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La bandera de Crist
La lluita electoral Próxima es Presenta con', un
amPle front en quó s'h,i discuteixen gairebé tots els

Ordres religiosos, registre de Persones i béns deis
mateixos, lo que val tant com la vexació maxima

Problemes

del

afecten la nostra racialitat i el nos
cristia,Perb, entre tots els problones, el
catblic n'hi ha de veure un de predominant: la sort
que, després de la batalla civil, Poden córrer els al
tíssims interessos esPirituals de la nos tra Santa Mare
l'Església dins la vida social d'Espanya, en general,
i de Catalunya, en particular. No som pas nosaltres
qui ho diem; ho han dit, ?'una manera explícita,
la Junta Diocesana d'Acció Catblica, de Barcelona,
i el nostre venerable Prelat, ordenant oracions i
adhuc pregaries públiques Per tal que en la lluita no
triom fin els enemics del sant nom cristia i els amics
del lcacisme persecutori i masbnic.
En conseqülncia, els catbligs sabem tot el que
s'hi juga en aquesta fortíssima batalla, i sabem que,
en
conscióncia, ens cal portar a cap tots els esforços
Per a impossibilitar l'Ixit deis esquerrans que, en
aPro fundir la politica fins a les essIncies de la civi
lització nostrada, donen a la lluita electoral del ja
Prbxim dia setze de febrer una, importancia fins ara
desconeguda en tota altra convocatbria al sufragi
que

tre esPerit

del poble.
en
conseqiióncia, també, ens cal als catblics,
ara, fer tot el que calgui per afirmar la nostra espi
ritualitat per damunt de tot altre Problema, ja que,
al costat del •Problema fonamental, són de menys
imPortancia tots els altres.

Ens consta que el manifest de les esquerres, en
cara que suau de llenguatge, conté les afirmacions
necessaries per a fer comPlir tots els Preceptes del
text
constitucional. 1 aixb vol dir tant com Privació
de béns a l'Església, exclusió de la Companyia de
Jesús de ?erres hispaniques, suPressió de l'ensenya
ment religiós a les
escoles, Prohibició d'ensenyar al.

clergat regular i de l'Església, etc. Tot aixb,
que fins ara ha estat negligit en Part, gracies als
governs de dreta o centre, ara es Posa novament en
joc per a fer-ho complir, i ara els catblics hem d'ex
tremar l'esforl, no sols per tal que no es portin a la
Practica aquells PrecePtes humiliants i Persecutoris,
sinó per arribar a la seva raPida derogació.
A més, els atacs a la familia, amb el divorci,
cada dia més extós; els atacs a la ProPietat legítima,
que

i arrel les nostres institucions
l'anorreament de la llibertat d'en
les institucions religioses i adhuc per

matarien de

soca

Pairals catalanes,
senyança Per

a

escobes confessionals, etc., són
tots ells temes més que interessants i basics, Perquó
no regategem res, Per la nostra part, en la contesa
als

Particulars

en

electoral vinent.
Nosaltres no

som

i

no

en

Podem

ésser

des d'aquestes pagines. Perb quan la Política en
vaeix el temple, ataca el sagrat de la familia, priva
els ciutadans de la seva llibertat de conscióncia da
vant la llei de l'Estat i tracta d'ofegar tot,allb que
constitueix el nostre patrimoni. social més alt i més
destacat, llavors tols ens hem de convertir en Poli

tics d'un sol Partit i d'una sola bandera: la de Crist
i la de la nostra civilització catalana, Pastada amb
el llevat de la doctrina evanghlica.
`Amunt els cors, arnics! Tant a Catalunya com a
la resta d'EsPctnya, el panorama es presenta cada

favorable

a la nostra causa; i si cetdascú e.
no
es mostra avar del seu esforç,
bloc
i
Posa al
de febrer podra ésser gua
cívica
del
16
la batalla
nYada amb tots els honors i fins en termes més am
pies que la del 19 de novembre de l'any 1933.

dia rnés

seu

Amunt els cors!
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JORDI ARNAU

del

vostre

ocupaci6
I,icini era fill d'un ciutadá rorná que habitava a
Damasc. No tenia sinó quinze anys quan el seu
pare, que el volia dedicar a les lletres, el va enviar
a Atenes, a casa d'un parent, per apendre la retó
rica i la filosofia entre els alumnes del celebrat Euti
mi ; peró ben aviat va arribar a la conclusi6 que la

,

O

C
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—

digne...
PER

S

disposar de la teva vida. No és just _que un borne
sigui esclau d'un altre borne..
Ja cm temia aquesta sortida, i fins cree que,
més d'una vegada, m'havien volgut parlar d'aques
ta cosa, i no havíeu gosat. Jo, peró, no cm mouré

evangilíques

sóc

A

retórica i la filosofia gregues d'aquella época no eren
altra cosa que eiéncies buides de veritat, fonamen
tades en jocs de paraules; i, pel que feia a la religió
dominant, la força de la lógica el va portar a la
creença que no era sinó un aplec de faules mal lli
gades. De carácter franc, no sabia dissimular la poca
estima que li mereixia la doctrina del mestre ; i així
va arribar un dia que, qualificat d'irreligiós pel mes
tre i pels condeixebles, va deixar els estudis, els va
baratar per la milícia, i s'allistá a les legions to
malles que operaven a la Persia. Ja tenia trenta anys
(luan va tornar a Damasc, la seva patria, i va pendre
mullen Els quinze anys de vida que Va portar a
Darnasc, que havien començat amb un idilli, van
acabar trágicament amb la mort de la seva muller
i de tots els fills. Fon llavors que es va vendre tots
els .béns que posse'ia a Damasc i va oferir els seus
serveis a Herodes Antipas, tetrarca de la Galilea,
i mredá establert amb la dignitat i cárrec de cen
hirió, a Cafarnaüm. No hi aná sol,' sinó que es va
emportar un minyonet de pocs anys, -orfe i pobre,
que havia recollit, de compassió que li feia.
Si la tragedia de la mort deis sens l'havia allu
nyat de Darnasc, fou la simpatía per la religió d'Is
rael que l'havia portat a Palestina. A Cafarnaüm
(hija una vida tranquilla, acompanyat del seu ser
vent. Pértis, en qui haVia posat un amor com de
pare. Un i altre, cert dia, dialogaven així :
Escolta, Pertis ; tu tens vint anys, i jo en
tinc cinquanta...
No compteu pas malament, senyor meu ; és
així tal com dieu ; peró no comprenc a qué venir-1 a
parar amb aquests números.
Aqrtesta casa és per tu massa trísta ; tu ets
jove, i jo em faig vell ; tn saps que jo no sóc un
borne ric ; perd jo sabré trobar amb qué pagar els
tcus serveis. La meitat deis meus béns seran teus, i
tu serás mi borne lliure com t'ho mereixes, i podrás
—

—

—

vei. Si
—

costat, si vós

que més

us cansen

no

m'agradi

me'n treieu. No hi ha
que estar al vostre ser

de mi...

parlis així. Jo, cansar-me de tu !...
món no finé ningú més a qui estimar, d'encá
meus m'han deixat. Des d'ara et dic que la

Pertis ;

no

si en el
que els
meitat de tot el que tinc és cosa teva. Si tu vols
restar a casa meva, serás el meu Ml.
Restaré amb vós, i seré, com sempre, el vos
tre servidor. No vull ni haig de menester altra paga
que veure la cara del meu senyor, que cm va treure
de la miseria i m'ha tractat sempre paternalment.
I si vós creieu que cm deveu alguna cosa, jo us pre
garé que, en paga, no cm parleu més de separar-me
de vós, que seria per mi la cosa més trista que cm
—

'podríeu exigir.
El centurió va estossegar, es va eixugar' unes
llágrimes que destillaven els seus ulls, i mai més no
va sortir a parlar
d'aquella qüestió que, si era
enutjosa per a ell, no semblava ésser-ho mls poc per
:

al

seu

servent.

Licini tractava, sovint, amb els escribes i doetors
de la sinagoga, de les coses que feien referencia' a
la seva religió, i anava a la sinagoga a escoltar les
seves instruccions. Allí va veure i sentir, més d'una
vegada, Jesús de Natzaret ; i. en el secret del seu
cor hi va néixer una forta admiració i una pregona
simpatia ; mai, peró, no havia gosat a presentar-se
li cara a cara: Per qué? No ho podía explicar. Potser
era una mena de respecte, potser era temor. Agrien
borne, Jesús, oferia, davant seu, una aureola de
santedat i de poder alhora. EH hauria jurat que, a
les vesprades, (luan començava a perdre els reflexos
de claror la mar de Tiberíades, l'havia vist, més
d'una 'vegada, illuminant l'arena que trepitjavá i
les aigües que Ii arribaven a tocar els peus. N'havia
parlat amb el seu amic Eunomos; quan áquest bai
xava del seu recer del Carmel a visitar els amics dé
Cafarnaiim. Un dia tingué ami) ehl aquesta conversa:
Eunomos ; tu coneixes Jesús de Natzaret ?
De 'quí cm parles ! Coneguí els seus pares, a
Egipte, fa trenta anyg ; i en fa dos que no el perdo
de vista, i ádhuc el tracto alguna vegada. 1./he vist
guarir leprosos i orbs i paralítics, i no pas amb me
dicines, sin6 cpm home que té poder. Tu saps que
jo sóc d"'Atenes, i que fa anys que cerco la veritat,
—

—
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Casa centenária TRULLS
FUNDADA L'ANY 1820

Destil.leria de

productes vegetals

aromátics

A iguanaf ( d'azahar ) i totes les altres
sigiles florals, aigües de colónia, violeta,
quina (de riquíssims perfuma). Esséncies
i extractes de flora, plantes, fruites, etc.
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Loció de PLANTES DEL BOSC
(fortiticant vegetal del cabell)
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d'aquesta Revista es proposa organitzar uns vfaiges d'estudí (almenys un
cada any) a l'estranger per a formar-se una
Idea de les organfizacions cultúrals i socials
deis diferents pasos
Avía! es publicará el programa del primer
d'aquests viatges 1 també les condicions que
per a pendre-hl parí seran exigirles
La Direccfá
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estigui allá

oil vulgui i sigui com sigui. Jesús té
paraules de veritat. Si admirable és el seu poder
sobre les malalties i sobre la mateixa mbrt, més ad
mirable és encara la 'seva doctrina. Ell diu : «Benau
rats els pobres, els qui ploren, els qui sofreixen, 21S
pacients»: Car has dé saber que aquesta doctrina
m'admira més que els fets miraculosos que se 11

veuen.

sabia dir-ho.

el que

jo volia, i

no

que

jo t'hi presenti,

i

parla

—

—

—

—

—

*

Pertis s'está

*

*

lit, morint de inalaltia, i Licini
es menja el malalt, i ja fa
acabará amb la víctima, segons el parer

Licini

peró qui gosaria ?... Jesús
Cafarnaüm. Si Licini no fos tan
covard... No; ell, aliar a trobar a Jesús !... no s'hi
veu amb cor.
Jesús és per Israel, i ell és un gentil ;
Jesús és numinós,
i ell és un impur i un pecador. Si
1 escriba
Asad l volgués portar-li el missatge, potser
seria escoltat.
Asad l va a la vora del mar. Allí Jesús parla al
Doble. Asad l pren Jesús pel brac. Jesús calla, i
se
sap

Natzaret

un

és

remei ;

a

l'escolta.

rint.

L
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reix que li feu aquesta grácia. Encara que gentil,
ama la nostra nació ; ens ha edificat la sinagoga, i
sovint escolta la paraula deis doctors de la llei.
Jesús respon :
Jo hi aniré, i el guariré.
començá a caminar cap a casa del centurió.
Algú que, corrent, prengué la davantera, entrant

de Licini, li diu :
; Jesús de Natzaret ve a casa teva.
Jesús, a casa meya ? No ; no és possible ;
corren, que no cal ; que amb una paraula en té
pron...; digueu-li-ho... Per& qué veig ? Si ja se
senten els crits de la gent que l'acompanya ! Si jo
hagués pensat que li dava aquesta moléstia !... hi
vaig, hi vaig corrent ; encara li puc estalviar unes
passes i l'entrar en una casa indigna.
Surt a corre-cuita ; troba Jesús, i, posant-se als
seus peus postrat, sense gosar mirar-lo, Ii diu :

Pertis,

LiCiflj

—

el

us

—

Senyor,

no us

molesten;

jo

que

no

sóc

digne

de qué entreu a casa meya ; per aixd no m'he cregut
digne jo mateix de venir a la vostra preséncia ; no
més que ho dignen de paraula, restará guarit el
meu servent. Jo també sóc home que tinc soldats
sota ma potestat, i dic a l'un : «Vés», i hi va. I a
l'altre : «Vina», i ve. I al meu criat : «Fes tal cosa»,
i la fa.
Jesús quedá adinirat, i digné als que Pacompa
nyaven
De veritat us dic que ni a Israel no he trobat
una fe tan gran. I us asseguro que molts vindran
de Llevant i de Ponént, i s'estaran a taula amb
Abraham, Isaac i Jacob, en el regne deis cels ; men
tre que els fi lis del regne seran llencats a les tene
bres, on hi ha plors i petar i cruixir de dents.
I girant-se al Centurió :
Entorna-te'n ; i, tal com has cregut, et sigui
fet
digné.
I en aquella mateixa hora el minyó resta guarit.
—

—

—

Aquell dia Jesús de Natzaret no va arribar a
del Centurió ; peró, l'endemá, Licini i el seu

casa

criat visitaren Jesús, i d'aquell (la encá el Centurió
Licini fou un bon amic de Jesús, i perdé aquella
mena de paüra que li tenia, bo i estimant-lo i respec
tant,lo com inai, i aquelles paraules del Centurió
restaren escrites en els Evangelis de Sant Maten i
de Sant Lluc (i), perqué tingnéssim nosaltres unes
paraules dignes per (ir a Jesús abans de rebre'l en
el Sagrament de l'Eucaristia, quan veiem que vol
venir a guarir-nos.

al

d'angúnia. La febre

den dies ;
deis metges Licini prou l'ha instanat en la cambra
millor de casa seva, i no li plany medicines cares ;
Peró el poder deis homes no arriba a alliberar de la
Inort quan la .rnort ja té les urpes. clavades en el
de

A

—

Tu vols, Licini,

rás amb en ?
En parlar amb mi ? Si tu sabessis el respecte
que sempre m'ha inspirat, i, després del que m'has
dit, ara més que mai !... Jo no gosaria badar boca.
Jo l'he vist navegar en la barqueta de Simó, fin de
Jonás, tot lluminós.
Peró és ben assequible, Jesús de Natzaret.
Parla amb tothom.
—.Amb tothom qui no ven en ell el que jo
hi veig.
Fa ternps que tinc un pensament que no goso
Comunicar-lo amb segons qui. Els fills d'Israel es
peren..• dic malament, tot el món espera un salva
dor que tregui als homes les benes que porten als
ulls. Els jueus Ii diuen Messies. Els seus profetes
parlat i han fet prediccions sobre la seva vin
guda que jo tinc ben estudiades. Pots creure que
Jesús és aquest Salvador esperat que ha de tenir no
Sé quin parentiu amb la Divinitat.
Veus ? tu, amb les teves paraules, encara cm
fas créixer aquesta veneració i aquest respecte que li
tino, Jo, Parlar amb Jesús?... Amb quin dret ? De
vegades ein sembla que cm mira de lluny, i sento
la seva
mirada com penetra la meya ánima, i penso
que llegeix les coses més intimes del meu cor. Aixd,
Eunomos, fa tremolar. Si en, un dia, cm parlés,
erec que tot jo cm tornarla no-res, de tanta confusió.
Exageres, Licini. Les paraules de veritat són
Per a tots els homes, per tu i per mi..
Ja cm va bé, -escoltar les seves paraules; i
Inés d'un cop les he sentides ; peró amb els ulls
mirant a terra sense gosar posar-los en la seva per
sona; peró qui gosaria dialogar amb la veritat ma
teixa, si es presentés al davant, encarnada en un
home que fos la- mateixa veritat, que fos la llum de
la Divinitat
?...

mor

CI

a casa

Just, Eunomos ; aixé és

—

-

O

criat de Licini el centurió, está
prega que vulgueu guarir-lo. Es

mo
me

(1) Matth., 8,

5-13, i

Llue,

7,

1-10.
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Construccions Fusteria

FERMÍ PUIODELLIVOL
Fábrica de Persianes enrotliables
SISTEMA

PATENTAT

Abans d'encarregar persianes
informeu-vos en aquesta casa
Oarantia

Carrer Jorbetes, 36

-

en

tots els

Teléfon 1266

seus

-

treballs
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L'amic del ce!
PER R. RUCABADO
La desfermada de diables que ens ve al damunt,
la irrupci6 de les potestats infernals que ens entra
per les finestres i les portes amb motiu de la nova
situaci6 política i dé la convocatória d'eleccions, la
mobilització rápida de totes les forces destructores
i revolucionáries d'Espanya, que no sém poques ni
petites, i l'actuaci6 d'aquestes amb una fúria encesa
com mal, formen un conjunt tan greu i tan negre,
que jo no sé veure més que en mitjans sobrenaturals
la salvaci6 d'aquesta imminent escomesa. Lluitem
amb desavantatge enorme contra les esquerres en
follia. La unió sola davant de l'enemic no és garan
tia de victória, si l'enemic és més fort encara que
els amics bo i units. A més, els esquerrans lluiten
amb un handicap, com es diu, a favor d'ells, handi
cap temible : l'audácia i la mentida. La gent de bé,
•

els católics, es veden ells"mateixos
d'aquestes
dues armes que duen el segell de l'abisme. La re
volució al carrer té la potancia destructora de l'in
cendi, maneja el foc i la mentida, i fa gala de no te
nir ni fre ni pudícia. Multa desigual és tota lluita
amb revolucionaris.
Per instint, dones, aixeco els ulls allá d'on pot
venir el consell i la salvació, alla on
ha l'esfera
misteriosa de les causes i els permisos, el núvol de
majestat dins del qual hi ha el govern del m6n.
I hom cerca algun deis amics que s6n a la porta i
entren dins, hom demana als amics d'influancia que,
si és possible, passi de nosaltres aquesta esfere'idora
tempesta congriada sobre els nostres caps amb cárre
ga de llamps i pedregada ; que, si és possible, no
se'ns llencin al damunt les feres que ja van lliures
i desfermades ; que, si és possible, tornin a rec i a
mare les aigües roges desbordades de la inundació ;
que, si és possible, no es desplomi la penya enorme
de l'allau que ja comença a davallar pel pendent ;
que, si és possible, ens sigui estalviada aquesta pas
i, si és possible, s'enretiri de nosaltres aquest
calze. A qui millor, a qui ho demanarfem, sin6 a
aquest Sant manifestat providencialment i aparegut
a la vora nostra en hora oportuna, a Sant Ramon
de Penyafort, amic nostre que és en el cel, 1 que
pot trametre amb simpatia especial, per ésser fill
de la terra i germá nostre, recomanat al Pare i Se
nyor del cel, de qui és més a la vora que nosaltres,
el nostre prec ardent, formulant-lo i comprenent-lo
millor que nosaltres rnateixos?
Glori6s Ramon de Penyafort, 11 didem, i certa
ment gosem dir-li, perqua compreneu i veieu el nos
tre perill tant com nosaltres i més bé que nosaltres,
vingui9la vostra intervenci6 misteriosa a desviar,
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frustrar el cop mortal que valen donar-nos.

Que coneguin aquells que s6n enemics vostres i nos
tres el poder invisible que ha de fer-los estavellar-se
contra les roques. Que coneguin el brac invisible,
més fort que el seu, que ha de fer-los engegar con
tra el seu propi cap el tret que apuntaven contra del
nostre cos. Que coneguin el rebotre deis trets contra
un escut celestial ; que coneguin aquell despit terri
ble i aquella confusió fatal de l'enemic nombrós,
poder6s i furient, que es ven vençut per un petit
i poc armat estol fidel, o la ira del gegant inexpug
nable que es contempla vençut per un infant.
Aquest miracle us demanem ; no el miracle de
la victória, sin6 el miracle de la salvaci6. El miracle
ignot de salvar aquest perfil, no sabem pas de qui
oh Sant, aques
na manera. Que us faci llástima,

nostra, tan castigada i tan delmada, patint
de la mort lenta i dessagnada de tantes crisis i tan
tes convulsions ; que us facin pietat tantes víctimes
i tantes animes que a cada revoluci6 es perden, i
tant rastre de fum i de tenebra com deixa rera seu
cada revolta, rastre de guerra i foc i odi i venjances.
Tingueu pictat de tantes animes deis enemics ma
teixos, als quals el diable excita a l'agressi6 per a
fer-les perdre, i robar-les a Déu.
Ningú no les mira, les ánirnes que es perden,
més preciases encara que les vides i que els béns
materials destru'its. A cada cap revolucionan, com
hi baila, el diable, com hi frueix i hi juga I Encara
que la revoluci6 perdi i fracassi, el diablç sempre hi
guanya, perque dl vol ánimes a l'infern. I cada re
voluci6, en fa gros recapte i collita. Moltes evoln
cions s6n estérils per a la bandera. que aixequen ;
peró cap d'aquestes revolucions no és estéril per a
la causa de l'infern. El diable no vol precisament
que la revoluci6 guanyi ; ço que vol és que es faci.
ta terra

La revoluci6 és la seva sembra i la seva collita.
I cada revolta deixa, més crescut que la precedent,
el llévat que assegura la fornada de la revolta que
vindrá.
Per aix6,
amic del cel i protector, jo us de
mano, i rnolts amb mi, la fi de la revolta i les revol
tes, en aquesta terra. La sang i la ment deis fills
d'aquesta és propensa i abonada a la follia estéril.
Peró estéril no ho és pas per al regne de les tenebres.
:ro us demano que consiclereu, amic i apóstol de
la veritat, l'explosi6 de mentida, error, males doc
trines i perverses passions, abominables designis, que
llença, com erupci6 volcánica (certament, un
es
diari esquerrá pintava com un volcá, en erupció l'ac
tual expansi6 incandescent de les esquerres donant
se a si mateix, gustós, una comparança de destruc
ció
de mort). Consideren aqu'est vamit negre de
mentides, aquesta calderada de metzines- mortals,
bullint i flamejant com el cuinat malafic de les brni
xes. Qui hb resistirá, qui ha resistirla, si és Sata
nás en persona, príncep de la premsa infernal, qui
,

etegit1ml"
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ho escriu, qui hi dibuixa, qui ho imprimeix i qui
ho paga ?
Per aixd, de genolls us demanem, oh conseller
antic deis nostres reis i poble, dues grácies, amb
llengua vehement i amb intenció sincera. Altres
vegades ens havett escoltat, i per aixd son amic i
patró celestial. Que s'esvaeixi, com nuvolada quan
bufa un vent contrari, aquesta negra i horríssona
tempesta que «ocupa l'horitzó i les muntanyes, i que
ara ja planeja
damunt nostre com esparver que es
pera sois l'instant del deixar-se caure sobre la presa.
Si és possible, doneu-nos la benedicció, i feu enrera
la tempesta. Si no és possible, doneu-nos el consell
a
cadascú, consell i fortalesa com la vostra, de
llençar-nos damunt la capa a la mar enemiga, per
tal de salvar la veritat i el dret. Si cal aguantar la
tempesta a peu dret, donau-nos serenitat i força.
Doneu-nos la vostra llum d'estel i la vostra fermesa

Millor del que jo ho dic, millor del que jo
Penso, sabeu el que vull dir. Doneu-nos
és
—

ho
ço

que tnés importa
la vostra santedat. Una mica
de la vostra santedat escampada arreu com pluja
fresca i confortadora. Tornem sempre al mateix.
—

Una sola cosa és trista, deja Ud, Bloy, i és el no
ésser sants. Una sola cosa temem, en la tempesta i
la guerra i el dolor i l'amenaça, en la persecució
i en la perspectiva de la prova : él no ésser sants, el
Poder defallir.
Sentim la nostra feblesa, i aquí és el nostre es
pant i tremolor. I la sentim, perqué no som sants,
perqué el sant se sent fort perqué posseeix i usa la

força del mateix Déu. Mirant-se a dins
teix, cadascú es troba la buidor original

de si ma
del no-res
d'on va sortir. Només Déu és el que és ; i per aixó
ehl és l'únic fort, Agios Ischyros. Tota forca, tota
salut, tota virtut ens ve de fora, ens ve de dalt. Tot
ho hem de demanar. Per aixd és cosa admirable, i
disposada certament per la Providéncia, que, en
aquesta hora present del máxim perill i la máxima
amenaça, quan convé més que els enemics siguin
desfets amb la derrota més oportuna, que és la con
fusió i la guerra entre ells mateixos, i quan convé
més que els amics estiguin forts i units i provistos
de tota la claredat i de tota la força, quan convé
Inés que l'esperit de lantedat sigui injectat a cadas

cú

com

a

única medicina enfortidora, podem amb

confiança dirigir-nos a aquest amic del cel,
Patró recobrat, Sant Ramon de Penyafort,

a

S

A

aquest

que ens
escolta i que espera les nostres instáncies i té a
Punt el consell i té a punt la inspiració que cadascú
piadosa i humilment E demani.
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Exposíció

de pintures
de Mossen Ramon Gímbert,
a les Galeríes Laíetanes
PER J. C.

Ja fa molt de temps que els amics de mossén
Gimbert u demanaven que fes una selecció de les se
ves pintures per a exposar-les en una de les nostres
sales d'exposicions. Després de molt pregar-lo, hom
ha aconseguit véncer la seva modéstia, i avui podem
ja admirar les seves obres seleccionades a les Gale
ries Iiaietanes. No creieu, peró, que mossén Gimbert
és un amateur que s'esplaía pastant colors damunt
la paleta. Aquest pintor que ara ens mostra el seu
art exquisit és un artista auténtic. En exposar les
seves obres, cap cenacle de pintors, ni cap entitat
artística, no ha fet sonar els clarins del reclam ; perd
si aneu a admirar-les, us convencereu que us trobbu
davant d'un artista notabilíssim. Mbssén Gimbert
és un artista normal. En aquests moments que hi ha
tanta de gent que es refugia dins del món quiméric
de la innovació i de la modernitat per a ocultar llur
impoténcia, dir que un artista és normal, equival
a fer-ne el millor elogi. I4'artista sincer no necessita
enlluernar la gent amb trucs efectistes. Hi ha pin
tors que no dominen la forma, i pretenen imposar-se
amb unes guantes estridéncies de color. Si pinten
una figura, l'enribeten, perqué com que no té volum
ni plasticitat, si treieu el ribet, quedaria únicament
una taca de color ; i si pinten un paisatge, enribe
ten també les muntanyes i els arbres, que us donen
la sensació que són fets de paper. Algú creu que
aquests artistes tenen molts neguits, i són agullonats
per la idea obsessionant de crear un art nou. No ho
creieu ; és simplement que no saben pintar.

Mossén Gimbert, no solament domina la forma,
sinó també el color. Com observem en tots els bons
pintors, el color no li fa perdre la forma. En totes
les

seves

pintures

s'esdevenia

una.

gran serenitat.

Les seves obres són produides en moments de pla
cidesa. No és la febre ni el neguit el que mou els
seus pinzells, sinó el noble desig de treure a la llum
el món de bellesa que porta dintre l'ánima. Contem
pla la bellesa del món exterior, amb els ulls serens,
i ens la ofereix després d'haver passat a través del
cristall ,del seu esperit. Les seves pintures són ama
rades de llum i de serenitat, perqué sap contemplar
el món des de les.altures més sublims de l'espiritua
litat. No us podran plaure totes les seves pintures,
perd haureu de reconéixer que són pintures amb
una gran dignitat i una gran elevació.
La Sala Capitular de la Catedral de Barcelona
bastaria per a posar de manifest el seu acusat tem

perament artístic. rts una pintura magnífica.
admirable de forma i de color. Mossén Gimbert ens
demostra que no és solament un gran colorista, sinó
també un gran dibuixant. En aquesta pintura estan
admirablernent resoltes totes les dificultats técni
ques. Tots els objectes tenen qualitat i un gran re
lleu. Si en aquesta pintura hi ha un esclat de llum,
en el ((Clan de lluna» hi ha transparéncies i lluIssors
delicadíssims. La hlum pállida de la Huna illumina
una masia i un camp que dorm i reposa sota el brill
dels estels.
En la visió que ens dóna del «Port» torna a mas
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gran colorista. Els vaixells tenen volum,
l'aigua tenen una gran transparéncia. En
aquesta pintura ens demostra que té un gust deco
trar-se

un

tel cel i

ratiu molt refinat.

Són admirables també les pintures que ens evo
quen les belleses i els esclats de llum de Sóller. Eis
«bodegons» revelen una gra elegáncia.
inadvertida la per
Seria de doldre que
sonalitat artística de mossén Gimbert, i que la gent
no es donés compte que es troba davant d'un artista
de molt de mérit. Certament que la gent s'adona
més aviat deis qui pretenen enlluernar-la amb estri
déncies que quasi mai no són produides per veri
tables- artistes ; peró cal reconéixer els mérits d'un
pintor que ens ofereix amb una gran sinceritat la
seva visió artística del paisatge i deis espectacles
del món.
Dintre d'uns quants anys, quan contemplen fre
dament les obres de mossén Gimbert, us donaren
compte que el seu art és auténtic ; i, en canyi, no
restará gairebé res d'alguns pintors que es creuen
que es pot pintar sense saber de dibuix.
Celebrem que mossén Gimbert s'hagi incorpo
rat al nostre moviment artístic. Cal esperar que les
seves pintures obtindran l'éxit que es mereixen.

paslnés

Malthus
PI1R

JOAN GAYA

Vet aquí un nom que ha esdevingut execrable
entre la gent cristiana, per les funestes conseqüén
cies de la seva famosa llei económica sobre l'aug
ment de la població : llei d'una falsedat demostrada
a bastament, peró en la qual s'han recolzat els neo
pagans moderns per a introduir el frau en el matri
moni, i prostituir la santa institució, amb greu per
judici de la salut pública i privada, i causar estralls
irreparables per a l'esdevenidor de la humanitat.
Qui era Malthus ? Un home esvanit, un econo
mista de segona fila i un pastor protestant que no
féu honor a la fe que sembla havia de professar.
Com a home, diu Carles Comte que era de carác
ter doly, amb un gran imperi sobre les seves pas
sions, molt indulgent amb les faltes d'altri, molt
sensible a les lloances i a la consideració pública.
vanitat, que, a la fi, és fillola
Potser aixó darrer
el va moure,,a, semblança de Ixter,
de l'orgull
el cap máxim de la seva secta, a insistir en l'error
de la seva teoria, sense mesurar el mal que causar
—

—

podia.
Com a economista, formá en l'escola individua
lista i utilitária, fou professor d'História i Econo
mia Política al Collegi que la Companyia de les In
dies Orientals tenia a Haylebury, i és autor de l'obra
Assaig sobre el principi de Població, que va publi
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per primera vegada, anónima, l'any 1796. Sense
aquesta obra, no hauria estat res, ni tan sols profes
sor, car, en grácia a ella, Pitt li atorgá, l'any 1805,
l'esmentada cátedra.
Com a pastor, evidenciá que el protestantisme no
és escola de caritat, puix blasmava l'almoina i la
beneficéncia, que, segons ell, només serveixen per
provocar la peresa i augmentar el nombre de dissor
tats. Aixó, en la segona edició de la seva obra, en
la qual havia ja suavitzat moltes coses ; que en la
primera, l'anónima, s'hi llegeix el següent parágraf,
verament atuidor : «L'home que neix en un món ja
ocupat, si la seva familia no pot mantenir-lo, ni la
societat aprofitar-se del seu treball, no té dret a
reclamar la més mínima part deis mitjans de sub
sisténcia, i vertaderament hi está de més, sobre la
terra. En el gran ápat de la naturalesa no hi ha
cobert per a eh. I,a naturalesa fi mana retirar-se, i
no triga a executar per si mateixa aquesta ordre».,
Ja sabem, peró, que no és en la caritat, sinó en
la fe, on els protestauts es volen refugiar, fins al
punt d'haver fet famosa' aquella máxima: pecca for
titer et crede fortius. No obstant, tampoc en aquesta
virtut Malthus no demostrá excellir, ans el parágraf
transcrit és la negació més rotunda de la Providén
cia divina. Com, un home de fe, pot mai arribar a
suposar que el Criador hauria posat al món les seves
criatures sense donar-los ensems els elements neces
saris per a la llur subsisténcia ? Essent pastor, oblidá
que el bon Jesús, en el Sermó de la Muntanya, havia
dit : «No estigueu inquiets per la vostrá vida, qué
menjareu, o pel vostre cos, com us vestireu:.. Guai
teu els ocells del cel, que no sembren ni seguen ni
recullen en graners ; i el vostre Pare els alimenta...
Considereu els lliris del camp com creixen ; no sen
ten afanys, ni filen. I jo us dic que ni Salomó, en
mig de tota la seva glória, no s'és adornat com un
d'ells... Cerquen, dones, el regne de Dé,u i la seva
justicia, i tot aixó se lis donará d'escreix»
Potser hom objectara que una flor no fa estiu. En
el nostre cas, peró, les fiors, si més no, foren qua
tre, perqué, després de publicada la seva obra, Mal
thus va emprendre un viatge pel continent europeu,
en companyia d'altres tres pastors del Co•legi de
Jesús, de Cambridge, per tal de •fer observacions
damunt les quals aguantar la seva teoria.
Malgrat d'aixó, pot assegurar-se que Malthus,
economista, mai no predicá ço que se li atribueix,
ni arriba a les conclusions que posteriorment han
volgut deduir-se de la seva llei.
Tomás Robert Malthus nasqué l'any 1766, a
Rookery, comtat de Surrey ; fou ordenat en 1788
a l'esmentat Collegi de Jesús ; es casá i tingué tres
fills, deis quals n'hi sobrevisqueren dos, i ell morí
de sobte, d'un atac al cor, a Bath, el 29 de deser9bre del 1834.
car
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Sobre el cinematógraf católic
que vaig dedicar, la setmana antepenúl
cinematagraf catalic, no l'escriuria ja, avui,
sense algunes reserves. No tot ço que se'ns pugui
donar sota l'etiqueta de films católics pot meréixer

L'article

tima,

al

aplaudiment incondicional. Ara mateix hem cofl.
templat un film que de bona fe els confrares católics
anuncien en lloc preferent, com el tema requereix,
Su Santidad os habla. L'honor a la veritat, deure
primer de la consciéncia, ens obliga a escriure que
aquesta película ens ha produit forta decepció. No
solament són necessáries l'ortodóxia i la moralitat,
sinó també aquelles condicions intrínseques que són
la lleialtat i la veracitat. La propaganda es fa a base
de dir que revela per Primera vegada els interiors
del Vaticá, i com el primer film en qué el Papa di
rigeix la paraula per mitjá del cinema sonor. Cal
fer constar que els interiors del palau pontifici, ja
fa malts anys, els veiérem en aquella pellícula, La
Roma de los Papas (1922), que nosaltres, des d'a
questes págines, lloárem, i, en la mesura de les nos
tres forces, propagárem. Cal també advertir que
l'escena en qué hom reprodueix la ven de Pius XI,

ocasi6 d'inaugurar, amb el Prof. Marconi, l'esta
Ció de Rádio del Vaticá, ja Phavíem vista, al «Publi
Cinema», fa un any•o dos, intercalada en un altre
film que, Si no recordem malament, es titulava La
Voz del Vaticano.
Aquest film d'ara ens ha fet l'efecte, i també a
molts altres espectadors, d'un enfilall comercial de
bocins de films, algun d'ells tan alié al Vaticá com
ho és el Palau deis Papes a Avinyó (França), que
ocupa una gran extensió de la pellícula, molt major
de la que hom consagra própiament al palau del
Vaticá, i que está intercalat en forma tal que pot
donar lloc a moltes confus'ions. També és hetero
gania la informació sobre la Roma imperial i les re
formes de Mussolini, interessants en si, peró no pas
gaire relaciónades amb l'objecte que evoca el títol
de l'obra. Afegiu-hi la informació defectuosíssima
deis museus pontificis. Pel que es refereix a la Pina
coteca vaticana, equival a un yeritable escamoteig,
Per no dir cosa pitjor. Valia molt més no parlar de
les Galeries Vaticanes que fer-ho en la lamentable
manera que se n'ocupa aquest film. La seva part
parlada no és tampoc gaire satisfactória ; car arriba
a
l'extrem de lleugeresa d'explicar l'obertura de la
Porta Santa pel Papa, a la Basílica de Sant Pere,
mentre que el film desenrotlla les escenes de l'ober
tura de la Porta Santa per un Cardenal, a la Basílica
de Sant Pere
Fora Murs. El fragment millar de la
Película és la visió deis jardins vaticans ; peró re
Petira que, tot plegat, ens féu l'efecte d'un mosaic
desigual de films de diversa procedéncia, alguns de
forSa antics (la Guárdia Palatina hi surt amb el
kepis que fa alguns anys abandona), arreplegats i
embastats amb la mira d'explotar el públic católic.
Aquesta finalitat, més especulativa que.apostólica,
la
subratlla el fet que moltes de les fotografies que
han servit de reclam,
reproduides en els diaris i ex
posades a la porta del cine «Actualidades», on es
projecta Su Santidad os habla, no apareixen a la
en
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lloc preferent i desinteressada

católics, hem llegit els
recents articles de Jean Morienv'al, a Choisiy i a
La Vi? Catholique, articles plens de preocupació
pels problemes que sens dubte involuntáriamcnt
suscita el film Cloitr?es, documental sobre les mon
ges del Bon Pastor, fet per Robert Alexandre, el
mateix autor de Fe, que tant lloárem. Se'ns han
encomanat les mateixes seriases i justíssimes refle
xions i recels 'del distingit crític. Vet aquí que un
film de tema catÓlic pot arribar, de tan magnífica
ment reeixit des del punt d'albir téenic i artístic,
suscitar dubtes i temences sobre la veritable
a
oportunitat d'aquest génere de reálitzacions. El dar
rer 'article de Morienval, a La Vie Catholique del
dissabte últim, Comment jugcr les films religieux?;
revela el mateix neguit i la mateixa inseguretat.
Equival a confessar que el cinema és matéria molt
perillosa i difícil i que els temes religiosos no senz
blen pas, per ara, trobar-hi, en general, un mitjá
d'expressió naturalment apte i adequat.
Tot aixó reforça la nostra tesi personal de mal
fiança general envers el cinema. Tot aixó corrobora
la frase sincera d'un redactor de cinema que vol
dríem veure repetida cada dia en lletres grosses a
la secció o página del cinema deis Con frares cató
lics : «En maUria de cinema, un hom no es pot
fiar ni de la camisa que porta».
R,
propaganda

per als films

—

Per Sant Ramon de

Penyafort

dijous la festa del 23 gener,
la nostra revista, ens priva,
aquesta setmana, de donar-ne cc>mpte ; peró ho fa
rem la setmana entrant.
El fet d'escaure's

dia de
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que ens ha fet
la tesi sostinguda en els articles precc
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El Temple expíatorí
de la Sagrada Familia

Perfil setmanal
L'atur forçós

A

1936
GASTON GERARD

Es fa difícil apreciar els termes

qul

sortim
del 1935 respecte del tragic problema de l'atur for
çós. Només disposem d'un instrument adient: les
dades de l'Oficina Internacional del Treball, de Gi
nebra; pera encara. aquest instrument resulta bon
xic deficient, si tenim en compte que el propi orga
nisme internacional posa reserves respecte a la se
guretat de les seves xifres, obtingudes, diu, per Pro
cediments distints en cada un deis pasos fins i tot
Per mdtodes bon xic sospitosos respecte a la seva
exactitud.
I tot seguit en surt un exemple, d'aquesta in
exactitud, i precisament el d'Espanya. Segons les
dades del B. 1. T., al nostre país, del 30 novembre
del 1934 a igual data del 1935, l'abur ha augmentat
l'Oficina de
en més de
100.000 obrers. En canvi,
Co•locacions del Ministeri de Treball, recollint les
xif res de qul disPosa, facilitades per Ajuntaments i
Oficines locals de coblocació, ens diu que l'atur dis
minueix a casa nostra. En qud quedem?
Ej haur'a qui digui que el desig deis governants
de fer veure el Problema amb una visió més opti
mista és la causa de la inexactitud de les indicados
xif res del Ministeri de Treball. rs ciar que aixd re
sultara enormement infantívol i Petit. Pera, tot i
admetent com a bo l'argument, Podem demanar:
llavors, les estadístiques de l'Oficina Internacional,
que a EsPanya no té altra font d'informació que els
centres oficials, d'on deriven? En quins llocs s'in
forma aquell organismo de Ginebra, si les seves es
tadístiques es troben en contradicció real amb les
oficials del nostre Estat i deis centres oficials corres
en

Hem llegit amb veritable goig.al darrer número
d'El Propagador de la Devoción a San José, portant
veu oficial de la Junta del Temple, que en la sessió
celebrada el dia 23 de desembre s'acordá que els ar
quitectes estudiessin la manera de procedir a la coas
trucció de la Sagristia, segons el pla d'En Gaudí,
que, com és sabut, forma tot un cos d'edifici impor
tant. No cal dir com sincerament celebrem la nova,
i desitgem, amb tot el nostre cor, que es realitzi el
projecte i que, d'una manera o altra, encara que
sigui per la sagristia, vagin endavant les obres.
Que Sant Josep gloriós les beneeixi, i que toqui el
cor deis devots, perqué rics i pobres, aportant-hi un
óbol humil o copiós, segons els ressorts de cadascú,
puguem veure créixer altra vegada el temple, si no
de moment, per ara, en altura, almenSTs en extensió.
Tot sigui a major honra de Déu i major glorificació
de Jesús, Josep i Maria.
<,•:••>•><••:••>•:••:••>•:••:•-•:••:••:••:••:••>•>•:••:••:••:••:••:••:••:”:••:••:••:•.*:••:••:”:”:*
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Ponents?
Ens envaeix una gran Perplexitat i ens expli
quem dificilment aquesta contradicció. A qui hem
de creure en un Punt de tanta importancia?
rs ben cert, pera, que, mentre a Ginebra ens
diuen que el Problema millora en conjunt a tot el
món, entre nosaltres no deixem de veure com cada
dia és més complicada la qüestió, i que tots plegats,
per la praPia observació, tenim la 4eguretat que la
seva solució no millora. El nombre de parats aug
menta, i aixd salta a la íiista de tots.
Obres Públiques extraordinaries, subsidi als pa
rats, etc., són bons mitjans per atenuar els efectos
horribles de la malaltia. Pera, en el fons, només hi
ha dos reineis reals i efectius: l'endegament del pro
blema econdmic, en el seu conjunt, i el problema
Polític de tornar la confiança al capital. El Primer,
el pot i l'ha de resoldro el Govern; el segon, deNn
del seny de tots nosaltres, seny que haurem de de
mostrar, en tot cas, amb el nostre vot el dia 16 de
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El més extens assortíment en

Impermeables, Capes, Trinxeres,
Abrícs cauxutats estampats
_
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CASA_ I-?0SICH
Casa fundada

l'any

1850

•:*

Ronda de Sant Pere, 7:: Tapínería, 33
Avínguda Portal de l'Angel, 25 ca›

febrer vinent.

BIOSER

FORTIFICA
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fill de
ni de ciéncies naturals, perqué el mestre
té «horror» a la vida del
ciutat en gran proporció
camp, que li ofereix llegir el gran llibre de la na
fetes excepción hon
turalesa. El magisteri actual
és un altre element que con
roses i numeroses
tribueix positivament a destruir l'eficácia de la
cultura popular sana i auténtjca.
Aquest mal no és d'avui ; ja fa alguns anys que
el patim. Solament hi havia la circumstáncia que el
mestre d'escola, moltes vegades penen de campanar,
no s'atrevia a dir que era home de idees comunistes
o de professió socialista.
Els católics, que ja ens hem tornat mesells, gai
rebé ni reaccionem davant les vexacions intolerables
que hem de patir a causa de l'escala laica.
Un dia són uns estudiants esquerrans, atiats per
professors d'ideologia térbola, que decreten una
vaga, com si la vida del país hagués de parar el seu
ritme perqué uns marrecs decideixen no anar a das
se. Durant uns anys hem de veure com els fills de
la «classe privilegiada», pagant els católics, són ben
pascuts i educats láicament en els edificis santificats
amb peniténcies rigoroses i oracions fervents de
—

Moviment cultural

—

Efectes de la Cultura popular laica.
Hi havia,
fins ara, dos elements dissolvents del poble, que ac
tuaven d'una manera destructora : la premsa !ilus
trada i el cinema. Aquestes dues armes diabóliques
han produit estralls irreparables en tots els paisos.
La irnatge real és font de vida intellectual ; origina
el coneixement. En canvi, la imatge de la imatge
és una pintura, no ultrapassa la descripció.
La pedagogia moderna dóna una importáncia
singular a la illustració, a la projecció. No obstant,
és cosa dubtosa que els coneixements que s'adqui
reixen per mitjá del periódic illustrat i per conducte
del cinema tinguin una solidesa.
El coneixement que s'adquireix sense esforç i
sense reflexió no arriba a la categoria de coneixe
ment. Les séries d'imatges, les illustracions i les
projeccions impressionen els mateixos irracionals ;
—

d'aquí

que

no

sigui' res d'estrany

que

en

les pellícu

les de dibuixos les bestiales representin els papers
de protagonistes. s que l'agilitat mental o corporal

d'una bestiola, adquirida

per

l'instint,•no

está

en

molts graus d'inferioritat als coneixements adquirits
per un humá en una projecció cinematográfica o en
el fullejar d'una revista ilustrada.
Hi ha, emperó, alguna cosa més : la impressió
produida per la imatge projectada a la pantalla o al
diari illustrat, té la virtut especial d'excitar d'una

singular les passions, baixes, de forma
illustració és més avist destructiva que no

manera

la

que
pas

constructiva. Si hi afegim el fet de qué la majoria
de pellícules i gran part de les revistes illustrades es
oomplauen en el nu o en l'escena picaresca, desbor
dadora de la passió, llavors ens farem cárrec de la
gran eficácia destructura, més ben dit, corruptora,
de la cultura popular que tenen assenyalada aquests
dos elements de la técnica moderna.
Si és cert que la revista illustrada i el cinema han
contribult a la dissolució dels costurns en els nostres
elles, d'una manera esborronadora, cal afegir, a
aquestes dues plagues enemigues de la cultura po
pular, l'escala laica i atea.
Més d'una vegada ens hem planyut del nostre
magisteri. Hi ha, per una banda, els pedagogs amb
idees estrafoláries que han pertorbat la intelligéncia
limitada del mestre d'escala. Han parlat als nostres
mestres de la Reforma, del Renaixernent, de l'enci
clopedisme, de la revolució francesa, de la filosofia
dels valors i d'unes guantes «antiqüeles» d'expor
tació que enlluernen i que no han tingut altra efi
cácia que la de crear un mestré oficial pedant i

ridícul.
i

Si hom examina els nois d'escales de la ruralia

d'escales municipals de ciutat, es traba amb unes
criatures que no tenem cap idea de res : ni de gra

mática, perqué

.1,A

mai el mestre n'ha arribat a saber ;

CAMISERIA

::

—

—

religiosos insignes.
Un pare s'indigna

i es baralla amb el pare d'un
infant que ha maltractat el fill seu d'obra o de pa
raula. En canvi, ni de lluny, no sent la indignació
quan el mestre mata la ignorancia del fill seu, quan
planta en el seu cor la llavor de la incredulitat, quan
el fa un desgraciat per tota la vida.
El pecat d'escándol és castigat per Déu en aquest
món i en l'altre. Entre la gent católica corren de
boca en boca una série de manifestacions de l'acció
de la Providéncia damunt dels mestres laics que fan
esborronar. Ella deixa sentir el pes de la seva força
d'una manera feixuga.
Enfront de l'acció dissolvent del mestre laic cal po
sar

l'obra constructiva de l'Acció católica,

da; des de l'alta investigació científica fins a l'escola
elemental, passant per la universitat, les normals,
instituts, escales professionals i graduades. La cultu
ra laica és una caricatura i una desfiguració de la
cultura cristiana. De cap manera no podem consen
tir que les aparences substitueixin la realitat ; que
la imatge real sigui substituida per la ficció sórdida.
,

Franca.

—

,

Sovint

I
ens

cosa certa que la rádio té un auditori de carácter
eminentment popular que no acceptaria radiacions
elevades o d'aspecte cultivat. Amb tot, no és pas
convenient que la rádio difongui, amb certa mesura,
lo millar de la nostra cultura moderna ? Rádio-1.4u
xemburg s'ha fet cárrec d'aquesta necessitat, i fa
unes setmanes que, a un quart de deu del vespre,

ts

CORENTERIA

CAMISERS

::

Una iniciativa interessant.

queixem de qué les emissions radiofóniques no ul
trapassin gairebé sempre el nivell de la mediocritat.

MAS 1 ROCA

O
..
..

començada

la llar i al temple, i continuada a l'escala. Urgeix
que els católics tinguem la nostra cultura organitza
a

::

MITGERIA

::

GÉNERES

DE PUNT

CASES ESPECIALITZADES
PER A LA MIDA

.-=..•....
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dóna unes converSes 'sobre «el Catolicisme enfront de
la vida moderna».
Aquestes converses han estat organitzades sota
els auspicis de la Central Católica de Cinema i de
Radio. Han estat inaugurades pel senyor J. Des
valliéres, qui ha parlat de «la pintura i la caritat».
La conferéncia següent l'ha donada J. Maritain, i la
tercera era de Robert Garric.
Hi parlará després Estanislau Fumet, l'autor del
«Procés de l'art» i de la «Missió de Léon Bloy» i el
seguiran els escriptors eminents Francesc de
riac i J. Goylau, de l'Académia Francesa.
La série de conferéncies acabará amb una con
versa del Cardenal Verdier, arquebisbe de París.
Certament, el conjunt de noms reunits per parlar
a Rádio-Luxemburg no pot ésser més qualificat per
a desenrotllar un tema tan interessant com «El Ca
tolicisme enfront de la vida moderna».

Mau-

La XIII Setmana Social Universitária de Brus
selles.
L'objecte d'aquesta XIII Setmana Social
ha estat els múltiples problemes que ofereix la Prem
—

moderna.

sa

Han pres part en aquesta Setmana, organitzada
sota l'alt patronatge del Cardenal Van Roey, els se
nyors P. Van Zeeland, primer ministre ; E. Rub
.

ministre de Colónies ; Monsenyor Piccard,
consiliari de les Joventuts católiqueS belguá ; J. I.,e
clercq, professor a la Facultat de Sant Lluís ; els di
rectors de «Rappel», «Esperit Noveau», etc. El pro
blema •de la Premsa fou examinat des de totS els
punts de mira ; la seva missió, la seva necesitat en
tots els dominis, el deure de sinceritat, la seva gran
desa i la seva miséria, la seva influéncia en la forma
ció de la rnentalitat mitjana, la missió social i técnica
del diari, la situació de la Premsa en els paisos de
dictadura, la Premsa i la joventut.
El consiliari de les Setmanes Socials, el P. bene
clictí A: François, va donar lectura de les conclu
sions. El malestar general que hi ha, en aquest mo
ment, entre els católics belgues; en les relacions
entre «vells» i «joves» sortits de l'Acció Católica,
atrets per moviments com els dels «Rexistes», té la
seva repercussió en la Premsa i en altres indrets, i
no hi pot haver una collaboració activa i afectuosa,
si no hi ha més ponderació entre les joventuts i més
comprenSió i indulgéncia per part deis vells que
tenen la Premsa a les seves mans.
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Holanda». I fet i dit : fa un viatge a Holanda, d'on
descriu l'art cristiá modem.
Un pot aprendre belles lliçons d'Holanda, com
d'algunS altres paisos, per exemple, a la Suissa fran
cesa, on s'hart aixecat delicioses esglésies plenes d'o

riginalitat.
Holanda compta amb grans arquitectes «civils.)
i «religiosos» ; té grans artistes per a la vidrieria
per al rnosaic ; és un deis indrets elegits Per l'arqui
tectura moderna. Monsenyor Lotthé ha ressenyat be
llament, en aquest llibre, el que fa interessants les
noves esglésies, que són molt numeroses a Holanda,
la seva sobrietat melodiosa el seu sentit práctic i la
seva «obediéncia a la
(en ço que fa referén
cia a la circulació i a la visualitat, l'abséncia de co
lumnes, cosa que no és necessária amb la técnica
moderna), l'horror a la ficció amb l'ús deis materials
al natural ; la bellesa cercada en Phármonia de les
línies i dels volums de plens i buits, sense excloure
la pintura i l'esculptura allá ,on són necessáries:
Aquí es poden admirar les lleis de l'estética moder
na més sanes. Monsenyor Lotthé admira també les
constrticcions modernes de carácter civil, i demana
que hom es preocupi de contemplar l'obra deis artis
tes moderns amb sinceritat i amb simpatia, en comp
tes d'admirar solament aquelles formes a les quals
els nostres ulls estan acostumats de tota la vida.

fundó»

interessant d'observar com en els paYsos on
força católica creadora, filia de viure amb
intensitat la vida católica, Sorgeixen un art cris
tiá, que és alguna' cosa ,més que una «aplicació
cubista», i una literatura amarada d'espiritualitat.
Aquest és el cas d'Holanda, amb minoria católica;
aquest és el cas de tota la Suissa, on, d'uns vint-i
cinc anys ençá, el catolicisme es desplega d'una ma
nera meravellosa ; aquest és el cas de l'Alemanya
d'énça del «Kulturkampf» fins a l'adveniment del
nácinalsocialisme, i aquest és el caire que té el ca
tolicisme francés, que irradia arreu d'el món des
d'aquell fogar del convent deis Carmelitans, on re
Posen les relíquies d'innombrables mártirs de la re
volució francesa.
s

hi ha

una
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El II Congrés Internacional de Metges Católics.
Del dia 28 de maig al 2 de juny del 1936 tindrá
lloc, a Viena, el II Congrés de Metges Católics. El
—

primer congrés

va

celebrar-se

a

Brusselles,

en

•:*

1935,

manifestació esclatant de la cohesió que
arreu del món les societats de Sant L,luc.
El Congrés de Viena s'ocupará sobretot de qües
tions d'eugenésia i d'esterilització i de l'assisténcia
medical en les missions. Es prepara un estatut inter
nacional per a la collaboració de les societats medi
cals de carácter nacional, i el sett estudi será sotmés

i fou
tenen

a

una

l'assetnblea.

Lliçons d'Holanda.

E. Lotthé, professor del
Seminari major de Lila, acaba de publicar un inte
ressant llibre, titulat «Chartne et Lumiére des Pays
Bas», on es ressenyen les impressions d'un viatge a
Holanda. «Tota vegada que mis interesseu per l'art
cristiá —Ii deja un amic jove
handeu de visitar

L.

Auto-Electricidad

—

S. A.

41*
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Paul Bourget i el Catolicisme.
Sota el signe.
que ha servit de motiu a les activitats del Cardenal
A. Baudrillart : informar el pensament modern de
vida católica, s'ha produit, a Franca, en els darrers

temps,

católica -formidable. Bis católica
sobretot la clérecia, no han perdonat sa
crificis per crear una alta cultura que irradiéa ea,
tolicitat i simpatia. Bis católics francesos, amarats
de patriotisme viscit, s'han preocupat poc d'acon
seguir tina «oficialitat». Han .maldat per una escala
una reacció

francesos,

lliure

sana i

poderosa,

davant la

qual

capi

han de

tular les institucions oficials. L,a universitat lliure
católica está en plena florida ; ixen de les seves aules
els millors investigadors i els millors, iécnics, i en
cara té forces per plasmar eacriptors de gran tremp,
com Maritain, Bloy, Mattriac..
En la circumstáncia de la mort de P. ,Bourget,
La Pie Calholique recorda com el gran novellista ha
fet homenatge a' aquesta renovad() espiritual fran
cesa publicant un article en l'avinentesa del citi
qu.antenari de la fundació de les universitats cató
ligues. Heu's ací com la susdita revista- recorda la
seva relació ami) els católica Militants de n'anea :
((Pela temps que L. Bourget freqüentava la casa
Blond Gay guau encara estava 'a la placa de Sant
Sulpici. Bremont, gran atine de Bourget, del qual
havia estat elector' a l'Academia, pensava publicar
una selecció deis escrits del gran novellista, com ha
havia fet per Maurici Barrés.
Bourget anava a la casa Blond Gay i parlava
amicalment deis temes més diversos. Es aquí on es
va documentar per al tema d'una de les seves mes
grans obres, pela passatges de la Sagrada Escriptura
que compareixen en son «Démon du Midi».
111

Moviment Social
en política.
Fa uns anys que,
ocasió d' una forta agitació política, deixávem
áentix des de CATALIJNYA SOCIAL la veu autoritzada
del Canonge E. Magnin i la seva doctrina era dia
cutida vivament. Avui, que ens trobem altra vegada
davant d'apassionades disputes, ens plan invitar els
lectora a qué escoltin la veu autoritzada d'aquesta
autoritat, i ho fem traduint un article titulat «L'es
perit cristiá en política, aparegut en La Vie Catho
ligue del 28 de desembre del 1935.
«Hi ha una moral que s'imposa a la vida pública,
com una moral que s'imposa a la vida privada ; per
qué l'home és un ésser dotat de eonseiéncia en toies
les seves actuacions. Com no es Pot separar de la
seva ombra, no es pot separar de la seva aniMa, adés
luan fa política, o hé en ocupar-se del compliment
deis seus deures individuals, familiars o profes
sionals.
Demés, per ala cristians, no hi ha altra moral que
la de l'Evangeli; .de tal manera, que, en totes les
nostres activitats, la caritat del Crist ha de seguir
nos amb les seves exigéncies : «Chantas Clzristi ur
get nos»,
Heu's ací la veritat primordial que inspira tota
l'obra que M. D. Lallement, professor de l'Institut
Católic de París, intitula «Principes catholiques d'ac
tion civique» (París, Desclé, 1935). La competencia
teológica i sociológica de l'autor bastaria per ella
sola per a recomanar les aplicacions que fa d'aquesta
veritat. Peró el que dóna una autoritat particular a
les seves conclusions és el fet de qué les estableix,

L'espera cristiá

—

en

per una part, tot seguint les ensenyances dels Papes
de la nostra época, des de Pius IX a Pius XI, i, per
perqué el seu catecisme sobre l'acció
altra
cíviva
el seu libre está redactat en forma de pre
,respostes
ha estat escrit per manament
guntes i

banda,

Advertiment als subscriptors

—

--

de Barcelona

deis Arquebisbes
de la Conferencia deis Cardenals
de Franpa, i ha estat aprovat per la mateiXa.
Es tracta, per tant, d'un llibre que conté l'ense
nyanpa oficial de l'Església, no pas donada directa
ment pels que la governen, peró sí reproduida per un
autor que s'hi ha unit estretament, sense cap consi
deració de partit, i que cedeix, la majoria de vegades,
la paraula als mateixos Pontífexs, deis quals ehl ens
tramet les nipona. En l'index del llibre del professor
Liallement trobem enunciades les qüestions : l'Es,
glésia i la política la fundó que correspon a l'Es
tat ; l'autoritat, la qüestió escolar, la política eco
nómica, la política exterior i colonial, el dret de

::

de gener es
passará a cobrar la subscripció
d'enguany. Preguem als subs
criptors que ens donin les rna
jors facilitats per la continuació
de Catalunya Social. Amb tot
i donar més articles i informa
ció que les revistes similars
que tenen un preu doblat, no
hern volgut modificar el preu
Durant el

mes

d'abonament.
També agrairíem que cada

subscriptor

es

vot, els partits política.; els régims política, el recurs
la forpa, etc. Notarem simplement, a títol d'exem
pies, algunes directrius d'una oportunitat particular:
«En cas de vot. Segons guinea regles s'han d'escollir
els candidata ? Quan un excellent candidat té proba
bilitats reals de reeixir, s'ha de votar per eh. Peró
a

1:

fes el deure de

subscriptor

portar-nos

un

D'aquesta

manera

nou.

seria
possible d'introduir reformes a
Catalunya Social.
ens

•:*

si el

seu

fracás és moralment cert, s'lla de procurar

que renuncii a la candidatura. Votar per un candidat
meuys dolent (s'entén quan cap d'ella no .és bo) no
és procurar un mal ; és procurar un bé».
Que el jovent es recordi que és a l'edat d'adqui

rir la formació religiosa, intellectual, económica i
social, que solament ella li permetrá, en la madu
resa, llenpar-se a una acció política útil. Que es
guardi de formes d'actuació política sorolloses i
violentes per les quals se la vol arrossegar tot seguit

60
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política amb detriment d'aquesta formació só
(Cal només veure les organitzacions polítiques

escolars que han fet i fan malbé la nostra joventut.)
«ns possible substituir l'autoritat establerta per tal
de reprimir la sedició provinent deis elements del
desordre ? s cosa que sol incumbeix als poders pú
blics el fer regnar la pau entre els ciutadans. Si agru
pacions particulars emprenen la resisténcia a altres
grups que posen en perill l'ordre social, fora deis
casos de defensa legítima i immediata, s'implantaria
immediatament la guerra civil-.
Prendre sota la própia responsabilitat la resistén
cia contra els pertorbadors solament és legítim quan
el govern ha desaparegut de fet i en vistes al resta
bliment més rápid possible del non govern que fará
respectar l'ordre.
Emper6 més que no pas les prescripcions par
ticulars que poden ésser tan sávies que es vulgui, el
que més interessa és l'esperit que anima l'obra del
professor 14allement. I revelant aquest, ha escrit en
la conclusió : «Els vertaders fidels en la mesura que
és necessária que collaborin personalment amb els
partits polítics, pel damunt de tot, es preocupen de
tres coses :
I.' Ells no s'inscriuen als partits d'homes apas
sionats que es deixen guiar més pels seus interessos
particulars que pel bé comú.
2.1 Conserven i fan augmentar la seva própia
vida sobrenatural, procuren la seva irradiació en un

apostolat disciplinat ; perqué és impossible el preten
dre que Crist regni més en la ciutat, si no és busca,
costi el que costi, que regni en un mateix i en les
animes.
En l'acció cívica i política mateixa, i fins i
les resisténcies i en les imites que intervenen,
donen proves d'un ardent espera de justícia envers
tothom i, d'una manera especial, envers els pobres
i els febles. Estan posseits d'una afe'cció fraternal
que no es limita a certs sentiments d'hurnanitat abs
tractes, es tradueix en una actitud de benvolença
i de bondat fins i tot amb els que es veuen obligats
a combatre. En fi, posen a la práctica una caritat
ardent i operant per la qual el regne d'una pan ac
tiva en la societat temporal és un aspecte de la bon
dat divina i de la unió de les criatures amb Déu.

3."

tot

en

-
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lo entre les esquerres de to burgés, puix tot i la seva
suavitat de forma, conté una enormitat de principis
tots ells a ProPdsit per a. destruir les bases de la so
cietat. Des de l'atac a. les senténcies deis tribunals
de justicia, la revisió de les quali demana, en gran
part, fins a la intervenció en els cabals de les Caixes
d'estalvi i repartiment de la terra, tots els gérmens
de destrucció es contenen en el desgraciat document
que, per altre costal, constitueix una mena. de nata
de coses a fer, que el sol intent de posar-les en prac
tica hauria de donar feina per a moltes generacions

espanyols.
Demés, qué pot significar un document en qué,
com a bandera electoral, es separen las solucions so
cialistes de les altres, per acabar amb el fet de que
les signatures que surten al peu del mateix sumin
la m.ajor Part de les deis dissidents dels manifestants2
No constitueix aixa un engany realitzat de cara a
l'opinió pública i comptant prhiament amb
fabetisme deis pro Pis ciutadans a qui es dirigeix el
manifest? Si els que el signen no estan conformes
amb les seves solucions, dones el ,manifest va dient
semPre que cortes solucions socialistes no queden
admeses, qué vol dir el manifest? 1 aquests que no
hi estan conformes, per qué el signen, dones?
Una sola cosa es veu clara a través de les seves
ratlles de mala prosa: la de trobar un llaç d'unió en
tre esquerran s, socialistes i comunistes, 'tal d'unió
que, Per aura Part, no es volia que los massa fort ni
detonant, car l'ambient electoral es mostra franca
ment contrari als extremistes esquerrans'i socialis
tes. I així s'ha volgut salvar la. situació i s'ha volgut
enganyar els qui no es troben conformes amb el
Pacte, que són molts milers d'esquerrans que mai
Per mai no han volgut atacar el propi patrimoni ni
desconlixer certes bases de conservació de la vida
social el desconeixement de les quals suposa aquell

pacte.

Transaccions, dilacions, diferéncies, etc., són
mals consellers per a realitzar una obra en comú.
I, així, és evident que comença malament la huila
electoral esquerrana.
Deixem aquest assumPte, que ja prou feina, i
mala de fer, deu donar als Pobres dirigents d'aquest
grup inconnex, en el qual s'hi comprenen des de
milionaris com el senyor Sunyol i Garriga, jyer
exemPle, fins als revolueionaris más descastats en
tre tots el de casa nostra. Qui podra lligar un con
glomerat semblant?

Crónica de la Setrnana
Ha estat ja llen
El manifest de les esquerres.
çat al carrer el manifest, rePetidament anunciat, de
—

la coalició esquerrano-socialista i comunista. I ha
estat tan dissortat, que des de la seva aParició ha
tingut ja la conseqiiIncia de seParar del grup coali
gat un horno de tant de prestigi com el Sr. Sanchez
Roman, que de cap manera no j'odia figurar al cos
tal deis comunistes ni dels socialistes de Largo Ca
ballero, ja que era aquesta una mala comPanyia per
a un advocat que defensa els interessos deis grans
caPitalistes espanyols davant els Tribunals de jus
tícia.
El document-manifest no ha provocat entusiasme
de caP mena. No podio, provocar-lo entre els socia
listes i comunistes, car en realitat no conté conceP
tes verinosos ni frases efectistes, única monja d'a
quests esperits desorbitats; i menys Podict provocar

Els pactes entre les dretes.
Vam comen çar ma
lament la setmana última en aquest Punt. Les dre
tes, sobretot Ceda i monarquics, no s'acabaven d'en
tendre. El nombre de candidats de cada partit com
titu'ia la ciificultat maxima per arribar a un acord;
uns estiraven per un cantó, i els altres ho feien en
sentit centran. Sortosament, l'asPecte de les coses
ha canviat, i ara sembla que es deixa en relativa
ilibertat els agrupaments provincials per arribar a
les intetligéncies que cada districte exigeixi segons
ramPlaria de les foscos que predominin en els ma
teixos. Ho trobem molt encertat; i ha estat tan evi
dent l'encert craquesta solució, que ja, a hores
d'ara, es tenen un bon nombre de candidatures for
mados arreu de la Península., amb els Pactes i nom
bre de candidats de cada partit que arreu han estat
—

acceptats.
Encara hi ha llocs on la manca d'inte•ligéncia
segueix, sobretot Perqué molts agruPaments de força
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carrec de la necessitat de cedir
a más
i pretenen que es campa amb
ells en les respectives candidatures. Cal tenir en
compte que ens trobem en moments transcendentals
i que cal sacrificar els suposats interessos de partit
davant els interessos generals de la Patria. És d'es
Perar que eltemPs que encara manca fins el dia
d'eleccions fara a tots sospesar les conseqübncies de
qualsevol candidatura entreba,ncadora, i que tots
sabran adoptar l'actitud cívica convenient al gran

fan prou
alts ititeressos

Petita

no es

triomf de dretes

molt,

que

es

veu

imminent

treballant

d'EsPanya.
A Catalunya, la unió es troba jeta, i es va perfi
lant, en, tots els districtes electorals forans. 1 al mo
ment d'escriure aquestes ratlles, dita unió s'esta tre
ballant a Barcelona-ciutat i Barcelona-provincia.
Déu faci que, quan aquestes ratlles arribin a la vista
del lector, la dita unió sigui un jet satisfactori per
a tots
en aquests dos districtes, única manera de
Poder cantar victbria el dia (6 de febrer d'enguany.
El partit polític de la nostra terra que tren qués les
aixb si

—

arreu

Possibilitats

de dita unió hauria de restar a la ?lista
negra deis catblics del País, i no és de creure que
cap cr ells s'avingui a carregar amb aquesta tremen

da

res

Ponsabilitat.

Déu jara que el seny s'imPosi a tots, bo i esde
venint més simpatics a l'oPinió aquells partits que
hauran portal a caP un inajor sacrifici davant el
bé comú.
Encara que tradi
L'actitud d'Acció Catalana.
eionalment adherit aquest Petit Partit als rengles de
—

les esquerres, hi havia, ara, una certa curiositat per
saber quina decisió prendria el mateix davant les
Praxintes eleccions. L'extremisme de les esquerres,
el jet de la seva unió amb socialistes, comunistes,
sindicalistes, etc., havien jet concebre a molts este
rits la Possibilitat que la gent de La Publicitat reco

brarien el sentit pairal, que han tingut tan Perdut
durant els últims anys, i donarien mostra de la seva
catalanitat

en la lluita electoral vinent.
A aquest efecte, el Consell Directiu del partit es
reuní a Barcelona, diumenge pa,ssat, 19 del corrent.
T Per unanimitat acorda seguir en la seva equivoca

da

actuació,

femisme

unint-se

a

les esquerres,

sense

altre

eu

unes
un Petit manifest i
conclusions en les (,uals sembla voler allunyar-se,
com a cosa
accOssbril, el jet de la unió amb els que
ells denominen, amb hipocresia, pa,rats obreristés i

que

que el de
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aquesta gent s'aixoplugui sota els plecs d'una
bandera esquerrana. L'egoisme d'uns quants

insta
llocs

i de conservar el nom del partit
és ciar, car les forces fa molt
temPs que les han perdut) jara que alguns catalans
milionaris votin els comunistes, i que molts que en
cara es diuen catblics i adhuc Pertanyen a certes
associacions Pietoses hagin de votar noms de comu
nistes destacats i d'extremistes antisocials. Veurem
com se'n surten tots aquests. L'única cosa odiosa és
que aixb es vulgui tapar hipacritament amb la ban
dera de Catalunya, quan es tracto Precisament de la
manifestació más anticatalana que s'hagi Prodtat
mai a. la nostra terra.

rePresentació
(només el nom,
de

Ha estal suficient que
Altre cop els atemptats.
garanties
constitucionals
la
susPensió
de
les
s'alcés.
i es reobrissin cenes societats anomenacles sindicals,
Perqub la sang tornés a tacar els nostres carrers,
Prodtada Per atemptats deis qualificats de cara cter
social. Obrers pacífics han caigut sota el Plom ho
micida; la Guardia Civil ha tingut algunes víctimes
arreu de la Península; uns atracaments han donat el
to a la nova etapa, i Déu faai quo el camí no con
tinuii
només Per aquest conjunt de crimi
fills
de
la Propaganda extremista que arriba
nals,
a fer confondre el crirn amb certes equ,ivocades rei
—

vindicacions socials.
El Govern es proPosa mantenir ferm el PrinciPi
d'autoritat, i fa el que Pot en aquest sentit. Perb,
com ho Podra aconseguir amb aquest continuat tei
xir i desteixir de la vida pública, que un dio estreny
els ressorts del Poder, i un altre dia els afluixa, fins
extrems inversemblants2 Demás, com Poden tornar
la legalitat coles societats els components de les
quals havien delinquit i que l'orientació llur, sege
llada Per una tragica h,istbria, no és altra que la del
a

crim i la violIncia?
Sembla que la salut del Poble hauria d'ésser el
primer fonament de tata acció de govern. Perb, en
tre nosalires, la llibertat sovint esdevé Ilibertinat
ge, i aquells que un dia es consideren anorreats, no
triguen a sortir altra vegada del cau, a, reclamar una
legalitat que han trePitjat, i apiojitar tota ocasió Per
conti
a tornar a la vio, del t.rim más afrós. Podem
nuar molt de temPs per aquesta vio d'alts i baixos,
en aquest Punt de la salut Pública, Primera demos
tració del dret a la vida de tots els pobles normal
ment constitu'its?

són altres que els d'un extremisme antiso
auanhom saP que són Precisament aquests agru
Pamertts extremistes els que han de donar el ta a la
no

<1.

candidatura esquerrana.
ns ben ciar que els arbres cauen del costat caP
On es
decanten. I aquesta gent d'Acció Catalana fa
anys la que es
decanten netament a l'esquerra, i han
hagut de caure, tristament, del mateix costat. El
que no es Pot afirmar, com ells ho fan, és que aquest
esquerrisme s'aixoPlugui Precisament sota la ban
dera de Catalunya, ja que Catalunya haurd de con
siderar enemics seus ben destacats tots aquells agru

Paments que proclamin el comunisme, la persecucM
l'esperit cris tia del país, i altres extrems.

a

ComPrenem,

per la forect deis antecedents, quc
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La Biblia..

Versjó deis

textos

originals i Comentari;

pels nionjos de Montserrat, XIII. Isaia.1 (I. Ca
1- XXXIX). Per Dom RAMIR AUG11.
nestir de Montserrat. 1935.

pítols.

Al •principi del passat Aclyent, a pritners dé de
setnbre, arriba a les nieves mans aquest nou volinn
de la ja famosa Biblia montserratina,, volum que
augmenta el valor i el mérit de l'esmentadá publica
ció, tan admirada per catalans i no catalans, a,Es

l'estranger.
auguri, fou i bella coinciclénda l'aparició
d'aquest volum isaiá al -temps precisament que la
sagrada Liturgia posa a la nóstra consideració él text
sagrat del príncep deis profetes, tant o más interes
sant que qualsevol altre llibre del Testatnent Antic.
Aquest volum -conté només la primera part deis es
crits d'Isaias, o sia, des del capítol, I al XXXIX, i
panya i
Bon

.

a,

•

.

•altre volum la part segona.
el volum amb una Introducció als Pro
fetes en general, en, la qual són objecte,de particular
estudi : els diversos noms amb qué són coneguts en
la •Bíblia els qui exereiren el ministeri profétic ; llur
vocació i missió ; llur, inspiració ; manera de .pro
Mulgal llurs revelacions ; l'obra deis profetes ; dis
tinci6 entre els vertaders i els falsos ; classificadó.
deis primers ; compilació de llurs escrits ; interpre
punts tots ben
tad() i compliment de les profecies
intportants, tractats amb relativa amplitud i amb
solidesa de criteri,- de granutilitat per a «la deguda
irntelligéncia deis textos profétics de la Biblia.
resta per

a •un

Comenea

.

Ve, després,

una

breu Introducció sobre -Isaias,

de les seves dades,biográ
fiques, del conjunt históric de la seva activitat pro
fética, que permet apreciar convenientment la posi
ció i.el mérit del gran profeta ; tracta també del re
culi o de la composició del seu llibre, de la divísió,
pla i• autenticitat del mateix. ,ts remarcable, en -par
ticular, la defensa de l'autenticitat de la Segona part
que tracta

del

seu

nom,

del llibre d'Isalas contra les impugnacións de Molts
crítics independents i racionalistes noderns.
La Versió és feta seguint el text original hebreu,
posant-hi al costat, com sempre, el text de la versió
llatina Vulgata, cosa que considerem ben oportuna,
tant Per ésser el text declarat autIntic per l'EIgl&
sia, i el més conegut, com també perqué ressurt així,
indirectament, la Seva conformitat substancial amb
él text original. Té aquesta versi6 catalana el mérit
especial de tenir en compte, sempre que és Possible,
la métrica del text original hebren ; peró aix6 com
Porta sovint, potser massa, l'haver de sacrificar o
modificar el text }lebrel-1 actual, en atenció a la teo
ría métrica. suposada. s freqüent la suposició d'ad
dicions, supressions i correccions de paraules, con)
tanihé d'interpolacions i glosses' de frases senceres,
per la sola raó d'exigir-ho la diferincia de ritme,
d'estil, d'imatges, etc. ; per bé que, de vegades,
nontés s'indica com a conjectura admissible i ami)
qualque salvetat, com la de la pág. 96 «suprimir
(el mateix podriem dir de l'afegir) paraules per ob
tenir un nombre d'accents volgut, és massa,arriscat

subjectiu, si Jtom no pot ulduir arguments eleinés
forea». Cal fer constar que l'autor de la versi6, tot

111111117

ésser. bastant propens a fer concessions més o rnenys
raónables, seguint l'exernple de diverlos autors mo
derns, sap mantenir-se, penN, en la mesura i pm
déncia, degudes, sense sacrificar ntai cap text subs
tancial, ans fent-ne una defensa brillant, quan el
cas de discussió es presenta.
Em plan manifestar la satisfaceió que m'ha cau
sat la general coincidéncia d'eixa Versió amb la que
tinc ja impresa per a la Versió editada pel «Foment
de Píetat», i que está a pnnt de sortir en el volum V,
d'imminent publicaci6 ; les discrepáncies s6n més de
forma que de fons, fora d'algnns punts en qué opi
nent
diversament, dintre les distintes opinions ad
i

missibles,.

com és natural.
Si és meritória la Versió del P. Augé, més ho és
encara la seva anotad& Les notes d'aquest volum
montserratí són en general abundoses i sumatnent
erudites ; algunes intelligibles només per als ver
sats en aquests estudis, pen5 totes discretes i opor

En llegir tantes notes histbriques, geográfi
ques, critiques i exegétiques, el lector no sois s'as
sabenta del perqué de la versió proposada, aus. tam
bé per qué són refusades altres versions que suposen
conjectures i tendlncies reprovables. L'autor proce
deix amb seny i cautela remarcábles ; per?), aixf i
tot, és Possible que deixi qualqué vegada una im
pressió una mica descoratjadora a qui no tingui la
preparació convenient per a fer-se cárrec de l'abast
dé certes concessions fetes per l'autor. És, aquest,
lloable especialrnent per la fermesa i solidesa ami)
qué sosté l'autenticitat i la recta interpretació deis
textós. básics, com també per l'enginy amb qué
tracta,de datar els diversos vatipinis que en el ,text
tunes.

presentant-se.

van

rj.:S beri plaent poder comprovar l'abséncia, d'errades en aqttest volum. Únicament sembla poc ciar eo

.és dit,. en la pág. 57, ratlles 6 i io, referent a
Asdod ;' puix qui no sabés que es tracta d'una ciu
que

no dé cap persona, pel text sol no sabría qué
pensar-ne. 'Perd és ab«) tan poca cosa, que ni .cal
dria esmentar-ho, ans serveix per apreciar millor
el mérit d'aquesta obra, per la qual nováment felici
ten) els monjos de Móntserrat, i en particular l'autor
d'aquest volum, tot desitjant i esperant veure aviat
el complement de la segona part.

tat i

Vic, 16

gener del

1936.

PIIRE

POUS, Can onge

Leel(,pal

*.1

Ja

sou

subscritors
de

CATALUNYA SOCIAL?
•••

T

y

1,UN

A

A

S

A

CI

O

63

L

."%«"""..«".%%%%""".%":""."1".`"""1"1".WVI:V.INV•"%.":"%""%%"."1"1".".%"."."."."."."."."1"".""%""'""

BIBLIOGRÁFIQUES

NOVETATS

L'IDEAL LLLBRE D'ANAR

A MISSA

MISSAI DEIS DIUMENOES 1 FESTES
L'ebra consta de tres parts, cadascuna amb numeració própia. Primera: Misses deis
Diumenges; Segona: Ordlnari de la Missa i Misses genériques; Tercera: Misses de les
Pestes. Repareu la facilitat que aquesta distribució ofereix per trobar de st guida la missa
que calgui. Demés, la inclusió de Misses genériques i Missa de difunta fa que, en celta
manera, aquest MISSAL es converteixi en Missal dinri. Rrecedeix i segueix l'Ordinari de
la Missa una utilissima Preparacid i Acció de gtácies litúrgica. 1-li ha en la tercera part
les misses de totes les festes de precepte, les d'aquelles que poden substituir la Missa
dan diumenge quan s'hi escauen i, a mes a mes, alguna altra per especial devoció.
Enquadernat

en tela, 6 ptes.;
en pegamoid i
centella daurats, 9 ptes.; en pell badana, cen
tella vermells, 10 pts.; en pell badana, centella
daurats, 12 ptes.; en pell xagrí-luxe, centella
dattrats, 16 ptes,
de más de 700 págs. Requadrat amb yermen
dues tintes. Enquadertzació en tela fosca i amb

PREUS:

Un

!libre

tirat

a

planxa

L'obra clássica

Introducció

de la

a la

~rada.

pietat católica

vida devota de St. Francesc de Sales

Traducció catalana de Mn. ANTONI FERRER, Prev.
Aquest !libre immortal, cisell suavíssim i eficaç per a esculturar en cada ánima que
el llegeix 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 tlergua ca
talana fa que la doctrina completa i serena que el sant autor de l'obra dóna
sigui tramesa als lectora catalana amb la mes pura i gustosa diefanitat.
400 páglnes de text. En rtístega, 3 pessetes. En tela, 4,50 pessetes.

a

Filotea

Als mateixos preus hí ha

11111111111111~~~.....—

a la vida devota de Sant Francesc de Sales per a la joventut
Aquesta edició, corn indica l'afegiment al Mol, és especialment indicada per a pro
porcionar a les animes, des de la primera jovenesa, tot el que els Os convenient.

Introducció

Un

llibre de meditacions

non

JESUCRIST, LLUM
Meditacions per
Escrítes
És indubitable

en

qualre

que les animes

L'ÁNIMA

DE

cada dia de

a

l'any

volums per Mn ANTONI
no

neófites

en

les

coses

de

FERRER,

l'esperit,

van

Prev.

assaonant

mes Ilur vida sobrenatural amb la regor fecundant i endolcidora de la litúrgia
assimilable. L'estructura de l'any litúrgic és seguida per elles ernb enlodó confor
suggestiu i saludable de les diferents temporades litúrgiques.
tant i viuen l'ambient
El primer volum compren les temporades d'Advent,
Nadal i Septuagésima. Oportunament sortirá el segon,
corresponent a Quaresma i Pesque, i el tercer i quart,
propia del temps de Pentecostés.
Volum1. 370 págs. En rus lega, 2,50 ples,; en tela, 4 ptes.
cada

die

viva i

TERCER

VOLUM

Meditacions

DE

afectives i

práctiques
Pel

sobre

l'Evangeli

Canonqe BEAUDENOM

No cal fer d'aquest llibre cap nava lloança, perqué la publicació dels dos volums an
teriors l'ha fet coneixer i estimar com se mereix de totes lea animes devotes que gusten
d'assaborir cada dia mea la substancia vital inesgotable continguda en el Sant Evangeli,
don tan ben extreta és pel Canonge Beatidenom, que en aquestes Meditacions la peix

delicadament ala

esperita

que se'n mostren

dalerosos,

414 pagines nitidissimament impreses en excetlent paper atnh frisos i colofons. En
rustega, 3 ptes. En lela, 4,50 ptes. També n'id ha d'enquadernats en pell a 8, 10 !15 pies.
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UN COSTIPAT NO
ES UNA MALALTIA
GREU
es

suficient

molest,

O

C

privar-lo

nens

d'assistir

a

les

exterior
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Si vosté es bronquí
tic, al sentir els primers

frets,

pren-

gui

diáriament
una cullerada de
l'acreditat

AIXAROP

PUIG
passará

un

bon

hivern

I,

A

deis

a

seves

I

CUIDI ELS
COSTIPATS

peró, per

ocupacíons i l'expo
sa
a
mals pítjors.

1

S

ment,
amb la
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PUIG
l'acció de la qual
dona sempre
excelient re
sultat.
Es ven en
les millors
Farmácíes

Fidel

Rodríguez.
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