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Carrer del

La tasca social,

Pi, 12, principal

que val tant com dir feina de
del poble treballador, és una tasca
que cal portar a teme molt de Pressa. No tinguem
massa esperança d'Ixits raPids, Pel que es refereix
a les
generacions obreres d'avui, que estan emmet
linades pel virus marxista i rebel. Pera quan el des

recristianització

ends

revolucionan, que no Pot tardar a venir, sia
Jet, lla-vors cal que l'obrer trobi els braços oberts
del sindicalisme
cristia, que li donará pau moral i
Un

benestar material;
ben
i

un esPerit patronal
fins avui, en general

i cal que trobi

diferent del que ha
Per desgracia de bis.
No

trobat

preconitzar solucions. El benem?rit
P. Vicent ja deja, al seu temps, que en
el terreny
de' les
Pa,raules está tal dit; i que obres són el que
ens cal. 1 si eh,
quaranta anys abans d'ara, ja pro
nunciava aquests mots, qul ens caldria dir a nosal
tres, en el moment Present?
No es tracta Pas de Produir trasbalsos en la vida
industrial i del treball. En tenim prou amb institu
cions de
caire modest, Perd que, Poc a Poc, han de
fer veure els
seus resultats de pau social i assenyalar
el 'ami
Per a institucions de más volada i comPlex,itat. Ad en tonim una, Per exemple: el subsidi
NO fa gaire temPs que un gruP de patrons
afiliats a /'Acció Social Popular, l'han es2,vierl. 1 a mitjans de l'any 1935 era altre grup,
nombrós, de patrons de Mallorca, que s'ajunr,"en Per a crear el salani familiar i fundaven una
":ciixa Compensadora, que ha reportat hores d'ara
ens cal

t'eLReus,

inonensos beneficis
p

Per qua

.er

solt, 25 cts.

PUBLICACIÓ

Cal treballar

els

de pau social.

exemples

no

es

van

multiPlicant?

qua els
Patrons associats en grans, unitats
no
tracten de que aquestes vagin pel

ce* canlí?
Se'ns podrá dir que
els
d'ara

no

es

en

ecoma-

moments de crisi

poden llençar iniciativos

aquesta índole. Perd tinguem present

noves

que $i /a OfiSi

a
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fons

econamica ens emPeny a tots, empeny majorment les
classes més necessitades; i que la crisi és Produ'ida,
en gran part també, Per la
desorientació de les clas

obreres, ja que davant dé Vestat de coses pre
sent no se'ls ocorre más que una Política d'alça de
salaris i de reducció d'hores de jornada, encara que
sigui enrunat l'edifici del propi treball. Les hores
difícils, pastades en el dolor do bis, són ?es grans
hores Per a les generoses iniciativo., que, si mamen
ses

tániament semblen carregoses i dures,
han de produir beneficis incomptables.

a

la ?larga

A Catalunya tenim ja bon llevat en, aquest sentit;
seguit d'institucions modestos, pera fecundes.
Cal únicament que les mateixes s'estenguin al món
de la gran indústria perquá ben aviat deixin sentir
fruits de benestar social, que és el benestar de tots.
És clan que amb aixa no occirem l'esPerit de re-volta
ni de negació marxista; pera podrem atenuar-lo for
tament i podrem, si més no, treure'ns del damunt la
responsabilitat en la causa del malestar social pre
sent. Qu1 diran de nosaltres les generacions que
vinguin, si desPrés de tants anys de predicar doctri
nes socials resulta que les mateixes no shan deixat
un

Practica?
feina d'establir institucions socials no
ves, justes, i amb l'altra feina de formar l'anima de
la joventut entre les generácions del dema
feina
rastre

en

Amb

la

una

—

que a la nostra terra compta amb ardits treballadors
que obtenen un lxit ben remarcable
podem en
cara contribuir a remeiar el malestar actual i a
barrar el Pas al comunisme, que en.s amenaça per
tal arreu.
Algú ha considerat que han contribUit al triomf
esquerra, del dia 16 de febrer els jornals de fam i de

misaria restablerts durant el bienni 1933-1935 per
certs patrons andalusos sense conscihncia deis seus
deures socials de cristiaf
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Fantasíes evangélíques

Aser,

amb el

Jesús

per reí
PER JORDI ARNAU

Aser, de la ciutat de Japhet, una de les de l'alta
Galilea, está assegut a l'entrada de casa seva, men
muller pasta el pa de la setmana i la seva
bonica filleta de deu anys fila llana, asseguda a un
piló de fusta, davant del seu pare. Avui passa per la
casa tota una corma de pobres mendicaires que re
ben d'Aser una moneda d'argent. A tots explica la
mateixa história.
Si haguéssiu vist la meya filleta, avui fa quinze
dies ! Tenia la cara i el cos plens de grans de pigota,
i la febre se l'emportava. Ja sabeu que, per aquest
mal, Déu ens en guardi, no hi ha remei. De deu, nou
són arrabassats per la mort. Jo havia perdut tota
esperanca, quan s'escaigué passar per la ciutat Jesús
de Natzaret. Jo el vaig anar a trobar, i H vaig su
plicar : «Jesús, fill de David, tingueu pietat de la
meya filleta i de la seva mare i de mi. Ella s'está
morint de la pigota, i nosaltres de pena i angúnia».
I Jesús va venir a aquesta mateixa casa, va bufar a
la cara de la nena, i la pigota va fugir com el boll
de l'escaiola. Aquí la teniu ; miren-la bé, i vegeu
com no li queda ni senyal. 0i, que la trobeu bonica ?
Jo us dic que ho és mil vegades més que abans de
tenir el mal. El poder de Jesús de Natzaret, aquest
gran profeta enviat per Déu a Israel. I jo Ii vaig
dir : «Senyor, jo prometo donar una moneda d'ar
gent a tots els pobrets que la vinguin a cercar, i de
la meya bossa pagaré l'anada a Jerusalem de vint
d'ells, j amb ells hi animé jo com el seu capita». Ara
vosaltres donaren per mi grácies a Déu.
14a gent prenien l'almoina i es congratulaven de
la caritat d'Aser í de la seva bona fortuna en el
guariment de la nena. I molts u demanven ésser de
la colla que havia d'anar a la Pasqua de Jerusalem,
que s'havia de celebrar passades dues setmanes.
Acabat el repartiment, Aser i la nena, abans no
es fes fose, anaren a una dotzena de cases de vídues
pobres que es daven vergonya d'anar públicament
a cercar l'almoina, i a tots
els repetia la mateixa
história.
A la vesprada, asseguts a taula, Aser, la seva
muller i la seva filleta, planejaven la sortida cap a
Jerusalem, la setmana entrant Tota la colla anirien
a Cafarnaüm a visitar Jesús i a pregar-li que els aC
ceptés per companyia en el viatge.
Quan hagué passat el dissabte, en el dia primer
de la setmana entrant, la família d'Aser i els vint
pobrets elegits emprengueren el camí de Cafarnaüm
tre la

seva

—

O

de festa
Corozain
i altres
de
major. De Giscala, de Japhet,
aple
s'havia
Galilea,
la
gent
la
vilatges del Nord de
Jerusa
gat a Cafarnaüm per emprendre el camí de
tendes a
lem. La multitud havia plantat les seves
de
parlava
Tothom
Galilea.
la vora de la mar de
dies,
guariments
d'aquells
miraculosos
Jesús i deis
consti
i tothom el vol veure i conéixer. Aser s'ha
Passada
la re
gentada.
ttüt cap de colla d'aquella
allá,
per
i
per
cerquen
Jesús
ací
migdia,
fecció del
:
ven
quan un noi, fill de pescador, fa córrer aquesta
que
caldrá
cerquen
Jesús,
Gent d'Israel ! Si
feu un bon camí. Veieu aquelles dues largues, mar
endins, que boguen cap a Betsaida Júlia ? Hi va
Jesús i els seus companys. Jo he sentit ,com Simó,
fill de Jonás, deia : «Cal fugir, o, si no, ni temPs
a
tindrem per menjar. Menjarem pel camí, i només
bé,
Ben
les cales de l'altra banda tindrem rep6s.»
ja són a cinc estadis lluny.
Aser va donar l'ordre :
A Betsaida, a Betsaida !
I ja gentada ,comenea, a caminar de pressa Pul
camí que voreja la mar.
De la barca de Simó estant es podia contemplar
tota aquella multitud que vorejava el llac, i Sinió

pernoctar-hi. A Cafarnaüm sernb1a dia

per

poble galileu, volen

S

A

Y

—

digné
—

a

Jesús

:

hi haurá repós per
l'altra banda no cerquem tlfl

No hem guanyat

'nosaltres, si arribats

a

res

;

no

amagatall.
I

Jesús Ii respongué :

Ern toquen el cor, aquestes turbes que volen
sentir parlar del regne de Déu. Caldrá atendre-les
i no fer vana la seva fatiga.
El sol ja comeneava a declinar, quan Jesús, amb
els seus, desembarcaven. Deixaren les dues barques
amunt.
a la cala, i ells pujaren la muntanya, vessant
Les passades pluges ho havien encatifat tot d'herba
tendra. No tardaren a atrapar-los els perseguidors
més joves i lleugers, i Aser davant de tots. I tots
cridaven :
Ja tenim Jesús de Natzaret. Alleluia ! Voltenl
lo, que no se'ns escapi !
Aser portava la primera veu en aquelles excla
macions.
Jesús els va rebre, bondadós, i els va dir :
El regne del cel és dels agosarats, i les seves
portes s'obren per la viol6ucia: Si com m'heu oereat
veritat
a mi, cerquen el regne deis cels, us dic en
que el tindreu.
Aser va prendre la paraula :
Jo sé que vós teniu el poder de Déu. Posen
el regne deis cels al nostre abast, com hi poseu la
salut a l'abast dels nostres malalts.
Així parlant, la multitud tingué temps
bar, i de totes les bóques sortien aclarnacions al
racler Jesús, i tots s'apilotaven entorn de Jesús,
alguna infants que també havien seguit, valent-se
—

—

—

—
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de la seva poca talla, penetraven per entremig de
les cantes deis
grans, i anaVen a treure la seva inno
cent carona
davant mateix de Jesús. Un deis deixe

preguin les oracions de l'hora del menjar.
La gent s'assegué a rotllos. Simó clava un cop
d'ull sobre la multitud i va dir al seu germá An

enutjava i cridaya :
Qué iii fu, aquí, quitxalla, que entrebanqueu
tothorn ? Lluny, llutry, que i"to hi teniu res a fer !

amb to d'una certa mena d'orgull :
Has vist ? Ben bé hi ha aquí cinc mil persones.
Els convidats pregaren bo i recitant aquel! salm :
Lloi Jerusalem el Senyor, i tu, Sion, el ten
Déu. Al qui va posar pau a les teves fronteres i ét
va atipar de pa fet amb farina flor. No
ha fet tal
cosa a cap altra nació. A•leluia» (r).
Aser i els seus es constituiren servidors de rápat
amb els deixebles de Jesús ; i Jesús, beneYt el men
jar, els él donava a repartir i el pa i els peixos s'ana
ven multiplicant a les seves mans i els
peixos sor
tien de la panera a milers (2).

que tots

bles

dreu,

—

—

•

Els petits se'l miraven esporuguits, mes no es
que tant els havia costat d'obtenir.

—

móvien del loe

Jesús intervingué

:

Deixeu
1'c:den atrapar

que aquests petitets se m'acostin. Si
el regne deis cels, us haveu de fer
Petits com ells. 14a porta d'aquest regne és baixa i
estreta, i només hi passen els menuts i els humils.
Aser va cridar a la multitud :
aquest és el profeta que ha
—

Veritablement,

de salvar
Israel.
El sol estava a punt de pondre's darrera les
tanyes de la Síria, quan els deixebles dejen

multituds

mun
a

:

Marxeu,
no us

que s'acosta l'hora de

FeliP ;

podríem

comprar pa per a tothom?
somriure incréclul, respongué :
Amb dos-cdnts diners de pa no en tindrfem
Pron. Ni tampoc jo sabria d'on treure ni els diners
ni o pa.
on

Felip,

amb

Jesús

li maná
es

guna

als nostres pares. Si

en

—

•

—

les

menjar, i aquí
donará. Nosaltres mateixos estem
decandits de fam.
I Aser, en nom de tots, responia :
Deixeu-los ! Un dia de no menjar no mata
ningú. Bé cal sofrir alguna moléstia per sentir com
Darla Jesús. I tothom assentia a aquestes paraules, i
flingú no es movia.
Quan Jes'lls va sentir que es párlava de menjar,
v°1gué posar a prova la fe deis deixebles i va pre
guntar a Felip :

ningú

Aser estava" trasbalsat. Servint de rodio en rot
llo, cridava :
Jesús de Natzaret té el poder de Déu a la seva
má. ns el profeta, l'ungit de Déu, el rei d'Israel.
Aquí veieu, altra vegada, el miracle del desert fet

a

un

:

Andreu que

miri si algú porta al-

Andreu preguntava tothom. La gent havia sortit
de
Cafarnaiim sense provisions, i si algú havia por
tat un
filos de pa, ja se l'havia menjat. Llavors aná
a
uns pescadors que
pescayen a la vora del 'mar, i
va
portar a Jesús un noi iIi va presentar.
Aquest noi és fill d'un pescador de Betsaida
que amb
estan embarcats mar endins. Per a
ells porta altres
cinc pans d'órdi, i ell s'anava a menjar
d
Deixets rostits que ell ha atrapat a la vora. Ja
veieu que no n'hi ha per res.
Digné Jesús :
Veurem. Feu

seure

braços

som bornes, l'hem de portar
en
Jerusalem, i hem d'obligar Caifás a qué

a

l'ungeixi,

com féu Samuel amb David.
Cent bornes
agosarats haig de menester. Jesús mateix ha
dit que
el regne deis cels és deis agosarats, i jo dic que
el de
la terra, també. Antb una bufada escombrará
d'Is
rael els romans, com va escombrar la pigota de
la
nieva filia... Jo no menjaré un mos de
pa abans de
tenir cent homes al meu costat. Viva Déu, que
ens
faran rotllo amb el poder de Déu al nostre favor !
Cent homes i més s'alearen i es
posaren al costat
d'Aser, que no havia volgut tastar ni una
quef
xalada.
I aquella colla de valents patriotes anaren
a cer
car Jesús on l'havien deixat. Jesús
no hi era, ni els
deixebles tampoc. El sol feia estotra que
s'havia
amagat, i el crepuscle vespertí estava a les acaba
Iles ; peró era sortida la Huna, a més. de quart crei,
xent, la lluna que havia de fer el Ple per la Pasqua
que s'acostava.
Aser, constittüt en capita d'aquell centenar d'ho
mes, els va manar que es quedessin allí,
mentre ell
i quatre més aniden a la cala a saber si els
fugitius
s'havien embarcat.
Tot baixant la costa, veieren mar endins dues

barquetes

que

bogaven

amb

ventada havia avalotat la
(i)
(2)

tothom sobre l'herba, i

trángol, perqué una
Reconegué les bar

mar.
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ques. Eren les deis deixebles de Jesús. Havien fugit.
Una figura, per-5, caminava per la platja, cap a la
vora del mar, sobre la sorra blanquejada per la cla
com
ror de la lluna. Pel caminar i per l'estatura
exclama:
Jesús.
Aser,
exaltat,
prengué que era
Ara sí que no se'ns escapa. Arribem-nos fins
la mar. Jesús no té sortida possible. Si no de bou
grat, el farem seguir per foro.
Tres minuta més tard, els cinc perseguidora es
trobaven amb Jesús, i Aser prengué la paraula.
El poble us ha elegit per rei. Seguiu-nos, que
partirem
cap a Jerusalem, a proclamar-vos per
demá

S
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L'hora de la caritat
PER R.

RUCABADO

Et si distribuero in abos 1n2w
et
Perum omnes facultates meas,
ut
st tradtdero corints meum ita
ardeatn, CHARITATEM ATJTEM NON
HUERO, NI5XII. MIELI ERODEST.

--

(Sant Pau,

I

Corintis, xxxr).

—

tal. Vós sou el Fill de David, el Messies d'Israel, i
és hora que tot Israel us conegui i uš aclami.
Jesús li respongué :
Aser ! Aser ! Aquesta no és la meya hora. Es
pera't encara una mica. Els meus deixebles perfilen,
i vaig a salvar-los del trángol de la mar.
I encaminant-se Jesús vera la mar, comencá a
penetrar mar endins com si fos terra ferma. Aser es
va atansar a la mar fins rnullar-se els peus. Quan
veié que Jesús se li escapava de les mana de manera
tan prodigiosa, Aser, amb el cap cot i les mana es
tirades, digué als seus companys :
s el nostre profeta i el nostre rei ; cal, dones,
obeir-lo. Esperem que soni l'hora del triomf. Ja ho
veieu ; no pot fer-se esperar.
—

—

5:
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que us parli, amics, aquesta setma
parlar, si les paraules no ern
podré
na, j de qué us
paper
surten de la boca, i les que posi ,darnunt del
De

qué voleu

arribaran, tal volta, als vostres ulls ? Parlem, Si
fets. Si jo pogués,
no deis fets, de l'entranya deis
condensaria en un de sol tots els set-cents cinquanta
durant
articles que porto escrits en aquesta revista
manqués,
jo
setmanal.
Si
del
diáleg
els quinze anys
el
romandria en aquests set-cents cinquanta articles
que
gent
meu testimoni i el meu testament. Hi ha
eleccions ; jo sempre
no es mobilitza més que per
fossin eleccions cada
si
intensament,
com
he parlat
diumenge i com si de l'elecció de cada diumenge
país. Tot el que porte
en depengués la salvaci6 del
matéries,
peró totes apuntades
diverses
escrit, de tan
el dia d'avui.
a un mateix fi, seria bo de repetir en
imaginació
la
vostra
La caiguda actual, i deixo a
vulgueu,
profunda
corn
alta
o
tan
considerar-la tan
és la síntesi de totes les caigudes, fallides, desercions,
febleses, absentismes, traiciona, errors, vanitats
mala exemples que venim denunciant i combatent ja
fa quinze anys. Molts diuen: és perdre el temps, pre
als
dicar a convencuts ; per qué no aneu a predicar
als
a
predicar
per
qué
no
aneu
de l'altra banda ?
Co11
convencuts
!
Jo
no
predico
a
?
—Ai,
no.
obrers
tentíssim estaría d'haver convencut tots els /Tren:
lectors, tots el qui em llegeixen. Mai no he pretés
convéncer els de l'altra banda, amb els quals jo ne
tinc contacte. Sempre he pretés persuadir i guanyal
el cor deis meus próxima, deis que em llegeixen, so.
len llegir-me o poden llegir-me. Si jo hagués con
aquesi
veneut persones amigues meves, que llegeixen
full setmanal, alguna disbarats que •han estat i que
són llenya afegida al foc que ens crema, no s'hat1.
rien comés, i el món seria una mica menys dolent,
Amigues meves eren les persones que podien des.
torbar que es fes l'Exfiosició del Nu. S'hauria pogi-11
deturar aquell perniciós exemple, que fou un es.
cándol i que certament no havia pas d'atreure'ns le
benedicció divina. Gent molt próxima nostra ten/e
infiuéncia suficient per a impedir-ho, i no ho va
pedir. Gent próxima, lectora i amics meus,
.les persones de les quals depén la continuació de le
cato.
fulla i secció de cinema en diaria i revistes
ligues, en notória contradicció amb la ment del
el
Sant Pare, que jamai no pot beneir la difusió en
relaxades,
de
pe•lícules
públic cristiá de Vallan
voques, perilloses, enervants i frívoles, la
de les quals no és ni edificant ni saludable. Je
ho veieu, la meya forca persuasiva ha estat
Com voleu que tingui poder per a convéncer els
esperit
llunyans, si no puc fer penetrar el meu
característid
els próxima? Un dels fenómens més
d'aquestes eleccions ha estat el nombre de católiel
que han votat les esquerres ;peró, no voten Pel
l'esquerra els redactors dels diaris católica que PO'
paguen, escampen i d'una manera o altra no comba'
no

propagarda

Auto-Electricidad
S. A.

Diputaoió,
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nioltes redaccions amigues nostres'l
El mal terrible del nostre país és aquesta corruP
ció. Corea la virior de les dretes, i converteix l'ex
tremisme de les esquerres en un deliri africá, en
una febre epiléptica. La nació está coreada de baix
a dalt,
o, per parlar amb exactitud, de dalt a baix.
La secci6 cinematográfica deis nostres confrares es
Panyols, que, segons tenim entés, és exemple únic
en la
Premsa católica del món, donara idea al m6n
católic de l'especial psicologia dels católics d'aquí,
i explicará
moltes coses, de portes enfora inexplica
bles. Recordem aquell fet históric de monsenyor
Mercier, el futur cardenal, qui vingué expressament,
després de la Setmana Trágica del 1909, a investigar
les causes que feren possible que
a la católica Es
Panya haguessin succet aquells fets. En veure la
quantitat 1 la qualitat de gent que emplenava les
inisses de dotze i d'una a les esglésies distingides,
va dir
que s'ho explicava perfectament. Igualment
Penso que podria dir en veure, en ple régim advers
de laicisme oficial i
d'amenaca, fa cinc anys, els
1.(3tatius encarregats d'informar el nostre públic i

d'organitzar
l'acció,
de

destinant tanta i tan bona part
propagar en uns casos la frivolitat, i en
altres casos la plena immoralitat cinematográfica, que
s'explica també el daltabaix del nostre catolicisme.
El mal central d'Espanya és aquesta corrupció,
tots en som culpables. Dic «en som», perqué la
Protesta i l'acció deis qui tenim la consciéncia viva
mal Min també insuficients i no pas valenes. El
quiosc,
avui, forma la cultura popular, i está
uonant els
seus fruits, terribles. I de la toleráncia
quioscos tots en som responsables. Mentre hi
aagin aquests quioscos,
sions epiléptiques, perquésucceiran aquestes convulsocial és produ'ida en aquests repugnantsl'epilépsia
centres de propaganda
de totes
les degradacions. Un país on es venguin
150.00o números de Crónica, i suposem que altres
de La Linterna, ha d'anar perpétuament de
9
en 16 de febrer. En un país on Pentalfa
I la
literatura naturista sigui un negoci, s'ha d'estar
vivint sempre amb la sensació angoixosa de quina
será la fera
d'aquesta jungla que, cris devorará.
a

d'aquest

ti
tdels

t,.alits
d'octubre

Iliercbis que

socialisme, comunisnie, són terribles

penyes del carrer d'Alcalá, ja vaig dir que aquell
no feia pas perillar els rics ni els capitalistés ni
els ociosos, sin6 les persones humils i pobres consa
grades al serveí deis pobres de Déu (i).
Aquesta poténcia del diner, corruptora i pagana
en si mateixa, allí es mostra 1 triornfa com enlloc més
d'Espanya, i allí mateix, per a desmentir i humiliat

desenrotllen especialment en la carn
aixó ja fa temps que ho sentiu a dir. I
aquell article de
Peman, que feia el cinematógraf
responsable de les convulsions epiléptic-se„uals d'Andalusia, article escrit fa dos o tres anys,
actualitat per desgrácia altra vegada.
osaltres ens queixávem de les febleses de diar,'s católics,
en aquest respecte ; peró, guardant les
aegudes proporcions, aquelles
febleses lamentabilís

PQdrida

es

ses

crit

exrótic
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simes i reveladores no són res, comparades amb el
moral de les dretes espanyoles, en quant la Prem
sa típica d'elles és A 13 C i Blanco y Negro. Allá'
on les seleccions, l'aristocrácia, la gente bien,
las
derechas, en fi, s'illustren i es nodreixen espiritual
ment per aquests periódics, el poble s'ha de rabejar
en papers, que també són sense parió en el món,
com els qui formen el ramellet de la Premsa
gráfica
de Madrid, Mundo Gráfico, Estampa, Crónica i La
Linterna. El paganisme elegant, i la brutal porno
grafia plebea, es reparteixen Peducació deis esta
ments, i aquí teniu el resultat apotedsic.
A má dreta, hom troba el perfecte ateu católic.
Cosa paradoxal, parlar d'ateisme catblic, peró certa
i real en la práctica. Ja un eminent escriptor ecle
siástic francés va fer una distinci6 aguda, i dedica
un llibre recent a contestar la següent
enquesta :
Cath.oliques, sommes-nous chrétiens? «Escolteu, ca
tólics, som de debó cristians ?» Hi ha moltíssims
católics materialistes, mundans, carnals, liberals-eco
nómics, per als quals Déu és una paraula respec
table, 1 Crist una figura pintada, que és de bou to
saludar, a certes hores, en certes esglésies i oratoris.
Molts són els ateus práctics entre la gent rica,
que ja cobren la seva Paga en aquest món, com diu
l'Evangeli, i que, efectivament, no esperen cap
paga en l'altre. Ells no en tenen pas la noci6 viva,
perqué posen a la terra el cor, el ventre i els sen
tits, i tenen pressa a satisfer-los a la terra, prova de
qué per ells res no compta l'esperanca en el cel,
ni la temenca de l'infern. Hi ha el católic polític,
que considera la religió com un partit, i l'Església
com una gendarmeria espiritual i no pas a
favor de
Déu. Aquesta concepci6 política, terrenal, material
i fraudulenta del catolicisme, és una de les causes
que ens han portat a la catástrofe, i jo us prego
que rellegiu una vegada més el meu primer article
preelectoral Els dos carie lis, que ha resultat dissor
tadament profétic.
Així com també ha resultat dissortadament pro
fética una visió de Madrid, de la meya visita de fa
dos anys. Aquells casinos, aquells bancs, aquells
gratacels, aquella ostentació de luxe, d'oci i de ne
goci, aquella exhibició plutocrática, han estat altra
vegada escenari de lamentables fets iguals als del
1931.- Fets que no han pas afectat els edificis que
són els baluards del capitalisme, no ; sinó que han
afectat els temples de Déu. Quan jo veia pregonar
Mundo Obrero, diario comunista, de cara a les ocio

com deurien tantes coses que no mereixen més
que censura i blasme ?
No hi ha una esquerra moral en matéria d'art,
de literatura i
d'espectacles ? ; guantes paperetes fa
vorables recull aquesta esquerra en les urnes de

l'espai
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aquella Babel, ha• tornat a sorgir de sota terra el
roig mantell de Satanás. Ja vaig dir que aquesta
finita electoral era un episodi de la que se'n podria
dir guerra deis heretges contra els pecadors, 1 Déu
ens ha volgut fer sentir pesadament l'afront d'haver
portat el pecat a la bandera.
El diner és un dissolvent social, perqué endureix
el cor i afebleix l'anima. Per aixó, el diner i l'Evan
geli són incompatibles, i aquest solament tolera els
rics, quan no ho són ni ho semblen. Crist copviu
solament amb els pobres d'esperit, i aquesta pobresa
es pot
adquirir donant molt més del que hom té,
donant precisament el cor. I aixó vol dir que el ric
sols pot ésser evangélic, si dóna el cor, única manera
de donar eficiéncia cristiana a la riquesa i de fer-la
beneir per Déu. i d'adquirir-li eficacia social. El
tipus cristiá d'un Léon Harmel, donant-se tot pels
pobres i per als obrers, negant-se a si mateix i mul
tiplicant-se en l'acció per l'aixecament deis humils
i el bó deis obrers, és el del patró a qui els obrers
i el poble també de cor respecten, perqué no veuen
en ell un aprofitador de la vida, sinó un sacrificat, al
qual no serveix la riquesa per a goig personal i plat
xeri egoista.

Aquesta és la caritat que manca, aquesta la ca
que cal, i el defecte de la qual es fa sentir en
tan terrible manera. El poble no vol els diners dels
rics vol el cor deis rics, i el cor dels rics, avui dia,
és a tot arreu menys al poble : és al casino, al de
port, a la platja, a l'orgia. Alguns d'aquests també
es deixaran de vegades arrencar diners per a obres
socials ; ço que no donaran és el cor. Aquí ve la dis
tinció de la earitat segons Sant Pau, que hem posat
en el frontispici. No n'hi ha prou de donar diners pel

ritat

:

bé. La caritat

són els diners ni ádhuc Pacció ni
no ve del centre de Vánima, si
no és tota
la que es dóna.
Per aixó jo sóc deis que no han cregut mai on
l'eficácia de moltes obres socials planejades en el
paper, ni he sentit mai entusiasme per tantes insti
tucions, iniciativos i ressorts innumerables que la
generositat ha concebut certament amb noble designi
en favor dels obrers, perqué
io es comença d'una
manera fonamental en prediear l'abnegació deis rics
i dels patrons, sense la qual tot alió será, com des
el

no

mateix sacrifici, si

graciadament en tenim els resultats, fullaraca, lletra
morta, esforç desanimat i estéril, expedients buits
rnitinescos, foc d'encenalls, modos de temporada.
Les institucions propulsados per Harmel, des deis
sindicats als consells d'empresa, no són res o esde
venen, al contrari, fórmules revolucionáries, si no hi
ha un Harmel en cada patró. De tota l'obra de Lleó
Harmel, la cosa més interessant, la més eficaç, la
rnés social, era el sou cor, Aquest eor era el que
havia guanyat els deis obrers, molt més que les fór
mules contingents í transitóries de les obres.
I el cor dels nostres patrons no és amb els nos
tres obrers ; aquésta és la veritat dolorosa, amarga,
..11,
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I no és amb els obrers, perqué
amb
Déu.
Feina difícil, heroica, i gairebé
no está
sobrenatural, la de l'actual capitá d'indústria,. sobre
el qui pesa, la responsabilitat de cents i milers
dividus, la seva sustentació i la seva elevad& Es
greu i

despullada.

començo jo per trobar impossible de
les soles forces humanes. Com l'ofici de
pare de família, el de pare d'indústria, és impos
ible, ABSOLUTAME,ST IMPOSSIBLE d'exercir, sonso la
cooperació de Déu. Peró per assegurar-se la coope
rad() divina, tan urgent i necessária, gal tenir el cer
pur i el cor en Déu. Per a guanyar el cor deis obrers,
és 'absolutament indispen.la.ble la cooperaci6
Tots heu sentit explicar, aquests dies, remors de
greus successos ocorreguts a 1.41evant. Peró penseu
que hi ha poblacions de Uevant on els fabricants
fan treballar els diumenges. Aixó és cert, i em cons
ta. Qué voleu que es culli, allá on es fan aquestes
sembrades ?
Recordeu-vos que a moltes zones industrials de
Catalunya és vigent el calendari laic, i els qui ens
queixem de l'enterrament laic deis obrers, per l'a
bús deis sindicats, som els mateixos que protesta
rem, en va, de la lakització de les festes intersetma
nals, de l'abolid& ja definitiva, del Corpus, Sant
Josep, etc., i de l'intent de reobertura del comerc.
religiosa
en diumenge, per la indiferéncia i feblesa
problemes
técnics
deis patrons. Confesso que els
socials són gravíssims i espinosos ; peró si al patró
ben intencionat i recte de cor li costará de resoldre
en tal manera que haurá de requerir l'auxili de Dén,
quina esperança de que l'inspiri l'Esperit Sant tin
drá el patró que té el cor posat a la matéria, a la
caixa i a la concupiscéncia ?
La caritat més grossa és la caritat de llum. Ves
pectacle terrible deis fets violents que ve succeint
de fa vint 'anys a aquesta part, és un clam eixorda
dor i patétic. Cada tret, i tantíssims milions que se
n'han ,tirat pels nostres carrers, en vint anys ; cada
explosió, i tantíssimes com en vint 'anys se n'han
sentit, té una tra.duceió en flengua humana, que
diu : No tenim religió. Els predicadors del diable,
els apóstols de Satanás, diuen no volem religió. Peró
els adeptos, les masses, els autors de les violéncies,
exhalen la set terrible de ,llurs animes en aquell crit
de necessitat suprema : No tenim religió.
La caritat de llum ; aquí és l'immens déficit, la
responsabilitat del qual a tots proporcionadament
de
ens pertoca. La cáritat de la veritat, que és el pa
l'esperit i el pa més gustat ilmés volgut, ádhuc per
aquests que semblen cercar solament el pa material,
ádhuc per als obrers obcecats que al darrera
vantatges materials iliusoris cerquen omplir el gran
buit d'esperit, cerquen la llum en la tenebrosa fosca
de la ment. Aquesta llum, qui la dóna ? La donen
els rics i els patrons, tornem-hi, predicant amb l'e
xemple d'una religió acomodatícia, falsilicant prác
ticament i estráfent l'esperit de l'Evangeli, i donant
una

cárrega que
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pEsglésia,

festegen hipócritatnent

i subornen, és l'a
liada dels rics ? Donen caritat de llum els escriptors
artistes en tanta manera subjectes i servidors de

•

la matéria i
de la carn ? Donen caritat de llum
aquests intellectuals i refinats que són en tantíssima
Part responsables de la. corrupció del poble ?
Qué pocs a donar llum, mentre les nuvolades de
tenebra i els gasos tóxics pugen com fumeres, de
tantíssim llibre i tantíssim paper imprés i de• tantís
sima predicació incontestada ; tantíssima tenebra,
tantíssima calúmnia, tantíssima mentida ! Erupció i
v6mit de l'abisme, la propaganda revolucionaria d'a
questes últimes anyades. Han rajat, plogut i baixat
com rivada les
doctrines de mort i destrucció, sense
contrapartida, refutació ni defensa ; i, co que és
sense que l'espectacle de les masses esgarria
des i deis mils i thilions d'ovelles perdudes comino
guiri ningú fins a les llágrimes i fins a la peniténcia.
Les ánimes ! Uns diran quanta destrucció, guan
tes víctimes ! Perd
els esperits piadosos comencaran
Per dir : guantes ánimes perdudes ! Quants mils i mi
linns d'ánimes, les deis revolucionaris, temporalment
Perdudes i en perill de perdre's eternament ! Aques
ta caritat
vers les ánimes és la caritat central, i
aquest és el centre de la veritable compassió cris
tiana. Espiritual com és, és també inseparable de la
caritat material, perqué no es pot fer bé a Pánima
que no se'n
faci també al ços, i el socors de necessitats
espirituals gairebé no es pot fer prácticament sense
caritat material en una o altra forma. tia caritat é$
Pacció directa deis cristians. Js el cor de l'home
guanyat de cor a cor. I per a guanyarjlo, no hi ha
Inés que una manera : donar-se.
Si en promig, cada un .dels católics espanyols,
eonsiderant en hipbtesi católic tot votant de dreta,
gua'nyat el cor d'un sol votant d'esquerra,
la
situaci6 estaria resolta, perqué s'ha demostrat
que el
nombre total de votánts a les Corts queda
tants a tants. M.algrat la supremacia definitiva de
les esquerres,
la proporci6 d'esquerres i dretes, a les
eaPitals, és de 8 a 5. Els votants de dreta són més
de la
meitat deis d'esquerra. La teoria de les grans
niasses esquerranes contraposades a una petita mi
noria de dreta, no és pas certa. El desequilibri ve de
temperatura deis esquerrans, la temperatura revo
lueionária que dóna als individus febre alta, infla

mael6 passional.
Sed vince in bono malum. Perb quin 'Dé. cal fer,
quina caritat
? Jo no ho sé pas ; perd que faci ca
la
que Déu l'inspiri. «L'estima a Déu, i fes

ect,ascú

vulguis», es pot resoldre
,P7Óxim i fes el que vulguis».
que

també per «estima

Per qué residir la
s
'alvació social en expedients i fórmules que per uns
vives i sentides i per altres mortes i sense en
siaswe ? Cadascú, que faci segons el seu tempe-

tleiran
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rament, segons Déu li doni entenent, per6 de tot
cor i donant-se tot. Si es dóna tot, cada cosa que faci
será beneida i fecunda.
Si cadascú de nosaltres no dóna tot el cor, no es
dóna tot, ja podeu fer coses, institucions, iniciatives
i fórmules ; tot aixd será estéril, i cadascú podrá dir
plorant, en contemplar les runes : nihil mihi pro
dest, «de res no m'aprofita».
Sed vine in bono malum!, torno a dir. Venceu
el mal a cdpia de fer bé. Venceu el foc de gota en
gota d'aigua, que per fi arribará l'aigua a véncer
el foc. Hora de caritat, hora de compassió i de pe
niténcia. Hora •de pregária fervent, hora d'oració
práctica, que és Poració acompanyada de les obres.
Que cadascú faci el bé al voltant seu, tant com pu
gui, amb tota l'ánima, amb les mans vers el próxim
i els ulls a Déu, amo de l'hora de la passió i amo de
l'hora de la resurrecció.

Aquest
ha

número

passaí

de

CATALUNYA SOCIAL

per la Censuré, governativa

Perfil setmanal

Les 44 hores
Els problem'es socials, que sempre tenen una rel
econbmica, són complexos per la. seva mateixa na
turalesa. En canvi, aquí els resolem (?) cvmb una
fa,cilitat que ens deixa astorats. N'hi ha prau amb

petició feta amb força; amb unes febles raons
que s'hi oPosen; i amb una resolució de govern que,
de tant simple com és, us deixa l'anim en suspens
preguntant-vos: És que no ha. vist ningú la veritat
del problema?
Fa anys que a Ginebra es tracia, de la reducció
de la jornada de treball, sense que fins ara s'hagin
arribat a Prendre resolucions sobre aquest punt per
la seva mateixa complexitat i delicadesa. Les reper
cussions poden ésser enormes i Perjudicials per al
mateix mal de l'atur forlós, que es tracia de remeiar,
L'única resolució en ferm que sembla derivar de
lotes les deliberacions ginebrines és que aquest pro
blema no s'ha de resoldre Per cal, país isoladament,
i que, en tot cas, ha d'ésseil resolt amb acords in
una

ternacionals.
Dones bé; a casa nostra, ja el tenim, en bona
pa,rt, resolt pel que fa referIncia a, les indústrieS me
tallúrgiques i siderúrgiques, a les que s'aplica ja la
joranado de 44 hores setmanals, en lloc de la de 48
hores, que era la regular i legal fins tara.
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Qub ha passat aquí? S'han estudiat a fons les
repercussions de la reducció abans de decretar-la?
No, certament. Aquest estudi está encara per fer;
i les pressions sindicals han estat més forjes que las
els",estudis, i el decret de les 44 hous ha vingub.
En benefici de qui?
La reducció de quatre hores de treball, sense re
duccions en el salan, suPosa l'augment d'una dot
saya, part del cost de ma d'obra. Com els augments
recauen damunt del preu del producte, aquest s'hau
ra dO vendre un tant Per, cent més can; i ja no cal
din que el mercat sera més redu'it i més gran l'exis
tIncia deis productes emmagatzemats. Si el consum
es redueix, es recluirá, la fabricació i, en conseqühn
cia, es recluirtt el treball.
S'ha dit que aquesta reducció es fa en benefici
de la disminució de l'atur forçós, perqul es calcula
que aquesta baixa d'una dotzava part de feina hau
l'a d'ocupar una dotzava part de metallúrgics des
ocuPats. Aixb fa de bon dir en circumstancies favo
rables al negoci; perb quan les circumstancies són
de crisi profunda com les actuals
sobretot en el
ram metallúrgic i siderúrgic indicats
quines re
Perrussions favorables a la solució de l'atur Poden
derivar-no d'aquella reducció de jornada sinó la de
deixar el buit d'aquesta dotzava pan t de treball, que
es produeix amb la mateixa?
I el més trist sera que els altres rams de la pro
ducció, estimulats pel que passa en aquest, hauran
de seguir pas a Pas (o potser de cojo i volta, aneu
a saber) el camí aixi començai en la metallúrgia.
I aviat haurem de veure com les indústries
les químiques, les de l'alimentació, etc., aniran de
manant i implantant la jornada de les 44 hores, amb
el mateix probable resultat que pronostiquem i que,
donades les circumstancies d'ara, no pot ésser altre
que el d'una nova reducció de treball.
P.s cert que als Estats Units, amb els famosos
Codis industrials, i a Italia s'ha portat a terme ja
dita reducció amb caracter interior, sense esperar les
resolucions de Ginebra. Perb cal Pensar que es trac
ia de r?gions econamics totalment sotmesos a un pla
estatal en un pasos en quá els governants es pre
ocupen principalment d'aquests problemes; i que
tot i aixb, encara l'experiáncia dels resultats no ha
Pogut ésser Jeta ni dita. Per() a casa. nostra, on els
problemes econbmics són deixats semPre en últim
pla Pels directius de l'Estat, i on la crisi econbmica
i social es va intensificant cada dia, qub en Podem
esperar, de la impremeditació amb qub s'imPlanten
mesures tan transcendentals? Ni ens pronunciem per
la reducció ni per les 48 hores; perb ens esvera con
templar la manera com es Porta a cap la mateixa,
sense un estudi previ i assenyafi deis
seus resultats
Possibles, que, a la nostra manera de veure i per les

circumstancies i,ndicades, no Poden produir benefi
cis de cap mena a la societat en general ni a les,
prbPies classes treballadores que les imPulsen de cara.
al remei de la situació de tants milers d'homes que
avui es troben en abur involuntari i en la tragbdia
del dolor consegüent. Perb, precisament per respec
te a aquest mateix dolor, caldria un seny de qub no
fem ús de cara al problema esmentat, que anem re
solent amb una alegria i una inconsciáncia verita
blement esveradores.
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Moviment cultural
L'arquebisbe Constantini i l'art cristiá al Jap6.—
La Illustratione Vaticana ha publicat últimament
d'un
una ressenya sobre els orígens i l'estat actual
art nacional i cristiá del Japó.
Ja en l'any 1581, el jesuita Joan Nicolau fou en
viat al Japó per tal de fundar-hi una fillola de l'Aca
démia italiana de pintura. Fou ehl el primer mestre
deis métodes de pintura europea, a la Xina i al
Japó. En 1583 es trobava a Macao ; els missioners
de la Xina u pregaren que volgués pintar una imat
ge del Redemptor, la qual havia de substituir la
d'una Mare de Déu de l'església de la residéncia
llur, tota vegada que els pagans la confonien amb la
deessa Koan-Iu, que és la divinitat de la miseri
córdia.
A l'any 1593

es

troba al cap d'una escola de

pin

Shiki, al Japó. Més tard va viure a Arima
a Nagasaki, on, al costat de la pintura a l'oli, ense
nyava l'art de repujar l'aram.
Les persecucions deis cristians, i el tancament
del Japó a les missions estrangeres va posar fi a la
temptativa d'introduir l'art cristiá europeu al jap6.
Un grup de cristians va practicar, durant dos se•
gles i mig, el Cristianisme a Urakami i a Nagasa
ki d'una manera clandestina, sense sacerdots ; tenien
el Papa, emperd, com a suprem jerarca de l'Esglé
tura

a

sia. Com aquests cristians sentien ,una devoció pro
funda per la Mare de Déu, de la qual no .tenien cap
imatge, se servien, per suplir-la, de la figura de la
divinitat pagana Koan-Iu. L'arquebisbe Constantini
assenyala aquest fet com «el primer exemple d'adaP
tació de l'art japonés al culte católic».
Més tard els missioriers han ássajat, al jap6 i a
altres indrets, d'introduir l'art europeu en els paisos
de missions. «La tendéncia d'aquell temps fou la
d'in4oduir el Cristianisme amb les seves formes ex
teriors europees, sense adaptar-se a les característi
ques de les diferents terres de missions.» Les últi
provocat
mes directives assenyalades pel Papa han
un canvi en les activitats missionals. Per tot arreo
es tendeix a fer arrelar millor el Catolicisme en les
missions per mitjá de la creaci6 d'una clerecía in
dígena i d'una jerarquia també originaria del país.
En aquesta evolució el problema de l'art no podia
quedar de banda per tal com l'art és l'expressió ex
terior més important de la cultura, de l'esperit i de
la psicologia d'un país». D'aquí s'expliquen les n'a
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a facilitar la crea
cristiá indígena als paisos llunyans de
l'Orient. El delegat apostólic del Jap6, Monsenyor
Marella, s'ha preocupat del problema de l'art cristiá.
Ha afavorit amb bou éxit les temptatives per a la
creació d'un art cristiá japonés. Avui hi ha, a Tokio,
una escola florent per a pintors cristians indígenes.

cid d'un

que tendeixen

art

L'escola católica i la parrtiquia són els dos ba
luards contra del comunisme.
El jesuita P. La
—

Farge

ha publicat una série d'articles sobre l'allu
nYament del perfil comunista als Estats Units, i arri
ba a la conclusió que «els progressos del comunisme
Poden ésser anullats solament si els católics uneixen
tots els seus esforços a aquest únic ideal ; i fins crec
que en els moments actuals és la missi6 única del
catolicisme d'América.
La condició prévia per a aixo és que els católics
estableixin un programa de gran extensi6 i, sobre
tot, que estiguin resolts a dur a la práctica un pro
grama que assumeixi les idees del corporativisme
en

l'economia.

El comunisme ha comprés la idea corporativa ;
com a ideal seu la collaboració de tots
Per al bé comúl La societat comunista es basa en la
idea corporativa, en un sentit, emperd, que está dia
rnetralment oposada al Cristianisme. ? Quina posició
volen prendre els católics enfront d'aquesta idea ?
L'hean de refusar en bloc solament perqué els
eomunistes la defensen ? Crec que hem d'eixamplar
el nostre
programa social. No n'hi ha prou de pren
clre mesures rectificadores o correctives. Hem de
Crear institucions cooperatives ; hem de desplegar
Peconomia en sentit cooperativista i en relació ex
Ptessa a aquelles formes de l'economia que estan
d'acord amb la doctrina de l'Església. Aquest movi
Inent de reforma ha de partir dels dos centres d'on
P,rové la vida católica: la parroquia l'escola. Ha
de prendre la
força en la inspirado de la parrdquia,
re és el centre de la vida mística de l'Església.
cert que la idea cooperativa té relaci6 primor
dialrnent amb problemes purament científics, com
són : la fixació de preus i l'acord de crédits ; avui,
ja es tracta tambél de fer prevaler els prin
eiPis de l'Església en aquest domini.
Encara reclama el P. La Farge que les escoles
nlitges i les escoles superiors estiguin posades al ser
vei de la
reforma social que s'ha de realitzar. Les
°rganitzacions
cooperatives no neixen per si soles ;
Sjhan de preparar amb tota parsimonia, i han d'és
ler dirigides amb competéncia. Zis homes formats a
1e8
Universitats católiques i en les escoles mitges
els Punts irradiadors i els puntals nats per aques,s6n
les
reformes.
En aquestes escoles s'han d'investigar
els
fonaments,
els
i les possibilitats d'efi
cacia práctica de lesmétodes
reformes.
s
,enni a exemple, el P. La Parge cita les activitats
extraordináries de la Universitat de Sant

ha establert
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Francesc Xavier,

a Nova Escocia. Aquí estudiants
de la Universitat han collaborat con
juntament per a organitzar cooperatives en les pro
víncies d'aquella regi6, donant-los un carácter par
roquial. El citat P. La Farge acaba• el seu article
amb aquestes paraules : «Tinc la convicció que els
progressos del comunisme s6n inevitables, si els ca
tólics no unim totes les nostres forces, bo i oferint-li
una resisténcia amb la creació d'uns métodes millors.
Hi ha qui creu que ha estat inútil, al nostre
país, tota predicació de la doctrina social. En qual
sevol país d'Europa, de molts anys ençá, els joves
universitaris católics, dirigits per l'«aumonier» llur,
eren formats per a ésser dirigents socials : fossin

i

professors

metges, fossin advocats, enginyers o professors de
gimnasis. Els seminaristes rebien una formació social
sólida; coneixien i vivien les organitzacions socials
diocesanes i nacionals. A Espanya,
on tenim els
universitaria católics forrnats socialment ? on tenim
els «aumoniers» per a formar socialment els acadé
mics ? La clerecia rural, que de bona fe es preocupa
va de problemes socials, era befada. Hem de con
fessar sincerament que hem seguit camins errats i
que els enemics ens han segat l'herba sota els peus.
Les organitzacions, si no van precedides de forts
moviments espirituals, són cossos morts, sense efi
cacia. Com a Espanya, durant molts anys, ningú no
ha estudiat, no ha cultivat l'esperit, els moviments
espirituals no han estat coneguts. Cap Universitat
espanyola no es féu ressb de la doctrina balmesiana ;
en canvi, les escoles del romanticisme, del krausis
me, del naturalisme han produit vertaders estralls.
Si volem fer alguna cosa positiva per anar a la re
conquesta de les posicions perdudes, hem de comen
çar per estudiar, i crear despra, un moviment espi
ritual profundament católic, seguit d'una vasta di
fusi6 de doctrina social. Tot lo altre que es digui és
poca cosa, no condueix a res.
S".%16."'•.9.":".".".%"."'"•1""i..V90~."..W.1%%.9"1"..""

Moviment Social
La Setmana Social francesa d'enguany.
Les
activitats de la Setmana Social francesa d'aquest
any versaran sobre probletnes de cultura. El discurs
inaugural, que tractará del tema «Cultura i civilit
zació en el pensament cristiá», ha de caracteritzar
les diferents formes de cultura i civilització, bo i
establint la delimitació llur ; demés, ha de posar en
dar per qué el Cristianisme, en la seva esséncia, no
permet la identificado amb cap altra cultura o ci
—

vilització.
Després de la lliçó inaugural

estan previstos els
vuit temes que segueixen : r.r Els elements que
comporten el concepte de Cultura (els homes, el sbl,
la tradició, el dret). 2.'La influéncia dels factors
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políties, soeialá i éconómics en les relacions cultu
rals. 3." La cultura occidental (les seves -fonts, con
tradiccions interiors, la seva extensió actual). 4) La
cultura islámica (les seves relacions amb altres cul
tures). 5.éLa cultura de l'extrem Orieht. 6.é El pro
blema jueu, dintre les diverses nacions. 7.é idols del
món modem (la llur influéncia nefasta damunt les
Cultures). 8. El comunismo (la seva influéncia en
les relacions Culturals).
La segona secció de la Setmana Social tractará
d'él :probleth de l'establirnent d'una jerarquia en
les cultures, i, en aquest cas, quines mesures s'han
de prendre en una semblant temptativa. Els temes
són : "i. Catolicisme i Cultura. 2." Per qué les dife
rents cultures estan cridades a la collaboració?
3.' Evangelització i cultura (acoló missional i co

lonitzadora).
Demés, hi• ha una sárie de conferéncies en les
quals s'ha d'estudiar de quina manera la collabora
ció -cultural pot portar a resultats práctics i quines
experiéncies i resultats tenim en la labor cultural.
Els temes assenyalats fins ara en aquesta secció
són
r." Formes polítiques de la 'collaboració.
2." Formes económiques de la collaboració. 3.' For
mes

4.tLa collaboració

socials de la collaboració.

intellectual. 5.é. Formes actuals

de la collaboració
intellectual. 6.é El paper del Catolicisme.en la col

laboració intellectual.

Vida Católica
Canadá.

82 catblics a la Cambra de diPutats.
Aquest país, colonitzat al segle xvr per francesos,
posat després sota la influáncia protestant anglesa,
—

—

és per

a

món desconegut.
la Santa Seu té un delegat apos
que resideix a Ottawa, i d'encá del

nosaltres

un

D'encá del 1899,
tólic al

Canadá,

1886, gairebé sempre,

un

bisbe d'aquest país és

I."Església és independent de l'Estat ; les dióce
sis, com les parróquies, són considerades com a cor
poracions de dret 'Alabe. Els sacerdots són pagats
pels fidels. Hi ha universitats católiques a Quebec,
a

l'escola

primaria, cada

provincia té la seva legislació ; la situació més avan
tatjosa és a la provincia de Quebec, i la pitjor és

Manitoba,

on els católics s'han de pagar les se
escoles i han de pagar contribució per sostenir
les escoles de l'Estat.
A les régions del sud hi ha molts indians, i a les
del nord molt's esquimals, gire són católics en una
proporció considerable. Al Canada hi ha uns
a

ves

CAMISERIA
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Per

100de
la' població total. Les arxidiócésis són u, i les
diócesis 25. Encara hi ha

una

diócesi de católics

'

rutens.

En el' Parlament, que' s'acaba de reunir a Ot
tawa, integritPer 245 diputats, comPta amb 82 di
putats decididament católics, repartits en diferents
agrupaments polítics ; 56 d'aquests procedeixen de
la

provincia

de•

Quebec:

•

El moviment d'Oxford.
Darrerament, herir
llegit un interessant article sobre el rnoviment
d'Oxford de renovació religiosa, publicat á, El De
bate. La novella i interessantíssima revista Kultur
Politik, en son número de primer de generi

und

parlar d'aquest 'ffioviment, diu el que segueix :
«D'Anglaterra,, partint d'Oxford, s'estén un non
moviment religiós que ha pres pon a l'estranger, a
Suissa, per exemple, tot fent un gran proselitismo.
El moviment d'Oxford•té, quatre principis hono
rabilitat indiscutible, falta de tot egoismé, puresa
i amor. El moviment pretén moure's (Entre del'
Cristianisme. De fet, peró, es tracta d'una nova
«confessió extática», que es desplega per, falta i
en

•

de Cristianisme práetic.
El refús d'uri «Cristianiárne particular» porta a
la renuncia de la voluntat própia i de. la própia
personalitat per. anár a una concessió mutua, a tul
«collectivismé religiós», que no es diferencia molt,
en la seva essáncia, deis moviments rnoderns de les'
naasses desbordadés'.
Hi juga un paper importarit la «Confessió» pú
blica i dramitica, en aquest cas abandonament per
sonal. També són earacterístiques les notes típíques
de les masses. Cal esmentar lés «meditacions silen
doses» del recolliment' callat.
El moviment d'Oxford pretén guarir rhome
modem de les malalties de l'esperit ; considerat
d'a 1-top, sé' l descobreix com a fill de 'les forces
destructores de l'esperit del temps actual.
manca

car

denal. La Santa Seu nomena els bisbes a base de les
llistes de candidats que cada dos anys els bisbes de
cada provincia, reunits en conferéncia, proposen
al Papa.

Mont-real i Ottawa. Per

4.285.388 decatblics, i formen més del

Deu anys d'Instala

d'Arqueología Cristiana.

Friburg,,

sitat de

monsenyor P. Kirsch. En el dis

commemoratiu del deál'aniversari, aquest erni
nent arqueólég digné que l'Institnt havia estat fun
dat :
pçt- a reunir el material científic necessari
per .a l'estudi de l'arqneologia cristiana ; 2." Pro
cura

•

facilitar estudis científics de carácter' ar
i las excavácions. 3.' Promoure noves vo
cacions en el eamp "de l'Arqueologia.
Com ha complert aquest Institut la •missió con-,
fiada ? S'han reunit en la biblioteca 5.250 volums j.
1.978 extrets ; arriben a l'Institut, d'una Manera
regular, 71 revistes de POspecialitat ; es pot dir que
la biblioteca de l'Institrit és una dé les més riques bu
moure j

queológic

,
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Fa, den anys' que S, S. l'iris XI Creava l'Institnt
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davant l'eminent arqueóleg, professor de la Univer
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Demés
n arqueologia.
l'Institut disposa d'una collecció
iconográfica molt diversa ; hi ha també una collec
ció de
reproducCions deis monuments cristians més
onties. L'Institut edita, des del 1927, la Rivisla di
ilreheologiá cristiana, i edita quatre séries de bi
blioteques científiques : História i arquitectura de
les construccions cristianes primitives ; Estudis so
bre eementiris i epitails cristians ; IConografia, Epi
grafla Hagiografia. Demés, dóna cursos especialit
zats, Els estudis a aquest Institut duren tres anys.
Ils estudiants són, en 1935-1936, 102, provinents
de setze
riacions diferents.
de la

especialitzades

biblioteca,

Els valors socials de l'Ésglésia.
Fa uns anys
que el professor Bovet, de Zuric, i secretad de la
—

Societat de les Nacions, publicava un fulletó on s'es
tudiaven «els valors socials del Cristianisnie». Un

seinblant escrit, Provinent d'un personatge que ha
via militat aferrissadament al Socialisme, fou per a
mi, una sorpresa.
El professor Bovet, un deis esperits

moderns,

s'havia fet cárrec deis valors immortalS
ereats per l'Església, per ehl durament cornbatuda.
I\To recordo detalladament quants eren els valors
saeials enumerats pel professor illustr.e. Entre ells,
eomptava el tnatrimoni cristiá, les ordres religio

ses

dedicades

Pitals,

a

l'ensenyança

i

a

la

caritat,

els hos

les leproseries i els asils de vellets.
Aquest home eminent, que ha exercit una in
fluéncia nótable en la cátedra i en la política inter
nacional, dedica, segons ens contava eh l mateix, ,els
diumenges
a
donar conferéncies sobre l'Evangeli
,als Pastors de
les valls alpines. I, 'home protestant,

`:,s

enamorat de la Litúrgia católica, i, sobretot,
l'art cristiá. Quan, l'ány 1931; a Espanyá, «Van
cArielaár convents», várem. rebre un fulletó editat a
flya amb text reduit i illustració profusa, que
''Qrtava per títol «Convents que cremen»; una porta
ae

da amb

deis corivents més renomenats de Madrid
en el áeu interior un sens fi che fotogra
ries
reProduint escenes de la labor social de les. or
un

fiames,

i

dres religioses.

el nostre

pohilé coneixia la 'labor soeial que
han desPlegát i despleguen les ordres
eligjoses Si.coneixia els sacrificis que per mante
21: els fills seus abandonats i els seus pares foragi
L4tS de
gioses.! la llar hion de fer els religiosos i les reli
,

'11
1.

favor

seu

Rem•sentit

contar

1,11Vents.de BarCelona
e"-In

que,•deSprés de la crema de
de l'any 1835, un germá llec

convent decidí sortir al carrer Onib l'hábit.
Ji fes l'observáció de qué era una imprudén

se
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cia eixir de casa -amb hábit, va contestar : «No tinc
cap por ; no he de témer res ; mai no he fet 'cap
favor a ningú». Aquesta veritat és d'una cruesa •ex
traordinária. Els perseguidor de l'Església, al nos
tre país, són ex-religiosos que deuen el que saben a,
van
una ordre o congregació, ex-seminaristes que
penjar els hábits a la figuera ; protegits de sacerdots
o d'ordres religioses ! Es dóna el cas que molts mes
tres laics, que befen la religió, que fan propaganda
comunista, han pogut fer una carrera grácies als
generosos sacrificis d'un sacerdot parent o amic.
Si el poble, que té bolis sentiments i a vegádes
mals instints, coneixia el qué per ell han fet l'Es
glésia, els sacerdots i els religiosos, no els perse-,
guiria ; els estimada i els veneraria.
Recentment, l'Excellentissim Doctor Irurita, en
una fervorosa plática, explicava l'enigma del Tnisteri
de la pérsecució desenfrenada contra l'Església i
contra els sacerdots, d'una manera senzilla i clara :
«El sacerdot, el religiós, ha de seguir l'exemple de
Jesucrist. I el nostre Diví Mestre, que havia fet bé
a tothom, fou abandonat de tots i clavat en creu.
Els deixebles han de seguir l'exemple del mestre».

Salvem: !'honor del sacerdot católic.
Avui, que
el sacerdoci católic i els religiosos són calumniats
arreu, bo és que se sápiga que. encara hi ha algú
que sent l'agrainient. Heu's ací el que escriu un lec
«Jo era fill d'una familia
tor d'una revista católica
molt pobra. El pare va morir quan jo tenia vuit
anys, Fou el rector del meu poble qui .no va parar
fins que va trobar el diner que calia perqué jo po
gués dedicar-me a l'estudi, pel qual tanta afici6
sentia. Amb tot i la feina excessiva que damunt
'd'ell pesava, durant molts mesos em dona lliçó de
hlatí gratuitament. El germá del rector, estudiant
—

d'Universitat, sacrificava les

gratuitament dues

vacances

donant-me

tres hores de ni«) cada dia.
Les nieves vacances consistien en el treball del camp,
pel qual els de casa cm necelsitaven. Era un rector•
el que, més.endavant, em,prenia de franc a casa seva,,
durant les vacances.d'estiu. Jo no vaig seguir la car
rera eclesiástica, com volia la meya mare, i fou un.
sacerdot el qui cm solventá les dificultats económi-,
ques, proporcionant-me pensió lliure i diner per a
estudiar a la Universitat. Arribat el darrer curs, no
podent dedicar-me a donar lliçons per ,haver de pre
parar els exámens, fou un !ove vicári qui cm pro
porcioná el diner per a passar el curs. Arribats els
exámens de fi de carrera, és un pare franciscá el qui
cm troba la suma respectable, necessária per a pagar
els drets d'exámens. Malalt de malaltia nerviosa, éš
o
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la soledat
d'animar-me i infon
on
dre'm coratge. Així són la majoria deis sacerdots
católics que he conegut, siguin del país que es

redemptorista el qui
vivia abandonat, per tal
pare

un

em

visita

a

vulgui.»
Aquesta autobiografia és, sense cap mena de
dubte, el «curriculum vitae» de molts polítics es
querrans que avui, per demagógia o per mala fe,
combaten l'Església, a la qual deuen la cultura llur.
Anglaterra.
Progressos del catolicisme durant
el regnat de Jordi V.
Els católics anglesos eren
2.206.553 en l'any 1910, i a la fi del 1935, són
2.948.067. En canvi, Irlanda, que en tenia 3.368.661,
ha baixat a 3.171.697. Aquest retrocés s'explica pel
fet de que l'Ulster, que en 1910 era d'Irlanda, a
l'any 1935 fou comptat amb Anglaterra. En tot el
Regne Unit els católics eren 12.155.885 en 1910, i
en 1935 havien arribat a 17.517.418.
Els arquebisbes eren tres, i ara són sis a la Gran
Bretanya, mentre que a les colónies, de 24 han passat
a 29. Els bisbats, en canvi, han baixat de ig a 18 a
la Gran Bretanya, han passat de 23 a 24 a Irlanda,
i a les colónies, de 68 a 86.
Els Vicariats Apostólics i les prefectures han
augmentat de 40 a 9o. Solament a Anglaterra i a
Ganes, durant el regnat de Jordi V, el• número de
—

—

sacerdots ha augmentat de 3.347 a 5.119, i el de les
esglésies i capelles, de 1.173 a 2.388.

Txecoslováquia
produit

:

Masaryk.

—

Sembla que s'ha

posició ideológica del
creador de Txecoslováquia. La publicació txeca Ha
nacke Listy ressenya que s'ha prodult un canvi radi
cal en la manera de pensar de Masaryk. Quan In°
treballa en la seva obra, llegeix únicament llibres
de carácter religiós i s'ocupa de la Llegenda de Sant
un

canyi radical

en

la

Wenceslau de Krista. En relació amb el canvi fet
per l'ex-president, l'antic arquebisbe de Praga, Kor
dac, en el periódic 'Cech, din que el president ha
abandonat totalment el seu pensar ateilta. i que está
cercant el camí cap a l'Església. Segons sembla, cap
a l'any 1921 o 1922, Masaryk, gran suprem de la
masoneria, treballá activament amb el doctor Nemec
per la separació de l'Església i l'Estat a Txecoslo
váquia. Es interessant de saber que, segons el 9e
rió-die Slovak, la germana de la difunta esposa de
Masaryk és religiosa a Franca, mentre que la ger
mana de l'actual president Benes és superiora del
convent de Borazdovice.

Crónica de la Setmana
Les Corts obertes.
Diumenge, dia 15 del cor
rent, se celebra la sessió preparataria de les Corts
la República, ensems reunint-se la que s'anomena
—

Junta de Diputats. Fou presidida pel senyor Largo
Caballero, qui havia estat el primer de presentar
l'acta de DiPutat, i aquest invita a, substituir-lo, se
gons el Reglament, al Diputat de més edat entre
els presents, que resulta ésser el senyor Carranza.
Aquest declara constituida la Junta de Diputats, i
oil i els quatre Diputats més joves constitu'iren la
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dita re
el Reglament, es declara tancada la ses
aquest moment, quan tot havia trai s

Mesa d'edat. Finida la senzilla

sió,
unió imPosa
pera en
corregut normalment,

uns

tasca que

a

DiPutats Protestaren

con

tra l'actitud de la Presidencia per no haver dot at
aquesta un crit que se li havia demanat, i s'arm4 ufl
regular aldarull que dura bona estona i obliga el
senyor Carranza a abandonar. el lloc presidencial a
sortir de l'edifici del Parlament.
Les Corts sembla que Podran quedar constitii
d s dins de pocs dios; i hi ha impressions oPtimisies
per a que, a fi de mes, hi hagi ja una situació defi
nitiva per al seu funcionament. Seran Presidides lel
senyor Martínez Barrio.
La constitució de les Corts és a bastament con e
guda. Els partits d'Esquerra Republicana i Unió
Republicana han arribat a una intelligencia per a
portar a cap una acció comuna i obrar dins d'una
mateixa majoria; i sembla que l'ajut de l'Esquerra
de Catalunya, amb els seus aliats d'Acció Catalana,
no es fara esperar tamPoc. Tot i aixb, aquests gruS
ajudats per algun altre element independent, no ar i
ben a formar una majoria suficient per a secundar
cap Govern; i ja no cal dir que el Govern actual,
com tot altre que es formi dins d'aquest Parlament,
haura d'ésser apuntalat per la minoria socialista,
que compta amb setanta-i-tants diputats.
La discussió de les a,ctes, en general, sembla que
no donara lloc a grans debats, jora d'algunes, com
les de Pontevedra i algun altre districte gallee, Oil
les quals hom diu que s'hi contenen jortíssimes irre
gularitats, sobretot en benefici del grup del senyer
Portela i d'aquest senyor rnateix. I també es dlo
que alt res actes, corn les de Granada, hauran d'éss,r
aixi mateix discutidos amplament, puix que certs
grups socialistes no Poden admetre un triomf dre
Per aquella circumscriPció, tot i la legalitat d'aqu
lles eleccions, segons els elements de dreta.
Vi ha una nota significativa i que cal destacar
en Primer terme per a formar un judici complet del
praxim Parlament i de les possibilitats de la selo
actuació fecunda; és la referent a la constitució ?e
la minoría socialista, en la qual i per als arrees o°
la mateixa }oren presentades dues candidatures: la
deis amics de Largo Caballero i la deis amics
daleci Prieto, la Primera triomfant per uns 42 vot
i derrotada la segona, que no arribé a obtenir nuo
que vint-i-tants sufragis. Ja no cal dir com la divisld
-

tradicional deis socialistes s'lta manifestat en aque.
ta votació altre cok, i com el senyor Largo Caballero
ha quedat triomfant altra vegada. De la tactica de
les dretes depen ara, en gran part, que aquesta d
visió quedi accentuada, o bé que es faci més corr.
Pacte el conglomerat amb que fins ara es produei%
el trup socialista.
En

fi;

comença

una nova

actuació

en

el

momeni

d'ara. Hi ha qui espera que el Parlament actui do
desbravador i válvula de les passions nacionals,
centrades i manifestados al carrer des del 16 de fe
brer fins avui, i hi ha qui creu que, al contrari,
donats els élements amb que compta la nova Cambra
entre ells 16 Diputats comunistes —, la tasca de
la mateixa contribuira a exacerbar les passions JjnS
ara amPlament desimboltes arreu, aixi esperant que
la manifestació al carrer esdevingui encara Inés ea
tastrbfica que fins el present.
Ja seria hora de treballar i ja seria ara el 00
ment oPortú d'emPrendre la tasca de govern gu
—
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tasca que hauria cic produir-se,
neta de sectarismes i d'aPassionaments de tota das
", Per a esdevenir seriosa i de cara als altissims in
teressos del país. Sobretot, el poble normal espera
que les Corts hauran d'emprendre de seguida l'es
tudi i la proposta de resolució de tants i tants pro
blemes com hi ha Pendents en toles les es/eres de
la nostra activitat com a poble, tasca que, per altra
mill,or que lps disPosicions coercitives deri
vade: del Poder executiu, haura de cpntribuir a
desenrotllar el treball i a fer que sigui reabsorbit el
nombre d'obrers fins avui en atur forçós, que fins
ara
constitueixen, no sois un Perill Per a la vida
del País,
sinó un postulat de justicia social que, sigui
"In vulgui, cal aplicar. La fam de germans nostres
ha de tenir satisfacció Plena; no oblidem que la fam

l'opinió reclama,

mcnt, el Govern de la Generalitat ha dictat altre De
cret i diu que han d'ésser reposats als seus llocs i a
les finques els Parcers i arrendataris que en sortiren
per sentbncies de desnonament dictades pchs Tribu
nals, segons la legalitat vigent en el moment en qub

foren dictades.
Confessem que

El problema del camp.
A rreu es deixa sentir
necessitat de resoldre la qüestió agraria. En aquest
°1'dre, el Govern ha començat a fer aPlicació de la
llei dita de «yunteros» o parellers, i ja a la regisé
—

la

d'Extremadura

han estat calocats a les terres uns
que ara es diuen «asentados».
es tracta de deixar en vigor la Reforma
antiga; per tant, han estat reconstitu'ides
govern de
com abans del bienni de

quants milers dels

també
graria
lotes
les

Sera modificada la dita llei, o bé les Corts es rea proclamar-ne, la vigIncia altre cop, i dere'araran derogades les modificacions introdtades pel
''')."ern, anterior, aixd amb el concurs del Parlament?
1-4
Reforma Agraria s'ha de portar a les regions on
lealment
existeix problema agrari. Perd cal Portar
ta a

d,uirau

Cap

P
Per
procediments i camins de justicia, de tal
que es doni terna a molts que no en tenen;
Pera sonke expropiant i indemnitzant en condicions
equitatives aquells a qui els en sobra i no la conreen.

arribem

no

a

comprendre

el veri

table abast de les dites disPosicions; l'ordre de pre
lació entre lleis, decrets, sentbncies executbries deis
tribunals, etc., no sembla massa observat en dictar
les. Veurem com es van desenrotllant les coses i
veurem quin resultat practic s'obté amb les dites dis

banda,

és mala consellera.
Les activitats en Problemes econdmics, dones,
han d'ésser les primeres; perd sempre en el sentit
serjós que
impliquen les solucions d'aquests pro
blemes. Aquesta sera una de les Poques tasques en
qua Puguin collaborar tots els gruPs parlamentaris,
Can els
interessos del Pais.demanen la urgbncia de la
solució. Amb aquesta feina, es Posaria fre çl desbor
dament de les passions, es remeiaria l'estat d'indi
gIncia de milers de ciutadans i s'arribaria a formar
un ambient
de confiança Per a tothom,, que bona
falta fa arreu. Hi arribaron, o bé la tasca futura sera
tot el contrari
d'aixd?
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Posicions.
La seva reunió ha
El Parlament de Catalunya.
estat alomada. Es vol que les comissions tinguin
prou feina a punt, que no s'hagi de perdre el temPs
en discussions balderes.
Quins projectes es posaran a discussió, Primera
ment? Hi ha la llei municipal per acabar; hi ha la
llei del contenciós-administratiu, que també espera
torn, etc. Caldran moltes l'as sobre matbries que fins
ara quedaven molt enlaire, sobretot en finances, i ja
veurem quin camí s'emPrbn en totes aquestes qües
tions tan importants. Sera un esperit constructiu el
qui dominara la majoria deis Diputats, o bé sera un
esPerit negatiu, amb tendIncia demagbgica, ço que
planara damunt la nova etapa parlamentaria, tal ve
gada recordant o suPerant l'anterior?
Els homes són els mateixos en aquesta tongada
que en l'altra; els Procediments, no gaire o gens dis
tints; i l'esPerit demagbgic no ha estat Pas abando
nat. Els simPtomes són els mateixos de l'anterior
període. De toles maneres, és d'esperar que en les
altures i entre el: dirigents responsables la tasca si
gui ara més constructiva, i la feina més de cara als
interessos generals que no pas a les directrius de
partit. Encara que el govon sigui de pocs, el dret
ha d'ésser de tots. I encara que qui ha de governar
cal que mani, cal recordar que manar solament no
és governar.
EsPerem que tot es desenrotlli dins un Pla de
—

comprensió;

hom ha dit sovint que ara començavem
segona bPoca de l'autonomia, que seria prbdiga
en bones obres, i no Pas com la primera. Déu ho faci,
i aixi ho desitgpm ben cordialment de cara als alts
interessos de la nostra terra.
una

'flanera
A

Catalunya també tornem
;nalitat el problema agrari (que

es

tal

a

tenir

aquí,

*

Ja

plena ac
realitat, no

en

en

ha estat profundament so
a,nys. Sembla que ha estat
altre coP la vigbncia de la llei de con
rae te: de
conreu, Per un simple Decret administrat°1
feta'cle la mateixa pel Tribunal
e
Constitucionals; i encara, posterior

71:qut

problema),

el qual
durant els darrers

de

Ptr'elamada

?'
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ANTQNI FERRER., PREV.

Jesucrist,

11 u in de I
cada dia de rally. Vol.
'

Meditacions per a
440 págs. Foment de Pietat, 1936.
títol és prou comprensiu

:

una

II,

meditació

breu, sentida, pietosa,

per a cada un deis dies de
els passos de la vida de Jesús a

l'any, bo•i scguint
través dels Evangelis, amb aportacions de les épís
toles ,paulines i altres textos sagrats.
r,s un llibre de devoCi6 a la moderna, allunyat
de tota llei de vulgaritat .o rntina, a propósit per a
persones cultes, sense que, per& calgui sser eru
dit. Poden fruir-ne tots els católics de tipus intel
l?Ctual mitjá.
La publicad() d'aquest volum II, dedicat als
temps de Quaresma i Pasqua, en aquests moments,
no

pot pas resultar Inés oportuna.

P. BASE,' DE SANT N'u', Passionista.
La Bien
aventurada Gema Galgani. Vida completa, es
—

crita sobre els processos de beatificaci6
altres
documents referents a l'estigmatitzada de Luca.
581 págs. ,Barcelona, Editorial Litúrgica Espa
nyola, S. A. 1936.
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A
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de les coses sensibles a les insensibles, de les acci
dentals a les substancials, de les tenerles a les ce
lestials.
»Aquest •és el punt just en qué deuen collocar
se sempre els hagiógrafs : ni empetitir lo sobrena
tural per 'a donar gust a una crítica amb sentor
de racionalisme, ni deiXar-se enlluernar pels caris
mes místics; bo i collocant-los per damunt de les
virtuts. En aquest plom de la balanea veiem sodo.
sament co•locat el P. Basili de Sant Pan.
»D'aquí que la seva obra puguin llegir-la amb
profit tota mena de persones : els ignorants que
solen deixar-Se allucinar pels carismes místicl, que
bén sovint hi mesuren la santedat deis serverits de
Détt, descobriran en eixa Vida que ni la benaven
turada Gema va fer-ne d'ells cap cabal, ni tener
per al seu historiador altra importáncia que la de
revelar-nos les rneravelies de Déu en els seus sants.
i»F,ls místics descobriran, en aquesta obra, gal
rebé tots els fenómens pretérnaturals o sup erna tu.
sales quoad modum que registra la ,história de la
mística, aclarits i vindicats tots ells a la llum de les
ciáncies modernes.,
»Fins i tot els incrádull s'llauran d'enfrontar
amb fenómens que els invitin a la refiexió, i que.
,

no

podran negar-los sense renunciar a l'objectivi
ha de presidir les ínvestigácions i 'especula

tat que

d'aquesta. magnífica obra
mag
conceptes, de contingut i de presen
!'ha feta magistralment el senyor Bisbe de
Barcelona, en el substanciós próleg amb, qué l'en
capeala. Nosaltres, després d'aixó, no sabriem sin6
copiar alló que el nostre amantíssim Prelat ha dit.
En la impossibilitat de transcriure-ho íntegrament,
vagi la traducci6 deis següents parágrafs ;
«L'intent d'escriure una Vida completa de la
joveneta luquesa apareix enerieat de dificultats, pel
conjunt meravellós d'excelses virtuts i esplendoro
sos carismes que
en
ells apareixen. Es tan fácil
deixar-se encegar per la resplendor d'aqucixos ca
risnics ! I es tan fácil, per altra part, mirar-los amb
ulls massa terrenals ! El márit principal d'aquesta
obra el trobem en la preferáncia que ha sabut donar
El

nífica
meló

comentan i

en

—

tots

—

l'autor a les virtuts sobre •els carismes místics, i en
la valentia amb qué són defensats aquests caristnes
centra els atacs d'..una falsa ciáncia, atrevida i jac

iturciosa.
»El P. Basili

no es cansa

d'observar

que la

san

tedat. no la constitueixen els carismes., sin6 les vir.:
tuts ;

consagra

una

part de la

seva

obra

a

resse

tiyar la perfecció amb qué les practicava Gema GaP
gani, i aquest concepte central infiueix en totes les
altres parts.

»Peró si !'autor dóna tal preferéncia a les vir
tuts, tampoc no l'espanten els carismes inístics, per
molt enlluernadors i deS'usats que elts siguin. Eii
Obrar Déu tals prodigis
din ja ett la Introduc
Ció —, es proposa fins. molt dignes de la seva infi
nita bondat i niisericórdia. Menysprear-los fóra
Menysprear l'autor de qui procedeixen. Per aquel
xes resplendors de la santedat ens crida el Senyor
—

cimas

científiques.»

Aquesta és l'autoritzadíssima oPinió del nostre
scnyor Bisbe', que fém nostra. Liobra es dividcix
en
cinc parts HistÓria, virtuts, mitjans de santi
ficació, vida mística, j consumado i glorificad() de
•

:

la Beata.

J. G.
Inf ormáción antiatea.
•

—

Claris, 38, pral. Barcelona.
Subscripció annal, so pessetes.

Ha comencat a publicar-se tina revista mensual
titulada T nforniación antiatea, d'una utilitat extra-.
orclinária per a conlixer les activitats de l'ateisine
militant i de ,la francmaeoneria. Aquesta revista
ressenya els articles més notables que es publiquen
contra PateiSme i la francinaeoneria en els difercuts
pasos i, a la vegada, desemmascara aquests cuculíes
de la Fe.
El número de gener d'aquest any, que tenim a la
vista, conté les següents rúbriques': «Los Satanistas
y la Santa Eucaristía» ; «El ateísmo en Espana»
(Asturias, Barcelona, Valencia) ; «El ateísmo en el

extranjero» (Rusia, Alemania, México) ; «Después
del Congreso de los Komintern» ; «Propaganda en
tre los sindiosistas» ; «Masonería» ; «Sectas e in
moralidad» ; «Culto» ; «Espectáculos» ; «Fichas di-,
versas» ; ttPrensa •izquierdista»'
(Barcelona,' Madrid,
Tortosa, Valencia, Oviedo, San Sebastián) ; «Altas.;
en la .Prensa» (Madrid, Valencia, San
Sebastián).
«Bibliografía» (publicación vitanda).•
Pel contingut d'aquest suman i- hom es pot fer
cárrec que nformación anual ca no pot falta} en cal)
parróquia d'importáncia.

•
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Biblioteca de Missions
BIBLIOTECA

D'EXERCICIS
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Exercicis

Nostre Senyor Jesuerist, 29.
Via Crucis, 30.
Els Exercicis de Sant Ignasi
de Loyola, 31.
El que ha de saber el cristiá
per salvar-se, 35.
Havem de morir, 45.
El gran dia del judici, 46.
L'infern deis
condemnats, 47.
La glária del cel, 48.
La vida cristiana, 49.-Maria, al cel guia, 50.
Calendari de la Butlla, 53. -La confessió
institufda per Nostre Senyor Jesucrist, 54.
Les set paraules de Jesús en la Creu, 65.
La Confraria dels Dolors, 117.
El fi de l'ho
me, 121.
La salvació eterna, 122.
El pecat
mortal i ses conseqüéncies, 123.
La malicia
El pecat venial, 125.
del pecat mortal, 124.
La mort, 126.
El judici particular, 127.
L'infern, 129.
-El judici final, 128.
Les
penes eternes, 130.
La converstó, 131.
La
felicitat del cel, 132.
L'amor a la Creu, 133.
El salpás, 137.
Qui és Jesucrist, 139.

ESPIRITUALS

La Passió de

•

-

-

(Volums publicats)

-

-

Vol. L

4.1`.

Sctnt

-

lgnasi

Loyola,

de

autor deis

vas, S. I.
Vol. II.
Text i versió deis Exercieis Espi,
cituals de Sant Ignasi de Loyola, pel P. Josep
Calveras„ S. I.
Vol. III.
Introclucció als Exercivis Espi
cituals de Sant,Zgnasi de LoYola. Teoría i pre
parració, pel P. IgnaSi Cásanovas, S.
Vol. IV.
Explanació• deis Exereicis Espiri
tuals de Sant Ignasi de !Altota. 'Primera Set
mana, pél P. Ignasi Casanovas, S. 1.•
Vol. V. -Explanació deis Exercicis
tuals de Sant Ignasi, de Loyola. Segona Set
mana,. Primera part, pel P. Ignasi Casano
vas;',S. I.
Val. VI. -Explanació deis Exercicis Espiri
tuctlsde Sant-Ignasi de 'Loyola. Segona Set
mana. Segona part, Pxercicis, pel P. Ignasi
Casanovas, S. I.
Vol. VII.
Explanació deis Exercicis Espi
rituals de Sant Ignasi de Loyola. Segona, Set
marta. Segona part, Documente, pel P. Ignasi
Casanovas, S. I.
Vol, ym, --Explanació deis Exercicis Espi
cituals dé Sant Ignetsi de Loyola. Tercera Set
mana, pel• P. Ignasi Casanovas, S. I..
Vol. IX.
Explanació deis' Exercicis Espiri
tuals de Sant Ignasi de Loyola. Quarta Set
mana, pel P. Ignasi Casa.novas, S. I.
Preu de cada volum:
En rústega, 3 ptes. Enquadernat, 4,50 pies.

-

-

-

-

--

-

•,*.•
•:•

-

-

•

-

•:.

-

•

La Passió de Nostre Senyor, Jesucrist segons
els Sants Evangelis. Illustrá.da amb 'molts
gravats. Segona edició. 160 pagines. En rús
,

toga, 1,50 ptes.;

en

téla, 2,50 ptes.
general i particular.

Práctica de l'examen
bret de 16 págines. Preu

:

-

-

-

.;

-

-

-

-

-

-

--

-

-

Preu de cada llibret: 5 céntims

LECTURES POPULARS
52. Qiiestions de familia per resoldrel
53. L'arca de Noé.
54 El baf del món.
56. La paraula, nostre tre
55. El ver! mata.
57. Justicia i caritat.
sor.
58. Tots els dies
són sants i bons.
59. La ciencia de ben mo
rir. -5 74. El hostre fi.
75. La salvació.
77.
76. El pecat mortal i ses conseqüéncies.
El crim del pecat mortal.
78. El pensament
80. Les sen
de la mort.
79. El judici divl.
téneles eternes.
81. Les penes de l'infern.
83. El 1111 prá
82. L'eternitat de les penes.
dig.
84. La felicitat eterna.
85. Goi•g de
95. Viure bé per a ben morir.
la glória.
96. Un segur de vida eterna.
118. Crist'venc,
119. Les passions
Crist regna, Crist impera.
humanes (La formacié del carácter, 1).
120.
Contra supérbia, humilitat (La formació del
121.'Avarícia i pobresa d'espe,
carácter, 2).
122. .E1
rit ,(La formació del carácter, 3).
misteni de la atril (La formació del carác
123: La més íntima de les passions
ter, 4).
(La formació del carácter, 5)..- 124. L'enveja
és la contrária de la caritat (La formacIó'del
125. De la passié de la gola
carácter, 6).
126..Unica
(La formació del carácter, 7).
ment l'home té peresa (La formació del ca
rácter, 8).-127. La Quaresma, temns de lluita.
129.
128. La Quaresma, temps d'expiació.
130. La
La Quaresma, temps de santifica ció.
Quaresma, temps sacramental per excellencia.
-131. El retal camí de la Santa Creu.
132.
135. Salva la teva ánima.
Les tres Cretre.
137. El dogma de l'in
136. El pecat mortal.
139. La
138. La mort del redimit.
fern.
141.
peniténcia:. 140. El perdó de Jesús.
Norma de vida.
Preu: el centenar, 1,50 pessetes
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

Lli

15 céntims.

-

-

EXercicis Espirituals de Sant Ignasi. Trad. del
P. ',luís Vidal, S. I. (Segona edició). Preu:
1,25 ptes. en rústega i 2,25 en tela.
Sant Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist i els
Pets deis ,Apbstols, El. Traducció del Dr. Ma
riá Serra i Esturí, Canonge de Vic. Pró
leg del Bisbe Dr. Torras i Bages. Notes exe
gétiques (2.a edició, revisada i augmenta,da
a.mb moltes notes, pel
Pere Ginebra, Lli
cenciat en Sagrada Escriptura). 550 planes.
Ptas. 3
Amb enquadernació amb pell xagrí
Ptes. 12
s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE

LA

COL-LECCIO

«BONA LLAVOR»

Preparació
Preparació

i examen per a la Confessió, 7.
i acció de grácies per a la Sa
grada Comunié, 8.
Corona dels Dolors de
la Mara de Déu, 21,
La Profecia de Simeó,
22.
La Fugida a Egipte, 23.
Jesús perdut
en el Temple, 24.
Maria troba Jesús carril
del Calvari, 25.
Jesús mor clavat en Creu,
26.
La llançada i el davallament de Jesús
rip la Creu, 27. -La sepultura de Jesús, 28.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Exercieis Espirituals, pel P. Ignasi Casano

•:

•••

ADviarrimENT: En les comandes de Dones
Llavors o Lectures populars, no cal indicar-ne
els títols; 'n'hi ha prou d'assenyalar els núme
ros d'ordre corresponents (tot advertint a qui
na de les dues colleccions pertanyen els que

vulguin adquirir).

FOMENT DE PIETAT

Duran 1

Bao,

11

::

Teléfon 17605

BARCELONA

•

192

CA

•5•5.:.•5•5

T

ALIJNY

.5.5.5

SOCIAL

A

.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5

*

•:.

Tresor de la Llengua, •:.
•:.
de les Tradicions i de la .•?•
•:.
Cultura popular de

Catalunya
per

A. GRIERA
•.•

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

•••

•••'•

COL.LEGIALS
(o,

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

El més extens assortíment en

Impermeables, Capes, Trinxeres,
Abrícs cauxutats estampats (o,

Preu de cada volum: 30

pessetes

CASA ROSICH
Casa fundada

l'any

1850

*5

I.
y
.5
.5

Ronda de San! Pere, 7:: Tapínería, 33
Avínguda Portal de l'Angel, 25

•:.:.

.?

*

Pot

4.1

adquirir-se

a

EDICIONS CATALUNYAS.
a les principals llibreries

BARCELONA, Pi, 12, i

•.•

.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5•5.5.5.5.5•5•5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5•5.5.5.5.:.

TRANSPORTS
_

PREUS REDUITS
SERVEI

RÁPID

DE

SERVEI DIARI
DOMICILI

A

DOMICILIE

AG.ENCIES:

1 ANDRES

BARCELONA: Ample, 24 Teléfon 21505.
VALENCIA: Santa Eulália, 10 Teléfon 12866.
-

-

JOSEP BAUZA Passeig Mártires, 17- Tel. 1517
PALMA: Galera, 5- Teléfon 2227 (La Nova Balear)
ALACANT:

-
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