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anyal de Sant Ramon de Penyafort

Domíni

PER R. RUCABADO

-

dominicani, domini canes, epítet que és, én realitat,
gloriós i honorífic. És l'ordre de la guerra especial

heretgies,

i per instint flairaven l'enemic com
la nit el lladre que s'acosta.
un
flaira
Sempre que he parlat de Sant Ramon de Penya-•
fort, glossant la seva actualitat i l'oportunitat de la
restauració del seu culte popular, m'haveu sentit
dir la mateixa paraula. Convé i urgeix un sant, un
sant, a la nostra pátria, més que un cabdill, un he
roi, un polític. La salvació no ve iii pot venir de les
solucions polítiques, per justes i ben orientades que
siguin, si el poble que les ha de sustentar i sostenir
és, com el nostre, actualment corcat, aviciat, tras
balsat i pervertit. La recent frase de l'home que
ocupa lk presidéncia del Govern és un diagn6stic
d'autoritát. «Mai no hauria ciit que Espanya fos tan
ingovernable». La inconstáncia, la versatilitat, l'a
narquia í esperit revolucionad de les masses, reflex
deis mateiXoS mals, tal volta més dissimulats en les
classes directores, es tradueixen per aquesta terrible
les

gos
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que ens fa desitjar l'eficácia d'un sant amb
imita més fretura, amb molta-més urgéncia que la
d'un polític, és el bé espiritual, el bé de les ánimes.
Perqué els malastres actuals, les terribles inquietuds,
la inestabilitat, la revolució vermella, ara tan aviat
lligada ami) cadenes i estrebant fi'ils que es desfer
ma, com lliure pels carrers i vomitant ferro i foc,
simétrica, amb tot el seu horror al no menys des
tructor egoisme, fredor i amoralitat hipórita en les
capes conservadores; tot aixó és el símptoma de la
irreligi( d'uns i altres. La irreligió de les masses,
signe inequívoc de la irreligió práctica d'aquells qui
són miran i exemple d'aquestes Masses, és una en
sorrada que no es pot remeiar sinó amb medicina de
santedat. O que vingui un sant, i aixó és cosa« de
Déu, o fer de sant cadascú una mica en la-mesura
de les respectives forces. I a`ixó ja depén de nosal
tres mateixos, és ciar que amb l'ajuda de Déu, sense
la qual nihil possumus facere.
Per aixó l'oportunitat de Sant Ramon de Pe
nyafort, i la providencial restauració del seu culte,
la veiem com un descendiment o una reaparició mís
tica del Sant prop de nosaltres en aquestes durís
simes hores de prova actuals, i les niolt més greus
que semblen anunciar-se. I és que es tracta d'un
baró tan nostre, tan catalá i tan barceloní, i que
pot comprendre millor que ningú les greus neces
sitats de l'hora present, perqué s'assemblen a les
de la seva hora, quan a ell Ii pertocá actuar en la
nostra terra en formació, assetjada per les.heretgies,
tant con és assetjada per les heretgies i les sectes
actuals la nostra terra aquests dies, perqué ja he dit
moltes vegades, i m'hi afermo, que les, actuals llui
tes socials i gran part de les lluites polítiques no
són més que guerres de religió, episodis d'una gran
guerra de religió,. guerra implacable i multiforme
contra la religió veritable.
La„gran tasca, la funció distintiva i clássica de
l'ordre dominicana, és la predicació de la veritat, i
aquesta tasca es completava amb la guerra a l'er
ror, guerra organitzada per mitjá d'una institució
que pertoca a Sant Ramon de Penyafort haver es
tablert a la nostra terra, la institució tan calumnia
da, tan odiada, de la Inquisició, tribunal d'idees
primer lloc, i reformatori d'heretges, que el
en
gran Sant ordena d'una manera la més benigna i
humanitária dins deis costums judicials d'aquel]
temps, institució que a molts haurá seniblat tiráni
ca, peró que no, era res, comparada amb les tiranies
deis anticristians contemporanis en certs paisos,
aixf com les seves senténcies capitals no eren res, en
comparanca amb l'enormitat de vides humanes que
d'avui,
sense sentencia sacrifiquen els revolucionaris
duen
a la but
Inquisició,
i
la
malparlen
de
la
que
automática i bombes de
xaca sota espécie de pistola
dinamita, no pensant-s'lli gens a llevar la vida, d'un
raig de bales o d'una explosió, a dotzenes de perso
,
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major,

canes

Gossos fidels, cans doméstics gelosos i servidors,
custodis de la llar i defensors de la .doctrina, són els
fills de l'ordre de Sant Doménec, la mamada del pa
triarca que fou vist per la seva própia mare en figu
de
ra d' un gos duent a la boca l'antorxa foguejant
la veritat. L'ordre de Sant Ramon de Penyafort, de
Sant Doménec de Guzman, de Sant Tornas d'Aqui
no, és, Per designació especial, l'ordré de la veritat:
La virtut preponderant en ella és la fe, i la seva activitat peculiar i característica, que li ha donat el
nom i l'ofici, és la predicació. Moltes vegades m'he
deturat a meditar sobre aquest misten del gos que
en somni vejé la mare de Sant Dornénec. El Sant i
sa filiada representen els gossos de Déu, fidelíssims
i esclaus, i amb l'instint de malfianca contra els enemies de l'Amo de la casa. Aquest instint d'adhesió
absoluta i vehement a la persona i al patrimoni de
rnerescut
l'Amo, que és la Veritat i l'Església,
cl'algun detractor ,aquest epítet que juga amb, el nom
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malaltia cívícomoral deis pobles hispánics, l'ésser
ingovernables. Malaltia que revela una profunda
i 'que és un senyal de deserció
anomalia
religiosa, perqué l'home religiós és borne, per defi
nició, governable. Perqué, tenint religió, es governa
públic.
a si mateix i simplifica la missió del govern
Peró encara que la pau material i l'ordre i la
prosperitat temporal, fruits del bon govern i conse
qüéncies de la sanitat i maduresa en el cos social,
siguin béns estirnabilíssims, l'interés hurná, rnolt
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nes, mentre que el Sant Ofici s'hi pensava moltíssim
i rodejava de grans garanties i provatures de remis

.sió
la

d'especial

i

vida,

una

per

i

causa

ailiconadora solemnitat el llevar
provadfssinia i procés midur, a

de sola.

Precisament,

aquesta espantosa religió de la
mort, aquest culte i mite de la RevoluCió,. mitologia
vermella, que fascina les masses, i que causa mils
mils de víctimes riet' la .déria de violéricia 'que
encén en la 'sang, fruit de les predicacions de les
doctrines errades,' i aquesta pluja de mort i set de
Verijanca, i aquest ificessint promoure revoltes sag
nants per •a venjar les repressions de les revoltes an
teriors', fent 'noves víctimes i proVocant noves re
pressions, que donaran lloc a noves venjances i així
sense acabar mai, aquest és el fruit de l'arbre ma
ligne que té les arras doctrinals en l'inferir, l'arbre
maleit de tres branques, socialista, anarquista i
comunista, les tres heretgies de l'hora present.
Aquestes heretgies terribles, la llibertat de les quals
es paga
tan cara, la propaganda de les qnals costa
tantíssinies' vides humanes, no' es poden combatre

principahnent 'amb

intensa,

una
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predicació apostólica

i

Poderosa i abnegada fins al sacrifici i fins
al martiri, cona feien els predicadors germans de
Sánt Ramon de Penyafort, oposant-se amb la pa
raula, amb i'exemple i amb la própia vida a l'ex
pansió de Pheretgia negra d'aquell temps : la deis
albigesos, tan s.emblánt a Vanarquisine i al socia
lisme deis nostres dies. Aquelles heretgies eren com-batudes no sois amb la predicació, sin6 am1D la In
quisii
no com a tribunal polític, sin6 pu
rament religi6s, per tal de definir les doctrines ve
ritablement herétiques i d'assenyalar-les a l'Estat
per tal que impedís-la seva verinosa difusió.
I tan absolutament necessária és aquesta insti
tució defensora, •que la seva forma més práctica i
vulgar : la censura de premsa, ja queda com a ele-Ment inseparable de govern, perqué sense censura
•que impedeixi, almenys en forma inmediata, la pro
Pagació de les doctrines dissolvents, és del tot im
Possible assegurar Pordre civil i la vida- collectiva.
Ara mateix s'está fent la prova d'aixó que diem.
Havent-se suprimit la censura fa poquíssims dies,
es
tracta ja de restablir-la, perquI l'explosió revo
lucionaria, la follia extremista que en- vint-i-quatre
hores -ha ineendiat la premsa d'esquerra, desfigu
rant la terrible revolta d'octubre, fent aporlixer els
perseguidors com a perseguits, i els assassins com a
víetimes, escalfant gent per a una nova venjanca
que donará lloc a una nova revolta, a un altre 6
d'octubre, amb nova repressió, etc., tot aixó és un
perfil públic tan patent i tan agut i próxim, que és
d'elemental seny de govern restablir la censura,
que és en
realitat una forma atenuada del tribunal
d'Idees, que salvá la civilització en' aquells temps
d'hegemonia de l'Església, i la manca del qual fará
naufragar la civilitzaci6 en els nostres dies.

O

35

CI

Peró' la Inquisició de Sant Ramon de Penyafort
i la dels dominics d'aquell temps era una obra- de
sants i de mártirs. Aquells inquisidors no anaven
per a llevar la vida deis heretges, sinó per a donar
la própia, com remarca el Dr. Torras i Bages- bo i
esmentant aquells pares Ponc de Planedic i Pere
de la Cadireta, contemporanis de Sant Ramon, im
molats pels anticatólics. També remembra que en el
claustre del convent dominicá de Santa Maria de la
Minerva, a Roma, hi ha els retrats deis més célebres
inquísidors, tots els quals van ésser morts amb vio
léncia pels heretges, i tots porten inscripcions com
gladio' occissus, decollatus, igne consumptus,.. ab
haereticis. Són la gldria del zel dominic pel culte de
la fe i la defensa de la veritat. «El ctate de la,veri
tat fins a la. mort».

Aquesta via coactiva, jurídicament coactiva,
s'entén només que secundaria, perqué l'essencial ós
la propagaci6 apostólica de la veritat, la predicaci6.
Fundó estimada, preeminent i principal deis domi
nicans, també fins a la mort, del qual amor s6n tes
timoni els milers de mártirs de l'ordre de Sant Do
nénec, que des deis primers temps de la •fundació
rubricaren amb llur sang la veritat que ensenyaven
amb la paraula. Aquesta predicació de la veritat,
feta no sols des de les esglésies, sin6 a peu pla per
els
carrers i places i llocs públics, tal com la feien
pares predicadors, és rúnica forca per a °posar a la.
terrible i desmesurada predicació del mal, que es fa'
pels agents del diable, per tot arreu, a peu pla
també, per carrers i places, per quioscos, bars, ate
neus, escoles, mítings, conferéncies, i .tantíssims
llocs en els quals predica el diable i no hi gosen
predicar els predicadors de Déu.
Per la meya part, el sant modern, el que jo di
buixaria, és el que, foragitat tot respecte humá i
tota temenca; disposat a la pres6, la persecuci6 i la
mort, sense més armes que la paraula, anés per
autobusos i trens i
carrers i places, per tramvies i
per
cines i cafés, per
fábriques
i
tallers,
per
metros,
sindicats i ateneus, i per escoles i tot lloc públic, a
predicar la veritat de Déu i el regne de Crist. Que.
si el ferissin prediqué& des de l'hospital, i si el ma
tessin prediqués en morir, i si el fiquessin a la pres6
aloe antany estimat dels cristians, •lloc de molt efi
cac proselitisrne, lloc on els apóstols havien esta
les
blert, les principals cátedres) prediqués dins de
veritat
en aquell casal
sembrador
de
reixes i fos un
de tristesa que els revolucionaris fan servir de lloc
predilecte per a la sembra de tenebra i de mentido,.
siguin
El dia que hi hagi predicadors a peu pla,
o laics, obrers o-de.
eclesiástics
seculars,
religiosos,
qualsevulga professió, aquell dia comencará l'obra
moderna de redempci6 del proletariat i redempció
del poble.
Pa pocs dies passávem pel barri reputat com el
tnés revolucionani de tot el Pla de- Barcelona, el
caseriu de La Torrassa (Hospitalet), i ens commo-
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esglesieta que la munificIncia i zel del
prelat hi ha erigit, la capella de Nostra Dona dels
guél la

nova

amb un local en construcció destinat
centre social i escoles parroquials. Ens commo

Desemparats,
a

gué la fragilitat d'aquella esglesiola, veritable ca
pella de missions, in partibus infidelium. Senyal de
la guerra que se li fa,.la façana pintada de nou era

maculada amb grans taques de quitra, i és sabut que
a la porta un pe
no fa gaire temps que hi esclatá
desperfectes.
A dins,
tard de dinamita que causá
l'endrecada i Dolida flan, en ses petites dimensions,
Jesús inicia la recon
era estoig del Santíssim, on
questa de les °yenes perdudes, peró en mateix ha
vía d'ésser preservat deis llops próxims. Un guar
dia civil, assegut prop de la porta. vigilava contra
les escomeses i agressions. Al carrer principal d'a
quella barriada, que duu el nom d'un tétric revolu
donari d'amare record. encara que el mot sigui en
sucrat, Salvador Seguí (Noi del Sucre), hi ha un
gran magatzem amb el títol sinistre de Escola Mo
derna. Rs la universitat revolucionária del districte.
Poden suposar la doctrina que s'hi explica, doctrina
de negaci6 de Déu, de guerra a l'Església i a la cle
recia, de guerra i destrucci6 social, pedagogia anar
quista, socialista o comunista, o les tres alhora, o
tal volta l'eclecticisme del mal, amb el nitior de cada
sistema. Aquella escola és la sucursal de l'infern en
la barriada de gent probablement bateiada i senya
da, de gent redimida per la Sang de Crist, en la
qual el mal esperit, sota la bandera de les heretgies
socials modernes, clava les urpes i els tentades.
Allí vaig veure en idea la miss16 del futur sant.
En Maragall, en aculen article memorable, tnntes
vegades citat, del centenari de la Tercera Ordre Fran
ciscana, preguntava : «no clic qué faria Sant Fran
cese si avui vingués. sin6 qué faria un Sant Francesc
que avui visqués». El sant d'avui seria un, no se
qui, un rector, un vicari, un frare arborat, un laic,
un

ne6,

un

escrivent,

un

mestre.

un

estudiant,

que

sortís als carrers 1 es plantés a la porta de l'escola
laica, i desafiés el mestre comunista a controvarsia
i prediqués a peu nia per les cantonades, i predi
aués als infants i als obrers, i aguantés els cops de
Dedra i els trets, i aue benefs l'instant en qué l'a
gressi6 Ii anticipés el martiri o li obrfs nous camps,
noves formes i auditoris d'apostolat. Molts comen
carien d'a aredir-lo, que acabarien escoltant-lo i se
guint-lo. rs la história de tots els grans apostolats,
la história de moltíssims sants.
Aquell sant que jo Denso seria capaç de la maior
heroYcitat imaginable, que és més grossa encara que
la de predicar pels carrers, i és la de tesar en alta
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el rosari pels carrers. El sant Rosari, lógica
ment, hem de deduir que el qui va fer més per a
introduir-lo a Catalunya, devia ésser Sant Ramon de
Penyafort, que és el dominic més illustre i el de més'
activitat i més inflancia en l'época deis fundadors,
d'eficácia
sois igualat o superat potser en l'aspecte
Vicenç
Ferrer,
pér
després,
Sant
popular, dos segles
mariana,
com a bon do
devoci6
de
gran
Era home
minicá, i el seu fervor i activitat imposá, quan era
canonge de la Seu de Barcelona, l'adopci6 d'una
solemnitat especial per l'Assumpció de la Mare che
veu

Mare de Déu,
la fundació d'una ordre especial

Meresqué la visita de la

Déu.

encarregá

qui li

de

re

dempci6 de captius, l'ordre mercedária, i aix6 és

altra distinci6 mariana per a provar com havia d'és
gran mestre
ser amic de Maria i del Rosari el nostre
gran
seva
fe
en l'arma
la
i doctor, i com devia ésser
dominicana.
de
la
pietat
peculiar
més poderosa i més
El sant Rosari, arma espiritual, arma especial con
tra els heretges, és una sintesi miraculosa de la fe
i

la pietat.

será lícit d'aplicar a la figura de Sant Ra
Penyafort el retrat psicológic dels possessors
tiples de l'esperit dominica, segons un escriptor mo
dem de l'ordre, el P. Coconnier. En les 1-afiles que
segueixen, qui no hi veuria una miniatura psicoló
gica del nostre Sant, d'aquell que amb justa peró
humana severitat, temperada per la caritat, instan
temps fundava
raya la Inquisici6, peró al mateix
Bé

mon

ens

de

la religió mercedária per a la redempci6 de captius,
religi6 abnegada i heroica, i que, intransigent vers
els pecats del reí, fou discret per a retirar-se de la
heroic fins a
seva vora en no ésser obdt ni escoltat, i
l'extrem sobrenatural de confiar-se al miracle en
llençar-se a la mar sobre la capa? «Deliciosa barreja
de simplicitat i de distinció, de rectitud i de sincera
reserva, d'hum'llitat i de grandesa d'ánima, de forpa
i de dolcor, de fe ardent, de zel apostólic, de pru
ancla, fent estimar tot ço que és veritat i llum, i
odiar tot co que és error i falsedat».
Una glória final és reservada a Sant Ramon de
Penyafort, i la din aquell mestre de psicología sobre
natural que fou el dominicá Fra Ambrós (larden,
els Sants
en el seu estudi «Dons del Sant Esperit en
característica
Dominicans», assenyalant com la nota
de la psicologia mística de Sant Ramon el predomini
del Do de Pietat. Aquest imprimeix un sentit a la
escrita. «Ço que caracte
seva vida i a la seva obra
diu
el teóleg P. Gardeil, és
ritza Sant Ramon, ens
considerada no precisa
cristiana
la
familia
el culte a
ment en el seu Cap diví o en la seva Mare, sin6 en
si mateixa, en el seu esperit, en la seva história, en
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les seves glorioses tradicions» (f). La defensa de
la família cristiana, defensa constitucional i jurídi
ca, la féu en la Summa de Matrimonio, i en el seu
magisteri de Peniténcia. La féu també per la seva
severa actitud de director de consciéncia, que no
es doblega
ni per amistats ni per accepció de perso
nes, que reprén al rei el seu pecat, que s'aparta del
rei, lluny de contemporitzar-hi quan el culpable co
ronat no es vol reduir a la disciplina penitencial, i
que triomfa finalment per la seva fe arborada, en un
miracle inaudit, que li dóna el triomf no sois sobre
la natura física, sinó sobre la potestat civil en ple
abús de sobirania.
Bé cal invocar aquest sever i dolç defensor de la
familia cristiana, vindicador deis drets i els deures
del rnatrimoni cristiá, i jutge rigorós de les infrac
cions i adulteris, davant d'aquest altre flagell mo
dern que mina per dins la familia, i d'una manera
especial la família catalana, segons les recents i pao
roses estadístiques, que han fet estremir la Premsa
aquests dies, segons les quals la baixa de natalitat
a Catalunya
i a Barcelona és rápida i gravíssima.
Baixa
natalitat que és més acusada en els esta
ments benestants, en les classes directores. Aixó
demostra, com déiem, que no sols els revolucionaris
de l'heretgia fan obra destructora' sin6 els cristians
en plena apostasía práctica, per la immoralitat i la
perversió hipócrita.
Digni's Sant Ramon de Penyafort venir en ajuda
del seu poble i de la seva ciutat, amenacada pels
estranys i traída pels propis. Digni's ajudar a cadas
cú en la defensa de la fe i de la moralitat. Digni's

infondre aquell esperit de zel i de passió per la ve
ritat i per la fe, aquella passió instintiva i abnegada

que ha estat reflectida en la imatge de la fidelitat
absoluta i instintiva del ca, i que ha merescut a la
seva ordre l'epítet hUmil i honrós, símbol de zel,
adhesió i vigiláncia, de gossos de Déu, domini canes.
(r) aButlletí del VII Centenad de les Decretals», núm.
gener del 1934,
article del P. Josep M. de Garganta, G. P.
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Penyafort

Per Sant Ramon de
INVITACIO
la

a

la solemne festivitat que

Capella del Sepulcre

celebra

se

de SANT

RAMON

rá a
DE PENYAFORT, en la Catedral de Barcelo
na, el propvinent dijous, dia 23 de gener del
1936, diada del Sant.

Missa de Comunió.
: Solemne Ofici amb coope
A dos
ració de la Capella de Música de la Catedral. Enal
tira les glóries del Sant l'illustre orador sagrat
Dr. D. Josep M.' Llovera, Prev., Canonge de
Mati. A les vuit

quarts

:

d'onze

la Seu.

Tarda. A les cinc,

es

dirá el Sant Rosari.

Un vegada més, el grup de devots de Sant Ra
de Penyafort us conviden a la festa anyal. Cada
dia que passa, la figura del pare i doctor Sant Ra
histó
mon de Penyafort apareix amb major relleu
ric i actual. Históric, per les obres que executá en
la seva vida fecundíssima de ciéncia i de santedat.
Actual, pel vahos ajut sobrenatural que ha donat
mon

en tots els temps a favor deis
i que no ha d'escatimar als qui en ell
confiVn i a ell preguin. De fet, molts són els qui co
meneen de reconéixer la seva influéncia benefactora
estat
en diferents afers particulars i públics que han
devots,
per
alguns
intercessió
encomanats a la seva
d'ençá de la restauraci6 del culte públic a les seves
relíquies. Acudim, dones, a rebre inspiració i claror
del qui fou anomenat lucerna ardens et lucens. Re
cordem-nos que la Santa Seu el designá Patró de
Barcelona, junt amb la Immaculada Concepci6, i
acostem-nos al seu sepulcre venerat de la Catedral
de Barcelona, per a posar-nos sota el seu patrocini
i demanar-li adjutori en les greus necessitats de l'ho

intercessor

com

a

seus

devots,

ra

present.
Els Redactors de CATALUNYA SOCIAL
i un grup de devots del Sant

•:*
>:*
*:*
*:*
•*.•
•:*

Donatius rebuts per
Uns devots del Sant

R. C.
Un comerciant
R. B G

a

la

festa
Ptes.
1)
1)

.

R
R

X
Z
R. B. P.
X

))
1>

Y.

J.

1: Auto-Electricidad
?ADIO

A

Diputaeió,

234

BARCELONA

M. M.

(Igualada)

»

9,—
25,—
lo,
5,—
5,—
5,
10,
5,—
5,—
so,—

Grans mercés a tots. Sant Rarnon de Penyaforí
beneeixi Ilargament els donants i llurs famílies, llurs
obres i llurs intencions a major glória de Déu.
A més s'ha rebut un especial donatiu per a les
estampes, que, unit a una almoina acceptada l'any
passat amb aquest fi, permetran editar una bella

C

38

A

T

A

I.,

d'estamperia. Mercés multiplicades als autors
Chi l'extraordinária ofrena. Ad multoS annos!
obra

*

*

*

LI nostre bon amic l'artista En Joaquim Renart
ha dibuixat l'original per aquestes estampes, que es
repartiran el dia de la festa.
A ell inateix deVem la facilitat d'haver pogut re
produir en la nostra portada la famosa pintura de
Fra Angélic. Déu Nostre Senyor i Sant Ramon de
Penyafor U ho paguin.
Si Déu vol, un altre any, amb més temps, prepa
ralein una informació especial sobré aquesta obra

icouografia raimundiana.
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cristiana
és clar

—

en

Pulsats

i pagats
clara i descarada, aParició.
I és un' benefici per a tots que, des de primera
hora, el problema es plantegi en, els termes més clars
possibles, perqué, davant el Jet, no hi pugui haver
distincions i diferIncies entre els elements de l'un
i de l'altre camp. Amb el triomf esquerrá, les es
querres burgeses serien desbordadas en el Primer
moment del seu triomf, i la nostra pátria quedaria

constituida,
sin'ó

en una

Rússia.

no pas en una República democrática,
dictadura del comunisme inspir.at des de

Que

PLANXII PUMA%

jet
Catalunya?
será

un

111
$20
VIA LAIETAIlA JUIP
•

+

TELEFon

• 10 • •
• • /I 1/I
•
••• • •
•

24842.BARCEL

non',

Catabunya río sigui,

de

al moment de les

•

"1"¦•=11%":"%":%""""?.".%":"."".%••¦¦“.".".".".":.%"•.%".

eleccions. Per.),

i

a

hores d'ara encara ens calgui obrir
a contestar aquesta pregunta;
perd el cas és que la unió encara no aPareix i no
sembla que es porti massa pressa per fer-la. I és més
de doldre Per quant és evident que el poble, en tots
els seus sectors sans, clama per la unió, i que el no
produir-se aquesta hauria de portar el máxim des
coratjament a les nos tres classes socials cristianes.
Arreu se sent el mot UNIÓ; i tingui's ben entés
que, si aquesta no es produeix, únicament als direc
tius dels partits
no volem ni tenim elements de
caldret atribuir
judici per a dir de quins partits
del
pomo seriós i
ha, en contra de l'oPinió general
caPacitat per a conéixer bé les seves necessitats més

F,s trist que

un

r*,

sagrat

el

dones, emprat per les esquerres, ja que sabem i ens
consta perfectament que el mateix nornés seria em
prat, en tot cas, Per a Posar-lo sota el signe del co
munisme més desfermat i vermell.
Qué fan els elements d'ordre davant d'aquesta
postció neta deis esquerrans? Arreu de la Península
mateixa no
sura la idea de la unió; i encara que la
sigui del tot acabada a. hores d'ara., és evident qir,e

E.
111

termes reduits del nostre Poble,
la MI i el martell soviétics, im
des de la U. R. S. S., faran la seva

,els
qué

dins

i

a

interrogant per

—

Unió,

unió i unió

Les esquerres han lingul la bona pensada de do
nar-nos la veritable tbnica de la. lluita electoral des
del començament da la, mateixa. A Madrid, socialis
tes, anar quistes i comunistes imposen el su progra
Barce
ma als tres partits d'esquerra burgesa; i a
lona, el Primer acte de campanya va. tenir lloc al
Price, el dia 5 de gener, organitzat pel Partit Obrer
d'unificació marxista (llegeixi's comunista), que se
celebra, sota el signe, ben visible a, l'escenari, de la
fall i el martell i davant un retrat de Lenin. D'a
quest acte, Vargan esquerrá, .14 Humanitat, en do
nava compte amb grosses titulars i sota aquest TI
tol: «Les esquerres i el Proletariat de Cataluny' a da
vant el moment actual. Per una aliança electoral amb
les esquerres».
ja no cal que ningú es pugui do
Davant
nar per enganyat respecte dels termes de la lluita
electoral vinent. Es tracia d'un combat civic en qué
s'hi debatran els grans principis de la civilitzacid
•:*

urgents.
RePetim

que la desunió constituiria, ara, un
Catalunya
cristiana, i hauria de fer mal
greuge a labé un estat d'oPinió.que poques tegades s'ha mani
festat més terminant que en aquesta hora, suprema
de la nostra vida pública. Fa Pocs dies que 14 Hu

manitat i els esquerrans al Tetare Price reivindica
com a
ven el 'Programa del 6 d'Octubre del 1934,
senyera Per a la lluita prbxima. Tots els catalans que
votin el dia 16 de febrer ho hauran de MY, dones,
sota, el signe immediat de la religió, de la familia,
de la ProPietat, de l'ordre social, de la justicia, per
i
un costat, i sota el signe immediat del 6 d'octubre
costat.
martell,
per
l'altre
mediat de la }al i el
I tal el que sigui entrebancar aquesta posició

—

no

pas voluntáriament creada per nosaltres

haura de constituir un pecat
ment es poden perdonar als

responsables.
Confiera que

LENCERIA CASA MACIA^
VDA. DE MARCIÁ PRAT
Fábrica de Teixits
•:••:••:•••**:•

a

LES FRANQUESES DEL

•:••:••:••:••:•

s'imposará

•••••:••:.*:* •:••:••:••:••:••:••:*
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a.

•:*
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5:

el seny

d'aquells que difícil
partits que en siguin
tothom.
•:•.:*

VENDA AL DETALL:

Ronda Uníversítat, 22
(tocant

a

la

Placa Catalunya)

Teléfon 11383
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Fantasíes evangéIíques

Jesús

en

el

de

Temple

Serem amics

vaig acabar la

—

Poques obres d'aquesta mena.
M'han dit que anaven al teu cárrec uns ane
xos al Circ que fa construir el procurador Coponius.
Cree que aquests dies de Pasqua t'has vist arnb ell
—

lligar

—

caps.

jo

Per no lligar res, Josep. Vós creieu que
de cooperar en cap forma en les construccions
del Circ destinat a malmetre els costum tradicionals
d'Israel ? També hauria pogut guanyár diners ami)
el temple de Venus, que Arquelau va comencar i
Coponius ha acabat a Jericó. Tu me'n creus capaç ?
Que se m'assequi primer el braç dret abans de con
sentir en tals claudicacions. Jo sóc fill d'Israel. No
s6c un zelot revolucionan, perqué veig la inutilitat
de les revolucions ; peró s6c complidor de la llei
obedient als irnperatius de la meya consciéncia.
PHiner, morir de miséria !
Amb les teves paraules m'has tret un pes de
sobre. Ni jo t'hauria pogut servir la pedra de les

haig

SI

VOLEU

VII>, PER

FERNOS

—

EXAMINAR- LA
OCULISTA

US MEIGE MILLOR
LA

ES

-

EN
PECIALITZAT,
D'EUROPA, ACUDIU COIIEI
OCULISTA
LACIO

TITO

MEDIC

en

les males hores.

Israel va camí de la desfeta !
pare d'Arquelau, servava, si més
no, la unitat de la pátria. Va morir pian jo tenia
vint-i-dos anys.
Herodes, el que tu dius, havia tingut la pre
tensió de fer-se benvoler del poble. Va fer el tem
ple, i certament ha estat aquest una obra merave
llosa. Es va casar amb una macabea per entroncar
amb la dinastia ilegítima. Per-e) era home de dues
cares. Per acontentar l'emperador de Roma, va alçar
el temple de Júpiter a Jericó, i va construir de peu
la ciutat de Magdala, prop del Tiberfades, amb les
sevel termes i un temple a Venus. A ell li era igual
el Déu d'Israel o Júpiter.; volia la integritat d'Is
rael per tenir més sanejades les rendes. Era un mar
xant idumeu que tot ho cotitzava. tia llista de les
confiscacions decretades sense motiu, en profit pro
pi, és llarga. I si li semblava que li podia perillar
el seu interés, es posava fet una fera. La seva bona
esposa Míriam, el seu sogre, tres deis seus fills, el
cunyat... si haviem de comptar les seves víctimes !
No et recordes d'aquell degollament deis infants
de la rodalia de Betlem ? Seixanta criatures sense
to ni so, només que per la por que va agafar per
la noticia del naixement d'un infant misteriós.
o, i que mai més no se n'ha sabut res, d'a
quell infant que cercaven els poderosos que vingue
ren d'Orient.
Vés a saber, Nicodemus, qué hi hagué de ve
ritat, en tot alió. Un hom només sap les coses pel
que sent a dir, i el poble en sap, d'inventar falór
nies, i també hi trobava gust de ficar la por al cos
d'Herodes. Seguirn, perd, el nostre tema. Arquelau
no era pas millor que el seu pare. No ha vessat tanta
sang, perqué s'ha vist més vigilat de Roma. A la
seva vinguda, Israel fou esquarterat. Es cosa llas
timosa ; peró la unitat sota un ceptre indigne no
val gajre més. Ara segueix esquarterat el nostre po
ble, i la Judea i la Samaria estan sota el jou del pro
curador de Cesarea. Si t'haig de dir el que penso,

darrera empresa ;

—

les bones i

—

fa, de temps, que
Herodes, el

sinagoga d'Eugáddi, feta construir pel Gran
Sacerdot del nostre temple. El negoci se'n va per
terra ; em defenso encara amb les lloses sepulcrals.
De la destituci6 d'Herodes Arquelau ença es fan

Per

en

parlem d'una altra cosa. Vós teniu més experién
cia cine jo, i voldria fer-vos una pregunta. Amb la
destitució d'Arquelau i l'anexió de la Judea a la
provincia de Cesarea, hi hem guanyat o hi hem
perdut ?
Es cosa que no m'ha fet fred ni calor. Que en

—

que

meu

ment.

Nicodemus.

mesos

feia témer que hauriem,

—

aquells indrets us hauria mostrat encara les restes
deis ápats de les vigilies. Ia ciutat de Jerusalem
encara conservava animació. Hi restaven la gent
adinerada, que s'hi havien quedat a proveir-se, i
Portaven prou bona bossa per pagar l'hostal.
Prop del portal de David, entre les dues mura
lles, hi havia el taller de picapedrer de Nicodemus.
Nicodemus era un artista de la pedra. Vint homes
treballaven sota la seva direcció. En el pati del seu
taller jeien sócols i capitells, pedres de volta i lloses
sepulcrals. No es construia cap sinagoga a les ciutats
de la Judea que ehl no en fos el director i l'ernpre
sari. En él dia de la nostra narració, 110 estava Pas
sol en l'habitació anexa al taller. Tenia un hoste.
Era el propietari de les pedreres d'Arimatea, amb
qui Nicodemus estava en estreta relació de negoci.
Els dos conversaven.
M'han dit que tens un bon negoci entre mans,
Fa

em

Vós teniu deu anys més que jo, i havfeu trae
pare, mort suara, i saben per on respirava.
Desgraciadament, Nicodemus, moltes novel
generacions han perdut el seny de les passades. Ara,
peró, ja et conec. Allarga'm la má. Serem amics'
mentre viurem, si el Senyor no ens treu l'enteni

Era el dia divuit de Nissan, i la Pasqua estava
acabada. Totes les tendes parades als roquissars del
nord de Jerusalem i als vessants del Cedró eren ja
alcades, i llurs amos havien fet més d'una jornada
de regrés a les respectives llars. Una passejada per

—

i aixó

.

tat el

PIR JORDI ARNAU

la

pedreres,
renyir.

meves

A
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més m'estimo veure aquí la má de Roma que la má
d'un intrús. Com més gran i fort el dominador, més
un
suau el seu domini ; jo m'ho penso. Coponius és
home tractable i un bou polític. Ho ha demostrat en
aquesta Pasqua. Sembla que els soldats de la seva
legió que guardaven el Temple, feien burla del po
ble. Una comissió del Sanhedrí va queixar-se a Co
ponius, i Coponius els ha dat satisfacció, ordenant
la correcció deis culpables.
De totes maneres, el nostre mal no tindrá
cura fins que vingui el desitjat, el Messies ; nosal
tres, perd, ja no el veurem. Jo he fet una investi
gació sobre els descendents de David que hi ha co
neguts : uns són publicans, traidors a Israel i arram
bats a Roma ; algun n'hi ha que porta la trista vida
de pastor per aquestes muntanyes ; en conec un que
está ric i mercadeja amb les fustes tretes de les mun
tanyes del Liban i de les fonts del Jordá. Es vell i
solter, i només pensa en el negoci ; hi he tractat més
d'una vegada en les meves empreses, i per en he
sabut d'uns parents seus que porten una vida reti
rada i pobre a Natzaret. No es veu l'aurora per cap
—

'

pel nostre sol,
sembla, Josep ?

cantó ;
et

encara sorn

a

negra nit. No

tu, Nicodemus. Jo cree que ens
hi atansem. Jo no diré que nosaltres l'arribem a veu
re ; perd som ja en el temps anunciat pels profetes.
Jo no sabria explicar-t'ho, perqué no sóc home de
lletres ; perd Gamaliel, el més savi deis nostres
sacerdots, t'ho dina millar que jo.
I Anás qué hi diu, Josep ?
Aquí Josep, el d'Arimatea, va fer una gran Ha
No penso

—

com

—

lla,

i

respongué

Anás és un saduceu que no creu ni en la seva
ombra. Coneix bé el ritual, i té molt de compte en
presentar-se amb rics vestits daurats i formoses tia
res ; perd en els seus dintres es burla de tot. Només
para esment

a

guardar

el lloc

pel profit

que

en

tren.

Si vingués el Messies ara, crec que moriria a les
seves mans,
si no l'acompanyessin els ángels de
Jehová. Ara ha casat la fila amb Caifás, i es diu
que ja el prepara per al gran sacerdoci, quan en es
trobará gastat. Aquest Caifás és de l'escola del
sogre.
—

Té la

meya

en, d'infant,

edat, Caifás ; jo havia jugat amb

al corrent del Cedr6 ; perd era autori
taH i inflat. De gran, no hi he volgut cap tracte. Si
ens
el posen de gran sacerdot, farem un pobre

negoci.
—

.:.
.:.

1.

Déu

dirá, Nicodemus. Servem nosaltres
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pur i senzill i invoquem el nom del Senyor. Ell
fará ploure el Messies deis nfivols, o el fará brotar
de la terra, quan més poc ens ho pensem. Parlant,
ens ha passat el temps, i cal que ara jo marxi.
A baix al pati estava ensellat el cavan de Josep
a punt d'emprendre la marxa. Els dos amics se se
pararen.
I/endemá era el dia dinou de Nissan. Nicodemus
va matinejar, i va anar al temple a oferir un pre
sent i un sacrifici. El present era unes monedes d'or
per a sostenir el servei del temple. El sacrifici era
la sinagoga anexa al
un vedell. Després entrá a
temple. Un sacerdot, de dalt estant d'gna tarima,
instruia uns nbis que seien en uns banquets. Nico
demus s'hi va acostar, i es va quedar dret bo i es
coltant les instruccions. Els nois escoltaven i calla
ven. Entre ells
n'hi havia un que tindria com a
dotze anys. Es va alcar i, amb un posat tímid i su
mament respectu6s, va preguntar al doctor de la llei
si li era permés preguntar.
El sacerdot es va mostrar complaent, i el nen,
feta una reveréncia al sacerdot, va dir :
Els libres sagrats parlen deis antecessors del
Messies ?
cor

—

En parlen, menut, en parlen, i més d'una ve
gada Moisés ens contá que Déu va dir a Abraham
—

que
tes

en un deis seus descendents serien beneides to
les nacions de la terra (1).
Perqué havia estat obedient a la ven del

—

Senyor.
Just, així mateix. I la mateixa casa va dir a
Jacob, nét d'Abraham (2) ; i Jacob, quan va benefir
el seu fill Judá, va donar a entendre que la promesa
anava vinculada als descendents de Judá (3) ; i en
es fa la mateixa promesa a la des
cendéncia de David (4). Queda, dones, ferm que el
Messies será de la descendéncia de David. D'aixd
mai ningú no n'ha dubtat. Nathan parlava a David
el que E havia dit el Senyor.
Devia ser per aixó que David deja: Qui sóc
jo, Déu meu, i qué és la meya casa, que així amb
mi et vulguis portar ? (5).
En aixd s'acosta a la reunió un altre doctor, i
pregunta :
Qui t'ha ensenyat aquestes coses, minyó ?
El Pare.

altre deis llibres

—

—

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gén., ra, 3 i 22, /8.
Ibid., 28, 14.
Ibid, 49, 8 i següents.
Par., 27, u.

Ibid.,

27, 16.
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I un altre doctor, que, encuriosit, fa cap allí,
exclama :
Encara hl ha famílies piadoses a Israel que
transmeten als seus fills la paraula de Déu !
—

I l'infant, graciosament, torna a preguntar :
I del lloc del naixement del Messies, en par
len, els profetes ?
Micheas en parla quan diu : «I de tu, Betlem,
amb tot i ésser una ciutat minúscula, en sortirá el
dominador d'Israel». No sabeu el que va passar fa
Próp de dues setmanes d'anys ?
Tots els nois es prepararen a escoltar aquella his
—

—

tória,

i el doctor de la llei va prosseguir :
Dones va passar que uns prínceps d'Orient,
enganyats o illusos, seguint un estel, segons dejen,
van arribar a Jerusalem tot preguntant on era que
havia nascut el rei deis jueus. Ells havien vist el seu
estel, i l'havien seguit per venir a adorar el rei de
les profecies. Amb tal pregunta van anar al palau
-d'Herodes, el rei de llavors, ja difunt ; Herodes va
cridar al palau els escribes i doctors perqué dones
sin la resposta, i tots a la una varen respondre la ve
ritat, que el Messies havia de néixer a Betlem. I He
rodes, amb cap bona intenció, va dir als prínceps :
«Aneu, dones, a Betlem, i torneu a dir-me si l'heu
—

trobat,

que jo també aniré a adorar-lo». a de su
posar que aquells viatgers no van trobar ningú que
fes cara de rei, i van fugir avergonyits sense tornar
cap resposta. Irritat, Herodes, d'aixó, i amb la por
que algun pretendent u volgués prendre la corona,
va fer degollar tots els infants de dos anys per avall
a les
rodalies de Betlem. Encara s6n vius molts pa
res i germans que els ploren.
Després d'un moment de silenci, aquell miny6
encara va preguntar :
I del temps del naixement del Messies, també
—

en

deuen parlar, els profetes.
—

Vina, noi, aquí

dalt la

tarima,

que

jo

et

pugui

sentir millor.
El noi va pujar a la tarima, i amb ell altres tres
doctors, i també Nicodemus. I aquell doctor que
tenia la paraula va respondre :
Preguntes un punt molt delicat que els que
perdem la vista llegint pergamins no tenim encara
aclarit. Una data poc precisa ens la dóna la bene
dicció de Jacob al seu fill Judá, quan anunciá la
vinguda del Messies, al temps que el ceptre caigui
de les mans de la descendéncia de Judá (i). Si ho
haviem de prendre al peu de la lletra, ara ens hi
trobem ; peró del Messies no n'hi ha cap senyal.
Aquí es va originar una disputa entre els quatre
doctors que voltaven aquell infant. Un deja que les
paraules de Déu s'havien de creure tal com estaven
escrites ; un altre defensava, i hi assentia Nicode
mus, que si no es vela encara el Messies, l'ambient
el sentia venir i la gent més piadosa d'Israel l'es
peraven d'un dia a l'altre ; un altre retreia la pro
fecia de les setanta setmanes de Daniel (2), comen
eades a comptar des que Darius va ordenar la reedi
ficació del temple de Jerusalem. Aquest, sobretot,
barrejava números i sumava i dava cops de puny
a la
taula per fer sentir la seva conclusió de que es
aven en
plena época messiánica, i celebrava que les
preguntes d'aquell noi hag-uessin suscitat aquesta
qüestió que els sacerdots d'aquel] temps temien en
cetar.
—

(2) Gén.,
(2) Dan.,

9, 25.
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parlat, el

baixa,

que feia d'ins
va dir als seus

tructor
companys :
Bé ; deixem-ho per un altre dia ; no és con
venient que el poble ni tampoc els infants s'adonin
de les nostres diferéncies.
Amb tal argument, imposat el silenci, encara
volia saber alguna
va instar el doctor si aquel noi
altra cosa, i el noi va replicar :
Una cosa només, si vós sou tan bo que m'ho
permeteu. Com será el regnat del Messies ?
Tots en aixó, penso, estem d'acord. Israel
quedará alliberat deis seus opressors, tornará al seu
esplendor passat, i encara més enllá, i dominará to
tes les nacions de la terra, con-i ara Roma.
El Pare m'ha anunciat les coses d'una altra
manera, i sempre cm cita el que diu Daniel del
en

ven

—

—

—

—

Messies.

Vejam, qué diu ; porteu el pergamí... «I des
prés de les setanta-dues setmanes, ser mort el Crist,
i el poble el negará, i ja no será el seu poble. I vin
drá una nació estrangera, amb el seu comandant, i
destruirá el Santuari, i la fi del poble será la devas
taci6...» (I). No; aixó no será; aixó no passa d'una
amenaca per al cas d'una infidelitat ; peró el poble
—

no

será infidel.

I tots els doctors hi assentiren.
I un altre, dirigint-se al minyó, li digué :
No et fils pas del que digui la gent ; instrueix
te i pregunta als sacerdots, i sabrás la veritat.
En aquel moment precís se sentiren enraona
ments al portal de la sinagoga. Nicodemus hi va a
veure qué passa, i es troba amb marit i muller que
cercaven el seu fill perdut, i per mor d'ell havien
desfet la meitat del camí de la Galilea.
Cerquen un nen galileu ? Allá n'hi ha un que
—

—

parla amb els doctors de la llei. Vejeu-lo.
Jesús, el minyó preguntaire, demana permís
retirar-se amb els

seus

pares. La

mare

se

li

per

queixa

amorosament :
Fill, per qué has fet aixó amb nosaltres ; el
teu pare i jo, et cercávem, plens d'angúnia (2).
I el nen els respon :
Com és que cm cercáveu ? No sabíeu que jo
haig d'estar per les coses del meu Pare ?
—

—

no es va poder retenir una pregunta :
Quin ofici fa, aquest miny6 ?
Aprenent de fuster, al costat del seu pare.
Tot fa creure que aquest minyó ha nascut per
Ei, si no m'enganyo

Nicodemus
—

—

—

més.

(2) Dan.,
(2) 1,1uc.,

9,
2,

26.
48
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Passa

una

uns

N

ventada de folla
PER

No sentiu

A

J. CIVERA

crits eixordadors ?

I

'Qué

SORMANI
passa ? Els

qui criden són els qui alcen banderes polítiques.
Per a alçar una bandera cal cridar tant ? Al nostre
país és necessari cridar, perqué hi ha molta de gent
que no sap dialogar amb l'adversari dins la regió
serena de la polémica noble i elevada. La gent s'es
comet amb

Els qui

un

odi de cabila.

marge de les lluites polítiques
poden comprendre com és possible que, en un
país civilitzat, les lluites prenguin un to tan agres
liu. Aneu a saber si algun dia, d'en rnig de la
gent que crida tant, sorgirá un antropdfag que de
vorará l'adversari. Tot és possible en aquest país
pintoresc.La premsa, en eompte d'orientar, exacerba leS
passions. La majoria deis periodistes participen ton
hé d'aquestá mena de follia que pertorba ádhuc les
intelligéncies Inés privilegiades. Espanya d6na la
sensació d'un immens manicorni. Si segueix aques
ta exaltació, el país es dividirá en dos grups, els
membres deis quals es devoraran els .uns als altres.
Es que existeix algun país on tots els ciutádans
coincideixen en absolut en totes les qiiestions d'or
dre opinable ?
Nosaltres no el coneixem, aquest país. A tot
arreu del món existeixen diversos organitzacions po
litigues, perqué és impossible unificar els criteris en
matéria política. Cada home té una visió personal
de les coses del món i de la vida. Per qué, dones,
estan al

no

•

sabem respectar-nos inútuament ? Si tots els lió
ens colloquéssim en un mateix lloc, existiria
una coincidéncia objectiva dels fets de la vida. Perd
aixd no és possible. Hi ha gent que contempla el
món des d'un pendís, i n'hi ha que el contemplen
des del cim. Aquests tenen una visió de conjunt,
no

mes

no tindran 'els qui es colloquen en
una
A més a més, cal tenir en compte el tem
perament de cada individu. Si no existeixen dos ho
n'es
iguals, com voleu. que bredomini una sola
ideologia ! En l'ordre opinable, mai no ens posarem
d'acord, perqué per arribar a una unanimitat abso
luta, caldria armilar la personalitat de l'home. Es
que. no eren dos homes completament oposats els
apdstols Pere i Pan? Coincidien, naturalment, en
l'ordre doctrinal i dogmátic, perd discrepaven en les
qüestions d'ordre opinable. Aquesta llibertat és l'e
logi més gran que hom pot fer del Cristianisme.
L'Església ens dóna unes véritats dogmh.tiques, que.
hem d'acceptar a ulls cines, perqué són de fe ; per()
ens dóna una gran llibertat en totes les qüestions de
carácter opinable.
Haureu sentit exclamar diverses vegádes a certs
católics : «No ens entenem i, en canvi, els adver

que mai

planura.
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saris s'entenen». Per qué no ens entenem ? Pefqué
alcem banderes que en compte d'unir-nos ens divi
deixen. Es que voldríeu veure tots els catdlics dar
rera la bandera que enarboreu ? Aixd, amics, no és
possible. Si l'Església ens dóna llibertat per a imitar
en el camp polític que més ens plagui, que sia, na
turalment, compatible amb els principis básics del
Cristianisme ; amb quin dret preteneu vosaltres que
us segueixin tots els católics ?
En el partit laborista anglés hi ha molts elements
católics. MacDonald no és c,atólic, perd és profunda
ment religiós. A Anglaterra estaven vigents unes
Beis que collocaven els catdlics en un pla d'inferiori
tat. El cap deis laboristes va derogar-les. Més d'una
vegada un sacerdot católic ha pres part en els mí
tings laboristes. Els Prelats anglesos mai no ,s'han
oposat a la collaboració dels católics que simpatitzen
amb els laboristes. Com és sabut, els membres d'a
questes organitzacions no són marxistes. Si ho fossin' els catdlics no podrien collaborar-hi.
Al nostre país hi ha gent que creu que el catoli
cisine és consubstancial d'una pila de coses. Aquesta
ha estat una de les causes que ha allunyat el poble
de la nostra cleda. No es pot posar etiquetes al ca
tolicismo, perqué són contráries a la seva naturale
sa. Cada vegada que algú ha dit : el catolicisme sóc
jo, ha fet un gran mal a la nostra causa.
Els obrers creuen que la nostra Religió no és

compatible amb les reivindicacions obreres, perqué
hi ha gent que s'ha entestat

a

fer

creure

que el cato

licisrne era patrimoni d'una determinada classe so
cial. Els obrers
parlem en general
no ens vo
len perqué tenen una falsa concepció del catolicisme.
Ara, grácies a Déu, hom actua amb més sinceritat
que abans. Hi ha gent que té el valor de parlar
clarament i de combatre els fariseus. Abans, gairebé
tot el que es feia, era una ficció. Les clames de la
noblesa organitzaven una festa, i feien desfilar da
vant d'elles uns quants obrers de cartó. Els qui pas
saven a'recollir de les mans enguantades de les da
mes les camises i les espardenyes que destinaven als
obrers, eren els familiars de les cuineres i deis cot
xers. Els obrers auténtics no acudien a aquelles fes
tes aristocrátiques. El problema social no és de be
neficencia, sinó de justicia. Está bé que practiquem
la caritat, perqué és una virtut excelsa, perd l'obrer
agrairá molt més que li donin el jornal que li per
toca, que no pas un farcellet de roba confeccionada
per mans delicades.
El Dr. Guillamet, de santa memória, va prohibir
les festes benéfiques que tenien un carácter mundá.
Un rober, el nom del qual no volem esmentar, va
celebrar una festa en un dels teatros de Barcelona.
Un estol de senyoretes va representar una obra d'es
pectacle. Sabeu quin benefici va donar la celebració
d'aquesta festa ? Dotze pessetes. Els pobres no eren
altra cosa que un pretext perqué un estol de distin
gides dames passés la tarda divertidament.
—

—
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Bis qui creien que aquella actuació desencertada
tindria conseqüéncies, ara s'adonen que s'han
equivocat. Sabeu per qué hi ha tanta criddria en
aquests moments ? Perqué no existeix una massa
itnportant de católics ; a molta de gent el catolicisme
no li ha passat de l'epidermis.
El régim caigut ens donava moltes prerrogati
ves, i ens creguérem que el món era nostre. Quan
celebrásem processons, teníem les baionetes al nos
tre costat. 1,a gent s'engrescava i picava de mans,
€111an el cap de l'Estat flectava els genolls, com els
altres creients, davant la Custódia, i, mentrestant,
els adversaris ens prenien el poble.
Ha caigut el régim, i ara ens donem compte que
estem sois i que el catolicisme té molts d'enemics.
Per aix6 no hem lligat el catolicisme en cap régim,
perqué quan aquest cau, darrera d'ell arrossega els
eatólics. Aquestes manifestacions ja les féiem molt
avans de la caiguda del vell régim, i els optimistes
ens dejen que els nostres pressentiments no temen
no

cap

fonament.
Si, com en altres paisos, els ciutadans féssirn
constar en el full d'empadronament la religió que

professem,

convencedem que els católics no som
com
la gent creu. Dissortadament,
hi ha milers i milers de ciutadans que estan tan ma
terialitzats, que no donen cap iMportancia a la Reli
gió; no la combaten, peró adopten una actitud d'in
tan

ens

nombrosos

diferéncia.
Si fóssim profundament cristians, no podríem ro
mandre indiferents davant de la incredulitat de la
gent ; i si fossin ben vius els nostres sentiments re
ligiosos, en compte d'engrescar-nos amb les coses
circumstancials i passatgeres, ens preocuparíem més
de les coses de l'esperit, que no pas de les mundanes.
Travessem una crisi espiritual molt aguda. No
Ils engresquen amb. la celebració d'actes espectacu
lars, perqué les aparences enganyen. No hi ha la
gent que hi hauria d'haver al costat de Crist. Els
camins mundans són plens de gent, i, en canvi, pla
na un gran silenci
damunt deis que menen a la per

fecció cristiana.
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nacionals no es pot ensenyar Catecisme, i la imat
del Critcificat no Pot "ésSer contemplada Pels
alumnes.
Heu Pensat que ja 'són quatre les generacions
ge

aixt formade.4 I heu pensat el llevat ctgre que aixb
supósa per a fermentar la Pasta del Póble'de denta2

liecordem

que,

si, el .nostre poble

ha

resistit

se

riosament el ferment revolucionan i i ha rea,ccionat,
en hores greus, contra el mateix, ha estat degut al
llevat, 'Inés bo o més deficient, que portava de l'en
sen yament religiós. Qué u esperará, a EsPanya, quan
aquestés quatre generacions, muttiplicades per les
que vindran, achan sense reserva espiritual de' caP
mena, Ial com. es vanformant en l'escola senke Déu?
I si els conte'naments d'any són un bon oasi pel
a repassar i aprofundir çls fets, per damuni de Iota
consideració de Jets poutics, socias, Culturals, etc.,
cal posar-hi aquest..
,Perb posar-li-hi per a treure'n dues conseqii?n
cies: t.', que cal Iluitar aferrissctdament perqub el
dit precepte desaparegui del text de la Ilei; i
que
cal enfortir l'escola catalica i els catecismes.parro
quials per a neutralitzar çl veni de l'escota 'laica,
mutiladora de l'home.
I tot aixb suposa acció i diners.
Quina.acció has porta a cap, tu, catalic, contra
i amh quin' s diners has ata
aquésta
vorist l'escola confessional, o, almenys, el calecisme

malastrugdnça,

de.la teva parrbquia?
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No hem d'atraure la gent tot cridant i gesticu
lant, áin6 parlant amb suavitat. No oblidem que
cristianisme és amor. Bis qui es deixen dominar per
les passions i senten dins el cor la fiblada de l'odi,
mal no seran deixebles de Jesucrist.

,:•kz

Perfil setmanal
Quatre

COL.LEGIALS

anys descola laica
PER GASTON GERARD

co,

S'han comPlert quatre

Constitució

anys de la vigIncia de la
de l'Estat esPanyol; entre els seus pre

ceptes n'hi ha un que diu que l'ensenyança será
laica i que la cultura és atribució essencial de l'Estat

CASA ROSICH
Casa fundada

(art. 48).

I aixi com altres precePtes constitucionals s'han
de complir, el de l'ensenyament laic ha estat

deixat
Posat

vighncia des de primera hora,
atenuació n'hagi rebaixat els efectes.
en

sense

que cap

A 'les escoles

El més extens assortíment en

Impermeables, Capes, Trínxeres,
Abrícs cauxutats estampats <al

l'any

Ronda de Sant Pere, 7::
co,

Avínguda

Portal de

1850

Taptnería,
!'Angel,

25

33
4o,

5*.
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Moviment cultural
La universitat mo
La Ciéncia sense esperit.
catedral.
Les biblioteques
de
l'escola
derna és filia
universitáries j nacionals tenen els seus fons de .pro
cedZncia eclesiástica. Fins a l'adveniment de la Re
—

forma protestant, l'F,sglésia va dirigir i va interve
nir la Ciéncia. Des d'aquest moment, el lliure exa
allunyen del
men i l'estudi de les llengues vulgars
consell de l'Església una part del saber humá, i les
universitats raodestes deis paisos germánics, grácies
embranzida enorme
a l'«Aufklárung», prenen una
i es guanyen un prestigi considerable. Les universi
tats deis paisos germánics s'incorporen la lluita per
la cultura laica que exerceix una influéncia árreu

del món.

la Sorbona
pares i in
fins a
d'aquesta
revolució
francesa.
Des
de
la
cubadors
época, la universitat de París esdevé laica i, agerma
nada amb la universitat alemanya del segle xix,
contribueix a la laicització de la universitat oficial
de tots els paisos d'Europa.
La Ciéncia del segle xix ha estat enlluernadora.
Animada per una pseudoespiritualitat romántica, ha
fet descobertes notables en els camps de la Histéria
i de la Filologia ; ha zlesenterrat innombrables ma
nuscrits clássics i medievals. Per altra banda, la
técnica, renyida arnb tota espiritualitat, ha fet pro
A

França, l'Església havia tutelat
l'adveniment dels enciclopedistes,

gressos enormes. Emper6 l'espiritualitat era absent
del personal docent de la universitat alemanya i
francesa del segle
La Filosofia, rectora del saber humá, havia es

una nebulosa, on els raigs lluminosos de
l'Escolástica i d'un sol d'Aquino eren desconeguts,
i en alguns paisos com Espanya era entronitzada una
Filosofia de categoria ínfima, que tenia el nom de
krausisme.
La influéncia de la universitat laica del segle xix
havia d'ésser funesta per tot Europa. Per una ban
da, les doctrines imperialistes, que havien arribat a
emmetzinar rúltim ubre de text i el primer treball

devingut

europea, que
van provocar la guerra
és la vergonya máxima de la civilització moderna.
Al costat d'aix6, i com una conseqüéncia deis pro
gressos de la técnica, tenim la despoblació creixent
de l'Europa occidental, que causa estralls majors
que cap guerra. Demés, hi ha la desfeta moral que
comporta una desfeta total deis costums i un endu
riment de la sensibilitat i del sentiment estétic.

d'investigació,
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El país que reflectéix millor l'obra i els efectes
hem
d'una extensa cultura laica és Alemanya. Ja
supérbia
de
la
fet allusió a la guerra europea, fila
del superhome amb ella, emperd, no va pas purgar
prou encara el pecat de supérbia. Les altres conse
qüéncies de l'exaltaci6 malsana compnreixen en els
aspectes diversos d' un nacionalisme arrauxat que
exalta la intoleráncia, que persegueix la religió, que,
la llibertat humana. De
en relligar amb Déu, exalta
fet, alla on la idea cristiana no dirigeix el regiment
deis pobles, la tirania vulgar se'n fa senyora.
El laicisme engendrat per la cultura francesa
allunyada de Déu va ésser el causant de la persecu
ció religiosa i d'un més baix descens moral de Fran
ça. L'eficácia d'una cultura laica ha estat netament
dissolvent i, en el moment actual, les darreres capes
socials, especialment els obrers i la pagesia, expien
els pecats d'una intellectualitat dirigent descreguda
Sortosament, la universitat lliure francesa, amb els
sacrificis enormes deis católics, ha iniciat un con
tracorrent que desvirtua l'obra destructura d'una
Sorbona laica.
A Espanya es palpa, en l'hora d'ara, el resultat
d'una universitat oficial creada sota el patró de la
universitat francesa, tallat per Gil Zárate. Ara ex
piem l'haver allunyat la Teologia de la universitat i
l'haver fugit del marc de la tradició gloriosa de la
universitat renaixentista. La influancia dissolvent
deis enciclopedistes francesos primer, la Increduli
joventut
tat sembrada en les intelligéncies de la
seCtarisme
sobretot,
el
i,
espanyola pel krausisme
farisaics de la «Institución Libre de Ensenanza»,
estas fins al darrer Institut de Segona Enseyança,
Espanya.
malden desesperadament per «europeitzar»
per
les uni
laica
proPagada
de
la
cultura
El fracás
versitat oficials d'Alemanya i de França, que han
sembrat la llavor comunista ,com a mercaderia d'ex
portació per tot arreu d'Europa, és total. Enfront
d'ella hf ha solament la cultura eclesiástica i tradi
cional. de l'Edat Mitjana.
Espanya viu un moment en qué les dues forces,
la del bé i la del mal, entren en combat i en lluita
de mort o de vida : l'Espanya del segle xv, reinte
grada a la tradició per un sector d'homes que volen
que l'esperit cristiá informi la seva vida, és cobejada
pel monstre del comunisme rus, que espera el mo
ment oportú per devorar-la. Les valors espirituals,
emperd, pesen tant en el nostre país, que el dia que
estigui reincorporat a la tradició del segle xvi, i
ven9ut el monstre, una era nova de pau, d'ordre i
d'investigació, florirá aquí i arreu d'Europa.

.

Cerebrino Mandri

Casa Centenária TRULLS
Fundada l'any 1820

Destibleria de productes vegetals 1 aromática
1F7:

Cal que ho recordeu

Ca L'oció
DEL BOSC, fortifica,
conserva i augmenta
producte pura
ment vegetal 1 ino
:

un

fensiu

RAMBLA D'ESTLIDIS, 12

BARCELONA

Usen sempre

CEREBRINO

1 ,1

No

Preparát

Despatx central:

919,

no

millor reineis

el cabell
Es

semprel

s'ha de prendre
DOLOR,
tenim el
Contra el

Res estranger

de PLANTES

mal

per FRANCESC MANDRI
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Químic Parmacéutic

Proveno, 277
Entrada Laboratori, Passatge Claris,
BARCELONA
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Moviment Social
Lis católics i les ofertes de collaboració deis co
Religieuse
munistes.
Copiem •de la Semmaine
d'Estrasburg del 15 de desembre :
d' un
((Les organitzacions comunistes cerquen,
rebudes
de
ordres
les
temps a aquesta part, seguint
orga
amb
les
contacte
entrar
en
Moscou, el poder
organitzit
nitzacions católiques amb el fi de crear
a
una accid
vistes
cions comunes, o, almenys, en
sobretot,
en l'organit
manifesta,
conjunta. Aixd es
d'un
zació de sindicats, i ádhuc amb els objectius

pla poHtic.

organitzacions comunistes

»Als darrers temps,
asso
s'han dirigit, per aquests mateixos objectius, a
ciacions de carácter religi6s.
d'Alsacia
»La direccid de la Lliga deis Católics
exposats
objectius
als
consideracid
recorda que, en
cap de
moscovites,
de
públicament pels comunistes
entre
els
collaboraci6
les maneres no és possible una
comunistes.»
organitzacions
cercles católics i les

Crónica de la Setmana
Ha comen çat, arrea d'Es
do
Panya, el període electoral; i ja no cal dir que,
polítics,
partits
porten
els
nada l'abrivada forja que
electo
tot ha absorbeix, a hores d'ara, la campanya
mateixa.
ral, i tot passa a segon terme, fora de la
els
El Govern, que es va constituir per a pacificar
els
segons
centre,
Partit
de
esperits
missió de tot
res
aconseguit
—,
no
ha,
máteixos
definidors deis
del seu objecte, ans tot el contrari; amb els seus pro
canvis de
cediments de destitució d'Ajuntaments,
nomenament
de
Galicia,
Presidents d'Audiencia a
De
Comissions gestoies, nomenament governatiu de
legats d treball, etc., ha contrihat a exacerbar les
caciquis
Passions i ha fet reviure els temPs del pitjor
me, quan, des de Governació, es PreParava el tin
glado electoral segons la concePció d'altres OPoques,
que al senyor Portela u semblen familiars.
Es tan petita la talla deis homes del Govern, des
cl?l punt de vista Polític, que ni tan sois s'arriben a
desfermat
veure per caP costat entre l'encresPament
del Mi
escales
les
dels putits poutics. Es cert que
nisteri de la Go-vernació les pugen una infinitat de
Polítics cada dia; Perd són aquells que veuen en peral
les seves Posicions parlamentaries, i cerquen la ma
nera de trobar ajut en els vells Procediment.s indi
cats, ajut que, segons creiem antb tota sinceritat, els
ha de servir de ben Poca cosa en els moments j'asno
nals d'avui. Unes desferres del, Partit radical, altres
residus de l'agrupament (ja que, en realitat, no ha
El moment

polític.

—

—

•

o
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Progressis
arribat mai a la cate goria de Partit) del
saben
hora,
uns quants solitaris que no
d'última
me
els
ve al
aixoPlugar-se de l'esclat d'oPinió que
on
centris
el
disPosats
a
nodrir
damunt, són els homes
Govern... Com si des del
me que diu que vol crear el
Govern los encara possible crear partits Polítics
L'opi
sistents a Vaire i al sol de la realitat del País.
massa
ac
deserta,
ja
massa
nió pública es troba
vega
maniobres,
mil
certes
tenir
fe
en
tuant, per a
destinados en
des desacreditados entre nosaltres i
sense
fer mal en
no
definitiva al fracas, encara que
espanyola.
Política
indrets
de
la
determinats
re

Sembla ésser la un
La unió de les esouerres.
esquerrans
amb tots els ele
fet la unió deis partits
extremistes
de jets els ca
agrupaments
monis deis
fins als
socialisme
moderat
noms,
des
del
i
Maten
revolucionaris Practics i efectius dá Largo Caballero
(que en el míting de cliumenge passat, a Madrid, va
Parlar Prou ciar, Peraud ningú no Pugui sentir-se
enganyat), passant Pels comunistes de totes les clas
i sindicalistes de Iota
ses jpels gruPs anarquistes
de la C. N. T., de
elements
únicament
els
mena.
Catalunva, protesten d'apuesta unió i retreuen la
vello calicó qué ells no són Polítics ni creuen en la
Política... com si no sabéssim, Practicament, qul vol
din nixd, el dia de les eleccions.
eshera?
La unió és «n Jet, dones; i no ens cal
candidatures,
diferan
dificultats en l'acoblament de
cies de matisació, etc, Tots aniran a la una a la
conauesta del Podar Per a intentar, d'alla estant, ob

fer

teni? Ols ressortl de p.overn amb el fi directe de
sistema.
una revolvció del Pitior
significar,
desPrés d'aauesta unió,
Podran
Oue
llen
els manifestos més o menvs iurídics aue Puguin
i
Sánchez
Romdn
Azafía,
can a l'oPinió els senvors
eils
no valen re
dient-nos
aue
Barrio,
bo
i
llfartinez
sinó tornar la RePública a les essIncies
cortegudes i
del TA d'abril, que de tots són rnassa
Nomás
scibem una
desgracia?
exfierimentades. Inr

de
ben corta i segura: aue aauests esauerrans
extre
contenir
els
tibus burz/s no haurien de Poder
mistes que ara els exalcarien, i que ells mateixos
Poder
haurien d'ésser llençats del seu Programa i del
semblant
el dia que les esquerres triomfessin... si
desgracia hodia Produir-se al País. La sola Pujada al
Poder del Govern d'avui, de cara a les esquerres, va
fer davallar enormement els valors a Borsa; el dia
esquerra Pogués ésser un fet, és
en qul el triomf
aquesta
davallacla han ia d'ésser remar
ben cert que
simfitoma
cable des de tots els Punts de vista, com a
classes
valors
de
toles
del descens general de tots els
cosa,

del País.
El senyor Casares Quiroga ho va din Prou ait
prou clar. Perqua tothom el Pogués sentir i entendre:
«el dia del triomf de les esquerres caldra que el Mi
auaranta-vuit
nistre de la Governació sigut. durant
d'octubre
del
qua?
El
mut))...
Per
sort
i
hores,
•

.............
•
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1934, l'Ir de vtaig del 1931 són ben sincers ?estimo
nis de ço que ens podria esperar a bis, si el triomf
de les esquerres arribés a EsPanya.
Déu no ho perntetra, per la salta del nostre paíS,
i, entre' bis, hern de fer el possible perqul aixb no

sesdevtngui<
La unió de les dretes.
Aquestet és la joro 4i?e
ha 'd'eitarel cataclismé; la unió dé totes les dretes
éspanYoleS, sigui la que hom vulgui la seva colora
eió'polítiéa i adhuc la seva adhesiÓ o n.o adhesiÓ al
regim. No es tracta,.ara, de defensor ó atacar el^rl
gint; no es tracta d'endegar l'Estat PC7 tals camins
o tals altres; es tracia, senzillament, d'una lruita
entre revoluéió i antirevolució, 1~g-rapta que" fou
blasmat qUari certS homes de drItá el llençaren al
carr.er; per() "que cada elia es véu Inés ciar, éom una
realitat indefugible, davant -la quál "callen lotes les
altres' .realitats. Largo Caballero, en 'él seu discuis
del dia !2, a Madrid; no' ha.Pas tractal de la defensa
de la República, sinÓ de l'exalçament de la revolu
ció; el.ç esquérrctns de Catalunya, a l'acte del mateix
dia, al Téatre Priée, izo Parlaren tamPot de la de
fensa de caprein, sinó de' l'aPologia del 6 d'octu
bre, -és a dir,' de la revolució d'Astúries, amb els
Setts assassinats; iricendis, deVastacibns, robatoris al
Banc d'Espanya, i de tót el' que se'ns ésPeraVci, allá
i aquí, Si aquella nit la Verge del Ro.ser no ens
haguéi deslliürá,t del mal. No es traeta, donc.s, ara,
dé defensar' aquestá o aquella posiéió política; sitió
dé defensari tol alió que' és Per a' totS l'oxigen de
la vida corrí á poble civilitzat. Qui no ho ulgui
veure, que no ho vegi; qui no ho vulgui sentir, que
rió ho sena; perb ni será per culpa de les dietes el
no advertir-ho, ni per culpa de les 'esquerrés per no
hav'er parlat i'rou ciar i a temps. Uns i catres han dit
el qub ca/ja; i ai, deis orbs 4 dels"sords voluntaris!
'

—

El problema

nostra.
ArreU de la Pen.:
són ben notes. ul casa riostra,
!iris aquest moMent, no ho són tani, per dis.s'ort de
totS. És evident que' cért nonibre 'de partits de lo
conServador propugnen, entre nosaltres, per la urtió,
com a tínic ?m'O possible a tants inals. Pérb és tantj
bé un jet Irist qúe la unió encara no s'ha produ'it,
ci ItoreS d'ara; i ccildria qtte ja foš una reálitat; dar nó
ens sePara ntés enllet d'un' mes dé' les eleécions.
El poble' vol la Unió, la desitja ben clarantent;
i sois 'els partitS politics que la rePugnin o lá facin
impossible hauran de 'iré bar en el refús de l'oPinió
la san cid cleguda i 'merescuda, Perb aiX'b no será
sense que' el Mal produit s)heigi jet irreparable a tot
ésser-ho. 1 si ve aci un triomf d'esquerres
i el
triórni és evident, si' no hi'het unió de tots els partits
ínsula les

qué

no'

a casa

—

poSicions

siguin esquerrans--; qta

en's

espera, donada

la–clara exaltáció que del sis d'octubre' del '1934
eStan fent pels quatre tostats la gent esquerrana de
?asa nóstra?
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País amb sentit polític és evident que la
produir aquella data luctuosa, que tants
valors materials i espirituals va tirar al mig del car
rer, mai més no mereixeria l'afecte de l'oPinió pú
blica, i mai més no podria ésser cotitzada com a gent
de Possible eixida a la vida pública del poble. Perb
aci és Possible que es faci l'aPologia d'aquella trag
clia i és Possible que encara es tracti de reproduir-la.
Qub vol dir aizb? És qüestió de catalanisme? No,
certament; és evident que, en aquella diada, el sa
gua nom de Catalunya només Podia servir per a co
En

un

gent que

va

mercaderia revolucionaria i comunista. I és
més evident que ara es tracia de renovar la
gesta, no Pas Perqul regeixi l'Estatut ni perqul les
coses tornin a la vida normal d'abans de la mateixa,
sinó per a llençar el sagrat.nom de Catalunya com a
emblema revolucionani davant del qual hagin de
caure toles les valors de la nostra vida cristiana. És
imPossible, dones, manterzir equivocs en aquest punt.
Aci com allá tenim, cara a cara, els revoluciona
n is i els qui no en són; i qui Pretengués involucrar el
nom de la nostra berra en una gesta semblant, no
hauria de fer al ira cosa que el joc d'aquesta gent que
esquiva tot lo nostre, bol allb que forma Part de la
Catalunya real i auUntica.
«Recordeu-vos de la pedrera d'on heu estat ta
Ilats», ens deia el\ gran director espiritual de la Ca
?a/unya moderna, Dr. Torras i Bages. Pera aquesta
pedrera no té res a veure amb la descristianització de
Catalunya ni amb la destrucció de la familia cata
lana, ni amb l'escota laica, que mutila l'home, ni
amb la Persecució de l'Església i els seus ministres,
ni amb Varrabassament deis béns deis religiosos, etc.
Al contrari; tot el que sigui contribuir a destruir
aquests glymens de mort, val tant com treballar per
la Catalunya veritable i autbntica. No es tracia, en
conseqübncia, de debatre problémes estrictament po
lítics ni d'Estatta o anti-Estatut, ara com ara; es
tracia de quelcom més endin.s i que arriba a les en
tranyes ele la nostra vida social. Una Catalunya son
so esperit cristia, sense l'arre' de la nostra
sense religió, sonso escota cristiana, ni la volem, ni
és la nostra Catalunya... precisament perqul ens re
cordem de la pedrera don hem estat tallats.
Que cada u es prepari, doncs, per a la gran bata
lla civil del 16 de febrer, pensara que en la ntateiza,
i dins de casa nostra mateix, s'hi debaten tots el.s
cbmica en
factors.que donaren lloc a la tragbdia
cerls aspectes
del 6 d'octubre. I -que, en diPositar
el seu vot a l'urna, es recordi també que vota Per la
revolució, per la destrucció de la Catalunya cristia
na, o bé Per la conservació de la mateixa... ja que
els Problemes polítics i ádhuc els d'organització del
noshe Poble són secundaris al costal de ço que es
debatra el 16 de febrer del 1936. Sense Pasta fer
mentada amb el llevat cristiá, qui pot dir que de
lensa Catalunya, encara que en .clefensi una forma
brir

una

encara

—

—

Polílica representada per

un

Estatut?
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NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES
L'IDEAL LL1BRE D'ANAR A MISSA

MISSAL DELS DIUMENGES 1 FESTES
L'obra consta de tres parts, cadaseun a amb numeració própia. Primera: Misses deis
Diumenges; Segona: Ordinari de la Missa i Misses generiques; Tercera: Misses de les
per trobar de seguida la misas
Pestes. Reparen la facilitat que aquesta distribució ofereix
de Misses genériques 1 Missa de difunts fa que, en certa
que calgui. Demés, la inclusió
manera, aquest MISSAI, es converteixi en Missal diari. Precedeix i segueix l'Ordinari de
Acció de gtácles litúrgica. Hl ha en la tercera part
la Missa una utilíssima Preparació i
les d'aquelles que poden substituir la Missa
les misses de totes les testes de precepte,
més, alguna altra per especial devoció.
d'un diumenge quan s'hi escauen i, a més a
en tela, U ptes.; en pegamoid i
cantells daurats, 9 ptes.; en pell badana, can
tells vermells, 10 pts.; en pell badana, cantells
daurats, 12 ptes.; en pell xagrí-luxe, cantells
daurats, 16 ptes.
Un !libre de más de 700 págs. Requadrat anzb vertnell i
tirat a dues tintes. Enquadernaciá en tela fosca 1 atnb
planxa daurada.

Enquadernat

PREUS:

L'obra clámsica de la pietat

Introducció
1
el

1

a la

católíca

vida devota de St. Francesc de Sales

Traducció catalana de Mn. ANTONI FERRER, Prev.
Aquest Ilibre immortal, cisell suavíssim i eficac per a esculturar en cada ánima que
Ilegeix piadosament la bella imatge sobrenatural de la veritable, assenyada i fecunda

devoció, té una escaient traducció catalana verament encertada tant en fidelitat com en
unció. L'estil planer i refinat alhora que pren en aquesta traducció la nostra Ilergua ca
talana fa que la doctrina completa i serena que el sant autor de l'obra dóna a Filotea
sigui tramesa ala lectora catalana amb la més pura i gustosa diafanitat.
400 páglnes de text. En rústega, 3 pesseles. En tela, 4,50 pessetes.

Als mateíxos preus hí ha

Introducció

a

la vida devota de Sant Francesc de Sales per

a

la

joventut

a
Aquesta edició, com indica l'afegiment al titol, és especialment indicada per
porcionar a les Animes, des de la primera jovenesa, tot el que els és convenient.

JESVCRIST

1,1A,`.1 al'ANIMA

Un

pro

llibre de meditacions

non

JESUCRIST, LLUM DE L'ANIMA
Meditacions per
Eserties

en

guatre

a

cada dia de

ANTONI FERRER, Prev.

volurns per Mn

de l'esperit, van assaonant
sobrenatural amb la regor fecundant i endolcidora de la liturgia
cada dia més Ilur vida
de l'any litúrgic és seguida per elles arnb emoció confor
viva i assimilable. L'estructura
de les diferents temporades litúrgiques.
tant i viuen l'ambient suggestiu i saludable
temporades d'Advent,
El primer volum comprén les
Nadal i Septuagésima. Oportunament sortirá el segon,
corresponent a Quaresma i Pasqua, i el tercer i quart,

És indubitable

que les Animes

no

neófites en

l'any

propis del temps de Pentecostés.
Volund. 370 págs. En rris lega, 2,50 ptes„. en lela,

4

les

coses

pies.

MEDITACIONs

TERCER VOLUM DE

Meditacions afectives i
1
1

1
1

practiques

sobre

S°1311

l'Evangeli

L'EVANGELi

Pel Canonge BEAUDENOM
lloanca, perqué la publicació deis dos volums an

No cal ter d'aquest Ilibre cap nova
devotes que gusten
teriors l'ha fet conéixer i estimar com se mereix de totes les ánimes
d'assaborir cada dia més la substáncia vital inesgotable continguda en el Sant Evangeli,
d'on tan ben extreta és pel Canonge Beaudenom, que en aquestes Meditacions la peix
delicadament ala esperits que se'n mostren dalerosos,
444 pagines nItldissimatnent inzpreses en excetlent paper amb frisos i colofons. En
rüstega, 3pi es. En tela, 4,50 ptes. nimbé n'hi ha d'enquadernats en pell a 8, 10/ 15 pres.

FOMENT DE P1ETAT

Duran 1

Bas,

11

::

Teléfon 17605

BARCELONA
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Llengua,

Tresor de la

de les Tradicions i de la

::

1:

de gener es
passará a cobrar la subscripció
d'enguany. Preguem als subs
criptors que ens donin les ma
jors facilitats per la continuació
de Catalunya Social. Amb tot
i donar més articles i informació que les revistes similars
que tenen un preu doblat, no
hem volgut modificar el preu
d'abonament.
També agrairíem que cada
subscriptor es fes el deure de
Durant el

•

X.

•

5*.

Advertiment als subscriptors

*

popular
Catalunya

Cultura

mes

•

de

per

A. GRIERA
Vol.

I: A -Azoics
Vol. II: Babaiar-Buvor
Vol. III: Ca ! Cavegol

..-

portar-nos un subscriptor nou.
D'aquesta manera ens seria
possible d'introduir reformes a
Catalunya Social.

.:.
.:.
.:.

5..

Cada volum en 4.t, passa
de tres centes págines.

*
*

5:

Preu de cada volum: 30

4
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EDIC1ONS CATALUNYA S.
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1ANDRES

Ample, 24 Teléfon 21505.•
•
VALENCIA: Santa Eulália, 10- Teléfon 12866.
1517
BAUZA
Passeig
Mártires,
17Tel.
ALACANT: JOSEP
PALMA: Galera, 5- Telefon 2227 (La Nova Balear)
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