconstitució del partit amb
elements nous
o almenys aprofitant
per al lloc de majar responsa
bilitat els- p. cs elements sans i de cert prestigi arnb

compten.

qu

veurem com es resol aquesta
crisi interna, ben
pro funda i dolorosa per a aquesta gent. Pera, per da
munt de tot, cal que els radicals hi posin l'alt
interas
patriatic de l'hora actual i cal que donin al Govern
ut deis seus vots per tirar endavant la seva obra
eco namica, especialment en
el que té relació amb el
Pre .su post.
a
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Així ho ha entás el senyor Chapaprieta, i en aquest persegueix donés lloc a una crisi hauria de carregar
sentit ha fet unes declaracions terminants i ben orien
amb la responsabilitat d'haver comás un crim de lesa
tades fins al punt d'haver posat en situació d'obligar patria i d'haver atemptat contra el sanejament eco-.
a afirmar o
nómic del país per al qual tal vegada no quedarien
a negar clarament els fins avui passius
entre els elements que constitueixen la majoria del
energies ni les circumstáncies serien propicies com
Parlament. O aixb, o eleccions immediates després les d'ara en un dia més llunyá. És de creure que a
de la dissolució de les Corts, ja que és ben ciar que
tothom s'imposará el bon seny i que el mateix cap
una divisió de la majoria a hores d'ara irnpossibili
del partit radical, tot i la seva posició adolorida de
taria la constitució de cap Govern-nou i, per tant, de
darrera hora, haurá d'imposar el sacrifici necessari
a tots els seus correligionaris amb
terminaria la inutilitat decisiva de l'instrument par
representació par
lamentan i actual.
lamentaria perqul no contregwin responsabilitats que
És de creure que tothom es fará cárrec de les se
a tots podrien resultar-nos nocives.
ves responsabilitats i del que significaria precipitar
En el precís moment d'escriure aquestes ratlles, les
les les coses abans de tenir aprovats els Pressupostos declaracions del senyor Chapaprieta i la seva energía
i la llei electoral, i ocupará el lloc que li correspongui
semblo que han descarregat bastant l'horitzó deis nú
d'acord amb la seva consciáncia política. El que per fvols que el cobrien i no deixaven veure ciar l'esde
motius estranys a tan alta finalitat com la que ara es venidor immediat.
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Joan, Vilalta Roca, Paules de l'Antigor. "Llibre de
l'escola i de la llar" ; próleg per Miguel Bosch i
foyer; illustracions de Lluis Uró i de Miguel
Bosch. 1935. Impremta P. Camps Calmet. T'arre
ga. 217 pagines.
-

Les faules d'Isop

laritat

van

obtenir

singular popu
país. A
pairals era costum,
una

entre la gent humil i culta del nostre

les vetlles d'hivern en les cases
fins fa mig segle, de Ilegir la vida del Sant del dia
amb una edició catalana o castellana del "Plos Sane
torum" de Voragine, de repassar les históries de Car
lemany on hi havia reunida repopeia francesa, de co
mentar algun passatge de "Don Quixot" i d'entrete
nir la mamada tot contant alguna faula d'Isop.
La literatura catalana de la Renaixença que s'ha
incorporat la literatura 'latina i les obres mestres de
les literatures francesa i italiana hav;a oblidat aquest
llibre popular del seny que es diu "Paules d'Isop",
Un deis llibres més adients per a introduir els infants
i la joventut a l'experiéncia de la vida.
Joan Vilalta, mestre nacional que té una sólida f or
nlació cláss;ca, ha reincorporat a la literatura catala
na moderna ami singular encert les "Paules de l'An

tigor".

Per altra banda, la versificació dúctil i el domini

absolut de la llengua vivent de l'autor han fet que
aquestes "Paules siguin de lectura fácil, d'estructura
senzilla i entenedora. Un exemple
Les dues

Pressant

ses

llagostes

ales sobre

una

a sa

Lila

—

Abans

no

donis

una

respill mira't de

advertáncia
conseilncia.

ta

El jove i el lladre

Un jove recolzat al pou d'una masía,
veient un lladregot, somiquejar fingía.
? Per qué estás contristat ?— el lladregot u deia.—
—Un cántir d'or al pou avui de matí cm queia.
—

—

El lladre, oint aix6, ben nu al pou descendí.
El jove Ii prengué la roba i s'esmunyí.

Joan Vilalta posa un subtítol a les "Paules de ran
tigor" "Llibre de l'escola i de la llar": Aquest sub

mare

—

,en

En la selecció de les faules J'autor ha proce
dit d'una manera escrupulosa i primmirada ; res no
hi ha que pugui ofendre els sentiments deis infants,
Encara voldríem dir que el léxic emprat per Joan
Vilalta és pur i ben aplicat. Sovint els literats ca
talans s'enamoren d'un mot i en desconeixen el va
lor semántic ; llavors li "toreen" o volen "tórcer" el
significat ; en fan ús a tort i a dret i, én general, en
fan una aplicació equivocada. L'autor, fill del Llu
ganés, ha viscut un catará pur allunyat de tota in
fluéncia castellana, mestre nacional que ha exercit
llargues anyades a les contrades Ile;datanes, enamo
rat de la replega del léxit, s'ha incorporat la llengua
clássica del catalá occidental. I la permanIncia a Ma
llorca per algunes anyades exigida per l'exercici del
mateix magisteri ha fet que pogués conéixer a fons
el catalá clássic de l'Illa daurada. He volgut fer des
tacar aquesta posició de l'autor per poder insistir
sobre la frescor i grácia de les faules que cap ama
nerament no tenen. Un altre exemple pres a l'atzar

Sense advertir el perill el malvolent s'al-risca
com viu ofuscat, per l'estimball rellisca.

brosta

llagosta
? Per qué colloques les carnes tortes
quan saltirones pels prats i hortes?
Doneu-me exemple. Pela suara
ço que f eu sempre. ? Qué us diré, mare ?
diu

II I

—

títol no pot ésser més encertat. No sois els infants
de l'escola llegiran amb plaer aquestes faules corn, mig
segle enrera hi Ileglem les faules d'Iriarte ; a la llar,
els pares que vulguin adoctrinar els fills Ilurs amb
savis consells els llegiran aquestes faules.
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Per altra banda, aquesta edició

d'exquisides illustracions;

va

full per altre

UNY

acompanyada
una

faula

va

encapçalada d'una illustració original unes vegades
de Lluís Uró, altres de Miguel Bosch i, manta va
gada és un boix d'antigues edicions catalanes o llati
nes que acaba de donar vida a aquesta versió perfec
ta d'antigues faules.
Miguel Bosch i jover prologa aquesta edició amb
unes
frases exquisides .adreçades al lector, plenes
d'erudiCió i unes paraules plenes d'emoció dirigides
als infants perque estimin les faules i n'aprenguin les
experiéncies alliçonadores.
Quan en la vida quotidiana oim la parleriá buida
i emf ática dels pedagogs que ignoren el que és la
-

vida i, per tant desconejxen la Ilengua i la trdició i
ens topern amb infants del carrer baladrers i mal edil,
cats en els grups escolars instaurats a antics casalS de
religiosos, ens diem i ens f cm cárrec del que són els
mestres llurs. Pels fruits coneixereu els arbres.
Sortosament, enfront de la turbamulta de peda
gogs de categoria ínfima, hi ha una selecció de mes

Miguel Bósch, com Joan Vitalta,
com
malaguanyat Busquets i Punset, que no sola

tres nacionals

el

com

formen genera?ons d'homes de carácter; apor
bagatge considerable i d'ah preu a la
cultura catalana i nacional'.
A. G.
ment
ten

encara un

•

Dr. Josep .Ricart, Prev., Director de la Congregació
Mariana i del "Semanario Católico" de Reus:
L'AssumPció DE MARIA EN COS I ÁNIMA AL cEL.
Foment de Pietat. Barcelona, 250 planes.

Aquest llibre es mereix, ja de bell antuvi, un doble
elogi, pel f ei d'ésser una obra de divulgació teológica
en catalá i perque significa la persistencia de l'autor
en la millor de les tasques a qué un escriptor cató

lic pot lliurar-se. Dins les lletres catalanes, manquen
lhbres populars de carácter teológic. Són relativa
rnent pocs els teólegs nostres qui han esmergat el
seu treball en aquest camp. 1 aixó que de teólegs n'ha
vem tingut i en tenim en abundor, alguns per cert
ben illustres. L'enyorat canonge Dr. Ribó s'havia
empres la redacció d'una collecció d'opuscles dog
mátics, aptes per al poble devot. Alguns d'ells, mo
delics per tots conceptes, veieren la llum pública edi
tats per Eoment de Pietat. Per la mateixa benemé
rita editorial ens és oferta ara l'obra del Dr. Ricart,
qui en poc temps porta ja publicades cines edicions
• • • • 1_•_•_•_11111•_•_•_•_
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d'un altre llibre d'igual genere: Maria, mitjanc era
universal de la gracia.
Cal que la gent piadosa conegui forga les rique
ses de la teológia. Cal que li siguin ben explicats els
dogmes i els temes annexos. La serietat i la tendresa
de la devoció hi auanyaran molt. I si aixó és precís
respecte a la teología en general, ho és encara més
respecte als temes marians. Volem aportar una anee
dota recent que ens contá un testimoni directe. Cap
finaIs de maig d'aquest any, una dama devota, que
sortia d'una predicació de Mes de Maria, la comen
tava així : "No m'ha plagut tant aquest mes com el
de l'any passat. Els predicadors han .parlat sempre i
cada dia de coses de la Mare de Déu. És ciar que
aix6 s'adiu al mes, peró ?que us diré?... Són coses
que ja les sabem". El qui escriu aquestes ratlles va
voler esbrinar de que havien parlat, en aquella esglé
sia, els predicadors de maig de l'any passat. Sabeu
de qué? De temes brillants sobre la societat, la mora
litat, les xacres collectives, l'Església en la história,
etc. No volem glossar ami) cap mena de comentani
les paraules de la dama. No hi haurá cap lector que
no les trobi ben deplorables i que no es digni entorn
d'elles tot alió que ací podríem dir.
Entr'ant en concret al 11;bre del Dr. Ricart, reMar
carem que aquesta segona obra teológica seva no des
mereix paS de la primera, unánimement elogiada per
la crítica. L'autor tracta extensament la doctrina
assumpcionista, a.mb nitidesa d'exposició, amb solide
sa d'arg,uments, ami) estil ciar i parágrafs lógicament
travats. Hom Ilegeix amb plaer i amb creixent in
teres tata l'obra, la qual consta de set capítols preli
minars sobre qüestions previes, i cinc seccions, amb
els segiients epí?,-rafs : Arguments trets de la Sagrada
Escriptura i de la Tradició Apostalica; La Tradició
Patrística i Litúrgica; Arguments Teolbgics; Argu
ments de les Belles Arts i de la devoció popular; De
finibilitat del Misten i i avantatges de la definició. De
més a més, el llibre és completat per una llarga llista
bibliográfica i avalat per dos preciosos documents pre
laticis : una carta de l'Emm. Sr. Cardenal de Tarra
gona i un próleg breu, peró molt substanciós, de
l'Excm. Sr. Bishe de Lleida, gran devot de l'Assump
ció de Maria.
Tant els fidels com els predicadors poden utilit
zar ,arnb gran profit l'obra del Dr. Ricart, a qui f e
licitem tot demanant-li que ben aviat ens doni algun
altre llibre de sernblant factura i que no cessi en la
seva lloahle empresa en bé ,deis creients piadosos.

J. GROS,

prev.
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ACABA DE

Missal deis díumenges i festes
Extret del IVlissal Romá per a ús deis
fidels de les diócesis de Catalunya
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El text d'aquest Missal deis Diumenges i Festes és, convenientment redu'it, el mateix del
Missal Roma publicat per FOMENT DE PIETAT. Aquest Missal consta de tres parts: Primera
part, Misses deis Diumenges; segona part, Ordinari de la Missa i Misses genériques;
tercera part, Misses de les Festes. Espléndida edició a dues tintes amb requadrat yerma.
El conjunt forma un volum d'unes 650 pagines
EN TELA, 6 PTES. EN PELL I CANTELL VERMELL, 9 PTES.
EN PELL I CANTELL DAURAT,11 PTES. EN XAGRÍ, 16 PTES
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Sr. Dr. Josep Torras í

de

Edició

Ww.

numerats

A pagar
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en

33 volums

a

máquina.

volum de l'edició corrent relligat en rústega, 5 ptes.;
planxes, 7 ptes.; de l'edició en paper de fil, 22 ptes.
cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui tot el valor d'un cop en
començar la subscripció se li rebaixaran 25 ptes.
Han senil ja els vult primers voltuns.

relligat

1E~

1a.
=1.1

completa

Bages

En paper superior: Es servida en rústega o en tela i planxes daurades.
En paper de fil: L'edició en paper de fil duu filigrana, la coberta deis volums és tirada a
dues tintes i está resguardada amb paper transparent. El tiratge és de 100 exemplars
Preus duran! la
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CATÓLICA

Introducció
de Sant

la vida devota
Francesc de Sales
a

Traducció catalana de Mn. ANTONI FERRER, Prev.
•••¦
•••

•••¦
Mimo

Aquest llibre immortal, cisell suavíssim i eficaç
piadosament la bella imatge sobrenatural de

per esculturar en cada ánima que el llegeix
la santedat, és ja incorporat al cataleg de
«Foment» mercé a la traducció, encertada en fidelitat i unció, que n'ha fet Mn. Antoni Ferrer,
Prev. L'estil planer i refinat alhora que pren en aquesta traducció la nostra llengua catalana
fará que els lectors catalans hi tinguin la doctrina completa i serena que dóna a Filotea el sant
i
diafanitat. L'aigua de salut que eixamora
autor de l'obra tramesa amb la mes pura gustosa
les animes amb les idees i savis consell d'aquesta Introducció els fará l'efecte que és beguda a
raig en la mateixa puresa de la font. No cal dir més per recomanar l'adquisició i lectura del llibre.
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págs. de text. En rústega,
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3

ptes. En tela, 4'50 ptes.

HA

la vida devota de Sant Francesc de Sales per a la joventut
Especialment destinada al públic indicat en l'afegiment al títol.
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