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L'antirevolució
Comencem l'any 1936 sota el signe de l'antire
volució; consigna de tots els homes de bona volun
tat d'aquesta terra, °posada a
l'onadct 'revoluciona
ria que tracia d'envair-nos. Confessem que no
ens
agraden massa les Posicions d'anti, és a dir, d'apa
rença negativa, ja que ço
que en la societat Perdura
és tot el que deriva de
l'esperit constructiu. Pera
quan es tracta d'oposar el
met anti a forces i movi
ments estrictament negatius,
llavors Vanti no equi
a l'adopció
de posicions negatives, sinó a l'es
forç per a l'allunyament de les
mateixes. Destruir el

val

mal val tant

fer el bé.
L'onada revolucionaria, aquest cop,
és extensa,
més extensa que mai.
Decebuts els corifeus de la
com

revolució amb el triomf
dreta del novembre
1933, ara tracten de que
no es repeteixi, i Per

-fi agrupen

tots els

del

aquest
elements negatius des de l'es
tebi fins al comunisme, anar

burgas i
quisme, socialismo extremista,
etc. No deixen res
sense aprofitar, i de
les na,és destructores forces trae
querrisme

ten de treure'n Partit.
Els
ren, el peral
d'ésser

als elements
que

directius esquerrans cor
desbordats; perd és tan fort l'odi

socialment conservadors,
prefereixen ésser desbordats per

les dretes,
una dictadura
a

del Proletariat abans
que ésser governats per ele

ments deis anomenats

Quin

remei hi

dretans.

ha, davant la

certitud del mal,
sinó el de fer nosaltres el
mateix del camp d'en
front? Hom dira qué no Pot éssei. que el
País es di
videixi en dues meitats,
sense area de convivancia;
perd si la possibilitat
de la matisació desapareix per
l'esquerra, com anem nosaltres a cedir posicions per,

qua

constitueixin agrupaments

es

les nostres
des?

Es

forces

i de

Perdre

que ens, és reservat,

a

les

d'afeblir
Posicions nostra
a

costa

nosaltres exclusiva

ment, el Paper de víctimes?

depan

plantejament actual de
plantejades contra la vo
luntat de imolts. En canvi, en depan
aquelles forces estrictament revolucionariesig—i
pant toles les nostres sense excePció i deixant d,
banda tot altre Problema que no sigui el de la de
fensa deis grans principis socials basics. Pensem que
ens
trobem en una lluita aferrissada i decisiva de
moltes coses; que, sobretot a Catalunya, ens cal
agruPar tots els esforços per tal d'obtenir algun. re
sultat satisfactori; que ens cal no deixar perdre el
contacte amb els agruPaments de tot EsPanya, ja
que el mal que Puguem patir acl, el Podem contra
restar amb el bé vingut d'altres contrades pertinsu
lars; i que ens cal ofegar l'esPerit de capelleta per
No

de nosaltres el

les coses, que aixi tenim

a

lliurar-nos del tot

a

la batalla cívica

comú,

en

la

qual tot hi és debatut, des del laicisme de l'Estat
fins a la defensa de la familia, Passant Pels drets
de l'Església, els de la proPietat justa i legítima, els
de la llibertat escolar, etc. Tot es juga ara, i tot es
troba en discussió, amb la Possibilitat d'agreuja
ments, encara en el cas d'un triomf esquerra.
En comen çar, dones, el nou any 1936, que ca
dascú faci examen de consciancia de cara als seus
deures cívics i que pensi que mai com ara no s'ha
lliurat, al nostre país, un combat tan ample i deci
siu Per

a molts valors socials que ensI són ben esti
mats i indisPensables Per a viure com a cr'istians.
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Catalana). «Des del punt de vista religiós,
Jean Morienval, a La Vie Catolique, L'Or
dination, és a dir, Fe, sembla més que un docu
mentad. Aquest film, segons el nostre parer, pren
una valor apologética per dues raons principals
primer, instrueix; segon, fa ressortir únicament pels

quada

a

pellícules profanes

C

Música

Tant per deure elemental com per a obeir el
del Papa, entenc jo que els periódics
católics haurien de posar amb preferéncia l'es
pai, l'atenció i la ploma, en les seccions de cine
matógraf, a divulgar, lloar i encoratjar les pellícu
les católiques. Vull clir les que són fetes per cineas
tes o técnics católics, amb subjecte religiós i sota
les degudes garanties, destinats a fins de catequesi,
missionals, apologétics, o bé a documentació gene
ral, elevació i educació del públic católic. Em sem
hla que seria aquesta una tasca més própia i ade
manament

pas propagar

O

la Illanecaterie des Petits
Chanteurs a la Croix de Bois (que el públic de Bar
celona pogué apreciar, l'any passat, al Palau de la
va

no

S

l'exquisida intervenció de

católic

PER R. RUCABADO

que

A

que,

ádhuc essent bones, sempre ho seran menys que les
concebudes amb finalitat religiosa. I no cal dir que
és feina incomparablement millor encoratjar i di
vulgar films auténtics católics que no pas els de
moralitat incerta i discutida, que orienten el públic
vers esferes banals, mundanes i frívoles.
Existeix un cinematógraf católic, poc nombrós
en quantitat, peró encara menys conegut, perqué,
com dic, els órgans que l'haurien de fer conéixer
estan ocupats al servei d'un cinema de menys valer

espiritual. S'han projectat, a Barcelona, algunes pel
líenles notabilíssimes, plenament dignes de lloanca,
i técnicament meravelloses. No hem pas vist que les
seccions de cinema dels nostres confrares hi dedi
quessin atenció preferent, illustració, escalf i propa
ganda. No hi hem vist pas aquell entusiasme amb
qué els periodistes católics que s'ocupen de cinema
harieu de saludar l'afortunat encontre del cinema
tiktraf i del catolicisme, realitats que, en general,
pas pel rnateix camí.
Per a omplir el huit i per a complir un gratíssim
deure, destino aquestes notes al record d'un excel
lent film projectat de fa poc temps : la pellícula Fe,
de Robert Alexandre, documental sonoritzat, que
passaren a primers de desembre al Publi Cinema.
Cal consignar que la resta del programa (element
importara en la práctica, quan d'aconsellar o elogiar
pellícules es tracta) no contenia cap nota ofensiva,
resultava perfectament visible en familia, i, per part
meya, en el cercle de les meves amistats, vaig lloar
i encoratjar l'assistancia a aquelles sessions, que du
raren sois una setmana. Em proposo, dones, escriu
re un elogi entusiasta i desinteressat. No he pogut
ohtenir fotografies, ni tan sois saber qui és el dis

tribuidor d'aquest film, malgrat les gestions fetes
per tal d'illustrár el present article. Així, dones, la
nieva lIoanca no té compromís de cap mena. Fe, de
Robert Alexanclre, és el mateix film que porta per
nom primitiu a Franca L'Ordination, i és fet amh
la cooperació expressa i personal del Cardenal Ver
dier, Arquebishe de París. El tema és la formació
sacerdotal en els serninaris, i la cerimónia de l'orde
nació. Está rodat en el Seminari de Sant Suipici,
de París, i la cerimónia de conferir les ordres sa
grades té lloc, amb tota la pompa, a la maenífica
església de la institució, apta per a les més fastuo
ses solenmitats.
Es una meravella óptica i acústica, perqul el
film está admirahlement sonoritzat, i hom ha comp
tat, a més del chor, format pels seminaristes i or
denands que entonen els cántics de rúbrica, i a més
de l'orgue de l'església, magistralment tocat, ami)

dir

:

fets l'alta necessitat del, Sacerdot. Ens mostra, de
primer, mitjaneant algunes brillants variacions ci
negráfiques, la utilitat del capellá a la societat, un
far en el món, lliurat als apetits de goig i de ri
quesa».

L'obra comenea ami) un sermó. En la vasta sala
les fosques, es destaca el predicador, illuminat,
dalt de la trona, oint nosaltres distintament ,les pa
raules predicades, donant la sensació d'assistir a un
sertnó autantic i que la sala de cine era una nau
veritable. Les imatges de l'orador sagrat es pro
duien plásticament a la pantalla ; el vertigen de ve
locitat dels rnecanismes moderns, la set d'or i de
plaers (tot a base de símbols, gárgoles i carátules gó
tiques giravoltant), rapidíssimes visions de catástro
fes, senyal de la fugacitat de la vida i de l'impensat
fi de moltíssims, els fars deis autos, les llums de la
ciutat, les fites de la carretera, en la nit, símbols
de les llums vanes, insuficients, fugisseres, d'aquest
món. On trobar el reps, el camí dret, la llum veri
table, la pau, la via segura de l'eternitat? Uns joves
fan via adalerats, els ulls enlaire, els fronts piens
d'esperanca. Unes =panes els criden. Veiem tot
d'una el terme del camí, i s'obre, com un port de

refugi, el noble portal del Seminari.
Les visions del magnificent seminari de l'arxi
didcesi parisenca, jardins, faeanes Lluís XIV, 'són
.alternades amb les notes de la vida diaria deis semi
naristes. Els veiem en la cella, estudiant, a les aules,
prenent apuntacions, els veiem i els sentim orar tots
plegats, assistitn a la llicó d'un catedrátic que, en
primer pla, parla, i Ii sentim donar una coriferIneia
social, unallicó sobre l'origen del liheralisme eco
nómic eixit de la Revolució Francesa. Després del
treball, el ?oc. Els joves estudiants no menyspreen
pa S l'entrenament ffsic. i amb sotana i tot siesplaien
en el mogut deport del golf i el haseball. Després
el refetor, i l'assistIncia als Pobres, la distribució
de la sopa gratuita als mendicants i als sense-feina.
Aquest conjunt de visions, totes elles artístiques i
suggestives, constitueix la primera párt de l'obra.
La segona, rnolt més llarga, és l'enfila- d'escenes
preses a Sant Sulpici arrib motin de l'ordenació de
6o sacerdots, conferida pel Cardenal Verdier, qui no
sóls ha autoritiat, sinó qüe ell mateik ha posat en
primer terme. Segons tenim entés, no es tracta d'una
veritable ,ordenació intencional, sinó d'una Pose ex
pressament dedicada a finalitat educativa i catequís
ticá. I aixf es comprán 'que ha d'ésser, perUné en
tina cerimónia auténtica, els aparells de prendre vis
tes i de recollir els sons clestorbarien, i .la intervenció
deis operadors seria en detritnent de la reverincia.
El Cardenal Verdier, prestant-se ell mateix amb sa
clerecia i seminaristes s.aquesta magna ficció ami)
intenció, apologética,, no ha fet més que imitar el
memorable Cardenal Mercier, qui vosá tamhé ell i
els sens acólits en una slrie de fotografies per a la
flnalitat documental litúrgica i catequística.
No és Possible, per molt que hom s'hi apliqui,
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de
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dir l'encert i la bellesa d'aquesta cinta, que sois
hem pogut gustar dues vegades, i que, per parer
unánime de totes les persones, no té més defecte
que l'ésser massa curta, per bé que la seva duració
passa de mitja hora. Les visions combinades amb
la simultánia audició deis cants, de l'orgue, i de les
paraules sagramentals i litúrgiques, produeixen una

1

veritable delicia espiritual, perqua els sentits fruei
xen unificats amb l'anima i no pas en contradicció
amb ella, com succeeix tantes vegades. Un confe
renciant en espanyol 'va explicant, a trossos, alter
nats amb l'audició, les diferents cerimónies, i el seu
significat. Existint aquest comentarista, ens sobren
els ratols en blanc projectats damunt mateix de les
imatges, de tant en tant, perqua resulten una repe
tició, i aminoren a estarles la visualitat. És Púnica
objecció, de carácter tacnic, i és ben lleu, que go
sariem fer remarcar.
Resulten augustes i severes l'entrada de l'arqsue
bisbe, precedit de creu alçada i deis su'issos típics
de les esglésies franceses, amb la llarga processó
deis ordenands, a dins de la nau atapdda, tota res
sonant de la majestat de l'orgue. La processó és fil
mada d'a prop, de lluny, de baix estant, i des de
dalt les voltes del temple. Les escenes de conferir
les orares respectives estan tretes gairebé a tocar,
per tal de poder mostrar, engrandits, els menors de
talls. Per tal d'ensenyar els actes i cerimdnies i la
seva respectiva significad& Alternativament, cada
una de les ordres conferides va seguida d'escenes
d'aplicació práctica de les facultats que respectiva
ment confereix. El catequista, en l'exercici dé la
seva missió docent, dóna lloc a unes escenes que són
tal volta les més emocionants del film. Hom ven en
primer pla el cap lla com ensenya la doctrina als
menuts, i aquests, delicioses figures d'infants, del
natural, responen,
ami-) desembarás, altres titu
bejant, o fent un gi ,ci6s peterrell, les preguntes del
bondadós catequisti. Dubtem que el gran cinema,
el cinema d'axit i mundá, de reclams j de milions,
pugui oferir un quadre Óptic i sonar de més gracia
i més delicia, i al mateix temps de més intensa vi
bració espiritual i social. Amables testes d'infants
francesos responen els punts més transcendentals
Pour
del Catecisme. «Peut-on voir Dieu?
Non.
quoi?
Parco qu'il est un Pur esprit.
Qu'est ce
qu'un Pur esPrit?
Une intelligence qui n'a Pas
de corps.» Alternen la fac i la paraula vessant han
homia del sacerdot mestre, i les tendres veuetes, ti
mides, deis infants. Aquesta escena mulla els ulls
de moltissims deis assistents amb llágrimes que són
destillaci6 de quelcom pur de dins de l'anima. En
presancia d'aquest espectacle sorprenent, d'una efi
cacia i fruYció espiritual novissima, arriben a perdo
nar al cinema tantfssimes malifetes i a pensar que,
encara que sigui per excepció, té quelcom de bo al
seu cradit, aquest invent, tan fatalment qualificat
pel seu propi inventor (Lonis Lumiare va dir que el
cinernatderaf semblava inventat ber al mal), i que
ha prestat i pot prestar tanmateix altfssims serveis
a. la causa de Dén. Aquesta escena del catecisme va
seguida d'altre hell episodi : la visi6-audició deis
infants, alternadament en grnp i un de sol recitant
el Pare Nostre.
També les escenes deis sagraments, oportunament
intercalades, donaren lloc a bellíssirns (madres, il
lustrant la potestat conferida amb cada ordre. En el
Baptisme, hom assisteix al bateig d'una nena, els
—
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la qual subratllen la tendresa de l'escena.
El Matrimoni es resol amb una delicada visi6 de la
benedicci6 nupcial, tractada amb meravellosa dis
creció i gracia. El front de la núvia, coronat d'una
diadema, situat en primer pla, clarifica la pantalla,
on tanta impuritat habitualment és projectada. La
flor al trau del nuvi i el braç estés de l'esposa flan
quegen el brac del ministre, que benecix els anells
i consagra la unió en nom de Crist. Notes sdbries,
enfilades per un cineasta de talent, notes de gran
eficacia expressiva, unint l'elevació a la bellesa i la
gracia. En la lliçó del Sagrament de la Penitancia
hom veia i hom sentia el sacerdot, en magnific pri
mer pla,
pronunciar les paraules consoladores de
cara al penitent contrit : Deinde ego te absolvo a
peccatis tuis in nomine Patris...
Mentrestant, amb la intercalada cooperació de
la Manecanterie, selecció admirable de veus infan
tils en el cant gregaria., es desenrotllaven les ceri
mdnies de l'ordenació deis diferents graus. Hom
assistia, millar que en la realitat, on dificilment pot
el públic ropsar els detalls de les cerimdnies, a la
tonsura, al jurament damunt les claus, al jurament
damunt l'Evangeli, a l'última invitaci6 a retro
cedir si hom sent que la vocació no és segura, pre
gunta seguida d'un pas endavant, fet per tots, en
senyal de voluntat decidida. Hom assisteix a l'im
pressionant acte de la prosternació, al cant del Veni
Creator, en una escena radiant de magnificancia, on
tota la pompa de l'Església s'expandia en el triomf
de Pentecostas, amb emoció trepidant, perqua en
aquest cas el formidable invent, novella i poderosa
conquesta de l'esperit huta, la reproducció simul
tania de la llum i el so : el cinematdgraf sonor, era
posat directarnent al servei de l'Esperit Sant, i co
braven un sentit raríssim aqqells versets

plors de

Sermone ditans guttura,
Accende lumen sensibus...

Veiérem també la

corprenedora cerimdnia de la

participació del Calze, la comunió deis Ordenats,
l'emocionant desfilada deis novells sacerclots, i final
ment, l'amonestació episcopal, el Tedeum final, i la

sortida, amll

el mateix solemne cerimonial de l'in

grés... Els taus ministres del Senyer, esdevinguts
operaris de la vinya, eixien un a un del Seminari,
amb jubilació de campanes, i les testes dels capellans
joves, cofats amb la tenla clerical, en una escena
que rimava amh la* primera, dispersant-se per ca
mins i carrers, cap a les naves teulades i cloquers,
als horitzons del mar, a predicar l'Evangeli, a
a perdonar pecats, a heneir matrimonis, a
consagrar i distribuir el Cos de Crist, a les parrd
alijes ciutadanes o foranes, a les missions... Euntes
docentes... Subratllava l'escena final un batallar
significatiu de campanes, de missa i de festa...
Per qua un pellicula aixf no ha estat més divul
gada, més propagada, més coneguda ? No és que
no l'hagin anunciada, no és que l'hagin silenciada ;
bs que no l'hagin lloada els qui devien. És que
p'refe
no H han donat el lloc firePonderont i
rent a qua una obra aixi té dret d'exigir de la prem
sa catdlica. No li han pas declicat rnés ratlles ni més
escalfar, hen al contrari, que a qualsevol banalitat
de les que cada dia el cine comercial propaga.
r,m plan consignar el present elogi, que ningú no
ha de retribuir, que ningú no m'ha Clemanat, i que
tal volta no coneixeran el $ interessats del film.
cap

batejar,
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Vull dir que és absolutament desinteressat, que és
com entenc haurien d'ésser, adversos o favorables,
tots els judicis de la nostra premsa, en aquesta de
licada materia de la informació cinematográfica.
Fixisteix el cinematógraf católic. Aquest film ho
prova, i també altres dels que oportunament hem
parlat en aquestes págines. Hem fet aquí l'elogi de
Golgotha, de Duvivier (ri) i de Montserrat, de Por
chet (2), obres que hem pogut presenciar i que ens
han complagut i edificat, no essent obstacle a l'a
plaudiment envers la primera algunes observacions
que hi formulárem, i que en tot cas afectarien a la
fácil supressió, o millor, escurçament de dues o tres
escenes. Ara bé ; en parlar de cinematdgraf catblic,
vull referir-me exclusivament al fet de l'existencia
de films católics, produits per un esperit
i per una
estética católica. Socialment, el cinema católic, en
sentit de relació de les obres católiques amb el pú
blic católic, és un problema que,.per
ara, no está
resolt i que té aspecte de tardar molt a resoldre's.
14es pellícules a qué ens hem referit les hem hagut
de veure en locals profans.
Per casualitat, o tal vol
ta per concessió
especial de l'empresari del local, la
pellícula Fe, que acabo de descriure, podia anar a
veure's sense molestia en quant a la resta
del pro
grama ; peró no succeí pas així
amb les anteriors.
Golgotha el serviren precedit de l'avant-gout d'un
film immoral de Maui-ice
Chevalier, que represen
tava un insult per al espectadors
cristians (a), i
Montserrat el projectaren flanquejat de certes actua-.
litats de mal gust (maniquís de
modes exhibint atre
vidíssims escots, certs balls de
moda a París, bru
tals escenes de lluita
greco-romana).
Mentrestant,
a les sales
católiques serveixen com a menja habi
tual, més o menys retallades o
teixes pellícules del mercat, onesporgades, les ma
profá guanya en absolut sobre el percentatge del
el valor espiritual.
I no és pas que no n'hi
hagi, no és pas que no
es treballi en
el camp del film católic, per part de
coratj osos professionals i fins
eclesiástics, i especial
ment missioners. Una'
vegada
rnés consignem aquí
que la feina própia de
les fulles de cinema católiques
hauria d'ésser la de fer
coneixet en primer terme
aquests esforços,
parlar-ne més, i, en canvi, parlar
rnenys de les intrigues de
Hollywood ; cridar l'aten
ció sobre aquelles
preparacions sinceres i rectament
intencionades, en lloc d'excitar la curiositat sobre
les combinacions i
facécies de les
del cine
americá, la influencia de les quals vedettes
(homes i dones)
es tan
nefasta en tots conceptes.
El rápid fulleig deis periódics católics estrangers
informa d'algunes produccions, de l'existencia de
les quals hom deu
informar i envers les quals incli
nar benévolament
l'atenció del nostre públic. Per
manca de suficient publicitat,
és a dir, per manca de
suficient interés, han passat per alt pellícules
com
Vocació, del mateix cineasta de Fe, Robert Alexan
dre, film admirable segons referéncies, que porta en
francés el títol Monastdre, i que és rodat a l'Abadia
benedictina de Saint-Wandrille, lliçó magnífica i
útil sobre els encisos espirituals de la vida
monás
tica. Tampoc no es féu la deguda propaganda d'un
del

(/)

En l'article

z935,

E/

Presoner d'Herodes,

núm.

733,

19

d'octubre

(2) V. l'article Dom Marcet i Dom
Vbach, núm. 693, 5 de
del 2933.
(3) Exactament, el mateix plany apareix
al darrer número de
Choisir (22 desembre). Golgotha ha
estat projectat a una població
Normandia, i Junte nt obsequiaren els cspectadors cristiana
a`mb una
anticipaci6 de... L'École des Cocottes I
gonce
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en el qual es de
Sagrada Familia.
Hi ha en l'horitzó del cinema les obres següents,
les referéncies de les quals trec dels alludits con
irares. S'está ja projectant a França Le v4'ai visage
du Vatican, film oficial de l'Any sant, amb prefaci
del Cardenal Verdier, i el comentarista o conferen
ciant del qual, és a dir, l'autor del comentad parlat
que acompanya la visió, és Monsenyor Fontenelle.
Suposem que és aquest mateix film al qual es refe
reix L'Osservator?, publicant diverses escenes amb
el títol Crdniques Vaticanes (Cronache Vaticane), al
qual pertany una de les fotos aquí reproduides.
Aquest film ens duu el record d'aquell remot de la
San Marco, La Roma deis PaPes, que ens esforçá
rem a divulgar a Barcelona, fa molts anys. Hom
anuncia Saint? Bernadette, film oficial de les Reli
gioses de Nevers, amb scenario, és a dir, argument
o guió, del famós escriptor de Lourdes René Gaell,
dirigit per Robert Basterdie. Parla amb lloança d'a
quest film Claude Just, a Choisir, de l'r d'agost

film sobre les Catedrals
dicava

llarg espai

al

d'EsPanya,

temple

de la

darrer. Pondera la discreció i sobrietat i el no haver
en defectes propis d'altres films religio
sos que fallen en voler representar l'element sobre
natural, essent així que l'objectiu ho veu tot, peró
no pot pas veure ço que está fora de la natura. Bis

incorregut

miracles, aparicions, éxtasis, etc., són, en general,
fracassos en la pantalla, com l'autor demostra, in
sistint-hi a propósit de certs films indiscrets sobre
Lourdes. Les vides de sants, loable assumpte, han
de limitar-se, per a reexir, a ésser reconstruccions
de l'aspecte humá i de l'ambient. «De fet
diu
Claude Just
els films més auténticament religio
sos que hem vist aquests darrers temps són films
documentals», i esmenta en aquest rengle el notabi
líssim Traditions Marseillaises, dirigit i pres-entat pel
Sr. Bisbe de Marsella, Mgr. Dubourg, fet a propósa
de l'Exposició Católica de la ciutat protegida per
Nostra Dona de la Garde. Es un enfilall d'escenes
de festes i costums religiosos i populars, esglésies,
processons. F‹s imposible veure aquest film verídic
i en definitiva modest, sense sentir-se impressionat
per tot ço. que una práctica cristiana perllongada,
tradicional i arrelada, aporta en bellesa, dignitat i
grandesa a la vida humana. Hi cap millor apo
logética ?» En el ram de films de missions, en el
qual treballen molts zelosos propagandistes, cal re
marcar L'Inde sacrée, del jesuita P. Lhande, que
—

emprés un llarg viatge, i l'estada a l'India an
glesa, i que ha filmat notables escenes en cooperaci6
amb la clerecia indígena. La Soeur noire, de Ste
phan, ha suscitat algunes reserves pel realisme ex
cessiu, tota vegada que és un drama intercalat en
una história de missions en l'Africa del Sud.
En els films católics italians va en primer terme
ha

Don

Bosco,

reconstrucció de la vida del sant educa
la que hem llegit calorosos elogis, per la
fidelitat i l'arnbient d'epoca. Veiem també esmen
tat un fihn de missions, Civilta Cristiana nel Con
tinente Nero, i al mateix Osservatore hom regis
tra un film missioner angles, Sa,nts i salvatges, pro
cedent d'Austrália, dirigit per Monseyor Thomas

dor, de

\Vade, Vicari Apostólic de les Illes Salomon.
Ja podeu veure, dones, com s'obre tot un horitzó
per a parlar de filrns católics i per a fer-los coneixer
i propagar-los. Penso que tothom reconeixérá que
aquesta tasca hauria d'ésser predilecta de les fulles
i seccions de cinema de la premsa católica.
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El subsídi familiar

a

U

Catalunya

PER GASTON GERARD

d'altres, dóna exemple a Catalunya.
Un grup de fabricants de Reus, amarats deis
principis derivats de les Enclenques pontifícies sobre
el salar! familiar i amatents a un progressisme veri
oh,
table, de cara al que es fa en altres paisos
coni acut a la nostra memória el record inesborrable
de 141eó Harmel, el patró model de Val-de-Bois 1 —,
han acoblat els seus esforeos i s' han constituit en
agrupament mutual als efectés de distribuir entre els
respectius obrers, pares de fills menors de catorze
anys, un subsidi segons sigui el nombre de dits
fills. 1 s'han compromés a aportar a la Mútua la
quantitat de vuit pessetes mensuals per cada obrer
contractat i dues pessetes per cada obrera, als efec
tes de constituir un fons amb qué atendre el subsidi
familiar establert exemplarment pels mateixos -pa
trons i alnb absoluta indemnitat per part dels obrers.
I amb aquest fons económic, augmentat per al
guna altra font d'ingrés possible, els patrons mutua
listes es comprometen a qué la Mútua pugui repar
tir cada mes entre els seus obrers una quantitat
inicial per al primer fill menor de 14 anys, quantitat
que será augmentada en un deu per cent del seu
import per cada u deis altres fills que no arribin a
en tants

—

dita

edat,

sense

Caldrá dir que exposem el cas de Reus com a
nostra terra i amb el desig que
tots els indrets de la mateixa ?
I cal dir com és gran la nostra satisfacció en veure
com la llavor que tan pródigament ha sembrat a Ca
talunya l'Acció Social Popular, escampant les doc
trines socials cristianes, hagi fructificat, encara que
sigui amb un sol exemple' que val per molts, en
aquests temps d'egoismes i de miséria espiritual tan
estesa ?
evident que, a la primera Assemblea d'Acció
Social Popular que se celebri, els amics de Reus
podran produir-se, no sois -de cara a la doctrina, sinó
de cara a la prádica del fet social, mostrant el seu
cas, que indubtablement ha d'ésser imitat per altres
patrons en altres indrets de la nostra terra.

Mútua es troba ja formada ; els patrons, afi
la mateixa ; els Estatuts, aprovats per rau
toritat eclesiástica i la civil ; i els obrers es troben
ja amb els benelicis del subsidi familiar, que van
rebent, clavara els ulls astorats deis altres treballa
dors de Reus. Quina bella manera de fer viu el ca
tolicisme en el món social, i quin estímul més fort
per als altres patrons ! Tardaran molt a tenir imi
tadors aquests exemplars amics de la ciutat del
liats

a

Camp ?
Déu faci que arribin ben aviat ; i Déu faci que
que ben aviat el subsidi fami
liar arribi a ésser institució normal entre nosaltres,
i prengui la volada que en altres terres i sigui un
fet la seva obligatorietat mitjaneant les Caixes de
Compensació, establertes avui en molts indrets
del món.

rexemple s'escatnpi i

limitació al nombre deis mateixos.

La Mútila posará

que els estimularan a la seva feina i els detindran
contra tota práctica maltusiana, que en una mala

99

A

exemple arreu de la
tingui imitadors en

Així, els obrers dependents d'aquests patrons
cristians es trobaran cada mes, o cada trimestre,
amb quantitats de relativa importáncia per a ells,
ocórrer davant el creixe

bastants els patrons exem
de la Mútua, tots ells ben
ben amatents als ensenya
de les doctrines socials de
l'Església. I ens consta que tots ells accepten amb
gust el no petit sacrifici que els representa l'exacció
voluntaria de vuit pessetes mensuals per treballador,

CI

principalment.

.

hora se'ls hagués pogut
ment de la seva família.
Ens consta que són ja
plars inscrits a les llistes
nodrits d'esperit cristiá i
ments pontificis derivats

o

s

considerant-se ben pagats amb la idea del deure
social acomplert i amb la satisfacció que veuen re
fluir en el rostre deis obrers pares de familia al mo
ment de percebre aquest subsidi en gracia als fillets
que estimen i pel sosteniment dels quals treballen

L'exemple de Reus
Ens arriba a les mans un exemplar del Regla
ment 'de la «Mútua Patronal per al subsidi fami
liar», constituida suara a la ciutat de Reus per la
Delegació comarcal d'Aedo Social Popular. No cal
dir el goig amb qué n'estudiem les seves disposi
eions i no cal ponderar lins a quin punt ens satisfá
que les doctrines socials católiques nagin fructificat
aquest punt com
en la bella ciutat del Camp que, en

A

Y

N

'

unes

monedes

a

les

mans

deis

pares obrers ; peró els posará majorment un alé
d'esperit que contribuirá a lligar els patrons amb
els treballadors, i que haurá de constituir una ma
nera d'estrényer la relació patronal-obrera damunt
el pósit formidable de l'esperit cristiá, que ha d'ésser
tot caritat en el sentit més alt del mot, amor al
proisme per raó de l'amor a Déu.
Felicitem els atines de Reus ; i desitgem que el
seu gest sigui ben escampat arreu de la nostra ter
ra, no 'pas per afany d'una vanaglória, que no sen
ten, sinó per a exemple deis altres patrons... ja que
són tants els que són cristians i no es recorden, més
que per la forea del moment, deis germans obrers
que tenen a les seves ordres.

•
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Aliment complet a base de cereals i Ilegums. Insubstituible
en les intoleráncies gástríques i afeccions de l'estámac
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Moviment Católic
—

com

cap

no

en

conegui

la

fins arribar als grans cenacles de la
Ciéncia católica i a les seus que representen una
tradició forta de catolicitat antiga o
moderna,
Pius XI ha elevat al cardenalat els
homes més re
preséntatius de l'F,sglésia. Aquest fet solam.ent ja
ens diu que són
falagueres les esperances per a la
vida de l'Església en l'any que
comenea.
En primer 'loe es prepara al
Vaticá una gran ex
posició de la Premsa católica. Qui
hagi vist l'Ex
posició de Premsa haguda a Colónia, l'any 1925, pot
figurar-se el que donará aquesta gran manifestació
de l'arma de
combat posada al servei de la causa
católica. Si per una banda es podrá admirar l'acti
vitat missional anta a
cap
les publicacions pe
riódiques, per altra, hom per
es podrá donar compte
de

quins .elements disposa

Catolicisme a Europa
i América per
combatre l'acció de Pateisme mlii
taut. Ocuparan un loe
preferent els periódics cató
el

lics, que res no tenen
d'envejar a cap rotatiu d'i
deologia liberal, com el nostre El Debate, un dels
diaris millors d'Europa ; el gran
oficiós del
Vaticá, L'Osservatore Romano; elrotatiu
gran órgan dels
católics
francesos La. Croix, un dels diaris més ben
escrits i més ben
; la Neu Züricher
Nach,richte, que és confeccionats
el gran diari de combat
deis ca
tólics suissos ; la
ReichsPost, de Viena ; la premsa
católica exemplar d'Holanda,
la premsa anglesa de
la Gran Bretanya i
deis Estats Units i la gran prem
sa
sudamericana, especialment la de la República

Argentina.
a

Altres perspectives s'ofereixen al
Catolicisme

l'any

per

que comenea. A Espanya
els católics hau
de lliurar una
batalla
que será de vida o mort,
durant la qual i una
de convéncer que Vegada per sempre ens haurem
hem perdut miserablement el
rem

ternps

falórnies, romanticismes que han posat la
les rnans deis
enemics, oblidant la creació
d'una forta i intensa cultura
cristiana que havia de
fer front a la
revolució. Sortosarnent, el sediment
católie és, al nostre país, tan
que l'acció
dissolvent d'instítucions que formidable,
s'han dit culturals
de premsa neutra
no han tingut prou forea per des
arrelar la tradició
cristiana del nostre país. Units
en 'un sol
cos, tots els que defensem la supremácia
de la idea católica
lluitarem per un dia de demá glo
riós, per la reforma
d'una constitució sectária per
reparar els greuges i
ofenses comesos
la Re
ligió,católica, contra el Papa i'el nostrecontra
episéopat.
Maria Santíssima beneeix el poble portugués des
del Fátima, el santuari
deis miracles i deis prodigis.
Portugal compta amb un president,
Oliveira Sala
zar, i amb un cardenal de
Lisboa que han convertit
la nostra veYna nació
en un vertader paradís i han
esborrat la mala fama que els carbonaris
havien es
crit, arreu del món, contra la nació
portuguesa.
A Franea, la vida católica
guanya cada dia mes
prestigi. Els católics francesos han creat una bella
forea

en

a

Ciérrela animada d'esperit cristiá, el ganfaroner de
l'Eminentíssim Cardenal Braudillart. La

la •qual és

A

L
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influéncia de la idea católica es deixará sentir Inés
i més aquí. La catolicitat des del món literari, cien
tífic i intellectual irradia cada vegada més a les es
feres de les idees dirigides'. No hi ha cap dubte que
la fila major de l'Església, que compta amb. fogars
de direcció espiritual tan, notables com l'Institut
Católic de París, les universitats lliures de Lila i
de Reunes i els, instituts de Lió i Tolosa, es rein
corporará a l'antiga tradició católica.
Pot ésser que en cap indret d'Europa la vida
católica no se'ns presenta d'una manera tan interes
sant com a Stfissa. Un personatge protestant diri
gent de Stüssa ens deia, fa un temps, que els.católics
sulsos tenen una central, que passa gairebé inad
vertida, d'on estant dirigeixen els combats de con
questa contra els dos grans baluards del socialisme :
Ginebra i Zuric. I aq_uesta central amagada és la
modesta i formidable Universitat de Friburg, on es

Perspectivas de l'any que comença.
Vany 1935
ha acabat amb una promoció al principat
de l'Es
glésia d'una série de personatges que constitueixen
un Senat notable, com
poques vegades l'hagi tingut
l'Església católica. Des del curial expert, passant
pel diplornátic finíssim,

Diplomácia,

I

formen,

sota trina perfecta disciplinkintellectual, els
la vida científica, social i práctica de
la Suissa. 1 a la direcció d'aquesta central hi ha un
home extraordinari, que és Monsenyor Besson, Bis

dirigents de

de de Friburg-Lausanne-Ginebra, un Sant Francesc
de Sales, del nostre temps.
.Encara interessa fer ressaltar la gran activitat
dels católics austríacs, sota la direcció del Cardenal
Innitzer, Arquebisbe de Viena, i de Monsenyor
Waiz, Arquebisbe de Salzburg. Aquí, sense cap
mena de dubte, l'estat corporatiu, inspirat en
les
directives de la «Quadragesirno armo», ha de trobar
la solució que ha de servir de model al nou tipus
d'Estat que ha de substituir l'antic i decrépit de
constitució liberal ; Austria ens ha d'assenyalar les
directrius d'un nou. Estat cristiá que, fugint de la
tirania de la dernocrácia subversiva, evitin també
l'absorció de l'individu per l'Estat omnipotent que
converteix en idolatría el poder temporal.
Txecoeslováquia té un Arquebisbe i Cardenal
que ha sabut orientar meravellosament el rabiós na
cionalisme txec, que havia provocat un cisma, arri
bant a convéncer els individus de les sis o set na
cionalitats diferents que constitueixen aquell país,
que havien de supeditar la llur ideologia política
a la idea de Religió i de Pátria conectiva. Durant
l'admirable assemblea católica nacional celebrada a
darreries de juny de l'any passat, els diferents grups
nacionals feien adoració al Santíssim i 'pregaven
cada u en la seva llengua ; tots plegats, emperó,
cantaven el Tantum ergo Sacramentum. ls herétic
supeditar la idea religiosa a la idea nacionalista, so
bretot si es té en .compte que l'Església no priva
sinó que estimula Pús i l'estudi de la llengua ver
nacla.

Encara seria interessant assenyalar les per1peC
tives del catolicismé a Hongria, on els católics, amb
tot i ésser una gran majoria, estan supeditats a un
govern de minoria i de preponderancia protestant.
El futur de Polónia, en canvi, és falaguer per a
l'Església. Els polacs no obliden que van obtenir la
llibertat 1 la independéncia, sobretot, per les pregá
ries i els sacrificis, molt més que no pas amb lluites
i amb coalicions electorals. Els católics de Polónia
tindran una magnífica universitat 'católica, tota ve
gada que no es resignen a qué les universitats on
cials d'aquell país, coni totes les universitats oficials,
impregnades d'incrédulitat i de liberalisme, formin
la joventut católica.
Per altra banda, l'episcopat acaba d'organitzar
.

8

C

T

A

A

Y

N

U

.14

A

S

OCI

A

14

d'una manera admirable ; dóna
i valor a la formació intellec

escalf a una premsa sana i de formació que influeix
extraordináriament a la difusió de les doctrines de

tual sólida.
Qué direm del Reich ? Aquí, sota el signe d'una
Jesucrist, els católics so
creu que no és la creu de
empresonats bisbes i
Són
freixen i són perseguits.
són condem
i
religioses
generals
;
religiosos
vicaris
presidi
; la prem
anys
de
crescudes
i
a
multes
nats a
; els sindicats i les orga
sa católica ha desaparegut
Ale
nitzacions socials católiques han estat dissolts.
nacionalsocialisme,
es tanca, com el
la
del
manya,
cargol, dintre la seva closca, dura i pagana. 14a vida
católica interior, aquí, emperó, mai no havia estat

El Catolicisme és la confessió més nombrosa als
Estats Units, el país que oficialment no té cap reli
gió. L'episcopat americá desplega gran activitat per
atendre al sosteniment de les meravelloses escoles
católiques de tots els graus que constitueixen el
nervi de la vida católica del país ; es preocupen deis
católics mexicans, tan perseguits i tan desgracíats ;
modernes com la
es fan seves les armes de combat
radio, el cinema i la premsa ; són en tots els ordres
els católics americans les gratis avançades de l'Es

aquí l'Acció católica
singular importáncia

l'Església

•

tan

intensa

:

romeries

graments, assisténcia
niténcia. El

a

paganisme

d'homes, freqüéncia de

glésia.

sa

la santa missa, vida de pe
d'uns milions de renegats

prepara un nou triomf a l'Església católica a Ale
manya. El Reich és un país que necessita, com cap
altre, tenir les portes obertes al món per a expandir
els seus productes industrials i la seva ciéncia. Avui,
ha perdut la prima
en el món comercial, el Reich
cia, i la perd en el món de la Ciéncia per la seva

reclusió voluntária i suicida.
Encara el Catolicisme té

un

.

esdevenidor brillant

on, com en cap indret del món, la vida
a
católica está ben organitzada. Aquí els católics, que
són una minoria, han sabut treure els millors avan
tatges per a l'escola confessional, lliure i sostinguda
oficialment ; han sabur organitzar una universitat
católica exemplar, que és Nimega ; els sindicats.cris
tians tenen importáncia extraordinária, i els polítics
católics tenen una influéncia decisiva en la vida de

Holanda,

Estat.

Grácies a l'acció deis católics americans, les Fi
lipines han quedat un país católic, d'intensa vida
religiosa i de catolicitat exemplar, com ho demos
es
traran en el vinent Congrés Eucarístic, que ja
constituirá
un
gran
es
prepara febrosament i que
deveniment en el món católic.
Encara cal dir que el Catolicisme té les millors
perspectives a l'Argentina, on un catolicíssim pre
sident, el general Justo, fa pública .confessió de ca
tolicitat ; país que. acaba de rebre el primer cardenal
i que tant pesa en la vida intelectual i económica
dé l'América del Sud.
I també cal dir que el Brasil, el gran país cató
lic, de parla portuguesa, se'ns presenta com un in
dret on el Catolicisme florirá amb major esplendor.
I hem d'esperar que la tempesta que plana a
Rússia i a Méxic es converteixi en bonanea, i que
els negres núvols que es congrien a l'horitz6 d'Es
panya, amb l'ajuda de Déu, es dissiparan.

A Anglaterra, les conversions al Catolicisme són
sempre més nombroses i es produeixen entre la gent
intellectual ; han aconseguit crear-se escoles exem
plars, sostingudes per l'Estat i, a la vegada, donar
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Les Setmanes «pro Ecclesia et Patria».
Va ser
una idea feliç la d'instaurar unes setmanes celebra
dores en totes les diócesis d'Espanya per a estudiar
i fer conéixer el tresor espiritual que hi ha contingut
en la história i en la vida
de cada diócesi.
Res no hi ha tan deplorable al món com el laic
que vol ésser laic i es vol dedicar a la Ciéncia. I,'alta
especulació i l'análisi condueixen a Déu, i l'estudi
de l'Edat Mitjana i Moderna és impossible a aquel
que no és creient. Caldrá emprendre una campanya
per arrabassar els estudis sobre l'Edat Mitjana i
Moderna de les mans d'aquells que es diuen laics o
que, si es diuen católics, no practiquen.
Setmanes pro Ecclesia et Patria, celebrades
en la majoria de
diócesis d'Espanya, s'han caracte
ritzat per la magnífica série de perspectives i possi
bilitats que ens han assenyalat.
Gran nombre de temes d'un interés excepcional
han estat assenyalats amb competéncia singular.
Constitueixen els elements essencials per a escriure
la história nacional. Els
inte•lectuals laics d'Espa
nya (no espanyols, perqué un espanyol no pot ésser
laic) pretenen ometre els fets culminants de la nos
tra história ; la história, l'art, la llengua i la litera
tura, sigui de la regió que es vulgui, comença amb
els precursors de la segona
república. I, no obstant,
quin valor universal no té la história d'Espanya ?
Per altra banda,
aquestes Setmanes ens han reve
lat dues classes de
possibilitats : possibles investi
gadors i públic interessat per aquests
estudis. En re
passar, a la premsa,
els resums de conferéncies i
lliçons donades en aquestes Setmanes, quina sarie
d'investigadors de la história local no s'han desco
bert, inclús descoberts per
ells mateixos ? Espanya,
que és un país on els Erasmes no abunden, on,
entre
els universitaris,
s'ignora el llatí i les llengües me
dievals, és cosa sumament fácil organitzar una in
vestigació católica modélica que escombri i anuli
d'una vegada «els savis d'ateneu» i vividors
la
cultura, que constitueixen tina gama viroladadeque
té a un cap el
«catedrático» i a l'altre el mestre anal
fabet de la ruralia.
Per altra banda,
les Setmanes pro Ecclesia el
Patria han desvetllat l'interés
per la história i la
cultura religiosa del país. En totes les Setmanes, un
públic nombrós i escollit ha seguit amb una gran
atenci6 les lliçons sobre la história de
la respectiva
—

diócesi.

Espanya és un país que compta una tradici6 glo
riosa d'estudis histórics. Des de la Historia Mundi
de Sant Isidor de
Sevilla, passant per les crdniques
lleoneses, castellanes i catalanes de l'Edat Mitjana,
arribem al Renaixement i es destaquen les figures
d'un Diego Hurtado de Mendoza, o de Zurita. I
quan els Maurins fan furor a França, a Espanya,
tan belles corn'

ens

deixen colleccions

l'EsPaiia Sagrada o
110. Escriure la história religiosa,

lingüística d'Espanya és

el
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Zukunft li acaba de
qual extreiem el que se

interessant revista Schiinere

Moviment Cultural

Flórez, Risco, Villanueva,

O

la

el doctor ilummat de

i

una missió que, per dret
cbrrespon als sacerdots, als religiosos i
als seglars católics.

d'heréncia,

l'Eidat

l'any 1235». Per aquesta avi
nentesa, la Reichspost, de Viena, de
del desem
bre passat, 11 dedica un artiele, oil, entre altres co
ses, es diu que «el catalá Ramon 1411 és de nou ce
lebrat com apologeta, missioner, místic i poeta»,
Les revistes Wtssen und Weishett (saber i Sabidu
ría), de München (Gladbach), Das Neue Licht (La
lium nova), de Viena, i Ilochland, de Munic, han
publicat estudis sobre aquest home universal, la
principal missió del qual va ésser el transplantar el
Cristianisme en el mon de l'Islam, acabant, amb el
martiri, a l'edat deis 8o anys. La idea motriu de les
múltiples activitats de Lull fou la de transformar
va

neixer

en

les lluites de les croades en lluites i combats amb
armes espirituals. I per tal de comprendre millor
les seves limites ens hein de figurar els temps en qué
I.411 va actuar i va viure. En aquel temps hi havia
una convivéncia i barreja del Cristianisme amb l'is
lamisme i amb el judaisme. Cada una separadament
feia la balançada a les altres dues. Precisament Ua
talunya fou l'indret on aquesta triple limita esde
vingué más intensa. I,ull, per a convertir els musul
mans i els jueus, va aprendre l'árab. Aixó explica
que en la bibliografia lulliana, demás deis libres es
crits en latí i en catalá; n'hi figurin d'escrits en
arábic. Per altra banda, fou 1.4111 el primer escriptor
del seu temps que va donar valor literari a una len
gua vulgar i el que fundava la llengua literaria ca
talana. El missioner inflamat va arromansar en li
bres les converses tingudes amb jueus i musulmans,
en els quals figuren les preguntes i respostes ; altres
seus libres són noveles meravelloses, poesies
cántics, faules i allegories. En l'Ars Magna fins
pretén el voler demostrar els dogmes de la fe cris

deis
i

tiana. Per tal d'arribar a la convicció, es serveix
deis fonaments de «vertader», «lógic» i «necessari»,
per mitjá deis quals demostra la veritat del dogma
i cerca simplificar la Filosofia de tal manera que tot
individu amb sana inteligéncia la pot entendre.
Aquí precisament radica la importáncia de la seva
obra. La seva obra conjunta se'ns presenta dbm a
Filosofia de l'Afhor. D'aixó en fa testimoni la seva
enciclopédia «I,libre de conternplació en Déu».
Tres circumstáncies van allunyar la Ciéncia de
l'ocupar-se metódicament de Ramon
:
al se

gle

xiv,

l'inquisidor

Nicolau

Eymerich

va

fer que

els escrits de Ramon 14111 fossin tinguts per sospi
tosos. Al segle xviii es va dir que Ramon 1411 era
alquimista (Lull va haver de compartir aquesta, fama
amb Sant Albert el Gran). L'obstacle principal, em
peró, per conéixer I,u11 és la quantitat fantástica
deis seus escrits. Solament el treball pacient i cons
cient d'investigadors catalans ha permés posar a
mans deis estudiosos les obres que permeten l'estudi
de la Filosofia

Vobra de Luli és la barrera més formidable al

çada- enfront de la civilitzaci6 oriental,

Viaje -Litera

civil; literaria

nota, de
«Ramon Lull,
una

aquell moment,

que,

en

punt de dominar la cultu
ra occidental. La Filosofia de Lull és, en un .sentit
real del mot, la Filosofia de l'acció, que, avui, no
té menor importancia que la que tenia ara fa sis
estava

a

cents anys.

Ramon Lull, el princep desconegut de l'apologá
tica de l'Edat Mitjana.
Ramon I,u11, ara, com als
segles xxv, xv i xvi, té una actualitat universal. La
—

Aquesta universalització del nostre Ramon Luli
d'agrair a la «Misce•lánia Luliana», publicada
per Editorial Franciscana deis PP. Caputxins de
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l'avinentesa del sete centenari de

en

naixenea del Beat Ramon 14111 i a la qual han
collaborat, demés deis lullistes catalans, una série
d'investigadors estrangers, especialment alemanys.
la

I

encara

contribueix

a

l'actualitat del Beat la

bella ressenya que Revista, de Filología EsPanola
(1935, quadern III) dedica a aquesta Miscellánia.
"*".".%%%•10.9.%%"¦".".%%%%"."..%•.:W.".":""."'"%%%•.

Per Sant Ramon de

Penyafort

S'acosta la festa del Sant, dia 23 del corrent. El
Potici, en la capella de la Seu, ha volgut

serrnó de

acceptar-lo' el
Mario.

nostre bou arnic i mestre Dr. D.

141overa, Canonge,

i

especialista

en

5:

Josep

les qiies

tions raimundines.
També podem anunciar que s'estan preparant
unes acurades estampes noves, en el dibuix de les
quals está treballant un estirnat artista.
r,s hora, dones, de comencar a dernanar almoi
nes

per

a

sufragar

les

despeses

COL•LEGIALS
El més extens assortíment en

festa, i esperern
de Penyafort no es

de la

Impermeables, Capes, Trínxeres,
Abrícs cauxutats estampats

que els devots de Sant Ramon
catimaran llur concurs, permetent amb llur caritat
repetir, i ádhuc millorar, si és possible, la solenmitat
deis anys anteriors.
Cal ()regar ami) fervor al gran «confés de reis i
de papes», Patró de Barcelona, l'honre de més cién
Cia i consell en la Catalunya del seu temps, venerat
en
tota l'Espanya, que ens ajudi especialment en.
les difícils circumstáncies actuals i que ens assis
teixi amb les seves Ilums, protecció i fortalesa.

Casa fundada

Ronda de Sant Pere,
'05

Avínguda

VDA. DE MARCIÁ PRAT

l'any

1850

Tapínería,
!'Angel, 25

7

Portal de

•:*

33

DETALL:

VENDA AL

LES FRANQUESES DEL

BIOSER
II

:pl51

Una

cosa

nova!

VALLÉS

(tocant

a

la

Placa Catalunya)

Dipósit General: Casa Santiveri,

S. A.

1:

BARCELONA

FORTIFICA
"CUBITOS" CENOVIS
amb extracte de vítames

Dos

.31.0

1.

Ronda Uníversítat, 22
Teléfon 11383

a

•:*
•:*

CASA ROSICH

LENCERIA CASA MACIA.
Fábrica de Teíxíts

•:*

Cali,

22

::

completament vegetals

"cubitos", 0,25 pessetes

&limes,

Trafalgar,

7

::

›.

Mallorca, 247
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Moviment Social
L'Episcopat austrlac parla de problemes socials
I,'Episcopat austríac acaba de publicar

concrets.

pastoral collectiva, resultat de les deliberacions
de l'ultima conferéncia episcopal. Els bisbes parlen
a base de queixes provinents deis obrers per injusti
cies corneses pels patrons en la vida social. Adver
teixen que aquestes queixes no s'han de generainzar
a tots eis patrons, tota vegada que una bona part són
conscients deis deures que els corresponen vers
tat corporatiu. Per altra banda, els patrons, en ço
que fa referencia a salaris, no poden pas atendre
sempre les reciamacions, amb tot i la bona volun
tat, per raó de la crisi económica mundial.
ls bisbes d'Austria declaren que han seguit
amb el major interés i preocupació l'evolució deis
salaris en els darrers temps ; observen que el retro-.
cés promig deis salaris, en quant a Austria, no és
més considerable que en altres nacions, i que és in
terior al retrocés de molts paisos.
«Per desgrácia, empero, es donen casos en qué
els patrons, que invoquen les actuals dificultats eco
nómiques, o que abusen de la seva posició, intro
dueixen restriccions de salaris que estan en contra
dicció amb la justicia social i que produeixen en el
món obrer una major amargor, puix que esperen en
primera línia la realització de la justicia social per
nútjá de la nova estructuració de l'Estat. I en aixó
tenen raó. Els bisbes també recorden que els poders
de l'F,stat han reconegut l'obligació de «fer justícia
en la vida
social» i que es preocupa de la manera
més enérgica per evitar danys als drets deis obrers».
una

.

,

Els bisbes celebren l'haver-se anunciat una série
de mesures encaminades a aquest fi : El confiar els
interessos deis obrers als instituts socials amb admi
nistració própia ; la creació deis jurats mixtos amb
força obligatória de les llurs decisions ; el dret de
poder confiar a la federació de sindicats, com a cos
representant deis treballadors, la defensa deis inte
ressos vulnerats
deis obrers.
Els bisbes veuen amb la máxima simpatia les
decisions preses per a lluitar contra l'atur forçós
deis obrers ; fan remarcar la importáncia que té per
aixó la colonització, i recorda que ja I4leó XIII va
assenyalar aquest camí com un deis més eficaços.
I aixó té més importancia encara avui, per tal com
Particulació deis parats amb l'economía solament
s'aconseguirá en temps llunyá.
En la darrera part de la carta pastoral, els bis
bes es preocupen deis preus. Segons justícia social,
el productor ha d'obtenir un guany corresponent.
Per altra banda, el comprador té dret d'exigir que
no se'l perjudiqui amb la fixació de preus injustos o
amb l'elevació innecessária del preu. La consciéncia
cristiana s'ha alçat en tots temps contra tota forma
d'usura. Partint d'aquest principi, els bisbes prenen
Peu per cridar l'atenció contra els corrents i ten
déncies deis trusts d'empreses amb el fi de dominar
el mercat i obtenir alces injustificades de preus. Sem
blants organitzacions per a mantenir els preus no
poden posar-se de cap manera d'acord amb la idea
corporativa. I.,a justicia social reclama, especialment
ara que els compradors ja han
sofert moltes puges
de preus, havent-se esgotat les seves possibilitats,
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que se'ls obligui a altres puges, produint aixó la
llur indignad& Ningú, per mitjá de la puja de
preus, no pot fer-se una posició a costes deis obrers ;
uns i altres han d'estar en mútua collaboració. La
lluita contra la competéncia ruinosa, la reglamenta
ció deis monopolis i la inspecció deis preus han de
contribuir a establir la justicia social en unió amb

les organitzacions corporatives.
El camí de la justicia social és l'únic mitjá per
a eliminar la crisi económica, l'odi de classes,
forcós i el desordre social.
Una obra sobre la catástrofe de la fam a Rássia.
Ammende, secretad deis congressos de naciona
litats, acaba de publicar, a Viena, una obra titulada
«Ha de patir fam Rússia ?». L'autor és un bou co
neixedor de Rússia, alemany báltic (de Riga), i ha
tingut l'avinentesa de conéixer d'a prop les vicissi
—

tuds de la Rússia .soviética. En aquesta obra descriu
la mortaldat espantosa que hi ha en aquell país a
milions de russos n'han mort, i
causa de la fam ;
demostra que la causa d'aquesta catástrofe, de pro
porcions enormes, ..és deguda a la política económi
ca errada deis ideólegs comunistes de Moscou.
Els materials que Amrnende addueix sobre els
fins polítics amagats que hi ha en la catástrofe de
la fam porten a creure que els bolxevics que tenen
el poder a les mans se serveixen de la fam per a
lluitar contra les minories nacionals dels ucranians
i alemanys del Volga, o, si més no, se'n serveixen
com d'aliada per aquesta finita.
S611 plenes d'interés les noticies que dona Am
mende referents als métodes de propaganda Soviéti
ca, per mitjá deis quals s'enganya d'una manera
sistemática el món sobre la vertadera situació de la
Rússia soviética. Vautor dedica tot un capítol a
desvaloritzar la declaració feta, temps cnrera, sobre
Rússia, pel polític francmaló francés que es diu
Herriot, qui ven amb simpatia els soviets, davant
del qual es van exhibir coses falses per produir-li
bones impressions i que l'organitzador del viatge
era un funcionan i de la «Gepu».
La crítica que fa Ammende sobre els Estats en
ropeus que, coneixent el fet d'exhibicions falses
de noticies també falses, eviten aixecar Popinió pú
blica contra la política russa, i toleren que aquest
país, perqué és una poténcia, torni a ésser un
factor que inspeccioni les activitats de la Societat de
Nacions. Els estatuts de la Societat de Nacions do
per excloure Rússia, perqué en
naven un mitjá
part per deixadesa, en part per mala actuació, han
deixat que es produís la catástrofe de la fam. Var
ticle 23 deis estatuts de la Societat de Nacions obliga
els seus membres de donar un tracte humá en el
treball a les dones, homes i nois, tant en els seus ter
ritoris Com en aquells on s'estén la llur acció co
mercial o industrial i establir i conservar per aquest
fi les organitzacions internacionals convenients.
Fins ara. no s'ha pas fet ús contra Rússia de les
facultats i possibilitats que d6na aquest article.
En el darrer capítol es dóna compte de les acti
vitats del secretad del «Comité interconfessional
d'auxilis per als russos famolencs», resident a Vie
na, les quals queden desvirtuades per la política de
mentides deis soviets, pel prestigi que tenen i pel
dormir i desinterés generals que pateix Popinió pú
blica enfront del gran crim de Rússia.
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Carnet setmanal
—

del

país.

.

que fou eliminada la CEDA del Poder?
Heu's ací la incbgnita i el clespropbsit democreitic.
De portes endins, tots endevinem la raó d'aquetla
eliminació; de portes enfora i en pie regim, dit de
mocrátic, només podem saber que constitueix una
equivocació monstruosa, a la vegada que un atac
a fans a les essencies parlamentáries, cridar al Go
Corts,
vern homes que no representen cap grup a les
on ni tan sois tenen el vot propi, i separar-ne partits
que comPten amb la xifra de cent vint-i-cinc DiPu
tats, constititint l'agrupament més nombrós del Par
Per

lamen1.
En aquestes condicions s'havien de Produir,
igualment, dos Jets lagics: la feblesa d'un Gavern
els elements constitutius del qual representen moll
el cas el
poc o no res dins la política nacional
tenim a la vista, i no cal pas que l'examinem a
fons
i el natural enardiment deis amics das par
tus eliminats, que s'aPressaren a deixar tota mena
de cárrecs i representacions a toles ls corPoracions
públiques del país, produint el trasbals que és de
suposar. ?Hi hauret algú que pugui negar la lbgica
d'aquestes actituds? Perque l'esperit de saerifici que
es, pot exigir a un individu en la uva vida privada
no es pot mai exigir, en grau tan superlatiu comP el
que ara caldria, en la vida pública, car els Partits
representen l'opinió del país; i sacrificar aquells val
tant com sacrificar aquesta opinió del poble.
No ens ha d'estranyar, doncs, la pertorbació de
la vida Pública en aquest moment a EsPanya nii
l'actitud més o menys radical d'alguns partits que
—

—

traben excluits de la mateixa sense causa visible
ni aParent. És evident que aquests Partits havien
fet durant dos anys sacrificis evidents; que s'havien
deixat passar al davant per altres partits que comP
taven amb la meitat o la quarta part de la seva re
Presentació; i que havien posposat les seves conve
niencies polítiques a conveniencies de major enver
gaditra. Perb és també evident que caza no Podia
seguir fins el punt de constitüir per a dits Partits
un atac a la seva clignitat collectiva i als ideals
interessos que els mateixos representen en grau ben
accentuat dins la vida del País.'
A qui culpar d'aquests fets? La ploma no po
dria seguir per aquest camí; i com la causa deis
Jets per tothom es troba ja judicada, val más que
girem full i anem a tractar d'altres afers en els quals
el camP del comentani no sigui Perillós ni vedat
es

Per ningú.

Quan aquests comen
El panorama electoral.
taris passin Pels tilts del lector, el Decret de dissolu
ció 'de Corts hauret ja aparegut a les pagines del
—

•

O

cs diu. El Uncirá ?'actual Go»f
altre Govern que el segueixd (noti
lector que escrívim aquesta secció en dittuns, cita

diari

oficial,

vern

Porteta,

el

La solució de la darrera
L'ambient polític.
crisi (i diem darrera a la de mitjan desembre passat,
ja que al moment d'escriure aquests cornentaris es
imminent) halita de deixar
torna a Parlar de crisi
rastre mott Ion iprojund en la vida púbitca d'Es
panya. En aquella crisi fou etiminat del poder el
partit més nombrós del Pariament, i bu destruit el
atoe que fins atesitores havaen format ets partits dç
centre-dieta; i ja no cal dir com dos Jets ct'aquesta
transcendlencia havien de produir les necessáries
conseqüencies, mafastrugues per a la vida normal

S

30 de

segons
o

desembre).

Es

el

de menys,

en

el moment

sigui; pera, és ciar
constitueix ja l'únic camí

ciara. El tindret el Govern que

que la ctissotució de Corts

•possible, en, les circumstáncies actuats.
C'omençara, doncs, tot seguit el període

electo
constituir les terceres Corts de la segona
República. I ja tots els partits i els homes represen
tatius han començat la seva tasca de preparació Per
a unes Corts, la misszó de les quals pot ésser deci
siva per a coses molt altes en la vida del país. I és
ciar que el panorama electoral es dibuixa primer
formant les aliances que calgui i segons les orienta
cions dominants en cada cas en tota l'extensió de
ral pçr

a

l'opinió pública del Poble.
La lluital vinent es presenta, doncs, entre dretes
i esquerres, o, millar dit, entre els que Podriem de
el front contrarevo
nominar front revolucionani
lucionari, formal el primer per 'oxees negatives dç
tots els elements básics de la civilització cristiana,
que és la. nostra, i constitiat el segon per elements
de tot altre carácter, defensors de la familia, de la
propietat legítima, de la l'eligió en la vida Pública
del país, de la llibertat d'ensenyament i de tot allb
que tots Plegats més estimem i que és indispensable
per a la nostra vida com a Poble cristiet.
El front esquerrá sembla que es va forniant. Es
diu que será extensíssim i que agafará des d'aquells
homes que, com els socialistes extremats i els co
munistes, volen desmuntar tota la societat actual,
arrencant-ne les sews mateixes arrels, fins es es
querrans burgesos i modera.ts que es troben bé a
casa seva i que viuen en pau amb els seus milions
i les selles ProPietats. No cal cercar lbgica en aques
ta Posició; n'hi ha prou amb saber que es tracia de
!orces negatives perque calgui que els retirin la seva
adhesió i confiança tots aquells que encara estimen
tot el que un homo d'aquest País, no descastat, ha
d'estimar. S'arribara, per aquest costal, a accePtco
el Progranta que es diu que pro posa el senyor Largo
Caballero, en el sentit de repartir les ternes, de des
armar la Gitárdia Civil, etc.? Explícitament, potser
no constitueixi aixa el programa i l'ideari de les)
esquerres; implícitament, pera, tothom sap que si
les esquerres aPareixen dominades pels socialistes
i així ha cl'ésser legicament, ja que són eh s socia
listes els únics que, entre ells, tenen força Popu
lar —, el programa de fons no pot ésser altre que
el susdit, amb els additaments consegüents.
Davant d'aixb, ?que ens cal fer als homes de
dieta o a tots aquells que, no essent de dreta, sentin
almenys la necessitat de conservar l'ordre social cons
titidt? Senzillament, lo que assenyala l'instint de
defensa; agrupar-nos en un bloc únic per a consti
tuir una barrera formal i ferma als desmans del
caniP d'enfront. Ha arribat un moment en que les
Posicions febles han de caure i les solucions inter
mitges no han de rePresentar res ni ningú. Ha arri
bat el moment de les posicions ciares i de deixar en
segon terme tots els problemes que, tot i ésser rnolt
interessants i de veritable valor social, no arribin
a constituir problemes de
veritable defensa social
contra l'escomesa deis enemics de la societat. Pen
sem que
els agrupaments d'esquerra ja ni tracten
de salvar ço que ara existeix, començant Per la
Constitució persecutbria deis catblics, sinó d'anar en
—
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guiar ara, sinó la necessitat d'evitar que es vagi més
erina, lo que valdria tant com destruir la vida
del país.
No podem, dones, jet equilibris ni sacrificar el
que és essencial a tot allb'que és accidental. Cal anal
a fons i cal plantejar el problema tal com ens ve

Plcintejat

del camP del davant, sense buscar-ho nos
altres: dretes i esquerres, considerant entre les pri
meres les que volen, salvar la societat, sense entrar
en massa
Perfils, i entre les segones les que volen
destruir de soca arrel tot el que aguanta i sosté la
vida del nostre País. I l'elecció no es fa difícil, en
aquestes circumstancies, veritablement excepcionals.
Tota Posició que Pretengués exercitar les seves
activitats en terreny neutral al d'aquesta batalla,

venir immediatament. I el socialisme resultaria rú
nic triomfant de veritat i l'únic dominador d'Es
Panya. Ens calen gaires reflexions per a no veure
les coses així, que és tal com es Presenten a la tea

litat?

Que cadascú obri, dones, en canseqülncia i se
gons els dictats de la seva conscibncia. De les inde
cisions i les febleses ho cal témer tot en casos sem

—
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prapia, gentr directora de l'esquerra, No Pensem en
pensem, mi
una possibilitat de solucions d'esquerra;
llor, en una siplució socialista, ja que en el cas del
triomf esquerra el desbordament deis partits més o
menys burgesos del mateix agruPament hauria de

hauria de caure sense altre profit que jet Possible
el majoll triomf de les esquerres; i tota actitud que
s'atengués a la .Possibilitat de constituir partits de
centre
com semblava designi del Govern Porte
litats

A

Les Primeres Corts de la República marcaren un
accentuat moviment cap a l'esquerra; les segones, el
terceres, caP
marcaren netament cap+ a la dreta; les
dins d'aquesta divisió del país de
on el marcaran
cara als seus problemes fonamentals? Cal) al centre,
no, i ens sembla evident. Cal, doncs, triar entre dre
ta i esquerra. Si arriba la segona solució, ja enA
caldra jet a tots plegats els esforços més extraordi
naris per salvar les essIncies del nostre viure, que
contra
es trobaran seriosament amenaçades fins i tot
l'opinió i la manera de veure els Problemes de la

con

sideren fill de no haver obra' amb prou energia du
rant el primer bienni. Per tant, no és solament la
Possibilitat de reformar !'actual ço que ens ha de

la

CI

O

blants.

querres.

rCasa Centenária TRULLS
Fundada l'any 1820

Destilleria de productes vegetals

1 aromittics

La Loclóde PLANTES
DEL BOSC, fortifica,
conserva 1 augmenta
el cabell :
Es un producte pura
tnent vegetal 1 in()fensiu
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FRANcisco BLANCO N ÁJERA, Coeducación y educa
ción sexual. Manuales Studium de Cultura reli
Venta exclusi
giosa. Madrid. Apartado 735.
—

va:

Luis Gili, editor. Barcelona, f76. págs.

temes
La coeducaci6 i l'educad() sexual són dos
de viva actualitat que el degá de Córdova doctor
Blanco Nájera tracta amb exquisida delicadesa. La
coeducaci6, arreu del món desacreditada grácies als
maneigs de la masoneria, té una certa modernitat a
enormes. En
l'aspecte
on causa estralls
; és
per
als
alumnes
coeducaci6
un
perill
étic és la
inadmissible des del punt de vista pedagógic, tota
vegada que priva que l'alumne es desenrotlli d'una
manera armónica.
L'educad() sexual preocupa profundament els
pares ; no hi ha manera d'evadir aquest problema.
El`nen, en tenir certa edat, se sent obsessionat pels
interrogants que hi ha en el misten de la vida, la
soluci6 deis quals cerca amb avidesa. Si no és ins
truit pels que tenen la missi6 de fer-ho, hi ha el
perill de les revelacions clandestines i malsanes que
de coi) i volta mataran la seva innocéncia.
Qui ha de donar aquesta educaci6, con) l'ha de
donar, quan l'ha de donar ? Hen's ad el que l'autor
fa examinar als pares i el que estudia amb el major
interés i delicadesa. Els psicólegs, els apologistes,
els pedagogs i els pares trobaran en aquest llibre un
arsenal d'arguments per a defensar els punts de
vista de la doctrina de l'Església.

Espanya,
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; La Litúrgia en el sexle XIX;
segle xv
Litúrgica
'deis Papes del segle xx ; El mo
L'obra
viment litúrgic actual.
El resurn del contingut d'aquest llibre indica
prou bé quina és la seva importáncia i el seu valor.
L'autor no ha volgut don ar-hi el resultat d'investi
gacions sobre aspectes especials. de Litúrgia ; ha
volgut donar-nos una introducció als estudis litúr
gics, que tanta importáncia han adquirit als darrers
el

temps. L'autor está ben informat del moviment li
túrgic del passat segle i també del moviment d'ara,
per bé que un hi Pot observar algunes llacunes,
com, per exemple, el desconéixer l'obra litúrgica
de Mn. Gudiol, eertament ben explicables en una
obra de divulgació com és aquesta.
Recomanern gmb el máxirn interés a sacerdots i
seglars aficionats a la Litúrgia l'obra del P. Rojo
del Pozo.
G.

.
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P. AG:USTÍN Rojo DEL Pozo, 0. S. B., Evollichn
histórica de la Liturgia. Manuales Studium de
Cultura religiosa. Madrid. Apartado 735.
Venta exclusiva : Luis Gili, editor. Barcelona,

*
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Auto-Electricidad

Les matéries estudiades

aquest volum s6n :
La Litúrgia en els tres primers segles de l'Esglé
sia ; Litúrgies orientals i occidentals ; La Litúrgia
romana ; La Litúrgia hispana-visigótica i mossará
higa ; La Litúrgia romana universal ; La reforma
del Concili tridentí ; Decadlncia de la Litúrgia en
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LABORATORI MITRO-BIOQUIMIC ESPECIALITZAT EN ANÁLISIS CLiN1CS
Recordi sempre els segtlenis productes de fama mundial:
GASA. Curen la tos i catarros; Indispensables ala
CEREBRINO MANDRI. Contra tota mena de dolors. TABLETAS
BALSAM
fumadora. XAROP GASA. Cura tos, catarro, grippe. CALLICIDA LADIVONSIN. Contra ulls de p011 1 dureses.
DEL CARME BIHEL. Insustitufble contra mareig,
1
ronyons.
AIGUA
depuratiu
de
la
sang
DE
KONING
TILLY.
Gran
C.
VERKIM Pasta
~Be; preventfu del tifus. BALSAM BIHEL. Cura cremades de sol 1 la irritació de la pell. PRODUCTES

antlflogfstica, Esparadrap, Aigua oxigenada.
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COL•LECCIÓ

1

I.
II.

III.
IV.

Original de JoAN Pumrt i COLLELL, Prev. 100 illustracions
de J. JUNCEDA. (2. ed.) 2. ptes.
La Llum de l'Establia. (Pastorets nous). Lletra de MARIÁ TUBAU, Prev., i
música de JOSEP VINYETA, Prev. Portada de J. JUNCEDA. Lletra, 1 pesseta.
Música, 4 ptes.
Fabiola. Adaptació catalana de JOAN PUNTÍ i COLLELL, Prev., amb illustracions
de J. JUNCEDA. En rústica, 3,50 ptes. En tela, 5 ptes.
Rondalles. Vol. I. Original d'EsrEvE CASAPONCE, Prev. Illustracions de J. JUN
Faules i Moralitats.

CEDA.

V.

VII.

2,25 ptes.

Rondalles. Vol. II.
CEDA.

VI.

ROSELLES

Original d'Es-rEvE CASAPONCE,

Prev. Illustracions de

J. JUN

2,25 ptes.

I de «Bons Costums Catalans», original de M. B. Illus
VINYALS
2,50 ptes,
tracions de J.
La Fira de Santa Llúcia. Vol. II de «Bons Costums Catalans», original de

La

Castanyada. Vol.

VIII.

M. B. Illustracions de J. VINYALS. 2,50 ptes.
Nadal. Vol. III de «Bons Costar-1s Catalans», per M. B. Illustracions d'A UTRI

IX.

Reis. Vol. IV de «Bons Costums Catalans», per M. B. Illustracions d'A. UTRI

LLO.

1.1,0.

X.

XI.
XII XVI.
-

XVII.
XVIII.

2,50 ptes.
2,50 ptes.

Els tres tombs. Vol. V de «Bons Costums Catalans», original de M. B. Illus
tracions de J. VINYALS. 2,50 ptes.
El dijous gras. Vol. VI de «Bons Costums Catalans», original de M. B. Illus
tracions d'A. UTRILLO. 2,50 ptes.
Historietes exemplars. Originals de JOSEP M. FOLCH I TORRES. Illustracions de
J. JUNCEDA. Cada volum, en tela, 3 ptes.; en cartonet, 2,50.
Eustaqui. Llegenda romana del temps de l'Imperi, contada per JoAN PuNTl
COLLEL, Prev., amb illustracions dei. JUNCEDA. 2,50 ptes.
Faules i simils, de JAUME COLLELL, illustrades per A. UTRILLO. 1,50 ptes.

Llegendes muntanyenques,

per LI. G. CONSTANS. Illustracions dei.

JUNCEDA. 32 págines,

30 céntims.

Rondalles Catalanes. Originals de MN. E. CASAPONCE, MN. J. PUNTÍ I MN. J. VERDAGUER.
XIV llibrets de 32 págs. cada un; 30 céntims per llibret.
Tradicions religioses de Catalunya, per ANNA DE VALLDAURA. Illustracions de J. JUNCEDA.
Dos llibrets de 32 págs. cada un; 30 céntims per llibret.
Memóries d'un cabaler, per JAUME RAVENTÓS. Illustracions de J. JUNCEDA. 439 pagines.
En rústica 3 ptes.; en tela 5 ptes.
El Senyor Rector d'Ozeron. Novel'la de FRANCIS JAMES. Trad. dei. F. RÁFOLS. Vol. IV de
la «Biblioteca Horitzons». 260 págs. En rústica, 4 ptes.
El

viatge del Centurió,

per ERNEST PSICHARI. Versió de TomÁs GARCÉS. VOILIM VII de la
«Biblioteca Horitzons». Novella de 152 págs. 4 ptes.
Per qué esteu tristos? Novella original de M. REYI4S -MONLAUR. Traducció de MARIA

D'ABADAL,

amb

gravats. 141 págs. 2,25 ptes.
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AIXAROP

PUIG

Inclicadíssim per a bronquitis rebels, pul
monjes, tos i demés malaltíes de les vies
respíratories. Indicat també per a nens.
Es
a

ven
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