CATALUNYA
J.)

C .11

Organ
Any

XV. Núm.

d'ACCIO

SOCIAL POPULAR

IL,.¦

753-Un any, 12

ptes.

—

Núm. solt, 25 cts.

7 març 1936

_

PUBLICACIÓ
SETNI

Redacció 1 Administració
Carrer del Pi, 12, principal

ANAL

El

períll

Fins fa Poc temPs, el comunisme havia arrelat
Poc al nostre país. Hom deja que el comunisme era

incompatible

amb la nos tra esPiritualitat, que jamai
la nostra psieologia,
individualista abans que tot,
no en s
portaria al comunisme, etc. I amb aquests

quedavem

tots satisfets.
organitzacions internacionals co
niunistes, estimulades i dirigides de Rússia estant,
feien la seva feina, mansa i tranquila. Ja en rúltim
Congrés del Kommintern es digué que Espanya es
trobava preParada Per a rabrivada comunista, i que
ealia aprofitar çl mpment Per a la iimPlantació del
Tot i aixd, emPortats nosaltres per un opti
mime bon xic illusori, no els concedíem massa im
Portancia, i qui sap si algun esperit optimista del
/249stro País havia fins i tot arribat a somniar la Pos
sibilitat de raPlicació de la llei de convivIncia amb
la gen del Socors Roig Internacional!
ens

Mentrestant, les

De cop, perb,

han

vingut les

eleccions

últimes;

han sortit triomfants catorze DiPutats comunistes;
heln vist envcats els carrers i places de Barcelona
Per

una munió

Pancartes
al

bell mig

de gent

ftmb

braçal yermen,

i les

comunistes han donat una nota de sang

Laietana, mentre a Madrid es
ce/ebrama un mítíng gra,ndifss per a glorificar les
victimes (?) de, la repressió octubrista, figurant a
14
Presid?ncia de Pacte, segons l'ha dit, els qui
acciren els Germans de la Doctrina Cristiana, ma,r
tirs caiguts a Turon,
durant la revolta asturiana.
I tet
aixc), organitzat pel Socors Roig Internacional,
que

a

de la Via

s'emporta

les

inasses.

El socialismo esPanyol,
per l'altre costat, mostra

l'exterior
ci

la Plaga

de les

voier excloure dels

divisions, arribant
rengles honres d'un

seves
seus

Teléfon 21160
BARCELONA

comunista
socialisme intelligent,

Besteiro,

com

vegada, més prbxima, l'hora, de

i

es

veu

cada

la divisió socialista.

Provocada per qui? Pels comunistes, que, emPoriant

socialista, fan córrer el Perill als extre
mistes del socialisme, con', Largo Caballero i alises,
de quedar-se sense seguidors, i davant d'aquesta
Possibilitat es desplacen cada vegada més cal, a l'ex
trem, i s Probable que l'ala esquerra del socialisme
hauret d'arribar, d'ad a Poc temPs, al comunismo
se

la

massa

més estrident.
A mas, el pacte franço-sovihtic, signat suara,
deixal el comunismo de la U. R. S. S. en Plena lli
bertat per actuar a França; i el País vel, en les elec
cions

immediates,

s'haura de

trabar, pro bablement,

augmentada en ProPorcions invetsemblants la Pro
Paganda comunista, amb la sorpresa en que) ens hem
trobat nosaltres respecte al nombre de candidats

co

munistes triomfants. I aquesta facilitat pie mpvi
ments en la República francesa, combinada amb la
tolerancia que s'ha de suposar en el Govern actual

República espan yola respecte als seus aliats
período
electoral, els comunistes, quina persPee
del
de la

Uva

ens

crea a

nosaltres davant l'augment de }orces

de l'exIrcit vermell

a casa

nostra?

comunismo, com a sistema de govern i de
rgim social i polític, sera o no Possible al nostre
país. El que ningú no clubta' que sigui possible, i
fins i tot Probable, si les coses segueixen per aquest
camí, és un enorme daltabaix Provocat sota el-,áigne
de la falç i el martell.
Heu's aci el Perill immediat, davant el que cal
prendre les Posicions de defensa sócial i Política
El

que aconsellin les circumstancies i la necessitat do

viure de la nostra societat,
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Fantasíes evangélíques

SO

Déu us empari, bona dona; no portern eaP
de provisions ni cap moneda.
I ella respongué :
Sóc felic només que de, poder veure el vostre
Mestre. Benaventurats els que sempre aneo amb
EH i sentiu de 14 seva boca paraules de vic14 eterna.
Els vianants seguiren el seu camí, i Sora també,
a la quieta, a trenta passos de distáncia.
Quan arribaren a la falda del Tabor, deixaren
el camí i preng-ueren la drecera que -pujava al turó.
Arribats que foren dalt del pla, la lluna comeneava
o amagar-se darrera el perfil vorejat de pins de la
muntanya del Carrnel, mentre a l'horitzó de llevant
tot just apuntava la primera clarícia del crepuscle
matutí. Sora s'havia quedat amagada darrera una
mata de lentisc ; perd la va escometre el pensament
mena

Al Tabor
PER

Nalm

minava

veia,

a

era

tota

un

la

JORDI AIINAU

vilatge graciós i enlairat, que do
plana d'Esdrelon. D'allí estant es

l'Occiclent,

la

massa

negrosa del Carmel

san

tificat per Elias. Jesús, amb els seus deixebles,
trobava la vigília deis fets que anem a contar, i
abans de retirar-se tots a descansar els havia parlat
de la ruta que farien l'endemá cap a Tariquea, ciutat
de l'extremitat Sud de la mar de Tiberíades. Ell i els
tres apdstols preferits, Simó, loan i Jaume, sorti
rien, fose encara, i esperarien els altres a la falda
del Tabor, per seguir 'el camí projectat. Quan Jesús,
amb els tres deixebles, sortia de NaIm, la lluna no
s'havia post encara darrera el Carmel, i dava claror
al camí. A la sortida de la vila trobaven Sora, la
captaire, asseguda en una pedra, vora del camí, que
els donava el bou día.
La vida de la pobra captaire havia estat ben ple
na de tragédies. Vídua de ja feia vint anys, havia
perdut els seus tres fills, que ara podrien mantenir
la, i la seva fila casada havia marxat a Xipre amb
el seu marit. Estava sola, ben sola, i com que ja
passava de seixanta anys i no tenia bones sin6 les
carnes per caminar, ja en feia quatre o cinc que vivía
de les almoines que li dava la bona gent que es com
padia d'ella.
Sora havia conegut Jesús, i una vegada Ii havia
parlat per demanar-11 almoina, de passada contant-li
les seves trifulgues, i havia rehut d'ell un bocí de
pa i aquestes paraules que li havien semhlat inefa
blement dolces : «Benaventurats els pobres, perquI
d'ells és el regne deis cels». Aquestes paraules ha
vien fet una forta impressi6 al seu esperit, i de Ila
vors enea, guau Jesús s'acostava per aquelles terres,
ella el seguia de Euny ; mes no gosava molestar-lo.
Aixd va fer que fos testimoni de la resurrecci6 del
fill d'aquella vídua veina de NaIrn, al qual fou tret
del féretre, on el portaven a enterrar, per ésser tor
nat als braeos de la mare. Fou llavors que els ulls
,4e E van obrir d'una manera misteriosa, i va co
a veure en Jesús una persona sobrenatural,
i se li va despertar envers eh l una veritahle adoraci6,
que la impulsava a besar les seves petjades i els llocs
oh jesús havia posat les seves mans. Moltes vegades
havia parlat de jesús amb la vídua mare del noi res
suscitat, i ambdues bones dones havien arribat a
l'afirmació que mal Israel no havia vist un home com
aquell, i que ja no calia suspirar més per la vinguda
del Messies, perqué ja el tenien entre ells..
Quan Jesús, amb els tres deixebles, va passar per
d'avant de Sora, Sim6 s'hi acosiá per dir-li

menear

•

seu espionatge era una cosa reprobable, i ja
disposava a davallar del tur6, quan li semblá

que el
es

sentir

interna que li deja :
fas, de seguir Jesús ? Ets tan felie
de
veure ! Aviat marxará d'aquestes terres,
i potser no el tornarás a veure mai més. Déu t'ha
portat aquí ; dones queda-t'hi una altra estona. Pot
ser el sentirás parlar, i les paraules de vida que Ehl
digui, et seran de profit.
I obeint aquesta veu interna que ella no sabia
d'on venia, es va quedar a l'aguait.
Jesús i els deixebles que l'acompanyaven, des
prés d'haver-se bescanviat unes paraules que no
pogué entendre, es postraren a orar, els deixebles
una

veu

Quin
poder-lo
—

tots tres

mal

plegats,

i

Jesús,

a

poques passes

amagatall, es va postrar,
i la massa negrosa del Carmel, que ja havia engolit
la lluna, E va suggerir aquesta pregária
Pare Élias ! Quan vas fer reviure el fu de
la vídua de Sarepta, ella va conéixer en aixd que
tu eres un home de Déu, i que la paraula de Déu
estava en la teva boca (I) ; jo he vist que Jesús feia
la matejxa cosa amb el fill de la vídua de Naim, i
he vist també que Jesús tenia a la seva má el poder
de Déu. Pare Elias, fer-me conéixer qui és Jesús.
Aleant llavors el cap i mirant Jesús, el veié
transfigurar-se (2). La seva cara resplendia com el
sol, i els seus vestits éren blancs, am13 una mena de
neu lluminosa,
més blancs que no els podia fer
cap, blanquejador, i a la seva dreta i a la seva es
guerra aparegueren Moisés i Elias, qtti quedaren
També Sora,

en

el

seu

tots clarificats amb la claror que sortia de Jesús,
i ambdós E feren acatarnent, i amb aixd cor-npren
gué Sora que Jesús era rnés que Moisés 1 'més que
Elias, príncep de totes les nacíons 4 llum de tota
la hirmanitat. I va sentir com parlaven de la mort

Jerusalem. Velé també com Simó, Joan
Jame, que s'havien mig adormit, es despertaven

de Jesús
i

(I)
(2)
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enlluernats i admiraven la glória de Jesús. I va oir
Simó, engrescat per aquella aparici6 i sense
saber, el que es deja, parlava a Jesús :
Mestre ; aquí fa de bon estar ; quedem-nos-hi,
que nosaltres farem tres tendes, una per Vós, altra
per Moisés i altra per Elias...

S

O

I

—

mes

Sá

revinguda

tot

seguit, s'alçá

per

fugir,

i

comen

davallar la muntanya, tement que la reptessin
Per la seva gosadia ; peró les seves carnes estaven
CO/T1 segades, i no la podien
portar tan de pressa com
ella volia, i sovint s'havia d'apuntalar amb el bastó
que dula, per no caure. No havia avançat molt en
el seu camí, quan se sentiren, més lleugers que
ella,
COril davallaven Jesús i els
seus deixebles.
a

Ella

bessin

es va

; mes

separar del camí perqué no la retro
passar prop d'ella, pogué sentir que

en

el Mestre deja als deixebles :
I ara vosaltres, del que haveu vist, no en
digueu res a ningú fins que el Fill de l'home haurb
ressuscitat.
I Sim6 que fa :
Nosaltres, rai ; prou callarem ; per() allá, mig
amagada, veig la pobra Sora que es veu que ens
ha seguit les petjades, i
si ha vist alguna cosa, qui
saP si ella sabrá callar.
I Jesús digué a Sim6 :
Deixeu-la estar ; ella ja té qui li parla, i sap
el que ha de fer. L'Esperit Sant es deixa sentir
allá on vol.
Sora tingué treballs per arribar a la seva barraca,
a la
porta de NaIm. Ja sabia qui era Jesús. Ja Déu
havia escoltat la seva pregária, i sabia tot el que
volia saber. Després del que havia vist i sentit, la
seva vida ja no tenia objecte. S'estirá, tota aclapa
rada per les impressions, sobre la seva márfega de
Palla, plega les mans i aclucá els ulls a la claror i
la vida, tot dient :
Jesús, fu de Détr, tingueu pietat de mi.
—

—
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R. RUCABADO

No sé pas qué fer per a convertir les meves
ovelles
deja un rector de parróquia al sant model
de tots els rectors, Joan Baptista Vianney.
Tre
bailo per ells, els encomano a Déu, prego per ells,
i no milloren de vida i no vénen a resglésia —. El
servent de Déu Ii digué :
I dejuneu per ells a pa
i aigua i us apliqueu cilicis i us doneu
deixuplines
fins a la _sang ?
Oh! aixd no ho faig.-- respon
gué l'altre. I replicá el Sant Rector d'Ars : —Dones
si no dejuneu i no porteu cilici i no us deixuplineu
per les vostres ovelles, és com si no féssiu res. Aques
ta anécdota sempre em ve a la memória quan es par
la de les causes de l'apostasia del poble, de la per
dici6 del poble, en tantíssimes ocasions com aquesta
perdici6 i apostasia es manifesten triomfants, com
en els rnoments d'ara. El poble
s'ha perdut ; perd
el poble, ? era estimat ? Qui estimava més les seves
ovelles, d'aquells dos ministres de Déu ? No volem
pas treure mérit del primer, que sincerament treba
Haya i pregava ; perd és evident que l'amor del Rec
tor d'Ars per al ramat posat gota la seva cura i tu
tela era incomparablement més gran. Perqué ell
patia i es sacrificava per la seva filiada fas a l'he
roisme. Per aixó collí els resultats que coneixen els
qui saben la vida de l'exemplar apóstol, haver tornat
el lloc d'Ars, abans dissipat i distret, com tants al
tres, en un poble fervor-6s i tan devot, que no era
ja possible fer-hi balls, i on hagueren de plegar les
tavernes, i haver convertit, ultra el seu poblet, Inés
de 80.000 animes de tots els indrets de Françá.
Caldria que, en aquests moments, cadascú es fes
aquella reflexió. Qué has fet per a educar, per a
convertir el poble ? Qué has fet per aquest poble
que en una allau d'arrauxament, demostrativa de la
seva immensa crisi moral, es
llença a tots els ex
tremismes ? Coneretament, qué has fet tu- per als
obrers, l'actitud constant revolucionária deis quals
testifica la immensa necessitat moral que estan pa
tint, certament molt rnés viva i veritable que la ne
cessitat material i económica ? Molts deis que se'n
dolen i es planyen, podrien dir :
He
pregat, i no obtinc cap resultat— Si pregun
tessin a un de nosaltres :
Has dejunat per ells ;
t'has posat cilici i donat deixuplines fins a la sang ?
qué dina, qué diríem, qué diria jo, qué didem tots ?
Cadascú té oberts al davant seu els camins de
l'eficacia, camins promesos i beneits per Déu, al cap
davall deis quals hi ha la fecunditat, la benedicció,
fins el rniracle, garantit per Déu als posseidors d'una
fe sincera. Ah, peró aquests camins, malgrat que
són els camins de l'eficácia, són durs i punxeguts, i
hora hi deixa entre arcos troços de pell i sang. S6n
els camins deis grans sacrificis, els camins dels
grans heroisrnes, els camins del dejuni (i tantes abs
tinéncies i continéncies com caben en aquesta simple
virtut del dejuni), els camins del cilici i 2 deixu
plina. Són les vies de les grans penitancies, rnortifi
cacions, suplicis i persecticions voluntáriament so
fertes per amor de Déu i per amor del próxim, per
amor d'aquest Próxim dintre el qual hi ha el poble,
per amor d'aquest Próxim que comprén també els'
obrers.
Léon Harrnel, el gran patró model l'amo de
—

—

—

—

—
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I encara Simó volia dir més coses, quan eixí de
terra una onada de llum, que va tapar Jesús i els
dos profetes, i de dintre el núvol lluminós sortí una
veu que Sora va oir ben clara
:
Aquest és mon Fill estimadíssim ; escolteu-lo.
Sora caigué de cara a terra, tota plena de temor ;

A

Aiguanaf ( d'azahar ) 1 totes les altres
sigiles florete, sigiles de colénia, violeta,
quina (de riquíssims perfume). Esséncies
1 extractes de flore, plantes, fruites, etc.
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(fortifIcant vegetal del cabell)
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fábrica abnegat i sacrificat pels seus obrers, ense
nyador del camí, no solament acceptava per amor
als obrers totes les penalitats, contradiccions i ad
versitats que li tocaya patir en la seva vida i en. la
seva difícil i heroica missió, sin6 que encara dema
nava a Déu que li enviés noves penes per tal d'ofe
rir-les per a la salvaci6 deis seus obrers i de tots els
obrers en general. Un dia, anant en companyia del
gran católic i cavaller de la ciéncia social cristiana,
Marqués de La Tour du Fin La Charce, passant per
davant d'una església, Harmel va convidar a entrar
hi el seu company. S'agenollaren ambdós prop del
Santíssim,. i tot d'una el «Bon Pare», com Ii dejen al
patriarca de Le Val des Bois, es tragué una llibreta
Signeu aquí !
El qué?
i la presenté al marqués.
Signen que demanareu a Déu que us envil penes
per tal d'oferir-les a la salvació deis obrers. —Al no !,
contesté el marqués, excenent cristiá, perb que no
arribava, com el seu company, a les summitats de
l'heroisme.
De penes, ja en tinc prou amb les que
Déu m'envia !—. La Tour du Pin, ell mateix, ho
compta en les seves memóries, a honor del gran
patr6 i servent de Déu, com a testimoni del gran
amor, de la sobrenatural estimació que professava en
la
vers aquells que la Providéncia havia posat sota
veri
seva tutela económica i social, que aquest és el
table sentit de la paraula patronal. Molt gran, molt
excel•ent fou l'obra de Harmel ; peró si en lloc d'és
—

—

—

ser

un

cas

isolat,

o

de

poquíssims seguidors

en

la

indústria moderna, fos el seu cas general, encara que
la santedat deis seus imitadors no hagués arribat a
sobrenatural, yeritablement els grans
un punt tan
malastres del món modern, provocats d'una manera
decisiva per l'actitud revolucionaria de les classes
proletáries, no existirien, o estarien reduits al mínim.
No depén de nosaltres ésser sants, sinó de Déu
que els suscita ; peró a manca d'ésser totalment
sants, per qué no podríem tots ésser-ne una mica ?
Aquest amor al poble, heroic, sobrenatural, mera
vell6s, del Rector d'Ars, de Léon Harmel, o d'altres
moderns ben a la vora nostre, del P. Claret, p. e., no
ens és donat ; peró sí que ens és donat, i fins obligat,
tenir una mica de les virtuts santes d'aquells fortís
sims models. Certament, amb una santedat conecti
va, encara que no fos heroica, peró sí que estigués
disseminada, el resultat seria tangible i profit6s.
Aquell pobre rector, veí del d'Ars, treballava i
pregava. Així com molts patrons trobarem, i moltes
persones de responsabilitat social, que certament tre
ballen i preguen. Peró, ai !, quants i quants que no
preguen ni treballen !, s'entén treballar per a inten
ció i profit del próxim i glória de Déu. Només que
en considerar aix6 : l'omissió general (pecat de qué
en diferents gradacions ningú no se n'escapa, i jo al
menys me'n reconec culpable) ja n'hi ha per a re
conéixer-se cadascú responsable d'un daltabaix com
aquest que s'ha produit, daltabaix que és providen
cial, perqué en la seva gran magnitud, i Déu faci
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no hi siguin proporcio
document fotográfic, document
que revela l'estat de l'anima del nostre
poble, document aterrador, si Déu ens en demana
comptes, i certament es comprén que Déu, de tant
ara, i
en tant, deixi veure en tota sa realitat, com
sense enganys ni ocultacions, el balanç-inventari
moral i social deis estaments de la nostra pétria.
Les convulsions socials i polítiques, i avui estem
assistint a una de les més greus i més térboles, tes
tifiquen el déficit de la religi6. Perb sempre m'heu
sentit a dir que la fallida de la religió en les masses
subsegueix a la fallida de les seleccions, i que el
creixement hiperbólic de les esquerres és una con
trapartida de la buidor i superficialitat religiosa de
grans sectors de la dreta. La práctica externa del
culte i una adhesi6 merament ritual en alguns,
menys o més sincera en altres, beró superficial i
fragmentaria, no de cor, no total, es compagina amb
poble
un gran desamor al poble. Aquest desamor al
és l'equivaléncia del desamor a Déu, perqué qui no
estima el poble, no estima Déu, encara que s'ho
pensi. El çatolicisme aristocrátic de missa de dotze,
compatible amb totes les mundanitats d'una vida
frévola i elegant, amb les consegüents avarícics i
gasiveries per al bé, és desafecte general a la llei cris
tiana de la creu i la mortificació. 1, per tant, és
desafecte a Crist en esperit, malgrat les reverincies
de compliment, i és desafecte al poble.
Fa prop d'un any que guardo un retall d'un
diari conservador de Barcelona, que és una Ilustra
ció plástica. Era la ressenya de la «vida de societat»
que fa pen
a Barcelona, d'aquesta vida de societat
sar en l'humanum paucis vivit genus, del proverbi
llatí. No hi ha més societat que ells ; tota la societat
Sovint, per
es redueix a la d'aquests privilegiats.
Societat»
es
«Vida
de
ressenyes
de
la
ironia, les
juxtaposen a les «Notes Socials» de les vagues 1 con
filetes, o.a. la secció dels «Fets Socials», atemptats
i altres violéncies. Aquella nota de societat de qué
parlo va sortir dues setmanes després de Pasqua,
i relatava sense soluci6 de continultat la vida de
l'aristocrácia barcelonina durant la Setmana Santa,
es
o Semana Mayor, com en diuen en aquelles altes
feres, la qual aristocracia, després d'haver donat
alts exemples de religiositat en les funcions solem
distingides, celebrava,
nes en les esglésies i capelles
Dissabte
Sant,
l'alegria
de la Resurrec
partir
del
a
ci6 amb un llarg seguici de balls, festes nocturnes,
tes, recepcions mundanes, amb atraccions, jazz, i
altres amaniments, i sense interrupció es transpor
taven les mateixes personalitats des dels temples
barcelonins als hotels i restaurants de moda, aca
bant la série a les platges de Sitges. D'aquells cató
lics perfumats, d'aquelles dames católiques més per
fumades encara, que després de lluir les grans man
tellines el Divendres Sant, lluVen l'esquena el Dis
sabte, en els balls i banquets, com llneixen tot el

que les

seves

nades, és
auténtic,

conseqüéncies

com

un
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cos en els sorrals i passeigs
ne dejunis i cilicis per
a la

de la Costa, cal esperar
salvació del poble ? Po
drem tal volta contemplar turs activitats esporádi
ques esmerçades en la requesta de vots en la proxi
mitat de les eleccions ; peró els vots del poble no els
tindran pas ; i el pecat de la gran buidor del «cato
licisme de cartró i de fanfárria», com deja En Joan
l'estem pagant tots nosaltres.
L'estem pagant, i a quin terrible preu! Les dar
reres paraules que va escriure el prelat que fou már
tir moral d'Astúries, l'Illm. Dr. Juan Luis Pérez,
en la breu i
commovedora pastoral de comiat, dies
després d'acabada la tragédia, dies abans de la seva
mort, eren aquestes : Pel que a vosaltres períoca,
esforceu-vos a desagraviar el Senyor, portant una
Vida morigerada i santa, que res no hi ha. que armi
el braç de la seva ira. com la frivolitat, la tebior
i la

relaxació

de costums en el Poble cristiet, que d'al
enpet veiem amb pena augmentar sensi
blement, tancant les orelles a les amoroses reconven
cions que els pastors els dirigeixen.
Es tracta de l'orientació general de la vída. Els
guns anys

qui

rics es lliuren a la vida dissipada i distre
la vida superficial i frívola, encara que es
diguin católics i segueixin externament algunes
práctiques, estan orientats vers les coses mundanes
i els interessos i
fruiments de la terra.
I aquesta orientació materialista i fruldora de
béns exclusivament temporals és igual en els rics
que en les grans masses, sinó
que aquestes no con
serven el signe religiós. En els conservadors s'aguan
ta encara dret com un
arbre mort, peró en les esquer

ta,

essent

o a

res cau

p.erqué no hi terra que l'aguanti.
Símbols d'aquesta orientació materialista de
molta gent de dreta, signes visibles, drets en mig
de la ciutat, com
catedrals del luxe i l'egoisme,
són els casinos. La seva preséncia, la seva hegemo

nia en la ciutat és tan dissolvent, tan antisocial com
la revoltició. r,s al casino, on s'eduquen
els rics, i
l'esperit que hi aprenen és tot el contrari de l'es
perit social, de l'esperit d'amor al poble i als pobres.
Són l'escola de l'antiausteritat, del luxe escandalós,
del cinisme plutocrátic, de la voluptat del viure.
,Zs a dir, són tot el contrari, exactament el contrari,
l'antípoda de l'esperit de l'Evangeli. No vol dir res
que, per desgrácia nostra, molts deis seus habitants
conservin una pellícula, una pintura externa, cató
lica. El cor d'aquesta gent és formal al casino ; en
detalls es coneix ; i la norma de viure que se'n
desprén és la que adopten en la práctica el noranta
Per cera deis rics i deis patrons.
Passar la vida tan
cómodament, tan regaladament com puguin ; tot és
subordinat a aquesta brúixola. Certament per ells
va dir
Jesucrist aquelles paraules que semblen mo
derades, peró que són les més terribles que van
sortir de la seva divina boca. «Ja han rebut la seva
Paga». Aixó vol dir : Posaven el seu cor en els
tresors del talón. Ja els tenen. No mereixen res més.

Una

cosa

nova!
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a esperar res més. Quan vingui
l'hora
del Regne deis Cels, ells, que no l'han estimat, que
no l'han esperat, ells, que han
contribuit en gran
manera a que no fos conegut,' es quedaran
fora.
El triomf de la doctrina católica, l'hegemonia de
l'esperit cristiá en el poble, ha d'ésser necessária
ment bastit sobre una base de peniténcia i de
seve
ritat. La penitencia és indispensable per assentar-s'hi
l'amor al próxim, i, per tant, l'amor als pobres i als
obrers, amor que cal tenir adhuc combatent les doc
trines i els procediments revolucionaris ; i precisa
ment per amor als pobres i als obrers cal combatre
la revolució i l'esperit revolucionad. Per amor als
pobres (i no pas per amor als rics) cal combatre
d'una manera inexorable i ardida el socialisane,
l'anarquisme i el conmnisme.
Peró aquest •cornbat, aquesta bona guerra contra
les idees i doctrines destructores, no es pot fer si
no és sostenint-se en un pla d'austeritat
veritable,
de virtut, de rectitud moral, de disciplina espiritual,
de sobrietat i castedat, indispensables a l'energia
moral, a la saludable i justa energia cristiana.
?Us recordeu del primer cartell del Front Catalá
d'Ordre ? Aquí el comentárem. Qué en volíeu espe
rar, d'aquella que anomenárem Miss Unió de Dre
tes, la dama gens austera, que patrocinava l'exércit
electoral. No era pas feta per atraure les benedic
cions de Déu, i reflectia amb sa nuditat el descornp
te moral que afeblia la defensa de les causes sagra
des. Recordeu el nostre article Els dos cartells. Con
vindria rellegir-lo després del desastre. Aquella figu
ra no representava pas
l'esperit de sacrifici i morti
ficació, indispensable a l'oració, base de la pregária
fervent per a implorar la inspiració i la protecció
divina.
De la vigilia del dia de les •eleccions, en retinc
una frase. La pronunciá Gil
Robles, i la oírem per
rádio, parlant eh des de Madrid. Va dir que en les
Iluites internacionals hom cerca aniquilar l'adversa
ri, peró en les lluites civils hom no ha de cercar ani
quilar l'adversari, sinó absorbir-lo. Absorbir-lo, fer
se'l s'en. Aixó em va semblar molt, peró molt just i
oportú, i que s'acosta a la posició cristiana del pro
blema en tots els sentits. Per a fer-nos nOstre l'ad
versad, cal guanyar-li el con, i aixó és feina de pre
dicació i feina d'oració, feina, per tant, de mortifi
cació i sacrifici.
Mirant aquestes gentades mobilitzades aquests
dies per les esquerres, com no sentir una immensa
pietat ? Masses enormes de gent, que són germans
nostres, obcecats, esgarriats, entenebrits. liem de
combatre aferrissadament les doctrines perwerses i
antisocials ; hem d'arribar a que es prohibeixin les
doctrines antihrunanes, que tantíssims hora-orsporten..
Cal combatre, rebatre, confondre, els capitostos i els
doctrinaris ; peró cal compadir-se d'aquesta incomp
table multitud d'ánimes espatllades, les quals no
guanyarem sinó amb la violéncia sobrenatural deis
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sants, amb l'oració i el sacrifici, segons l'exemple
d'aquells benaventurats quan volien fer-se seves,
que vol dir convertir, tornar a Crist, les ovelles per
dudes. M'ha saltat als ulls, avui, un text del pro
feta Jonás, que sembla escrit exactament per als
dies d'ara. El Senyor l'enviá per a predicar la pe
niténcia a Nínive, a la qual ciutat perdoná després,
perqué la veu de peniténcia fou escoltada. «No tin
dré jo compassió de Nínive, diu el Senyor, ciutat
tan gran en la qual hi ha més de cent vint mil Per
sones

que

no

saben

encara

discernir la m4 dreta de

esquerra?» (1).
Si aquestes enormes masses esquerranes, ço que
vol dir subjectes a l'anomalia espiritual, perqué
l'esquerrá, biológicament, és una anómal, tot d'una
la m4,

rebessin la illuminació i sabessin discernir la dreta
de l'esquerra, si sabessin distingir el seu veritable
fi, els seus veritables interessos, la seva veritable
salut, qué més podríem desitjar i voler ?
Són més que nosaltres, i no ens cap l'esperança
de vence'ls pel nombre. Segurament aix6 está dis
posat en el pla providencial, per tal que funcioni
l'amor cristiá i la pietat fraternal. No tenim més
remei que demanar a Déu que aquestes masses fu
rients Ell les desarmi i les aplaqui, i que de llops
es tornin anyells. Feina sobrenatural, feina absolu
tament superior a la potestat humana. La diSpersió
deis enemics, la confusió deis capitostos i pensadors
revolucionaris, i la conversió de les corrues i mul
tituds revolucionades, ai !, no és feina d'homes ; és
feina de Déu.
Ens hem de posar, dones, a punt d'oració, a punt
de mortificació i a punt de peniténcia ; i qui no ho
vegi així, és tan obcecat i va tan descarrilat com
les masses. Ai !, els extraviats de la dreta, quanta
tenen davant de Déu,
fet d'ésser tants els extraviats de l'esquerra.
Mirem, dones, la dura realitat amb ulls ferms
i serens. La mateixa esgarrifança de terror i d'es

i

quantíssima responsabilitat

pel

pant en veure tantíssims enemics, tantíssims obce
cats, tantíssitns orbs, i ésser alhora tants els punts
pels quals l'Església, la pátria, l'escola, la familia
són atacades amb tota la concentració i amb tota
l'expansió de la fúria infernal, ens fará comprendre
que cadascú ha d'estar en oració perpétua, i en acti
tud constant d'oració, tam,quam oratio factus, segons
deien de Sant Francesc. Per pietat vers les animes
deis mils i milions de germans esgarriats, la follia
dels quals amenaça d'ésser paorosament destructora,
per amor a ells tant o més que per defensa nostra,
(r)
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cal demanar a Déu que els tregui la bena deis ulls.
14a confusió deis malignes i la conversió deis ence
gats, exigeixen una preséncia d'esperit, una actitud
permanent d'oració.
Si no som herois per al dejuni a pa i aigua, per
a les deixuplines i els cilicis *materials, com Sant
Joan Vianney, ni per a demanar expressament penes
per a patir-les per amor dels obrers, com 141e6 Har
mel, almenys aquest dejuni moral de la severitat
de costums, aquesta cendra moral, aquest cilici de la
carn, bé estan al nostre abast. Be podem i devem
practicar-la l'abstenció del món i de la vida molla i
corrupta. Almenys hem de saber pregar a Déu i ofe
rir, per a la conversi6 deis seus enemics i nostres,
aquestes mateixes tortures i .sofriments cruels (lije
ens fan passar i que hem de suportar, segons llei
expressa de Crist, bo i estimant els .que a nosaltres
i a Ehl mateix odien.

Els

errors

de Malthus
PER JOAN GAYA

Havent els fets vingut
llei de

Malthus, gairebé

a

no

desmentir l'anomenada
afegir res més a

caldria

refusar-la definitivamente i decidifla.
esperit crític quedará, peró, més satisfet, si
es demostra que l'expressada pseudollei dula en si
mateix la falla ; de manera que no calia esperar la
lliçó del temps per a deduir-ne la falsedat.
Dels dos membres de la proposició de 'Malthus
hom
la ,població i els mitjans de subsisténcia
pren el primer en abstracte, aixó és, prescindint de
tots els obstacles que en la realitat impideixen l'aug
ment. En canvi, el segon hom el pren en concret ;
en les colidicions més favorables, certament, segons
afirma l'autor, peró dins dels obstacles que impidei
xen una major multiplicació. La comparança, dones,
esdevé incongruent, i no pot portar a cap conse
—

--

seqiiéncia lógica.
Sismondi ja se'n va adonar i ho va posar en evi
expressa
es con
déncia. «En aquest raciocini
trapossa a l'augment Possible de la població huma
na, parlant en abstracte i sense tenir en compte les
circumstáneies, l'augment positiu d'animals i vege
tals en un lloc determinat, privat de tota comunica
ció i en circumstáncies cada cop més desfavorables.
No és així com s'han de comparar els dos termes.
Parlant en abstracte, la propagaci6 deis vegetals se
gueix una progressi6 infinitament més rápida que
—

—
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la deis animals, i aquesta és
infinitament més rápida
que la deis animals. Un gra dé
blat en produeix
vint el primer any ; d'aquests en surten
quatre cents
el segon, vint mil el tercer, i
cent seixanta-quatre
mil al quart. Perqué
l'augment vagi a un semblant
pas, cas que al blat no li falti terra,
és a, dir, ali
ment nutritiu : -la mateixa condició
que es requereix
Per a l'home. La
multiplicació deis animals, que
han de viure d'aquells vegetals, és molt
més lenta.
Les ovelles es dupliquen en qttatre anys i es quadru
Pliquen en vuit ; així i tot, al cap de vint-i-quatre
anys, quan, segons Malthus, no s'hauria encara
doblat completament la generació humana, la de les
ovelles seria seixanta-quatre vegades major» (1).
Apurem, encara, els arguments. Anem a supo
sar com a hipótesi que
fos cert que els elements de
subsisténcia que avui utilitza l'home augmentessin
en proporció
menor que la població. .1s que l'home
ha esgotat totes
les possibilitats que la naturalesa

ofereix ? Indiscutiblement,
De

cent quaranta mil

gudes, l'home

no.

espécies de vegetals

cone

n'utilitza ni tan sois tres-centes
deis centenars de mils d'espécies animals classifica ;
des pels naturalistes,
a penes n'utilitza dues-centes ;
no

deis minerals se n'aprofita en 'una pariona proporció
mínima. ns que la resta no és útil per a la huma
nitat? No hi ha res que ho faci suposar, ans al
contrari ; de dia en dia és major el número de subs
tancies les qualitats de les quals es descobreixen i
que

es

posen al consum. I quan per circumstáncies

extremes l'home

es ven

obligat

a

aguditzar l'enginy,

treu recursos d'on
semblava que res de valor, no en
Pogués sortir. Recordi's com, quan la Gran Guerra,
els alemanys produlen sintéticament un
sens fi d'ar
ticles fins aleshores explotats sois en les seves fonts
naturals, alguns en condicions económiques forca

avantatjoses.

Si l'home ha estat constituit per Déu reí de la
creació, i aquesta és formada per a servir l'heme,
creiem indiscutible que totes les coses del món,
vegetals i minerals, una virtut o altra han de
tenir i un servei o altre li han de prestar en satis
facció de les seves necessitats. A mida que aquestes
creixin, les anirem descobrint, i no s'esgotará un
filó de riquesa que no en vingui un altre a subs
tituir-lo amb avantatge. Quan semblava que el carbó
de pedra
tendia a minvar, s'inventá la dínamo, que
aProfita els salts d'aigua i produeix més económica
nient encara una energia que és ensems força, llum
i calor.

Els economistes tenen formulada l'anomenada
llei de la substitució, segons la qual, quan la satis
facció d'una necessitat exigeix massa esforç, fácil
(I) Nouveaux princifies
cal). 3,•

d'Économie

Politiaue,

t.

II,
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altra. La necessitat

será mai substituida
per cap, peró la necessitat de tal aliment
concret
podrá ser sempre substituida per una altra. Si els
homes no haguessin de mantenir-se més que de pa,
possiblement el blat acabaria per escassejar ; peró
passa a l'inrevés, que l'home consumeix menys pa
cada vegada, perqué el substitueix per una glIan va
rietat d'altres alirnents que cada dia se li posen a
l'abast. No hi ha pas por, dones, que ens quedem
sense cap.
I aixó sense arribar a l'extrem de suposar
que un
no

dia l'alimentació deis llames pugui basar-se en
subs
tancies químiques, de les quals avui se n'empren ja
tantes com a aliments complementaris (reconsti
tuents, injectables, etc.). Berthelot, en el seu discurs
a
l'Académia de Ciéncies de París de 5 d'abril
del 1894, posava de manifest que les síntesis de gras
ses i olis estaven ja fetes, les
d'hidrats de carbon,
en curs ; i deia que en un futur més
o menys remot
ens alimentarem amb comprimits.
Recordem que un
savi ha dit que no es pot calcular l'energia
que hi
ha condensada en un millígram de rádium.
Per qué, dones, els homes s'abstenen de tenir
fills ?
s una pregunta que
potser oportunament
contestem amb més calma. Per avui, .limitern-nos a
establir que és per la manca de fe, d'esperança i de
cariiat, que els porta a l'egoisme de no voler sacri
ficar res de les llurs comoditats i de les necessitats
supérflues que s'han creat. A ells i a Malthus, per
la part que li toca, per quan tira la primera pedra,
Déu els ho prendrá en compte.

•%."1"""":1.%%%%•1"1%".".".""":"Ww"V"V"1"1"0"`"

«Flammis acribus addictís»
El Rey. Sr. Rector de Santa Maria de Sants i
els coratj osos veins als quals dedicárem el nostre ar
ticle de la setmana anterior, per haver estaf empre
songs després de la defensa de l'església contra uns
incendiaris, han hagut de sofrir una tortura més

cruel encara que l'atemptat sacríleg, que l'ame
napa i que la detenció, no per curta, menys injuSta.
Han hagut de passar el calvari moral més dur de
tots : la calúmnia vil. No havent produit la defensa
víctimes entre els assaltants, i havent aquests pogut
fugir tots en la fosca, la brama plebeia, tan perversa
com la malicia deis sacrflegs, inventá l'espécie
ab
surda, irritant, que «tot alló era una comédia», i que
alló, les portes cremades del temple, «ho havien fet
fer». Vestultícia i la malignitat sectaria arriben a
produir estats populars de deméncia. Planyem de

debó les víctimes d'aquesta nova contradicció, per
bé que és característica i fins obligada de totes les
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la mentida, ja profetit
d'alerta, anunciant
per
Jesucrist
com
a
veu
zada
que hom mentiria per causa d'Ell : mentientes prop
ter me.
Diem aixó per a fer constar la nostra protesta
més vehement contra la caricatura indigna i revol
tant publicada per L'Esquella de la Torratxa, burla
cínica del fet, innoble sátira que injuria l'església,
el benemérit rector i els abnegats parroquians. Peró
la má que ha dibuixat i el cervell que ha pensat
aquest afront no saben o no volen saber que estan
complint una profecia, i que són, a la seva manera,
testimonis del grau de perversi6 a qué pot arribar
el do de la llibertat atorgat per Déu als homes. Feo
den fer caricatures d'incendis d'esglésies, els que
amb les seves propagandes anticlericals han incitat a
tots els incendis d'esglésies, de la Setmana Trágica

persecucions anticristianes :

fins ara. Poden dibuixar aquesta cosa esgarrifosa :
la caricatura d'una església en flames. Espontánia
ment, lliurement, ells s'adhereixen a la sort que está
preparada des de l'eternitat per al Mal Esperit que
els guia i que els inspira. Adherits a les llames in
fernals, com diu la lletra severa del Dies itae, adhe
rits amb plena voluntát. Han escollit i elegit en
aquest món amb plena consciéncia i llibertat la pa
pereta del vot. La seva elecció és aquesta : voten per
l'infern.
Peró l'amor de Crist

puja 1nés alt que les fla
deis incendis sacrílegs, i mentre les plomes ele
dibuixar i d'escriure es suquen en la tinta negra de
rodi; el bondadós rector de Santa Maria de Sánts,
home apostólic i gener6s, si
ha, prega a Santa
Maria, mare de pecadors, per la conversió i penedi
ment deis incendiaris i els folicularis.
mes
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debades la comanda. El P. Heras, Director del dit
collegi, acaba de publicar, a la l'he New Review,
de Bombai, un treball sobre els Jesuites d'Afganis
tan, i fa constar que el primer individu de la Com
panyia de Jesús que posá peu en aquel territori fou
el P. Antoni Montserrat, natural de Vic. La prime
ra part del treball és la de més interés; és la rela
ció feta pel rnateix P. Montserrat del seu viatge a

Afganistan.
Enguany s'escau el quart centenari del naixe
ment del nostre compatrici, i-el millor homenatge
li pot tributar és publicar la traducció del
del
P. Heras, enllaeat amb les notes biográ
treball
fiques que hem obtingut •del nostre jesuita. Es el
P. Heras qui haurá motivat el despertar de l'oblit
la figura del gran missioner P. Antoni IVIontserrat,
qui evangelitzá a Lisboa ; que de la capital portu
guesa passá a l'India ; recorregué les Missions de
Goa i Mogol, entrá a Afganistan i, encaminant-se
a la Missi6 d'Etiópia, els árabs i tires el prengueren,
portat a l'Arábia, hagué de sofrir set anys d'a
marg captiveri, i, rescatat, acabá els dies a la ma
teixa India, després d'esmerear més de vint-i-sis
anys a les Missions.
Antecedents.
el P. Antoni Montserrat
Bergadá natural de la ciutat de Vic ; així ho declara
ell mateix en un dels exámens a qué ha de subjec
tar-se dintre la Companyia, a Lisboa : «natural de
Catalunya, de Vic 'd'Ausona» (Polanco, IV, 335).
Igualment consta en el Catáleg del coliegi de Lis
boa : «Antonio Montserrate, natural de cidade de
Vic da Reino de Catalunha» (Varones ilustres de la
425), i el P. Creixell el dis
Compania de Jesús,
tingeix amb el norn Antoni Montsertat i Bergadel
(Vida de San Ignacio de Loyola, 1, 248), noms de
dues famílies vigatanes de noble nissaga (1). El
P. Heras en confirma la naturalesa, en anotar que
que

se

nasqué l'any 1536 (2).

El

Jesuita vigatá, P. Montserrat
apóstol del Mogol, de l'A fganístan
í de l'Etíopía (1) (1536)
PR

JosEP CASABOSCH,

PREV.

En el collegi de Sant Francesc Xavier que la
Companyia de Jesús té a Bombai (India) es troben
els dos catalans P. Enric Heras, de Barcelona, i el
bou amic P. Angel Solagran, de Taradell, alumne
aprofitat que fou del Seminari de Vic. A ells vam
adreear-nos per a saber si en cap arxiu de l'India
es troba rastre de l'apostolat que exerciren entre els
negres els primers jeuites vigatans. No vaig fer en
(I) Creiem d'interés
d'aquest jesuita vigatá,
Ignasi de IAyola.

la
gran

publicació d'aquesta breu biografia
missioner i contemporani de Sant

Els pares del nostre cornpatrici eren nobles i
no menys deis béns espirituals que dels tempo
rals, molt exemplars i pietosos ; criaren el seu fill
seu
en el temor de Déu i'en tota classe de virtuts. El
pare guardava inesborrables records del Fundador
de la Companyia, Sant Ignasi, per haver-hi convis
l'escola.
cut dos anys a Barcelona i freqüentat junts
Ho refereix el P. Almeida : «Foi o padre Antonio
de Montserrate cataláo, natural de cidade Bic, de
gente nobre : seu pay tinha sido cornpanheiro nos
rics

l'Erái

(I) La familia Montsffrat tenia la casa a la Baixada de
sobreixir
me, cantonada a la Placa Vella, i ádhue es ven a la Merma
Pescut, ja molt
que va
comptant les centúries,
una pcdra
esborrat, de la familia Montserrat, de\ la qual és el blsbe
Cosine Montserrat.
on avui tettea
Ja casa Bergadd estava a la Placa de la Mercé,
Convent
bastit el convent ,Les rientes». Les dues fundadores del
Fr. Bal
de Carntelites Descalces de la mateixa ciutat de vic 1 el P.
mateifa
tasar de la Presentado Bergadá, C. D., són de la
Segons
No ha cstat possible trobar la partida de baptisme.

arlb

(2)

les declaracions deis
del dit any.

LENCERIA CASA MACIA
VDA. DE MARCIÁ PRAT
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estudos de nosso Padre sancto Ignacio e contava
delle muitas virtudes e'milagres» (Almeida, Historia
de Etiopía, lib. y, c. vi, n. 2) ; el P. Páez, que
fou
company de captiveti, Montserrati socius, també en
fa esment (id., lib.
tu, r5o) ; i últimarnent el Pare

Euric Heras,

bat,

dres,

en carta particular, escriu haver tro
en un manuscrit del M'usen Británic, de Lon

que el pare del jesuita P. Antoni de 1VIontser
conegué Sant Ignasi quan .aquest estudiava a
Barcelona (t).
El noi Antoni Montserrat.
Comenca a la ciu
tat nadiva els estudis, havent cursat en el Serninari
de la diócesi (/546 a /556) fins el primer any de
rat

—

Ugica. Segons

es

ven en

les

seves

S

A

declaracions d'e

xámens de la Companyia, aquests anys d'estudi no
foren seguits. De Vic passá a Barcelona, i estudiá
al Seminari Art i
Teologia.
Governava llavors la Seu Barcelonina l'Exce

lentíssim Jaume Cacador,

fill de Vic, trobant en
aquest Prelat ptotecció els joves vigatans, a més de
l'estudiant Antoni Montserrat, els germans Rafael
Pere Riera, que també freqüenten les aules del Se

Minad, on es preparen per entrar a la Companyia
de Jesús, seguint l'exemple
del seu cornpatrici, el

seminarista Montserrat.
En l'Arxiu de la Corona 'd'Arag6 es troba el pri
1ner llibre del Collegi de Betlem, de Barcelona, en
qué consten els norns deis primers que entraren
a la
Cornpanyia de Jesús en la eiutat comtal, fent-hi
honor sis vigatans (2), i el que té el número 15 d'or
dre diu «Lo germá Montserrat Bergadá, de Vic,
natural, fué recibido en este Colegio a to de Enero
te
i556» (Monacales, núm. 2.581). Sant Ignasi en
cara vivia
quan entraren a la Companyia els ger
luans Riera, j el mateix Sant Fundador admet també
el fill del seu
condeixeble Montserrat, que, ben adoc

0
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del Palau reial, n'entre el P. Gonzálves allieo
el Príncep.
Diu el P. Andrade que el P. Montserrat fou fer
vorosíssim obrer de la vinya del Senyor, predicant
i confessant incansablernent, entrant a les presons
i hospitals, visitant i assistint els malalts, i ense
nyant als grans i petits el can-tí del cel.
A causa d'haver mort el P. Manuel Alvérez, els
Superiors, que vejen les qualitats que adornaven el
cura

na

Montserrat,

cessor en

el

designen perqué sigui

el seu suc
governant amb ad
i enfervorint-los tots amb ses

el Rectorat del

Collegi,

mirable prudéncia
paraules i exernples.
On desplegá la grandesa del
ca de

sa

seu

esperit

i la for

caritat fou durant l'horrorosa pesta que

castiga Lisboa, l'any 1569.

El Rector del Collegi ordena les colles per al ser
vei deis apestats ; reparteix per barris i veinats tots
els de la seva residéncia, i eh, al davant de tots, amb
l'exemple, auxiliant els apestats espiritual i corpo
ralment, guarint-los i conhortant-los, sagramentant
los, i, com altre Tobias, enterrant els morts.
I no s'estronca, amb tants treballs, la caritat de
l'obrer apostólic, perqué, contemplant les moltes
noies pobres, sense pare, ni mare, ni protecció, en
peral manifest de perdre's, funda el convent de San
ta Marta, oh les recull i rnanté. Vestiren l'hábit re
ligiós en tal Asil moltes senyores nobles, les quals
reconeixien el P. Antoni Montserrat per fundador
d'una obra tan benéfica (Varones ilustres de la
Companía de Jesús, 2.a edic. 1899, tom. u).

(Continuara).
•SW.V511%1SN'WSPL'1".%%11"%%90~1~~..01"

trinat
seu

estaria en la devoci6 ignasiana, forjada pel
pare, que ,contava del Sant «muitas vertudes e

Perfil setmanal

milagres».

De Barcelona és traslladat al Collegi de Lisboa,
abans pronunciar els vots
31 de maig del
1558 (Litterae Quadimestres, Totn. vr, p. 273).
Rector del Coblegi de Lisboa.
Al collegi de la
capital portuguesa comeneá l'apostolat. El rei de
Portugal (liba el nom d'Apóstol als seus jesuites ;
abd ég que el nostre compatrici ha d'escampar a tot
Istrell el foc de la caritat que abrusa el seu cor.
'411senya hurnanitats dos anys, amb gran profit deis
seus deiXebies, que vejen en el mestre un refiex de
virtuts. Un espill de perfecci6 sobreix en eh en rebre
Pordenaci6
sacerdotal, que admiren els seus gerrnans
de religió.
Ordenat de sacerdot, acompanya el Pare
Gonzálves de Cámara, mestre del rei D. Se
culidant ell de la instrucci6 deis que tenen la

havent

El temps de

Quaresma

—

hl(9)

Alkuns escriptdrs, equivocadament, posen el fin Antoni
nntserrat com a deixéble de Sant Ignagi•
() Rafael Riera, l'ere Riera, Melcior Riera, Antoni Montserrat, Jeroni Mas i
Didac Roure.

La primera condició de l'ailetisme espiritual és
la submissió a la llei del sacrifici. La societat mo
derna s'allunya cada vegada más d'aquesta llei, i no
sembla sinó que, convenluda que l'home ha vingut
al món per a. gaudir-ne, esguarda a.mb horror el sa
crifici, que val tant com la negació de nosaltres ma
teixos, en gracia a un ideal més alt i más durador.
L'esforl per la riquesa, per aconseguir una situa
ció social, per a la vanagloria, és admIs com a bo
i legítim. Fins
sobretot en el dinamisme de la
hi ha qui hi sacrifica la salut, la
vida moderna
intefligencia i la vida inateixa. 1 tot li sembla lícit
t ben emprat per tal d'aconseguir aquells béns ma
terials. En canvi, per arribar a obtenir béns supe
riors, más enlairats i más duradors, el sarrifici sem
—
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llei Pesada, que Procurem allunyar tant com
Podem de nosaltres.
Fins i tot en la vida espiritual regategem tot el
Possible l sacrifici Propi, posant altres ideals Per
davant de l'ideal suprem. Hi ha qui es dedica a
bla

Cal que ho recordeu

Res estranger

no

L'educació atea de la joventut

sants i en la vida sobrenatural.
Un deis pedagogs més destacats de la Rússia so

viética escriu : «14'educació antireligiosa és un deis
principis fonamentals de l'escola soviética, el qual
la separa de les escoles deis altres paisos burgesos,
ádhuc d'aquells que tenen una política escolar més
avançada. Aquesta escola té la missió de formar
una

turar

generació

CEREBRINO

277
a

-

a

estrur

el postulat indispen
la subsisténcia de l'Estat comunista.
Aquesta educació ja comença en els «jardins'
d'infancia». En ells s'ha de combatre tota mani
festació religiosa que s'observi en l'infant.
«No pretenem infondre en l'infant, des deis
anys preparatoris de l'escola, una concepció anti
religiosa i educar-los d'una manera ateista ; heni
a

de procurar allunyar de l'infant totes les avinen
eoni
teses que podrien fomentar-li l'esperit religiós,
religiós».
de
carácter
por
i
les
narracions
s6n : la
Desprs «cal protegir l'infant contra tota influén
cia religiosa, bo i treballant els pares per tal que
infonguin en l'infant idees sanes, els inculquin uli
esperit de refús contra la Religió i els despertin
resposta
el desig d'inquirir. Cal saber donar una
sobre
els
l'infant
correcta a les preguntes que fa
orígens de la vida, del món, etc.».
Després cal fer saber als infants que el mestre
d'escola, la directora del jardí d'infancia, el diri
gent comunista, no van a missa ; ami) aix6 s'apro
fita l'exemple per a Peducació antireligiosa. Per

prendre

I)

C
11117111:47

MANDRI

.7.
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Químic Farmaceutic

Entrada Laboratori, Passatge Claris,
BARCELONA
má dreta

Provenga,
segona porta

per

semprel

s'ha de

Preparat per FRANCESC MANDRI
1

estigui capacitada

Veducació antireligiosa és

sable per

No perjudica mai
Metge

que

el comunisme.

Contra el DOLOR, tenim el
millor reme!: Useu sempre

*

un

russa.

l'ateisme rus que «la religió
i és creença que les classes
serveixen
per a dominar í subju
acomodades se'n
gar el proletariat. Diuen també els ateistes que les
classes obreres sóin enganyades amb l'esperança
d'una vida futura gloriosa, per tal que no reclamin
el benestar que en aquest món els pertoca.
L'Órgan oficial de l'educació de 1Vloscou, en un
número de l'any 1935, declara que «tata reducació
ha d'ésser impregnada de l'esperit de Pinternacio
nalisme proletari» i de l'ateisme militant. Amb el
fi de qué els infants siguin, el dia de demá, yerta
ders carnpions del comunisme, precisa ofegar-los,
des deis primers anys, la creença en Déu, en els

refrany proverbial de
és l'opi del poble»,

1E.

Cerebrino Mandri
40>

I

C

O

Moviment cultural

una

l'aPostolat cristiá, pera fent sacrificis de cara a l'en
lairament pro i, de cara a la popularitat de la Prd
Pia persona, fent servir manta vegada d'escambell
dit apostolat Per a altres finalita,ts que, si no són
rebutjables, són menys dignes i menys enlairades4
Sabeu per que? Per la raó sencilla que som homes
de Poca fe. Si la nostra. fe fos abrandada i ferma,
si estiguéssim perfectament compenetrats amb la
idea d'una vida superior i ultraterrena, segons els
nostres mereixements, el sacrifici ens fóra plaent i
ens fóra desitjable; contrariaríem amb gust les incli
nacions nos tres per a assolir finalitats més altes i ul
traterrenes. Perd com que la fe és feble, el sacrifici
també és mancat d'aquell esperit necessari per arri
bar a Id finalitat que ti és PraPia.
Tot i aixd, és evident que no tenim altre camí,
per expandir el regnat de Crist al món, que el del
sacrifici pro pi dcuvant d'aquest ideal. Si no ens ne
guem nosaltres mateixos, no aconseguirem que l'a
postolat doni fruits' ni rendeixi el que se'n Pot este
rar. Si l'esperit, fins i tot en el sacrifici, és amatent
a altres. finalitats menys nobles que la d'avonseguir
el regne de Déu, no esperem eficácies de la nostra
acció social ni del nostre aPostolat.
Per a. recordar-nos aquestes veritats, l'Església
ens porta, cada any, el temPs de salut que es diu
,Quaresma; temps de Déu, temps de negació, de pe
nitencia i de sacrifici. Només aquell que en aquest
sant ternps trobi la virtut suficient per a saber sacri
ficar-se, sense enlairament de la prdpia Personalitat
(cas en el qual el sacrifici ja obté premi terrenal),
arribará amb el seu apostolat als resultats que calen.
I Perqul aquest esperit de sacrifici és absent de
tants cristians, la nos tra aCció no és fecunda, el nos
tre aPostolat es queda sense fruit i l'acció que volem
Practicar entre les altres classes de la societat, so
bretot les més humils, no reP de Déu el premi del
proselitisme adequat.
Temps morat de la Quaresma, benat siguis, i
que tots sapiguem aprofitar les leves eficácies de
cara a la fecunditat de la nostra acció i els fruits
del nostre apostolat! Si no és així, qud en treurem
deis mateixos, tant respecte als nostres germans com
respecte a la nostra PrdPia santificació?
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contrarestar la influéncia de les solemnitats reli
gloses i familiars s'organitzen festes comunistes als
iardins d'infancia. Ami) el fi d'evitar els destorbs
d'una educació familiar religiosa s'organitzen en
a

els jardins d'infancia
vetllades per als pares
sentit antireligiós.

El sistema

escolar

rus

compran

en

deu anys d'esco

la, durant els quals els príncipis d'educació anti
religiosa del bolxevisme es duen a la práctica. Tots

els mestres han d'ésser
socis de la higa d'ateistes
militants ; el pla d'estudis está impregnat d'esperit
ateista ; en totes les escoles s'estableixen seccions
de Lenín ; s'hi organitzen
cantiles de la joventut
ateista que fan propaganda entre els altres deixe
bles ; s'organitzen vetllades familiars en sentit
Decrets que se segueixen uns als altres imposen
cada dia amb més intensitat l'educació antireligiosa
als mestres ; i els
métodes d'aquesta educació antire
ligiosa cada dia són més refinats.
El punt culminant d'aquesta campanya l'asse
nYala una circular del comissari d'educació, del 17
de
novembre del 1934, que conté cinc punts :
Els inspectors de ciutat i de la pagesia han d'es
fq-Idiar el problema de veure de quina manera poden
er
prosélits ateistes a l'escola i fora de l'escola i
donar, a aquest
fi, tota mena de suport als mes
tres .n Els
periddics pedagógics han de ressenyar
constantment la marxa del treball antireligiós de
leS escoles, deis millors métodes emprats i deis bous
obtinguts. 3.' Els libres escolars han de conrenir doctrina religiosa exposada d'una manera cla
ra, vivent i convincent. 4.t Cal posar a mans de
Mestres el material necessari per l'educació religio
sa, especialment
comissariat

d'educació
tants.

les

publicacions

del

del poble i de la higa d'ateistes mihl
5•1 Les escoles han d'afavorir i facilitar la
1.encio:5 de céllules d'ateistes entre la joventut esco
ar
donar totes les facilitats per al seu desple
garnent. Totes les disciplines del pla d'estudis són
taprofltades per a la propaganda ateista, ádhuc aque
'les que cap relació no
tenen amb la religió.
En tenim un exemple en l'escola graduada (nou
gratis) de Saratow, que és considerada cem una ese°1a bolxevic
exemplar. Aquí hi ha 8 cercles antireligiosos que acullen la majoria deis nois ; en el
gruP del jovent ateista hi ha un 6o per roo deis
organitzats. Demés hi ha la biblioteca antireamb llibres' antireligiosos. Els nois guayen
a
gent gran per a la higa d'ateistes militants per
de visites domiciliáries, amb representacions
earrals antireligioses, amb conferéncies, fixació de
en.rtelja ateistes, amb difusió de mala premsa, etc.
rSj tot en les céllules escolars s'organitzá una
„ellnió de protesta contra els maneigs antirevolucio
'Iris del
Papa Plus XI.
ni I quin és l'éxit d'aquesta propaganda ? Els pro
°rnrs de la campanya escolar ateista declaren
que•c)
estar' pas satisfets de les seves propagandes.

111i°ia

lglosa

rlitjá

O

S

C

I

A

L
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Moscou

en

1935, sobre la posició deis nois enfront la Religió,
demostra que la fe, amb tot i les males propagan
des, encara no ha pas estat del tot desarrelada del
cor de la joventut. Es van preguntar 129 nois, 67
de ciutat, i 62 de la ruralia ; 71 nois i 58 noies. La
meitat es van declarar ateistes ; no sabien res de
la Religió i no anaven a l'església. Dos d'ells, ,de

família religiosa, degut a la propaganda ateista es
manifestaren contra els seus pares retrógrads. Deis
altres 64, uns 42 anaven a l'església, i els altres r8
declaraven que hi anirien de bona gana. 31 d'ells
feien les seves devocions a casa seva, sense que
ningú els hi obligues. Els diumenges i dies de festa,
molts nois no van a l'escola per assistir a les fun
cions de l'església. Pels an3'rs 1932-1933, en una
regió de la Rússia occidental, encara eren el 6o
per roo els nois que complien amb els deures reli
giosos. Amb tot, els resultats de l'educació ateista
són aterradors. En algun indret han estat tan abo
minables, que el mateix govern soviétic hi ha hagut
d'intervenir 'enérgicament, tot imposant disciplina
a l'escola. Es posa de manifest el lligam que hi ha
entre el reconéixer l'autoritat divina i el reconeixe
ment d'una autoritat humana, com la del mestre.
Diverses vegades, el comissariat d'educació ha ha
gut de eridar l'atenció dels mestres per tal que hi
hagi una millora en la disciplina escolar. Per a
aconseguir-la, els mestres s'han de dedicar en par
ticular a cada alumne individualment ; els directors
i mestres han d'estudiar l'ambient i les condicions
de vida de cada alumne, socials i familiars, perqué
en unió deis pares es puguin prendre les mesures
oportunes per la seva educació i allunyament de
tota influéncia nociva. Pel cas de mal comporta
ment, es preveu ádhuc la responsabilitat deis pares.
L'escola soviética, incapacitada d'educar en sentit
collectivista, recorre a l'autoritat deis pares, quan
fa poc havia anunciat patéticament que els nois
eren de l'Estat i que res no tenien a veure amb l'e
ducació de llurs fills. Es comença a tornar als ma
todes escolars anteriors a la revolució ; el reclamar
disciplina escolar n'és la senyal més clara. Al co
mençament del present any escolar, el comissari
d'instrucció Carles Radek va dirigir als escolars la
següent amonestació : «Els petits ciutadans soviétics
han d'obeir els llurs mestres com el soldat yermen
obeeix els seus oficials i l'obrer els seus encarre
gats.» A la casa paterna s'ha d'ensenyar els infants
a respectar -el mestre i l'escola. Fins i tot l'unifor
me que era usual en la Rússia d'abans de la guerra
ha estat reintrodult altra vegada.
Més terrible que la pérdua de tota autoritat es
colar, efecte de l'educació ateista, és l'espantosa
desmoralització de la generació que puja, un resul
tat desolador de la mateixa causa.
La negació de Déu i de les veritats cristianes
ha comportat el refús de la moral cristiana, l'eficá
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cia i la fermesa de la qual está fundada i garantida
l'autoritat d'un Déu que tot ho veu i tot ho sap.
Es veritat que el bolxevisme ha assajat de substi
tuir l'autoritat de Déu, rector de la moral i suprem
legislador de la vida moral, per «l'interés del pro
letariat»» : «Declarem que la nostra moralitat está
supeditada del tot a l'interés de la lluita del prole
El fracás de l'educaci6
tariat»
2-10-19 2O
soviética prova ben ciar que una semblant base de
la moral és insuficient del tot. 14a criminalitat de la
joventut, amb tot i les mesures rigoroses, no sola
ment no minva, sin6 que arreu va en augment.
Aquest panorama de l'educació soviética, que
té seguidors i admiradors destacats a Espanya, ens
posa de relleu dues coses : primer, el mal immens
que el laicisme de l'escola produirá en la nostra
joventirt ; i, segon, el segur fracás del sistema. Si
l'ateisme no pot aconseguir el triomf en l'escola
soviética de la Rfissia instintivament collectivista,
menys l'escola laica espanyola podrá triomfar en
un país sentimentalment religiós i típicament in
en

.

dividualista.
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Vida Católica
La vida catélica a Suécia.
Darrerarnent, s'han
escrit articles ben interessants sobre la conversió de
la princesa Astrid, reina de Bélgica, que morí de
desgrácia a Küsnacht, prop del llac de Züric, l'es
tiu passat. La conversió al Catolicisme d'aquesta
princesa no fou pas de conveniéncia ; fou filia de la
reflexió, portada a terme amb discreció singular pel
cardenal Van Roey, primat de Bélgica.
Quan, mesos abans de perdre la vida, la princesa
Astrid visitava els seus pares a Estocolm, sense
cap respecte humá freqüentava l'església católica,
i segurament es den a la seva influéncia el respecte
i la toleráncia que s'ha manifestat envers els ca
tólics ala paisos escandinaus.
De poc temps, les religioses de Sant Brígida,
aquella gran santa que visitá Compostela, Roma i
Jerusalem, i que tenia per director espiritual Jaume
bisbe de Jaén, han rebut permís per a installar-se al
convent de Vadstena, aixecat per la santa reina de
Suécia, al segle xtv. Aquest fet representa una de
rogació de la llei de 1523 que prohibia la residéncia
a Suécia de totes les ordres religioses. Aquesta de
cisió ha estat presa per influéncia personal del rei
Gustau de Sacia.
A Gelteborg ha començat la construcció d'una
nova església católica, que será la més gran de Sué
cia. Será dedicada a Sant Josep, i, al costat, tindrá
una escola parroquial i una residéncia-hospital diri
—

gida

religioses.
La persecuci6 religiosa ha cessat als paisos
candinaus, i ha estat substituida per una artipla
per

es

to
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leráncia. Fins fa poc, els católics suecs, per con
traure matrimoni, es vejen obligats a amonestar-se a
la

parróquia evangélica.

També a Noruega la toleráncia és cada dia ma
jor envers l'Església católica; s'ha tractat aquí de
derogar la llei d'excepció contra deis jesuites,
es
unes religioses, que fa cinquanta anys que són
tablertes, han pogut celebrar solemnement el sell
cinquanté aniversari. Aquestes religioses tenen una
singular acollida en els. hospitals i clíniques.
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Crónica de la Setmana
El sacseig produeit Per les
La vida política.
eleccions del dia 16 de febrer, en l'oPinió i en, la
vida, del país, no ha cessat. encara,. Des del primer
moment de constituir-se el nou Govern, segons Cl
resultat de les eleccions, es va donar un xic la sen
sació que es cercaven els camins de la cordialitait
nacional, pro curant l'acostament deis homes de
les dues grans tenclIncies en qul avui aPareix divi
dida la nació. Així ho han entás els homes de la dre
ta; i per aixd ha estat possible que, dins la Comis
—

sió Permanent de les Corts, s'hagin produit acords
unánimes com el de l'amnistia, votada per tots els
partits, i el d'autorització al Parlament de Cala:
lunya per a reunir-se a fi de nomenar Presiden1
de la Generalitat.
Les esquerres, perb, tenen por d'aquest corrent
de convivbncia i cordialita,t que semblava comen
dibuixar-se en l'ambient polític. Dominades,
sempre, per elements extremistes (és la tragl
clia de tots els partits demagdgics), no es poden
deseixir deis mateixos; i aquests mateixos elements
procuren fer una pressió enorme en el seu arijo
çar

a

com

de govern no es deixin guiar
que la que convé als partits
que posen Per damunt del benestar de la patria el
benestar deis seus membres respectius.
ünicament així té una exPlicació la manifesta
ció socialista-comunista organitzada a Madrid dio'
menge, dio, t.'de marl, en la qual la capital de la
nació es troba, durant moltes hores, a la má delg
eXtremistes, ja que aquests demanaren al Govern,
accedint-hi aquest, que ni tan sois la força pública
fes acte de PresIncia Pels carrers mentre ells eS

perquá en els actes
per #altra orientació

manifestaven.

Els diaris esquerrans fan pujar fins a mig majó
el nombre deis manifestants. Rebaixem-ho un xie,
en tot cas; perb no deixem de reconáixer que dita
manifestació fou un moviment imPressionant, que
venia a sumar-se al del dia anterior, el míting
la Piala de braus de la Prdpia capital en honor
les víctimes (?) de la repressió d'Astúries,
que assistiren també els governants de la Genera'
litat de Catalunya.
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A

de pensar? Es aixt com s'ha d'interpretar la
llibertat que en tots el.s tons ens ha estat predicada
per la gént de l'esquerra?
Als qui amb una fe primitiva creuen en la possi
bilitat d'una convivancia civil els oferim aquest pri
mer brot de la mateixa, i el que poden esperar de
dita possibilitat de convivancia amb la gent del

tracta, amb tots aquests moviments Po

nora

Mies de masses, sinó d'imPressionar els governants
Perqua es deixin Portar Per les asPiracions de l'ex

tremisme,
l'harmonia

en

País?

lloc de

possible

fer-ho per les deis qui cerquen
Possible convivancia en el

i la

Aquest és

el problema seriós de l'hora present.
governa segons la seva ideologia, perb
frels camins de la llei, en el sentit d'interPretar
aquesta perqua tots els esPanyols ens trobem bé
O el
menys malament possible dins la situació aco el
Govern governa segons els dictats de
t extremismo, que cada dia es manifesta más Potent
1
cada dia considera más seva ?'última; victaria elec
toral. Fins ara, sembla triomfar la segona Posició,
ear
l'amnistia *ha tingut unes eixamPles que segu
rament mai no podrien suposas els qui la votaren
a la
Comissió Permanent de les Corts; el decret de
readmissió dels seleccionats no s'ha limitat als del
sis
d'octubre del 1934, sinó que ha abarcat els que
4° /oren a
partir del nr de genes del mateix any,1
sense altra ra4 que la d'haver-ho demanat els socialistes i comunistes, etc. Qua significa tot aixd?
O el

camp esquerra.
En el ben entas que, un coP feta imPossible la
convivancia amb la gent de dreta, ja veurem com
se les arreglen els pro pis hornos d'esquerra per arri
bar a la. convivancia amb els seus mateixos aliats
socialistes i comunistes. Les Paraules, ovacio nades

Govern

&al,

Les Congregacions religioses j l'ensenyança.
El Ministre
d'Instrucció Pública, senyor Domingo,
s'ha captingut de la necessitat de crear noves es
cotes nacionals en ‘nombre de cinc mil i tantes. Ens
semblaria bé la gesta del Ministre, si aquestes
coles haguessin estat creades de cara a semejar la
incultura i l'analfabetisme del país únicament. En
necessitem tantos, d'escotes; Perd encara més de
M;estres educadors com cal, que caP'esfore no ens ha
semblar desaprofitat en aquest sentit!
PerO és el cas que, junt a la dita iniciativa, por
;lela als periddics oficials, el ProPi Ministre, seguint
Les
antigues gestes, ha tingut a bé declarar que dttes
escotes anaven dirigidos, no pas nnicament a posar
reniel a la incultura, sinó a la possibilitat de subs
tituir les escotes de les congregacions religioses;
Per aixd
mateix ha osdenat als insPectors de Mi
"'era ensenyanea que portessin a cap una investigaeló del nombre
d'escotes religioses que hi havia
respectius districtes, del nombre d'escotes i
,

Per

una

enorme

concurrancia,

de la

nova.

Diputa

«La Passionaria», al míting de la
piala de braus, de Madrid, eacant la legalitat es
querrana, que és la constitucional, dient que no
es podia prescindir de l'esperit revolucionani i que
ja pa,tien tots Plegats d'un empatx de legalitat, in
diquen alguna cosa en aquest sentit. I la raPida
desaparició del senyor Largo Caballero del caP de
da comunista

manifestació del diumenge Passat, a Madrid, en
Precis moment en qua els manifestants anaven
a lliurar
les conclusions de la manifestació al Go
vern, sonso ni saludar els components del mateix,
completa el Punt de vista indicat. No és la legalitat
el que cerquen els revolucionaris, sinó la revolució
Jeta llei, Púnica cosa que els ha de Portar al seu
designi i a la seva última finalitat.
la
el

El Govern procura donar Pas i realitzar els Pttnts
de contacte amb els socia,listes i comunistes que es
manifestaren en el Front poPular triomfant el 16
de febrer. I aixi ho va fent, sens dubte amb majo?
amplitud que la desitjada Pel Govern mateix. Pera
quan aquests punts es trobin realitzats, qua ens es
pera a tots plegats i qua li esPera al ProPi Govern?
Perqua, per damunt de tota altra consideració,
cal no oblidar que el Govern ha de constituir la
majoria Parlamentaria amb els vots de socialistes
i comunistes. I aquests, fins ara, no semblen obeir
alisa orientació ni altra direcció que l'assenyalada
pel Socors Roig Internacional, que val tant com

dir Rússia,

escolar

que serien necessaris Per a la seva
etc. Tot el que vol dir, en alises les
"les, que
és tant la formació de noves escolest
supressió
de les de congregacions religiosos,
'a
principal del senyor Domingo.
ns així com cal entendre la llibertat escolar i
dels Pares d'educar i fer educar els seus
s segons
les seves Prbpies creences i la seva ma

substitució,

c,°171
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El Govern de la Generalitat a Catalunya.
diurnenge, dia T.' de marl, féu la seva entrada
triomfal a Barcelona l'antic Govern de la Generali
tat, presidit Pel senyor ComPanys. No es Pot negar
que molía Part del Poble hi acudí i que l'entrada
dels Consellers constituí un esdeveniment Polític
d'imPortancia. Gent vinguda de tots els indrets de
la nostra terra forma un am pie marc poPular dins
del qual va discórrer la comitiva, rendint home
-natge als qui el 6 d'octubre havien estat emPreso
nats i allunyats dels seus arrees oficials.
—

major

—

Aquesta obra está dividida en dinou capítols, el
contingut deis quals és el que segueix : 1) Cristia
nització de Tarragona ; 2) El martiri ; 3) Autenti
citat de les actes ; 4) Lloc on foren dipositades les
cendres després del martini ; 5) La basílica ; 6) El
Códex de Verona i la process6 de Sant Fructu6s ;
7) Situaci6 del temple visigótic de Sant Fructu6s ;
8) Notes históriques de la capella de, Sant Fruc
tu6s ; 9) Estigueren mai en aquest temple les re
líquies santes? ; Io) Dispersi6 de les relíquies san
tes
a) Fora de la província eclesiástica de Tarra
gona; II) b) En la província eclesiástica de Tar

UatibodtA

A

nombre de

problemes

es van

plantejant,

so

•

problemes referents al ra,m de l'aigua, i que cacle
dia, des del seu brgan a la premsa, presenten la fas'
tura d'haver votat els hornos d'esquerra en les elec
cions del 16 de febrer. I demanen, encara, que la
factura sigui Pagada, .no Pas Pels camins corrents,
sinó ,d'una manera raPida i en sentit revolucionart.
Ells rePugnen els camins de la llei, i cerquen sor'
?ir deis mateixos, tot dient que ara
tenen dret,
dret al que

no hauran d'accedir de cap manera els
governants que són, per damunt de tot, ho"mes
de llei.
Ens trobem en un moment delicad(ssim de 111

nostra,

histbria,

no

solament

com

a

Poble,

sinó colo

elements comPonents de la humanitat", i cal tenir
la pacibncia i la serenitat suficients Per a fer el
tomb que calgui. I Déu faci que les nostres predie"
cions es Puguin qualificar, d'ad a poc, de derrotis
a

me

i de

no

Poden

posició negativa
tardar

a

davant les realitats, Tu°
mostrar-se tal com són en si ma'

teixes. Déu ha faci!

111 11( If'
Fructuós, Auguri i Eulogi, martirs sants de Tarra
gona, per J. Serra Vilar6.
Tarragona, Torres
Virgili, 1936. 294 págines.

I

bretot Per la gent de la C. N. T., que no es Une
moment de rePbs i que ja han demanat les 44 hores
per als metallúrgics, que ja han ressuscitat vells

Presentació

ció que la del senyor Romeva, Diputat de la Unió
Democratica de Catalunya, que també hi era. El
senyor Companys prengué possessió del arree de
President, ftomena els seus antics comPanys Con
sellers, i tornem a trobar-nos en situació idlntica
al dia anterior als Jets del 6 d'octubre del 1934.
No volem avençar-nos als esdeveniments, i es
Perem els actes del nou Govern per a judicar-los
amb tota serenitat. Els esclats sentimentals del nos
?re poblé ens temen ja avesats a tots els canvis, i cal
no donar-hi més amplitud
de la que realment te
non. Els Consellers amaren de triomf en
triomf da
vant el ficible. Sortiren de la Piala de braus de Ma
drid, on es cele brava el míting organitzat Pel So

C

O

i on s'homenatjaven els
cors Roig Internacional
ex-empresonats per la revolució cruenta d'Astúries;
foren acomiadats aPotebsicament per la gent d'es
guerra de la prbPia ciutat, i fosen rebuts més aP°.
tebsicament encara Pels esquerrans de Catalunya.
Ara esperarem que la vida pública es normalitzi
que els governants tinguin novament a les sews
mans els ressorts del Poder i les facultats necessa
'pies per atendre la vida el nostre poble, i veureni.
qub passa.
Una interrogació hi ha davant de tots. Un con'
junt de problemes delicadíssims hi ha Plantejat en
aquest moment, que necessiten solució rapida; i

I per a enrodonir el conjunt no hi mancava més
que el desig, que ja es manifesta ben ciar, de reem
Prendre les relacions diplomatiques amb els comu
nistes de la U. R. S. S. cosa a la qual ni tan sois
s'accedí durant el biennj 1931-1933.

El Parlament investí novament de la seva re
els novells governants, 1 tots s'han rein
tegrat, excePte el senyor Dencas, als seus llocs de
govern i de direcció de la nostra vida Pública. Al
Parlament esperaven la comitiva els Diputats cata
lans de tots els grups d'esquerra, sense altra exceP

8
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ragona ; 12) c) En la Seu de Tarragona ; 13)
culte als Mártirs Sants, en la Seu de Tarragona;
14) Renovellament del culte en la Seu de Tarra
gona ; 13) El culte als sants Fructu6s, Auguri i
logi, fora de Tarragona ; 16) La litúrgia visigótica
en la diada dels mártirs sants Fructu6s, Auguri
Eulogi ; 17) La litúrgia després de la reconquesta ;

18) Textos litúrgics de Tarragona ; 19) Invocació.
El resum dels títols deis dinou capítols de l'obra

de mossIn Serra i Vilaró és suficient per a fer res'
saltar la importáncia d'aquesta monografia, que és
un capítol interessantíssim de la História eclesiás
tica del nostre país, escrit anlb singular conlPe
téncia.
Els sants mártirs Fructu6s, Auguri i
de Tarragona, són els primers testimonis del Crls'

Jrzfo-rtnazi-d-- Compra

L.G OMIS

i Venda

Corredor de Canvi
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tianisme

dica els

aixó

rona

a la costa del Mediterrani occidental ; per
estudi históric acompanyat de tot l'aparell
crític és d'una importancia singularíssima. I l'es
tudi de mosén Serra és exemplar sota aquest as
un

Pecte. En ell, l'excavador eminent assenyala l'in
dret cm les cenclres deis mártirs tarragonins foren
dipositades. Cal dir que les déscobertes fetes per mos
sh Serra Vilaró en la necrópolis tarragonina han
produ'it impressió en tot el món" deis arqueólegs i
historiadors de l'Església.
Peró mossén Serra no sois és un excavador i
arqueóleg eminent. En aquest tréball analitza l'au
tenticitat de les actes ; persegueix les seves vicissi
tuds en la literatura eclesiástica a través de Sant
Agustí i de Prudenci.
Addueix el testimoni del códex visigótic de Ve
r°ua, de probable procedIncia tatragonina, en el
qual s'hi ressenya l'estació que, el Diunienge de
Rams, es' feia a la basílica de Sánt Fructu6s.
S6n sumament interessants les observacions que
fa sobré la litúrgia jerosolimitana a Roma, a Bo
lonya, a Tarragona. Sembla que el tipus de basílica
constru'it per Sant Helena a Jerusalem va ésser
iMitat a Poccident, especialment a Roma. Les San
res Jerusalems que compareixen a Bolonya i a Tar
ragona serien, segurament, basíliques aixecades se
gons el model de la basílica jerosolimitana.
Son foro interessants les disquisicions que es
fan sobre el temple visigÓtic dedicat a Sant Fruc
tu6s i la capella que hi tenia dedicada.
Són també sumament suggestius els capítols de
dicats a la dispersi6 de les relíquies deis santa már
tirs ; el nom de Sant Fructuós en una lápida de
Zafra del segle ; en altra de Medina-Sidónia, de
l'apr 63o' en altra de Zahara, del segle vii.
Sinbla que pel 711, él bisbe Prósper, fugitiu de'
arragona per la invasi6 sarrána, transporta les
relíquies de Sant Fructu6s cap a Génova, a Ca
ruoglio ; i en prova d'aquest fet cita 'un argument
ifidirecte tret del códex de Verona ; aquí s'aixeca
una abadía benedictina, que -tenia per titular Sant
•

i,

a

QC

sia de Santa
Madrona i que foren cremades per la
Setmana Trágica del 1909 ; n'hi ha a la Seu de
Manresa, se'n troben a Castelltercol, a Balenyá, a
igueres, a Guissona. La Seu de Tarragona, per
Mediaci6 de l'Eminentíssim Cardenal Vidal i Barra
riner, obtingué relíquies de Camoglio, a l'any 1921.
15lossén Serra Vilar6 segueix les traces del culte
l'aquests sants mártirs a la Seu de Tarragona, estudia la iconografia de la capella que en la seva
se
té dedicada. En el ,capítol on es ressenya la
ktadiació
del culte ala santa mártirs de Tarragona
es
que entre el 416 i el 688 vuit bisbes van por'ar el
nom de Fructu6s ; que a l'A frica, i al se
IV,hi havia esglésies dedicades a aquests sants
ulArtirs ; que en l'Edat Mitjana tenien un singular
del en la regió de Génova; que algun capitell
fain6s claustre de
Moissac reprodueix la figura
Sant Fructuós ; que la geografia del culte a
quest sant té una área que s'estén per tot Cata
"va pel migdia de França.
estudiar, mossén Serra Vilar6, el que ens
a la
Liturgia
en la diada dels sants
lArtirs tarragonins,visigótica
que s'escau el 21 de gener, in

L
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íncipit del «Libellus Orationum» de Ve
la vegada, transcriu tot el reso i la missa

de Sant Fructu6s tal

com la conté el «Breviarium
Gotticum» (pág. 233 i següents). El capítol que
tracta de «La litúrgia després de la Reconquest;»
extreu les referéncies a Sant Fructu6s d'antigues
lletanies, de missals, de breviaris, de Vic, de Gi
rona, de Sant Ruf, de Tarragona, d'Elna, deis cis
tercienses i deis cart6ixans.
A la vegada publica l'himne i les •11içons de
Sant Fructuós, extrets d'un breviari del 1484 i
també d'una consueta de Valls, per cert interessan
tissima.
Encara el darrer capítol, interessant com tots
els altres, tracta de la invocaci6 deis mártirs tarra
gonins contra del foc, bo i recordant la ruixada de
pluja baixada del cel que apagá les llames que els
cremaven.
A Granollers de la Plana se'ls invoca
per guarir «dolors i tercianes», «desgana», «per lliu
rar de tempestats».
L'obra acaba amb un apéndix, on es publica un
document referent a cessió de relíquies de Sant Fruc
tu6s, feta al segle xvi per un bisbe a la Selti

d'Urgell.

Cal celebrar la publicació d'una monografia tan
interessant eti el moment que un canonge de la Seu
de Tarralona, l'illustre Doctor Vilatimó, promou
la restauració de la capella de Sant Fructuós de
la Catedral de Tarragona. Mossén Serra Vilar6 ha
escrit amb aquesta obra un capítol magnífic d'His
tória eclesiástica de la provincia tarraconense.
QUan els bárbars envaVren l'imperi romá, la
ciéncia es refugiá a les abadies benedictines i a les
canóniques de les catedrals. El Cristianisme va sal
var la civilització antiga, després
recreant-la nova
ment. En mig de la formidable crisi espiritual
que
ara afligeix el m6n, consola el veure com
sia, per majá 'deis seus ministres, salva la ciéncia
de la desfeta general provocada pel materialisme
modem.

A.

Pructu6s.

tia dispersjó de relíquies de Sant,Fructu6s per la
Droyíncia eclesiástica tarragonina fou gran. N'hi
havia a Barcelona, que eren custodiades a l'esglé
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MUERA, PREv.
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CATALUNYA SOCIAL?
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YIATGES DE

"CATALUNYA SOCIAL"
d'aquesta Revista es proposa or
ganlizar uns vía iges d'esiudi (almenys un
cada any) a l'estranger per a formar-se una
idea de les orgarslizacions culfurals í socials
deis diferents pasos
Avía( es publicará el programa del primer
d'aquesis víaiges í tarnbé les condicions que
per a pendre-hí parí seran exígides
La Direcció

ae

•:*

•:*

5:

160

CA

T

ALUNY

A

r,

SOCIA

Tresor de la Llengua,
X 5: de les Tradicions i de la
Cultura popular de
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Catalunya
per
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A. GRIEPA
Vol. I: A -Azoics
Vol. II: Babaiar-Buvor
Vol. III: Ca!- Cavegol
Vol. IV: Caveguell-Cutxilla
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C O L•L EGIALS

1.•

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

El mes extens assortíment en

Impermeables, Capes, Trínxeres,
Abrícs cauxutats estampats

•:*

Preu de cada volum: 30

pessetes

CASA ROSICH
•:.
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•:.
•:.
•:.
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Casa fundada

l'any

1850

Ronda de San! Pere, 7 :: Tapinería, 33
10,1 Avínguda Portal de !'Angel,
25 cas,
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Pot adquirir-se

a

EDIC1ONS CATALUNYAS.
i a les principals 'librarles

BARCELONA, PI, 12,
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TRANS_PORTS

PREUS
SERVEI

REDUITS
RÁPID

DE

SERVEI DIARI
DOMICILI

A

DOMICILI

AGENCIES:
BARCELONA:

1

ANDRE

VALENCIA:
ALACANT:
PALMA:

Ample, 24 Teléfon 21505.
Eulália, 10- Teléfon 12866.
-

Santa

JOSEP BAUZA Passeig Mártires,

Galera,

-

5-

17-

Tel.

1517

Teléfon 2227 (La Nova Balear)
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