LC

CAT 1 UNYA
çi) O C
Organ

AnY

d'ACCIO

XV. Núm. 759

Un any, 12 ptes.

PUBLICACIÓ
SETMANAL

SOCIAL
Núm.

—

La importancia

que, sobretot

en

deis abusos de la societat materialitzada

Sóc de dieta en el sentit de con
servar tot allb que mereixi ésser conservat; pera no
has en el sentit de conservar els vicis, a la vega
da que la virtut, de la societat nostrada, ni les in

1

dreta,

que comPorta el sistema social de la vida

altres,

encara, volen refusar el concepte de
perqub els agrupaments de dieta Polítics

d'EsPanya, per exemple,
titud respecte

es

Posen

en

una o

altra

ac

Problemes polítics determina,ts; con
cePte aquest ben lleuger i que no val la Pena d'ésser

discutit

a

entre nosaltres.
sera «dieta», dones?

Persecució de l'Església,
tre nosaltres; apart

practicament en
no pot acceptar el

vol dir-ho

que el catblic
de lakisme ni en el sentit de neutralisme

Teléfon 21160
BARCELONA

cresquerra
la

en

vida pública de

la societat i de

l'Estat).
Per tant, tots aquells agruPaments socials i Po
liaos que defensin els princiPis indicats, es troben
a

la banda dieta

(sense

que aixa

vulgui

dir que sota

aquests princiPis s'hagin de fer Passar altres prin
ciPis menys veritables i altres actes gens adequats
als

mateixos).

Un coP sortits d'aquí, ja
precisar els mots de dieta i

ens

resulta més difícil

d'esquerra,

car en les
de propietat, de rbgim polític, etc., els
moks són ben relatius. Cal convenir, per& que, so
cialment i políticament, hent d'adrnetre aquestes de
nominacions en un sentit relatiu, i semPre ten- int en
comPte que, essent difícil que hom trobi en un par
tit o agrupament social la integritat i la puresa total
do les seves conviccions, cal juntar l'esforç social i
polític als que más a prop es trobin del mateix i

qüestions

reuneixin garanties per a tenir major eficacia donat
l'estat social de cada monzent. L'individualista que
un límit petit i voluntari, allegant
es tan qués en
Partit
ni
cap agrupament no obeeix al seu
que caP

programa, per excellent
resultar

a

Qub
Fonamentalment, dre
ta vol
dra dir concePció cristiana i doctrinal de la
l'ida social i individual. La elassificació entre dieta
I
esquerra, en aquest sentit, és
que no Podem
d iscu
tir els catblics; car no hem d'oblidar que té el
seu origen en els Llibres Sagrats. Per tant, l'home
ci
dreta, abans que tot, ha d'ésser defensor dels
Principis catblics en la vida social i individual, de
llibertat que corresPon a l'Església en els ordres
dC vida
espiritual; i, Per aixb, ha de rebutjar iota
f°1111a de lceicisme (que, si no vol dir, doctrinalmen

c°4eePte

religiós

els úllims anys,

entre

dele nostres dies.
Altres diuen:

justicies
d'avut.

18 abril 1936
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nosaltres, els conceptes de dieta i
d'esquerra, referits als agrupaments polítics i so
eials, han Portat un desig vivíssim i adhuc un cert
esPerit de pollmica entre els ciutadans Per a definir
lo que siguin en veritat el concePte social de dreta
i el concepto
d'esquerra.
Hi ha qui diu: jo sóc de dreta senzpre que per
«dreta» s'entengui el sentit cristia de la vida; Perb
no sóc de dieta, si per 'tal hom entén l'accePtació i

Paprovació

POPULAR

solt, 25 cts.

El concepte de dreta i el
han Pies,

A...11L

un

que el nzateix fos, arribaria
ésser socialment infecund, que proba

blement faria servir la seva
el más gran, deis egoismes.

Distingim, doncs,

tant

posició per

com

vulguem,

a.

encloure

en

l'apre

ciació d'aquests concePtes de dieta i esquerra; Perb
no arribem mai, dins d'aquestes distincions, a su
bordinar la defensa de l'ideari catblic a qualsevol
catre ideari, per alt que sigui; ni arribem, sobretot,
a

afeblir

o a

fer ineficaç

la nostra

el nostre esperit i deixant

acció, tancan t-nos

'que governin

la socie
ten
denciosos. Distingim, perd, semPre que les distin
cions no ens portin a les discussions de Bizanci,
mentre l'enemic. ens tren el camp i assalta les nos
en

tat els menys selectes i els més

tres

posicions.

equivocadament

-
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Fantasíes evangélíques

S

d'un que deja

((Si el fill fos

un

la mare

criminal,

! jesús és mort ! I tota
esperança
esvaida.
la nostra
s'és
La meya, no. Aixó no quedará així. Jo cree
que Jesús tornará a viure. Jo cree que Jesús és fill
de Déu. Jo el tornaré a veure ; no ho dubtis.
havia dit que ressuscitaria. Qui va ressuscitar Llát
zer té la vida i la rnort a la seva má. Passaran coses
grosses ; jo no sé el qué; perd ja en sentirem parlar.
No ho puc creure ; per& si fos així, llavors
sí que caldria cridar tota la gent. Fóra l'hora de la
—

A la muntanya de Cafarnaüm

:

aquí».
Ara, tot s'ha acabat

fóra

no

—

PER

JORDI ARNAU

vigilia del dissabte, i fa vuit dies cabals de
la crucifixió de Jesús. Passats vuit dies, qua'n estará
per començar la lluna nova, s'haurá de començar la
sega. Els blats ja són rossos i madurs. Aser está
assegut al pedrís de l'entrada de la seva casa de
Sephet, Iluminada pels darrers raigs del sol de la
tarda, amb el seu majordom al costat. Han enllestit
la llista deis segadors que s'han de llogar. Quan les
garbes s'assecaran al camp, caldrá netejar els gra
ners, posar a punt els cassals del blat, rejuntar les
esquerdes de l'era de batre, cercar traginers i ba
tedors. Tot aix& no porta tanta pressa ; encara que
daran dies.
El majordom no sap si encetar una conversa sobre
Jesús de Natzaret. La curiositat de sentir en quin
to parla l'amo venç la seva
Mon senyor ; no se sap res deis deixebles de
—

Jesús ?
La setmana entrant m'arribaré a, Jerusalem.
Em sap greu no haver-m'hi quedat uns dies més ;
perd hi estava anguniós. A fe que la Pasqua va
—

quedar

ben esguerrada. Me'n vaig anar a primera
hora passat el dissabte, i em digueren que Pilat es
tava penedit d'haver permés el suplid de Jesús, i
que Caifás estava consternat pel canvi de pensar
del poble. Les tenebres, el terratrémol i, més que
cap altra cosa, l'esquinçament de dalt a baix de la
cortina del temple estemordiren molta gent. Per qué
no vaig esperar dos dies més ? Certament que el meu

boca, com si jo fos un heme
avalot. Vaig tenir un moment
de pánic ; mes jo cree que res no m'hauria passat.
No sé si vaig ésser prudent o covard en anar-me'n.
Ara no té remei ; ja está fet. Tornaré a Jerusalem, i
sabré tot el que ha passat. Nicodemus m'ho con
tará tot, punt per punt. Jo, que el tenia per temo
rós ! Tanmateix va ser un valent ; i Josep, el d'Ari
matea, quin altre ! Van treure la cara com uns ho
mes i van retre tots els honors a Jesús ajusticiat,
quan els altres deixebles estaven amagats.
I la pobra mare, Maria de Natzaret !
No he vist mare com aquesta. Va anar al Cal
vari tan a prop de Jesús com pogué, i a més de (fila
tre, en veure-la, sels glaçaven les paraules a la
boca, i tot 1eguit que va minvar la gentada al vol
tant de la creu, s'hi va acostar i allí es va estar
dreta... dreta... com un atleta, fins que li van posar
el cos mort a la falda. Va compartir amb el fill el
dolor, les injúries i el deshonor. Vaig sentir més
nom

anava

capaç de

de boca

moure

en

un

—

—

—

victória.
No és així, no. Nosaltres no sabem en cla
está la vietória. Jesús va dir a Pilat que ell era rei
i que el seu regne no era d'aquest món.
No ho entenc pas.
Ni jo tampoc ; peró el temps dirá. Jo mateix
cree, i no sé ben bé el qué. Cree en Jesús, rei ; perb
sense soldats ni armes ni corona d'or: Jo no sé com.
—

—

_

—

Esperem.
fi

Un trotar de 'mula que entrava al
la conversa. Aser i el majordom

a

pati

va

van

pesar

sortir al

portal. El foraster anava amb la cara mig tapada
pel vel que E cobria el cap. Descavalcá, i es va tren
re el vel: Era Nicodemus, que va ser el primer de
fer la salutació obligada.
Déu sigui a la casa d'Aser.
I amb vós, bou amic Nicodemus. Certament
no us esperava ; per& penso en vós tots els dies ; 110
em puc oblidar de vós, ni era possible rebre una vi
sita més agradable.
Els dos s'abraçaren i entraren abraçats casa ell
dins. El majordorn se n'aná, i Aser i Nicodemus
quedaren'sois. Nicodemus tenia pressa a parlar :
Som sois, Aser ? Podem parlar amb llibertat ?
Comprenc que teniu coses per dir-me, com io
—

—

—

molt,es
jat

ganes de sentir-vos. Demá passat hauria Pu'
veure-us. Qui sap si vós m'estal

Jerusalem a
viareu el viatge !
a

!
No puc callar més. Jesús és viu.
Quan ? Com ?
Jo he vist el sepulcre buit, amb els llengels
que embolicaven el difunt. Les primeres que el
veieren viu foren les bones dones de la
de Maria, i després Pere i Joan, i més tard Cleofás
cenado
en el camí d'Emaús; i dues vegades en el
de Josep d'Arimatea tots els deixebles que s'hi tro
—

—

—

companYia

baven. El més incrédul fou Tomás, i Jesús li féti
palpar els forats que els claus li han deixat en malls
i peus i l'esboranc que la llança del centurió va
obrir en el seu costat.
—1 vós?
Vós i jo el veurem demá passat, i també

molts

altres.
—

—

Aixó és cert ? Com ho sabeu ?
Els onze de la seva companyia són tots a(23"

4.
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farnaürn

passat a Jerusalem els dies de la passada Pasqua.
Trobaren el dia llarg, i aquestes converses els eren
agradables. Alguns deis íntims d'Aser foren avisats,
i, pasada la nit, molt abans de clarejar, emprengue
ren el camí de la muntanya de Cafarnaüm. La nit
era fosca. El retall de lluna que a mitja nit havia sor
tit de darrera les muntanyes de l'Aramea, tot just si
els podia servir per no entrebancar-se en les pedres
de la drecera. El lloe assenyálat s'omplí aviat de
gent matinera. Eren ben bé uns quants centenars,
entre ells els onze de la companyia de Jesús. Amb
del d'Arimatea ?
la primera claror de la matinada veieren Jesús que
llarg de contar. La guardia de soldats que caminava envers ells. Els onze prengueren la davan
lli havia al sepulcre
tera a rebre'l. 1 tots veieren que aquell era Jesús, i
van rebre dinérs per dir que de
ben poca ho dubtaven ; mes ningú no gosava dir ni
mentre dormien, els deixebles i Josep de qué
una paraula. Només se sentien sanglots mal repriparles i jo l'havíem sostret de la sepultura.
Si dormien, com podien haver dit tal cosa ?
rnits. Tots anaren passant per davant de Jesús i
li—
besaren els peus foradats, mentre Jesús els imposava
en
mentida,
Precisament aix6 els feia caure
Bunomos, aquell amic de Jesús naseut a Atenes, les mans sobre llurs caps. També a les mans hi por.
amb les seves arts, va emprendre un deis guardes i
tava els senyals deis elaus. I els que encara dubta
li va dir la
veritat, i és qué a mitja nit, tot just pas- ven si era Jesús, ja no en dubtaren més. Després es
sat el dissabte, una mena de
llamPec va fer saltar la posaren al voltant de Jesús bo i pressentint que els
toda del molí que tapava el sepulere, i. quan foren
parlaria. I Jesús digné als onze que tenia més a
refets de l'esglai, es trobaren buida la sepultura. prop :
cert és que Arimatea fou pres, i ho hauria passat
Tota potestat m'ha estat donada en el cel
malament, si no hogués pogut fugir. Ell conta que en la terra. Aneu, dones ; ensenyeu a totes les na
jove li va obrir totes les portes a la vista de la cions, i bategeu-les en nom del Pare i del FM i de
gultdia. A hores d'ara també deu ésser a la Galilea, l'Esperit Sant, ensenyant-los a guardar totes les cofugitiu. A mi no cm pogueren caear. M'havia ama- ses que us he manat.
gat a casa d'un
Aser va creme sentir que Pere preguntava :
pobre herbolari que ven herbes reMeieres a la porta del temple. Pensa que un i altre
I podem comptar amb V6s ?
els trobarem a la
I que Jesús responia :
muntanya de Cafarnaüm ; i Eunoules hi será també. s ben euriós el que aquest diu
Jo estic tots els dies amb vosaltres fins la con
que havia conegut Jesús infant a Egipte, i fa anys
sumació dels segles.
,que volta les terres d'Israel, i ha passat molt de
En aquell moment, Aser va sentir-se els nervis
temPs al Carmel, amb els essemans. Somni o el que sotraguejats i el cor encls com una flamarada, i un
sigui, conta que, a la mort de Jesús, va veure al Car- Pensament li va venir com un llampec. Es va adre
fiel
de Sócrates, el seu mestre, i el mateix
Par, va llencar el mantell a terra, es va acostar a
dissabte (eh l no és jueu) va córner a Jerusalem a Jesús amb aire guerrer i Ii va dir :
Senyor ! Oi que ara és arribada l'hora de resc,°Mprovar el que Sócrates li havia dit. Jo no sé si
aesvarieja ; peró molts diuen que a la nit de la vi- taurar el regne d'Israel ?
lila del dissabte molts van veure les animes de perI va respondre Jesús :
No pertany a vosaltres saber el temps que el
soriesconegudes ja difuntes ; qui a Simeó, qui a
Pare s'ha guardat en el seu poder.
4acarias,
el
sacerdot
qui
Joan
el
assassinat,
a
Baptista.
Tots els nervis se li van afluixar a Aser, i el cap
Jo no séué
q
en pens,
i d'aixó ; peró cree que
este in en
li
va caure sobre el pit. Quan el va poder alear, ja
temps de coses extraordináries.
Jesús s'havia fos com una ombra.
amb l'exprés encárree d'avisar els amics.
en sa memória, i també
vós i a mi. Jo vine de part de Pere a avisar-te.
Deina passat el veurem a la muntanya d'alzines que
domina Cafarnaüm, a la sortida del sol. Si vós em
voleu dar estada el dia de demá, dissabte, hi anirem
Plegats. Hi són convidats la vostra muller i la vostra filleta i els més
amics de casa vostra. Será un
(ha de glória, Aser. I ens deurá parlar i sabrem el
que hem de fer.
Quin dia més llarg, el de demá ! Qué s'és fet

Jesús els ha tingut presents

—

—

—

—

—

* * *
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Tet el dissabte, Nicodemus i la familia d'Aser
vari estar
parlant de Jesús i de les coses que havien
,
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Resurrecció

revolució
PER R.

RUCABADO

Pa algunes setmanes visitárem el cementiri d'una
important ciutat industrial catalana, i rebérem una
de les punyides més dures de la nostra vida. La
percussió espiritual de l'escandol de vegades és tan
tremenda, que hom s'admira de no quedar desmaiat.
Hom s'admira de resistir i de sobreviure a una deso
lacio, a un sacrilegi, a una immoralitat cínica i ven

cedora. L'espectacle

qué

referim era una se
gona edició, agreujada, del desordre moral que ha-.
guérem de comentar el passat mes de novembre, en
denunciar les aberracions del regim laical en el do
mini funerari, en protestar deis primers escándols
de la promiscullat de sepultures cristianes i laiques,
desastroses primícies del cementiri barrejat (1). En
la necrópolis d'aquella població, la fosa comuna ofe
ria una visió que travessava l'anima : un centenar
de creus, corresponents a altres tants enterraments
católics, estaven barrejades ben bé amb una tren
tena de triangles de fusta, senyals d'enterraments
laics, masónics, espiritistes, o, tal volta, comunistes
o

a

anarquistes.
Aquella barreja clamava

ens

sols al cel ; clamava
al fons de la natura i de l'anima humana. Era una
injúria contra la humanitat, abans d'ésser una injú
ria contra Crist. Una ofensa a l'esperit, abans d'es
ser una ofensa a la religió. Una greu violació deis
sentiments d'esperança i redempció, propis deis cris
tians dermidors en aquell cementiri religiós, en
aquell dos intangible de terra sagrada. Els que
creuen en Crist i els qui no creuen en Crist, con
fosos, barrejats, en la més impia i sacrílega de les
confusions ! Fidels i renegats, tractats, com a ho
mes, en el més repulsiu menyspreu. La fe en l'altra
vida, i la no fe, la creenea i la blasfemia, l'espe
rança i la desesperació, la vida eterna i el no-res,
tot aixó classificat i desat per un igual en la més
freda, en la més impia, en la més inhumana indife
rencia administrativa. L'anima protesta, i la justi
cia demana l'expansió de la vindicta, i la conscien
cia religiosa exigeix, ai, ben debades !, una imme
diata i imperiosa reparació.
no

Molts comentaris, i reclamacions, a aquell con
trafur, violació alhora de la consciencia, del dret
religiós i del dret natural, suscitava aquella profana
ció de la terra sagrada, aquella irritant i ofensiva
juxtaposició i mixtura de símbols religiosos contra
ris. Moltíssim hi he pensat ; peró el record em revé
amb especial insistencia en aquests dies que hom
contempla la Resurrecció del Senyor, que és el cen
tre de la nostra fe, i el centre de la veritat revelada ;
el centre de la salvació deis homes i del món. Allí
estaven barrejades la fe en la resurrecció, publicada
en el senyal venerat del fill de l'Hoine, i la negació
de l'altra vida, figurada en aquell gargot sectari,
que no éš símbol sino de reneg i de rancúnia.
La invasió del triangle sectari dins deis nostres
cementiris, signe de la invasió del positivisme antire
ligiós en la notra vida social, conjunció sinistra del
laicisme administratiu i oficial i de l'apostasia des

carada en el poble, produIa una sensació pareguda
a la de contemplar aquelles substancies explosives
(1)
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que hom pot tenir en la má, i que son ádhuc fredes
al tacte, peró les molecules de la qual pugnen Per
separar-se i allnnyar-se en l'infinit, molécules qiie
porten- una energia dissociadora i desintegrant, que
demanen l'espurna que ha de llibertar aquests átonis
presoners en una mixtura química, pólvora o di
namita, i que els ha de donar expansió, situant
loá a distancies immenses, dispersant-los per Vial"
nit espai. Aquelles creus i aquells triangles
ja que hom els barreja, la urgencia del
judici universal que situi les animes
acollides, a les infinites distancies a
en l'or
dre de la justícia eterna i de la veritat divina, res"
pectivament, estan aquelles mateixes animes sitia;
des. Un cementiri barrejat ja no dóna la sensaci°
del repós i l'esperanea quieta ; ja no és propia
•ment
un cementiri,
«Iloc de dormició». Sinó una
mescla violenta espiritual i explosiva, que sotra
gueja l'ordre universal, que fa trontollar l'ordre
moral, tot reclamant la restaurado de l'
equilibri que no es podrá obtenir sinó per la situa
ció definitiva de les animes en la mateixa
definitiva deis signes. La creu, exaltada en la 0'1'
ria dels cela, i l'anti-creu, ensorrada en la vergonYa
deis anti-cels, en la tenebra infinita deis inferns.

estademanant,
respectivarneur
qué,

equilibri,

situad6

Deixeu-me meditar-ho, en aquesta dolorosa vi"
la Pasqua de Resurrecció del 1936; i vol"
dríem escriure aquesta meditació nostra amb lletra
roja, resseguida d'or, com aquells carácters deco
ratius que alternen el trae negre ombrejat amb el
trae brillant d'una claror que els illumina. Tota
negror, tota la viduesa del dol definitiu de les coses
estimades que ja sentim mortes a dins nostre, que
no han de reviure en la terra mai més. I al costat,
tota la confianea i tot el retorn i tota l'eterna joll
en qué ens és garantida, compromesa i certificada
pel testament i la penyora de Crist ressuscitat. per
aqqell testimoni de l'Església fundada sobre el se
pulcre gloriós i buit del Qui volgué, per amor nos'
tre, sentir els terrors de la mort, per tal que, corn
Eh, poguéssim nosaltres sentir la glória de la re'
surrecció. Per aquell testimoni de la fe a dina de
nosaltres mateixos, que ens fa confessar la resurree
ció de Jesús per vehement adhesió de totes les Os:
tres potencies intellectuals i afectives, per testirnow
directe del Jo, tal com declarava el poeta, bo i juraur
la resurrecció de Ctist per testimoni directe davaur
de Déu :

gília de

lo lo giuro per Colui
che di morte il suscitó.

-

Deixeu-me meditar la resurrecció de Crist, eO
aquesta hora trágica on la passió de Crist ha estat
viscuda en formes especialment sinistres i amargues'
doloroses per a la civilització i la patria, encara que
glorioses per a l'Església de Crist, que en la perSe:
cució prova, amb sang i amb cendra, la seva fidell
tat. Jo voldria juxtaposar aquests dos termes : Re;
surrecció i Revolució, com la creu i el triangle de'
cementiri barrejat, perqué realment els dos sigiles
corresponen a aquelles dues paraules i a les resPec
tives doctrines. Els adeptes de la revolució
socialistes, anarquistes, comunistes), no poden crea'
re en la resurrecció de Crist, i tant com la neguell,'
en l'actitud desesperada de l'emblema blasfemator.ii
les mans i els braços se'ls en van tots sois a destruir
tot eo que parli del sublim misten i que és la claii
de la vida i de la salvació de la humanitat.
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Segons paraula

i doctrina de Sant Pan, tota la
fe reposa en la resurrecció de Crist, i no sois
Qs
el centre de la fe aquest dogma principal, sinó
que és el centre de la
vida social. L'apóstol ja va
referir se a la vanitat de la nostra fe, si la resurrec
eiú de Crist no fos veritable, i va avisar la gran
infelicitat que seria una fe exclusivament en un Crist
temporal, el Crist deis molts protestants, i el Crist,
en la
práctica, ai !, de molts católics, per als quals
sembla Sant Pan haver escrit aquella culminant
Sentencia. ((Si només en aquesía vida hem posat la
nostra esperança en Crist, som els més desgraciats
deis homes» (a). La creença, més ben dit, el respecte,
que no és lo mateix, per a un Crist merament tem
Poral, és la insuficient i falsa religió de molts, es
Pecialment en l'esfera deis rics i benestants, que
abriguen en el seu cor un respecte afectu6s pel per
sonatge históric anomenat Crist, inspirador de molt
belles obres d'art, i fundador d'una institució de
lbs i cerinadnies anomenada Església, que és de
bou to saludar, i que serveix per a inculcar senti
/netas de moral, obediencia i disciplina... als altres.
Aquells, de la influencia social deis quals ens hem
Plangut
tantes vegades, no creuen en la resurrecció
de Crist,
en el judici particular ni en el judici final.
Creuen en la mort, perque és veritat d'experiencia
burnana ; peró no creuen en la resurrecció deis
Inorts, que, segons Sant Agustí, és la fe específica
dels cristians. Malgrat que es facin enterrar, sepul
tar i celebrar
exéquies segons els ritus cristians, la
1.1ur indiferencia pels tres altres novíssims : judici,
in.fern i glória, és prácticament demostrada per llur
vida, que en paraules i obres demostra que ni espe
ren el cel, ni es preocupen
de l'infern, ni senten
necessitat del regne de erist.
Aquesta gent ja han rebut la seva paga, segons
reiterada i predilecta senténéia de Crist mateix, en
senYança freqüent de l'Evangeli. Jesús va ensenyar
que als qui
en EH esperaven Ehl mateix els ressus
citada en el dia novíssim. Sant Pan profetitza que
e.ls qui en Crist moriren ressuscitaran primer. Rs
J ust
que els qui en Crist esperen, Crist els esperi
Drialer. Els qui no senten fretura del regne, els qui
a°
senten fam i set de justicia, els qui no han vol
gut ésser
pobres d'esperit, ressuscitaran sois per a
trovar-se
enfora de la Jerusalem Eterna que no estnnen

nostra

.

ni esperen.

Peró jo voldria, aquí, contraposar aquestes dues
'es
antagóniques, que es contradiuen i que pugnen
,

a°11-1

l'aigna

i el ferro roent : la religió de la Resu
és a dir, la nostra religió católica fundada
sebre la fe i l'esperança en Crist ressuscitat, i sobre
el
dogma de la resurrecció deis morts, i la RevoluciS,
qae
eonstitueix veritablement una altra religió, una
Perqué la Revolució, en qualsevol de
es
seves quatre formes enumerades, ádhuc quan no
Droposa, o diu que no es proposa, altres objeces, que els purament temporals, pot qualificar-se
de
rellgjó (de fet, el socialisme ha
estat qualificat de
lebgió pels seus doctrinaris). 1.4 Revoluci6 abassega
l'imane, consciencia i cor, i no li consent cap
altra fe ni esperança.
s. Jo voldria expressar tina veritat que veig clarís
ana, cada dia més, perque és tan gran que no en
a dibuixar-la,
talment com un inepte en el di
111'1 no sabría
pas posar en un quadre les faccions

treeoiú,

rireligió.
ets

eberto

Lal

5

0

C

seu pare o de la seva
neix perfectament, perqué

del

1

mare

A

L

malgrat

que les co
és veure ciar, i
altra cosa és saber explicar la visió. He dit que estem
en el front d'una guerra de religió, i que aquesta
guerra no és entre rics i pobres, no és entre obrers
i patrons, sinó que és la guerra deis anticristians
contra els cristians. Per part d'aquests, el lloc d'ho
nor i el front de batalla són els pobres, que són la
infanteria predilecta de Crist, els veritables posses
sors de l'esperit de Crist ; vull dir, naturalment, els
pobres -cristians, els pobres d'esperit.
La gran batalla es ventila entre els pobres de
Crist i els revolucionaris. Entre els pobres que cre
uen en la Revolució i els pobres que creuen en la
Resurrecció de Crist. Entre els pobres que esperen
la revolució, i els pobres que tenen el secret reve
lat per Crist. El secret revelat per Crist, segons la
feliç i exacta frase de Huby, consisteix a dir :
EsPereu-me (a). Hi ha l'estol deis pobres que espe
ren a Crist, deis pobres que esperen en Crist, dels
pobres que esperem a Crist. Entre aquests, i els qui
no l'esperen i el neguen i blasfemen, hi ha la infinita
buidor de l'abisme.
una

cosa

Obro qualsevol fulla revolucionária, qualsevol
miro qualsevol cartell, escolto qualsevol tros
de discurs inflamat ; tant com més -parlen de justi
cia, tant coan més vociferen i reclamen contra les
injustícies, tant com més s'escridassen i esgargame
llen a protestar contra les diferencies i privilegis,
explotacions, tiranies, opressions i despotismes, tant
més reclamen, sense donar-se'n compte, la necessitat
d'una justicia eterna, d'una vindicta suprema que
vengi, dura i definitivament, les injustícies de la
societat, que ells mateixos han de reconeixer que
no es poden pas liquidar en la terra. Tant com la
reclamen amb més fúria i l'exigeixen amb més ur
gencia, tant com més es proposen implantar-la, i
ben debades, per les vies de fet, forma cega, sukida
i aberrada de fer justicia, creant j donant lloc a in
justicies molt pitjors de les que hi havia, tant més
declaren humanament necessária l'esfera d'una jus
tícia superior i eterna, justicia definitiva, que, per
ésser definitiva, comenci per definir ço que és real
ment just o injust, i acabi per donar amb rigorós
indeficient judici, amb eficacia infinitament supe
rior, a les pobres, errades i insuficients venjances
deis homes, la suprema i justíssima vindicta de Déu,
que no passa per menys del cástig etern als injustos,
als veritablement injustos, ni per menys del premi
etern als justos, als veritablement justos, innocents

llibre,

o

penedits.

Per aixó, davant deis desordres del món i de
totes les causes que puguin fer indignar els revolu
cionaris, mentre que l'actitud d'aquets és la follia de
venjança destructora, que raríssimes vegades ateny
el responsable d'aquells desordres, i que mai no és
reparadora, perque la venjança no repara, sinó que

multiplica les injustícies, l'actitud dels cristians és
l'espera. L'esperança activa, no passiva ; l'esperan
ça en Aquell qui, donant per penyora i garantia la
resumit el seu missatge en
seva vida i sang, ha
aquesta sola i fulgurant paraula : EsPEREu-3111.
Mentre esperen, els cristians, rnentre esperen
aquest jutge indeficient que no tarda a venir per
a cadascú més anys, mesos, o dies, que els qui se
paren cadascú del moment de la mort, hora de la

-------.—
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inexorable justícia individual, mentre els cristians
s'esperen, adoben les injustícies que poden, i pro
no fer-ne ells, amb la qual cosa ja simplifi
quen els problemes del inón al seu ^voltant. Saben
que han de donar compte al Jutge, que no és pas
una ficció literária ni una abstracció corn el Poble,
la Pátria, el Proletariat, etc. Sinó una persona viva
i eterna, poderosa i tant justiciera, que és en si ma
teix la Justicia viva i eterna. Aquesta persona és
Crist, pare i jutge, del domini del qual, de la visita
del qual, de la sentencia del qual, ningú, absoluta
ment ningú, no pot escapar, i la seva visita l'hem
de témer tant més com més creiem i esperem en ella.
Et exspecto resurrectionem mortuorwm, et vi
tam venturi saeculi. Divisió profunda aquesta espe
rança estableix entre els bornes: a un costat els qui
creuen i esperen ; a l'altre costat els qui no creuen
ni esperen. No hi valen contra aquesta divisió la uni
dad d'estaments i oficis. No hi ha solidaritat contra
el jutge suprem. Són paraules de l'Evangeli. Pues
dones moldran amb la mola, la una será presa, l'al
tra será deixada. Dos homes llauraran el camp : l'un
será pres, l'altre será deixat (1). No hi ha solidari
tat professional davant de Dén.
Entre els qui creuen en Crist ressuscitat i els qui
no hi creuen, hi ha l'abisme. Hi ha l'abisme entre
entre els qui creuen en la resurrecció deis morts i els
que no hi creuen. Ni pátria, ni interessos, ni treball,
ni ofici, res no pot tenir el mateix sentit per als
uns com per als altres. Jo només voldria donar tota
l'eficácia social als qui hi creuen. S'entén, creure
amb fe viva i práctica, creure i obeir. Estigueu se
gurs que l'única manera d'aminorar la influencia, el
pes i l'acció que en totes les qüestions, especialment
les socials i polítiques, exerceixen els qui no hi
creuen, és augmentar l'eficácia deis qui hi creuen.
Augmentar l'eficácia social deis creients en la Re
surrecció, amb aquell increment de potencia d'espe
rit que és fill de la grácia esperada i que es diu

S

L'obra

santedat.
(1)
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fortament agi
El nostre món social torna a estar
sorgit
problemes
la solució dele
nous
tat. .4's que han
quals apassiona les multituds ? No. Si les masses
obreres es remouen furioses i adoPten actituds ViC)lentes, és perqué els professionals del desordre tor
nen a arborar la bandera de la violéncia.
apassio
No ens han d'estranyar, aquestes lluites
les or'
de
nades, perqué els que es troben al davantmaterialit
aconseguit
extremistes
han
ganitzacions
aquesta,
zar el poble. Si no existeix altra vida que
tots
els Tul'
és natural i lógic que considerin lícits
15
material.
aconseguir
les
millores
d'ordre
jans per
unarquistes no creuen sinó en la materia. Més enllá

d'aquest

món real i

tangible

no

hi ha

absolutamellt

mite.
res. Déu no existeix j el cristianisme és un
O
Els dirigents de les organitzacions obreres de
de
flama
rácter extremista, han procurat apagar la
jflh
darrer
el
cor
del
poble.
El
la fe que brillava en

organitzar els anarquistes, a la plaça
Monumental, no va poder celebrar-se a
conseqüéncia de la pluja. 12endema, Vdrgan de la
Confederació escrivia aquestes sacrilegues paraules
«Llovió con persistencia toda la manana. Tily°
que suspenderse el acto, y un orador lanzó una frase
un poco irónica. Dijo : «Yo no creo en Dios ; Per°
ha
si existiera, nos daría derecho a pensar que Dios
nada
P°'
Dios,
saboteado nuestro mitin. Si existiera
ting

que
de braus

van

dría contra la C. N. T. Nuestra doctrina está PI°
encima de Dios. No hay Dios ; no habrá Dios que
haga torcer nuestro curso».
,Es possible que uns obrers avesats a llegir aquese
dintre
tes manifestacions sacrílegues puguin actuar
la llei ? Si no admeten l'autoritat de Déu, con' 13°den admetre la deis homes ? Mentre les masses nbre:
hi
res siguin materialistes, és impossible que
pau, perqué en cada home no veuran un germá, Si°
les lle/
un enemic. Donen a un poble materialista
/
socials més justes i més perfectes, i persistirá
éS
caritat
lluita de classes. Sant Pau ha dit que la
el complement de la llei. Si nd hi ha caritat, 110
haurá tampoc pau.
La unió deis patrons i deis obrers no l'aconse'
guirem implantant un codi de treball que fixf
rament els drets deis uns i del saltres. 14'obrer rea'
terialista i ateu seguirá donant al patró el tracte
d'enemic. Els dirigents deis sindicats
han confessat sincerament que no els interessa 0.011seguir el millorament social i econdmic deis obrera'
El que volen és conduir-los pels camins que menor
a la revolució social. Si són partidaris de la lluita
classes, és natural que no vulguin que existeixi 110.1
convivencia harmdnica, entre l'estament
l'obrer. En altres paYsos poden endegar el
social amb solucions jurídiques, perqué els
actuen dins de la legalitat. Al nostre país, és difíci'9
solucionar els probleMes socials que sorgeixerl
cada moment, per qualsevol motiu insospitat,
qué els extremistes eS colloquen al marge de la Pe'
Els anarquistes enverinen tots els problemes. 13511»

anarquistes

Auto-Electricidad
—
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patronal
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Per:

RADIO
Diputas:lió, 234
BARCELONA
o:*

degeu de les organitzacions obreres els elements 01:
tremistes, i veureu com els obrers treballen norma'
ment.

Hem pogut comprovar més d'una

vegada (11-1°

-A
els extremistes constitueixen una petita minoria. El
cha primer de maig tenien el propósit de celebrar
una manifestació de carácter anarquista, i no va
Poder celebrar-se per manca d'assistents. En canvi,
a les
muntanyes veInes hi ha havia una gentada

enorme.
COM és sabut, els anarquistes combatien les or
ganitzacions obreres ; peró degut a les orientacions

sindicals de Franca,
fluéncia damunt de

que han exercit una gran in
tots els pobles d'Europa, van
aPoderar-se dels sindicats. Aquest canvi de táctica
va escaure's
l'any 1917. Els anarquistes, que menys
Preaven els sindicalistes, es van donar compte que,
Si no disposaven
de les masses obreres, no els seria

Possible capgirar la societat.
L'any 1918 es va celebrar, a l'Ateneu Raciona
lista de Sants, el Congrés de la Confederació Regio
nal del Treball de- Catalunya. Els anarquistes van
dir als obrers que calia emancipar-se de les organit
zacions polítiques. No els van dir, peró, que, en
abandonar els polítics, caurien en les mans de l'a
narquia. No és que siguem partidaris de la interven
Ció deis polítics en els Sindicats ; peró, en desfer-se
de les .organitzacions polítiques, havien d'haver do
nat als Sindicats un carácter purament professional.
Si un Sindicat no pot ésser polític, perqué és un
rnosaic ideológic, no pot ésser tampoc anarquista.

S

O

C

fou el definidor de l'acció directa
discurs que va pronunciar a Madrid. Tots
sabem les conseqüéncies que ha tingut aquesta tác
tica en la solució deis conflictes socials.

Si voleu-conéixer l'origen doctrinal del sindica
lisme, l'heu de cercar en Cárles Marx. Tots els au
tors sindicalistes donen una gran importáncia al ma
terialisme históric. Per als sindicalistes, la religió,
la família, la propietat, la moral, etc., tenen per
origen les necessitats económiques.
•nis sindicalistes francesos són els qui han per
torbat més consciéncies. Han intentat fer creure que
en el fons de la violéncia hi ha una generositat i
uU altruisme, perqué está al servei de nobles idees.
Leone ven en la violéncia la força destructora de la
burgesia. Sorel defensa la licitud de la vaga, no
Perqué els obrers defensen, quan és justa, interessos
de classe, sinó perqué
és una de les cabdals mani
festacions de la lluita de classes. Lfagardelle din
"La vaga deixa d'ésser un acte isolat de corporació
Per a convertir-se en un acte de classes. El darrer
aete de la lluita será una formidable vaga general
.

declarada

pels productors».
Els sindicalistes francesos han defensat també
el sabotatge. Emili Pouget diu que
«és un mitjá de
defensa utilitzat pel productor contra el patró».

Si els elements que dirigeixen les organitzacions
ens referim a les que tenen un carácter
revolucionad
defensen la violéncia i el sabotat
ge, com voleu que es plantegin pacíficament els
c"flictes socials ?

obreres

—

Ír4

Una

cosa

247

L

Us convencen que cal fer un gran esforç per cris
tianitzar el poble ? No creieu que el vulguem cristia
nitzar perqué esdevingui conformista. L'obrer té el
dret indiscutible de demanar les millores que es re
colzen damunt de la ra6 i de la justícia, peró cal
que actui dins de la Ilei.
Volem que l'obrer sia cristiá, perqué sápiga qué
cosa és l'alegria cristiana. Els extremistes l'han fet
dissortat, perqué han embolcallat el seu esperit de
tenebres. El materialisme és tan feixuc, que no ens
deixa alçar els ulls al cel. No podem ésser feliços
esguardant les coses humanes. Quan l'obrer sia cris
tiá, es donará compte que el treball no és un cás
tig, sinó una necessitat social. Veurá ben clarament
que l'home no pot viure sense l'auxili deis altres ho
mes ; i si necessita el concurs dels seus germans,
no
creurá en la lluita de classes.
Els sectaris volen que la llum de Crist no arribi
al poble ; i, sense aquesta Ilum, no és possible que
els homes s'estimin ni que hi hagi pan i convivéncia
entre totes les classes socials.

L'escándol més gran del

segle

MiQuEr, VILATIMÓ

Angel Pestana

en un

A

1.

El gran Papa actual, Pius XI, proferí, un dia,
aquell plany, esdevingut ja famós, que la descristia

nització de les masses obreres és l'escándol més gran
deis nostres temps. I aquella afirmaci6 del Papa, tan
anguniosa, troba cada dia més nombrosos i més pro
funds motius. Les masses obreres, avui tan ben or
ganitzades, tenen en les seves mans una bella pila
d'institucions que els donen un poder formidable en
la vida económico-social deis estats democrátics. Els
vividors de la política és natural que hi especulin
i se'n facin una plataforma, i així la irreligió de les
masses ha arribat a imposar-se en els órgans de l'Es
tat, i des d''allf la descristianització dels pobles s'ha

produit en

tanta

extensió,

que el rnateix

Papa

ha po

gut arribar a dir que des del Diluvi fins als nostres
temps no trobaríem cap més época de la história en
qué la irreligió fes tants estralls en la humanitat.
Aquest cas de la descristianització deis Estats i
de les masses obreres s'haurá de reconéixer que és
el fet de més volum i de més impottáncia que s'ha
produit en la história d'Europa, sense excloure'n ni
la gran guerra, que, comptant-hi i tot la gran des
trossa de vides humanes, trágicament segades en
flor, no ha arribat a produir a la huntanitat un dany
de tanta transcendéncia com aqueix neopaganistne
que es desentén de les valors espirituals i encara s'hi
revolta. Es no res menys que una degradaeió de la

naturalesa humana.

Així, dones, s'imposa un estudi seriós de la reli
gió, ádhuc per part d'aquells qui la combaten. Cal
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conlixer bé l'enemic al qual s'intenta vancer. I es
d6na el cas que molts deis qui combaten la religi6
comencen per desconéixer una bella pila de valors
deis que li són més essencialment indeclinables.
Hi ha malta gent qui es petisa que la religió
está constituida per una série d'obsequis que, un
horn, pel seu llibre albir, decideix fer a la divinitat,
excloent-ne, precisament, el carácter d'un deure
sagrat i absolutament ineludible.
La religi6
com el sentit etimológic de la ma
teixa paraula ja ho indica
está constituida per

instints i aquestes desordenades inclinacions és, pre
cisament, la religid. Per aixd els politics i els soció
legs qui volen destruir l'organització d'algun Estat
per mitjá de la revoluci6 ataquen principalment la
religi6, els seus temples i els seus ministres, que són
la resclosa més ferma per aturar el corrent deis mals
impulsos humans. Els promotors de la revoluci6, a
fi que les masses es llencin a la revolta, necessiten
abans abrandar-los els sentiments primaris d'odi, de
crueltat i de destrucci6, i saben prou bé que no 110
aconseguiran pas si primer no els fomenten la MI
una relligació, un doble lligam absolutament indes
moralitat i la irreligiositat.
tructible
per tal com és un fet
entre Déu, que
I és sempre fácil el remoure el llot de les baixes
és el creador, i l'home, que és la seva creatura.
passions ; peró després, quan els revolucionaris
Aquest lligam será o no será reconegut
i aixó sí
triomfants es troben en el cas d'haver de recons
que cau dins el nostre lliure arbitri
peró el fet de truir, d'haver d'aturar l'allau que ells mateixos han
la seva existéncia i de les obligacions que per a nos
fet estimbar, llavors no troben res que pugui subs
altres se'n deriven és més fort que la nostra pobra
tituir els serveis que la religi6 prestava a la societat,
llibertat.
i l'experiéncia histórica demostra que l'ordre, la
r-,s un cas semblant als lligams que hi ha de pa
dignitat i la pan social no són viables sense la base
res a fills i de fills a pares ; un mal fill, uta mala
d'una doctrina, d'una moral i d'un culte religiosos.
fila, poden deixar de reconéixer-los ; poden negar-se El val Pintare ja ho deia en l'época de l'antiguitat
a practicar tota mena d'actes d'amor, de dependén
pagana, i no ha pas perdut encara ni perdrá mai
cia i ádhuc d'obsequi a aquells qui els han donat no
l'actualitat.
res menys que la vida ; peró ni que volguessin inten
Els veritables estadistes haurien de procurar,
tar-ho estúpidament, mai no podrien desfer el fet dones, sempre, de mantenir la religi6 incólume a tra
d'ésser fills deis seus pares, ni podrien rompre'n els vés de tots els trasbalsos político-socials d'un paíS•
lligams.
I, finalment, hi ha hagut moltes revolucions, en les
Hen's ací, dones, l'actitud deis ateus, deis anti
quals a l'Església li ha tocat, com vul,garment es
religiosos ; actitud tan dolenta com ridícula, per tal diu, el pagar els plats trencats, per bé que els inte
(oil-1 és molt més indestructible i molt més essencial
ressos o els afers que s'hi debatien no estaven pas,
el lligam que la creatura té amb el creador que no
ni de bon tros, identificats amb la religi6 ; 1, de ve
pas el que un fill té ami) el seu pare.
gades, els valors auténticament religiosos haurien
I així s'explica que l'Església católica, a desgrat
estat més ben connectats amb bona part de l'ideari
de tantes i de tan sagnants persecucions, s'hagi
de les reivindicacions del poble llencat a la revolta.
mantingut i hagi prosperat, encara, per tot arreu.
1.4a veritable religi6 i l'Església católica, que la
Cap institució purament humana no hauria sobrevis
estructura i l'expressa, estan molt per damunt de
cut, sotmesa a tals rnartiris.
la diversitat de formes de régim polític i d'organit
Essent, dones, la religió un fet natural absoluta
zaci6 social, per tal com
salvat el dret diví i na
ment indeclinable i, de més a més, doblada d'unes
tural
l'Església no solament resta índiferent da
valors sobrenaturals que dignifiquen, tan extraordi
vant les variacions político-socials deis Estats, sitió
náriament, la vida humana, com s'explica que, arreu que, i ádhuc de bon grat, está sempre disposada a
i constantment, sigui tan perseguida ?
avenir-se amb qualsevol. Si alguna tendéncia o algu
Expliquem-ne algunes causes : en primer lloc,
na acció partidista li éš própia, és, justament, la de
cal assenyalar «l'esperit del mal» o «el mal esperit»,
fensa, el sosteniment i l'amor deis obrers, dels Po
és a dir, el dimoni : sí, senyors ; el dirnoni. Hi ha bres, dels qui sofreixen. Rellegiu, si Inés no, l'Evan
molta gent, ádhuc molts católics, que en sentir par
geli, i repasseu, ni que sia d'un cop d'ull, la histó
lar del dimoni fan una ganya irónica, com d'aquell ria general de l'Església. Es, dones, una vil calum
qui -temps ha que está en el secret que no és res més
nia el que ara s'está 'fent de voler fer passar a la
que un espantainfants. Cal reconlixer i revaloritzar,
religi6 i a l'Església católica com a solidáries de la
prácticament, en la nostra vida, el fet de les cons
plutocrácia o del capitalisme amb tots els abusos que
tants intervencions sobrenaturals de Déu Nostre Se
comporten, i aixó que mai ningú no els ha atacat
nyor, deis ángels i deis diables ; afegiu-hi, després,
condemnat tan a fons com ho ha fet el catolicisme.
els baixos instints i les males inclinacions que pro
Ara mateix, en aquesta lluita fratricida entre
voquen dins de nosaltres mateixos una lluita contra• dretes i esquerres, que está abrandant la nostra dis
totes les valors espirituals, i tinclrem un panorama
sortada patria, caldria que tothom es fes cárrec que
complet de la tragédia de la vida humana.
a l'Església catoSlica no se la pot involucrar en caP
D'altra banda, els fets han desacreditat sempre
partidisme sobre les coses que estan lliurades a l'ar
els somnis i fantasies utopistes d'una organitzaci6
bitri deis homes. Altrament, dins el bagatge de les
millor de la societat, a base d'una suposada bondat
dretes, s'inclouen, de vegades, certes coses i certes
innata i persistent de la naturalesa humana. Al fons actituds que no poden pas merlixer la conformitat
del fons d'alió que som, hi portem uns baixos ins
del catolicisme. I en les reivindicacions esquerranes
tints, o, rnés ben dit, unes desordenades inclinacions
que de vegades n'hi ha de prou justes
per qué
a la immoralitat, a la crueltat i a la destrucci6 : i si
hi barregen l'odi a la religi61 si precisament en el%
no es refrenen i si no es dominen i si no es superen,
casos de justicia o de senzilla conveniancia per a
han de conduir inevitablement a les més baixes de
l'obrer, la religid, hen practicada, seria la seva
gradacions morals i als crims Inés horripilants. I flor garantia i la seva més sólida fermanca !
•rúnica disciplina capac de rectificar aquests baixos
En qüestions verament polítiques, económiques
—

—

—
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Social, l'Església no és de dreta ni d'esquerra. Al
revés : talment com dretes i esquerres, en Porganis
me corporal humá, es troben al mig del pit, damunt
del cor, que és de totes dues ; així mateix, dones,
la dreta i l'esquerra del poble haurien de trobar-se,
avenir-se i relligar-se dins el cor maternal de l'Es
glésia católica, que també és de totes dues i que les
articula en un organisme comí' : l'ideal tan somniat
1 tan
desitjat de la fraternitat universal.

Les activítats
d'Acció Social Popular
DELEGACIÓ COMAIZCAL

DE

Rzus

Seguint la consuetud, aqueixa activa Delegació
ha organitzat un cicle de conferéncies de carácter
estrictament social, les quals han anat a cárrec deis
nostres propagandistes senyors Josep Cirera Soler,

Jipan Blanch i I3oés,

i Martí Fusté Salvatella.
El senyor Cirera Soler parlá, el dia 8 de marc, i

desenrotllá
el

el tema Rectificacions que s'imposen en
problema social. Fins ara, aquest problema havia
estat enfocat potser massa intel•ectualment
di
guem-ho aixf
urgeix plantejar-lo de cara a la
realitat, a aquesta realitat abassegadora que avanca
a
grans páses i s'emporta les multituds. Dintre la
—

doctrina social
eessáries, que

de
es

l'Església, hi ha les solucions
en

Els tres conferenciants foren molt aplandits, pels
exce•lents fruits que es poden treure deis llurs par
laments, que deixaren ben complaguda la nombrosa
concurréncia que omplí el gran teatre del Centre
Católic.
Felicitem la Delegaci6 de Reus i el seu president,
senyor Manuel Juncosa, per l'actuaci6 que porta a
terme, en organitzar cada any els Cursos quaresmals
de conferéncies, amb els quals tan poderosament
contribueix a la difusió deis principis socials con
tinguts en la doctrina de l'Església i desenrotllats
en

els documents
Nota

:

pontificis.

Preguem,

a

totes les

ne

el

Perfil setmanal

La batalla per l'Escola
PER

cristians.
El senyor Blanch i Boés doná la conferéncia del
dia 15 de marc, que versa sobre El Codi Social de
'latines, que és, amb les encícliques socials de
Ideó XIII i Pius XI, el més important document
deis que concreten la doctrina católica en matéries
socials. Fruit de la Unió Internacional que es reuní
a
Malines sota els auspicis i la collaboració directa
de l'Emm. Cardenal
Mercier, el Codi Social de Ma
lines representa una veritable teorització, articulada
i
ordenada de manera científica, deis preceptes i
Principis que regulen tota l'activitat de l'home en
les Ilurs relacions amb la societat i deis drets i deures
que la seva naturalesa social porta aparellats. El
eonferenciant exposá els trets més interessants del
°(11, especialment aquells que fan- referéncia a les
elapreses, les relacions del capital i el treball, etc.
La darrera conferéncia, del dia 28 de marc, la

XAMINAR
FER-V05 E OCULI STA
VOLEU
ME1GE

51
VISTA PER UN
PECIALITZAT, EN

Delegacions, Orga

nismes i Unions estamentals, que vulguin donar-nos
compte de les llurs activitats, per tal de ressenyar
les a CATALUNYA SOCIAL.

tan bellament portat a
les assegurances socials, la participa
cid en els beneficis, etc., i ádhuc la participaci6 en
el capital per l'accionariat obrer, en les múltiples
varietats amb qué ha estat propugnat pels sociólegs

lies de Reus
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dona el senyor Martí Fusté, qui dissertá sobre El
concePte de Patria en relació cumb el de Justícia
Social. El nucli de la mateixa fou la consideraci6
histórica sobre que les époques de major esplendor
de la Pátria han coincidit amb el temps d'una estruc
turació social més justa, la gremial, amara& de
germanor cristiana, i d'una organitzaci6 política més
geninnament democrática, representada per les
Corts, en les quals tenien representació proporcio
nal els bracos eclesiástic, civil i militar, i, per tant,
les Corporacions jerarquitzades segons l'esperit de
collaboraci6 entre els elements patronals, els fadrins,
els mossos i els aprenents.

salad familiar
terme pels patrons cató

polaritzen

I,

MILLOR

LA

ES-

L'INS
D'EUROPA, ACUD1U coiiel
LACIO
OCULISTA
TITUT MEDIC

GASTON GERARD

No tenim dubte sobre la seva transcenclIntia. Po
drtem dir que el problema escolar és, avui, el més
viu entre tots els pro blemes que com a ciutadans ca
tblics ens afecten.
Pensem que la Constitució regeix des de l'any
1931; que l'escola nacional és laica i que ja fa cinc
anys que els nens de les escoles públiques són edu
cats sense religió, que són molts milers a EsPanya.
Qu1 en podem esperar, de les generacions així edu

ca,cles,

en

ordre

a

l'esdevenidor?

He dit, manta vegada, que la reacció dels sentí
ments catdlics que s'ha produit al País durant els
darrers anys era encara fruit de les reserves consti
tuides per l'educació catblica— más bona o més de
ficient
en les darreres gen eracions.
El dia que les generacions que ara s'eduquen a
—
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les escotes nacionals arribin a la majoria d'edat,
en ordre als sentiments ca

que Podem esperar-ne,
talics del País?

Y

A

catblics,

S

com

Bblgica,

O

i altres

C

PrOtestants,

com

Ho

landa.
la fórmula justa, quan l'Estat s'inhibeix deis
deures religiosos, a la qual arribarem un dia a
altre i per la qual ens cal lluitar amb acció conti
nuada, un dia i altre dia, fins a imposar aquest ideal
als organismes governants de l'Esta&

És

seus
*

*

*

Dues direccions ha de Prendre la nostra acció
ordre al problema escolar, en el sentit pedagdgic;
primera: creació d'escoles catbliques, lliures, allá on
es pugui; segona: formació religiosa deis infants que
no puguin assistir a les escotes confessionals, i aixd
per mitjá de fundacions cate quístiques, d'escotes do
minicals complementaries, d'ensenyament Parro
quial del Catecisme, d'institucions postescolars, etc.
Una i altra d'aquestes dues direccions ón irnpor
tantíssimes. I, encara, quan ja es tinguin escoles
lliures confessionals, cal no oblidar gens la segona
de dijes direccions-; els alumnes de les escoles nacio
nals en tot moment necessiten seguir la segona: no
Podem negligir els nostres deures de catblics envers
la formació religiosa deis mateixos.
L'ideal seria que, al costat de cada Parrbquia,
nasquessin escotes catbliques, amb tots els requisits
legals i amb les exigbncies peclagdgiques d'avui.
Escoles que no fossin un recurs solament Per aple
gar infants, sinó centres d'educació ben forrnats,
amb els corresponents Professors, amb locals ade
quats, etc. Pensem que per a lluitar legalment amb
l'escota de l'Estat ens calen, avui, moltes condi
cions, puix que l'Estat disPosa de recursos abun
dants i de la millor qualitat.
I quan aquestes escoles no siguin Possibles, al
menys que els centres catequístics, amb sales Parro
quials, projeccions, jocs, excursions, etc., arribin
a constituir el complement necessari de l'educació
que es dóna a les escoles nacionals.
en

*

*

*

És dar que la lluita contra l'escola laica Pública
será difícil, car els elements i recursos estatals no
els tenim pas nosaltres, ni de bon tros.
Per aquesta raó, hem de perseguir un altre
ideal: que l'educació a les escoles de l'Estat es doni,
en matbria religiosa, segons les exigbncies deis Pares
dels infants.. Si més no, que es Pugui arribar a qub
s'eduquin catblicament els que aixi ho desitgin dins
les escoles públiques., ideal que havia atés la Cons
titució de Weimar
de la qual és cbpia la nostra
del 1931
o que es faciliti, amb les combinacions
adequades, aquest dret als pares de familia.
I encara més: ens cal arribar a qub el PressuPost
de l'Estat atengui a l'educació religiosa dels ciu
tadans, i que es reParteixi proporcionalment el nom
bre descoles d'aquests, i bé que es deixi lliure l'en
senyament del Catecisme en les escoles nacionals.
Cas que tenen ja resolt els pasos .rnés avençats i més
respectuosos amb la llibertat deis ciutadans; alguns,
—

BIOSER

Tot aixb suPosa una lluita constant, aferrissada,
de cada hora, de cada minut. Per aquesta raó dbiern
que la principal preocupació deis catalics, en aquesls
moments difícils, ha d'ésser la de la batalla de l'es
cola i per a l'escola.
Encara tenim temples per a comPlir els nostres
deures religiosos. Encara la Propaganda dels nostres
ideals ens és Permesa. Encara l'Acció Catblica pol
fer miracles al nostre País, amb, el sediment reli
giós que conserva. Perb el dia que l'escola laica
triomfés en el cor de la nostra societat, qub en fa.riem,,dels drets, sense ciutadans catblics Per a exer
citar-los?
Treball personal, diners, vocacions; heu's aci el
resum del que cal teriir a Punt per a donar la bata
lla per l'escota, batalla que h,em de guanyar per Déu
i per la pátria.
L'Acció Catblica considera aquest com un deis
Primers deures. Cal que els ciutadans catblics no el
menysPreem, ni esguardem els esjorçossde l'Acció
Catblica amb indiferbncia ni tamPoc amb simple
curiositat solament. Ens cal a tots ésser soldats de
l'exbrcit que lluita per una causa tan alta i de tanta

transcendbncia.
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Moviment Social
El segur social a Xina.
Sembla que el govern
de Xina prepara el segur social en cas d'accident,
de malaltia i maternitat. Aquest segur s'ha d'esten
dre als treballadors de les mines i de les empreses
afectades per la llei de fábriques del 1932. En aques
ta llei ja es prevenen unes vacances de vuit setma
nes, amb tot el sou, per a les obreres en cas de part,
i també la medicació gratuita, i a despeses de l'amo,
per a l'obrer que pren mal en la seva fábrica.
També es prevenen pensions per als obrers (111e
queden impossibilitats •per al treball i indemnit711cions en cas de mort.
Si sobrevé tnalaltia, l'obrer assegurat ha de teuir
de franc el metge i les medicines i ha de percebre
un 6o per roo del jornal.
El projecte de llei de segurs preven per a la re
unió de mitjans económics les aportacions deis pa
trons i deis obrers.

FORTIFICA
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Les aportacions han de representar el 5 per roo
del jornal, i, d'aquest, un 2 per roo l'ha de pagar
l'obrer, i un 3 per roo l'ha de pagar el patró.
Activitat de les corporacions a Itália.
La pu
Il Lazoro Fascista dóna el següent informe
de les activitats de les corporacions italianes durant
el seu primer període d'activitat.
Al ro de novembre lii llagué, a Roma, la primera
reunió plenária deis presidents de les 22 corpora
cions, en la qual es van nomenar els 823 membres
de les juntes. Des d'aquella data s'han constituit
les 22 corporacions. Són els órgans de cada corpo
ració : la presidéncia, el secretariat i les comissions.
Les comissions serveixen per a examinar problemes
determinats, o, el que és més freqüent, serveixen
d'órgans executius de les corporácions per a una
esfera d'acció determinada. Demés, tenen la missió
d'establir normes corporatives, elaborar projectes
de lid, redactar programes per a la consecució d'ob
jectius económics.
La corporació i el comité corporatiu central apro
ven els 'projectes del comité corporatiu.,. els autorit
zen, donen vigéncia a les mesures de carácter eco
nómic que tenen l'esfera d'acció en diferents minis
teris.
Els comités corporatius tenen, encara, el deure
de vetllar per l'execució deis acords presos per les
—

blicad()

corporacions. Demés,

han de

conservar

el contacte

amb els diferents cárrecs i seccions i han de vetllar
perqué funcionen d'acord amb les directives de les
corporacions. Els comités corporatius tenen, en certs
afers, la representació i l'autoritat de les corpora
cions. Queden convertits en representants deis inte
ressos de la corporació, i representen el comité cen
tral quan ha pres determinats acords en una matéria.
La llei sobre la creació de corporacions preveu la
formació de comités d'enllaç de váries corporacions.
Les corporacions i els comités que en depenen
despleguen una activitat en direcció triple : Fan
investigacions per a preparar una activitat corpora
tiva més extensa i serveix de fonament per a la llur
actuació als organismes estatals o semiestatals. Pre
paren el cami per a convenis de carácter económic
estipulats pels representants de les unions profes
sionals després que han estat autoritzats per la cor
poraci6 o pel comité central.
Aquests convenis de carácter económic es pre
paren a proposta de les organitzacions professionals.
Si la corporació per iniciativa própia estableix
unes determinades normes que són aprovades pel
comité corporatiu central, és ella la que en té con
fiada 1 execuci 6.
'
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Moviment cultural
Renevació.
Fa uns dies que un Ilustre pro
fessor d'una üniversitat estrangera ens escrivia,
en comentar la situació de l'Església a Espanya, ob
servava que : una de les activitats primordials que
cal desplegar per part deis católics espanyols era
una formació moderna especialment de la clerecia.
Fins ara, a Espanya, rúnica gent formada ha
estat la que ha freqüentat les aules dels seminaris
i ha estudiat llengües clássiques i Filosofia escolás
tica. Les figures més destacades, que tenim enfront,
han passat per les aules deis seminaris o deis ordres
—

congregacions religioses.
La metodologia científica ha canviat, emperó,
d'una manera considerable. Aquell aforisme «timeo
hominem unius ltbri» ja no és axioniátic. La Ciéncia
moderna té un complex que, qui no el porta, balda
ment sigui l'home més ben dotat, no reVx en el món
i

de la

Ciéncia.

La parábola deis talents hauria d'ésser llegida
i meditada cada dia. Quants en tenim, els católics,
de talents enterrats, que no donen ni el cent per
cent, ni arriben a donar un u per cent.
La facilitat d'heure un cárrec ben remunerat, o
de fer una carrera brillant, no a base d'un valer,
sinó amb l'ajut d'una protecció o d'una intriga, ha
fet perdre l'interés per la vida científica, i els cató
lics ens trobem, avui, sense una aristocrácia de l'es
perit. I la falta d'una Ciéncia católica es tradueix
amb l'entronització de l'arrivisme i amb el triomf
de la incompeténcia, fins i tot aml; la persecució
dels competents.
Mirem, en canvi, quina ha estat la táctica de
la «Institución libre de la Ensenanza» : enviar pen
sionats arreu del món amb els diners deis católics ;
desplegar una gran activitat científica, pez; mitja de
publicacions, conferéncies, missions científiques ; in
tercanvi amb els centres d'investigació de tot el
món. Aquesta escola ha assaltat les cátedres de les
universitats i instituts de tot Espanya, i ha establert
el seu camp d'operacions al ministeri d'Instrucció
pública per fer la revolució cultural d'Espanya des
de dalt.
Qué herir fet, els católics? Durant molts anys,
els enemics han tingut un camp d'operacions lliure.
S'ha mirat amb ulls de compassió el sacerdot jove
o el seglar católic que sentia fam i set de
cultura.
La cátedra del seminari ha estat considerada com
un «medi» ; s'han alçat barreres al que duia
un es
perit nou, i d'acord amb el que fan els católics d'al
tres paisos ; dormiem en el millor deis sons, mentre
el diable sembrava la cogula ; i aquesta ja s'ha fet
tan grossa, que tot el blat ofega.
Lliures de prejudicis i romputs els motllos vells,
els católics, que tenim encara posicions magnifiques,
liem de valorar el patrimoni que ens queda. Hi ha,
una série de disciplines que ningú
no pot conrear
sinó nosaltres, com són : la História, la Filologia,
la Histdria de l'art. Res no hi ha més trist que voler
estudiar l'Edat Mitjana i no ésser creient. Degut
a aixd, les publicacions de la «Junta
de Amplia
ción» no s6n atractives ni saben tenir l'interés de
les «Spanische Forschungen» fetes per católics mi
litants.
Si aquest perill pot ésser superat encara, n'hi ha
un altre de pitjor : és el
de la supérbia que té el que
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saber alguna cosa ; és el perill del trepador
que, per intriga, aconsegueix ocupar el lloc que
no H correspon.
Al nostre país, i especialment en el m6n católic,
ens falten revistes que siguin alguna cosa más que
apóstols del nacionalisme passat de moda; necessitem
órgans, que no siguin una cleda, on els joves se
glars i la clerecia secular puguin dialogar i exposar
els resultats de les seves recerques. El jovent ca
tólic ha de saber, i la clerecía no ho deu ignorar,
que un nom es guanya, en el món de la Ciéncia,
amb estudi, amb mItode i amb treball.
es creu

—

La crisi de l'escola oficial laica deis Estats Units.
32 milions de nois i joves, o sigui una quarta

part deis habitants deis

Estats,Units,

anava a

les

es

Obligues i privades d'aquest país al comen
çament d'enguany. D'aquests alumnes, 26.000.000
freqüentaven les escoles públiques primáries, i dos
milions tres-cents mil les escoles privades. La pro
porció és la mateixa en les escoles mitges 5.9o5.00ó
alumnes concorren a les escoles de l'Estat, i uns
400.000 a les escoles privades. El pressupost d'Ins
trucci6 Pública era, en aquest país, en 1934, de
1.967 milions de dólars, gairebé el quatre per cent
deis pressupostos del país.
sorprenent l'augment que han fet les escoles
mitges. En aquestes, en 1900, hi havia uns 695.000
alumnes, mentre que en 1936 n'hi ha a la t'atila de
coles

:

sis milions.

progrés i el tenir installades les
luxosos palaus, els més moderns de tot
el món, la Instrucció Pública passa, als Estats Units,
una crisi greu. Com a les escoles primáries i mitges
no es dona cap ensenyança religiosa, si no és que els
pares o la parróquia els la procurin privadament,
uns 30 milions d'infants i joves creixen sense fe
ni temor de Déu. El resultat d'aixd és que la jo
ventut no coneix les exigéncies morals i de costuras
que la vida reclama. De cada roo matrimonis cele
brats en l'any 1930, el 16 per roo ja s'havien di
vorciat el mateix any ; els casaments avançats o de
prova, augmenten. A l'any 1931, en les escoles d'a
prenentatge industrial o de treball, hi havia 33.418
lladregots estudiants. L'escola acaba la seva alta
missi6 des del momen.t que tracta els infants com
una mercadería i amb un formulan i preestablert. El
saber llegir César o Euclides no serveix gaire al jove
que abandona l'escola per a resoldre els conflictes
que li ofereix la vida quotidiana.
Al nostre país, ja toquem els resultats de Pedu
caci6 laica. Els lladregots joves, que tant abunden
a la nostra ciutat, s6n una creaci6 de l'escola laica
i del cinema. El jovent desvergonyit que circula pels
carrers i insulta les persones respectables és fill de
l'educació laica. Les generacions passades havien
creat un tipus de «senyor» fi i educat, i un tipus
d'obrer noble, estalviador, modest í respectu6s. Es
Amb tot i aquest

escoles

en

Y
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timava la farnflia i era uh model de virtuts. El tipus
creat per l'educació laica, tant si és ric com si és. po
bre, és arreu el mateix : in correcte i mal educat.

Vida Católica
Els católics francesos i els problemes polítics d'ac°
tualitat.—Les experiZncies fetes en altres paisos són
allieonadores per a aquells que en volen treure ense
nyances. La superioritat que certs pobles han adqui
rit en els darrers decennis damunt d'altres es deu,
en gran part, a l'estudi i a la investigació de la labor

acomplerta

per altres

pobles,

durant

alguns segles.

La gran activitat desplegada pels católics alemanys
en el camp de la Ciancia católica es deu a les seves
investigacions sobre la vida religiosa, literária i cien
tífica de l'Espanya del segle
Res no hi ha de més perjudicial per als individus
i per als pobles que l'autosatisfacci6 i la petuláncia,
que els porten a menysprear alió que els altres han

adquirit

a

forea d'experiéncies.

Els católics francesos, que saben perfectament
el que és «fer experiéncies», saben aprofitar-se de
les deis altres. Per aixó son sumament interessants
les declaracions fetes darrerament pel Cardenal Ver
dier, de París, sobre la posici6 de la clerecía "davant
de les futures eleccions, la qual ha d'ésser d'una ab
soluta abséncia, com s6n sumament interessants les
directives donades pel Comité de la Federaci6 Na
cional Católica de Lille, presidit pel Cardenal
Lienart.
En la declarado d'aquest comité, es diu que,
davant les eleccions generals properes, la Federado
Naciony.1 Católica, ni és un partit polític, ni tampoc
una organització electoral, sinó que pretén la realit
zació deis seus objectius per mitjá de la unió de tots
els católics en una atmosfera de concórdia i per mit
já de l'adopciO de procediments jurídics. La Federa
ció Nacional no pot, per tant, ni presentar candi
dats, ni recomanar-ne. Fa present als seus seguidors
el deure que tenen de votar i de donar el vot com cal.
Els següents principis han de regular la conducta
deis católics en matéria d'eleccions : r. Si en la
primera elecció es presenten diferents candidats que
reuneixin les condicions reclamades deis católics,
l'elector católic pot votar aquell candidat les idees
del qual estiguin más d'acord amb les seves ; a la
segona volta, ha de votar aquell candidat que tingui
más probabilitats de triomfar, amb el fi de fer im
possible el triomf de l'enemic. 2. Si solarnent hi
ha un candidat favorable a les peticions dels
l'elector católic está obligat a donar-li el vot,
prescindint de les seves idees polítiques i personals.
Monsenyor de la Villarabel, bisbe d'Annecy, ha
publicat una circular, en la qual s'ordena que els

católics,
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dirigents i els empleats de l'organització de la jo
ventut católica de cap manera no poden ésser mem
o socis d'una higa o d'una organització poli
tica. A la vegada, aquest bisbe desaconsella decidi
dament als socis simples de la joventut católica l'ins
criure's a lligues o partits polítics. S'ha d'acabar
l'estat de coses que sota aquest aspecte ha existit
fins ara. El susdit bisbe, amb el fi d'assegurar una
independéncia absoluta de l'Acci6 Católica de les
organitzacions polítiques, prohibeix que els locals
de les organitzacions parroquials católiques puguin
ésser posats a disposici6 de les organitzacions poli
tiques per a celebrar-hi reunions.
Aquesta exigéncia és d'un gran sentit católic i
episcopal. Gairebé ens atreviríem a dir que la majo
Ha de temptatives d'organització católica i social
católica del nostre país han fracassat pel profit que
els diferents partits polítics n'han volgut treure, o
pel politiquejar en un o altre sentit de les mateixes
i de la seva Premsa.

bres

Crónica de la Setmana
La vida política.
Les festes de commemoració
del 14 d'abril, que enguany han seguit a, les festes
de Settnana Santa i Pasqua, han obert un pardntesi
—

del país; pardntesi, perb,
Pertorbat en certs indrets d'Espanya, espe
cialment a la capital de l'Estat, per uns incidents
bon xic greus, esdevinguts durant la Parada militar
del dia 14, per l'assassinat del Magistra,t de l'Au
didncia de Madrid, senyor Pedregal, ponent en l'as-'
sumpte contra els qui atemptaren contra el senyor
jimlnez Asúa, etc. Sortosament, a Catalunya, les
coses van anar per un altre camí, sense que vulguem
dir que els incidents no hi fessin també la seva ma
en

les. activitats polítiques

un

xic

nifestació, sobretot a Tarragona., on, Per sort, no va
adquirir el jet cap magnitud en el terreny de l'ordre
Públic.
Deixades de banda les festes, tot es redueix, ara,
a dos temes princiPals en la vida del pcds: el tema
de l'elecció de President de la República, un coP
oberta la successió del senyor Alcala Zamora, i el
tema de l'ordre Públic, que, pels incidents abans
esmentats, es diu que torna a trobar-se en primer pla

d'actualitat,
Govern, que
Si

no

es

i sobre el que s'esperen mesures del
cal prendre rápidament i amb eficacia,
vol que les coses segueixin emPitjorant en
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trontoll Produ'it per les eleccions, que semPre porto?,
ben la vida normal del País, ho intPideix. Massa
eleccions, certament.
I diem aixd, tot i tenint en comPte que les de
compromissaris per a l'elecció de President no sem
blen. Pas portar massa entusiasme a caP tacom del
país, ja que, donada la composició actual del Con
grés deis DiPutats, hom endevina antb facilitat quina
ha d'ésser la futura majoria de l'assemblea per a
elegir President, puix encara que les eleccions de
comPromissaris s'efectuessin sota. el signe contrari
a les eleccions de DiPutats (cosa que no és d'espe
rar, donat l'estat del País i el Poc temPs transcorre
gui des d'aquelles eleccions), és ben evident que en
cara la majoria s'hauria de decantar caP a l'esquer
ra, !yeti la composició del Parlament i el nombre de
llocs que els Partits esquerrans poguessin obtenir,
com a mínim, en les futures eleccions de
Compro

missaris.
Aixd resta entusiasme per a dita elecció, i fins
s'ha a,rribat a. dir que els partits de dreta s'abstin
drien de votar, cosa, que no sembla confirmar-se,
Perd, a darrera hora.
Qui será el futur President? Ningú no ho Pot
saber a hores d'ara; els agrupaments esquerrans, so
bretot els del Front Popular, no han parlat encara
d'aquest tema. Es barregen els norns d'Azana, Mar
tínez Barrio, Besteiro, i algun altre socialista, etc.
No sembla tenir, perb, massa imPortancia la Perso
na en si mateixa, sinó més aviat el que dita Persona
representi. Hj ha qui °Pina que caldria amar a una
PresidUcia d'esque'rra política, Perd no de partit de
classe; i és evident que aixi resta,rien exclosos els
socialistes; i hi ha qui crou que els socialistes són
els que han de tenir el seu candidat a la Presidancia,
Puix que constitueixen la majoria en l'oPinió públi
ca del País, segons ells. Peyó aquesta solució sembla
tenir pocs partidaris, i encara en té menys si es con
sidera que dins el mateix partit socialista són diver
ses les oPinions; eada dia sembla accentuar-se majorment la, divisió deis elements del partit. últimament,
els addictes a Largo Caballero han transformat en
diari el seu portant-veu, que fins ara era setmanari,
Claridad, i els elements addictes a Besteiro i Ferran
de los Ríos segueixen en la, situació tradicional en el
socialisme espanyol, i fins es Parla que un deis seus
capdavanters, Prieto, s'eliminara del socialisme, per
a quedar convertit en. un senzill Polític d'esquerra,
afiliat a, algun déls partits d'aquest to. I no ens es
tranyaria ma.ssa; cada, dia sembla aPardixer més es

cara.

Cal de primer elegir un
compromissaris igual a,1 de Diputats a
Corts, per a qud, junt aquells a,mb aquests, procedei
xin a la designació del magistral que ha d'ocupar el
L'elecció de President.

—

nombre de

IPLANXII PLISPAKI

lloc més enlairat de l'Estat.
I dites eleccions de compromissaris han de por
tar-se a caP Per estricte sufragi universal, votant
homes i dones, de la mateixa manera que es Porta
ren a terme les eleccions de Diputats a les Corts ac
tuals. Es una llastima que la Constitució no hagi
recorregut, Per aquesta elecció, a un sistema de su

1.;

fragi indirecte, ja

que, havent tingut efecte les elec
clons passades fa uns dos mesos i havent-se de cele
brar aviat, esPecialment a la. resta d'EsPanya, les
eleccions de regidors, és evident que la consolidació

de les situa,cions

polítiques

no

Pot

arribar,

car

el
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el socialisme del líder del Nord

dins el

Partit.

U

N

d'EsPanya

Entre nosaares,
La vida pública a Catalunya.
la tranquilitat es mostra bon xic més assegurada,
externament. El Govern de la Generalitat sembla
orientar-se d'una manera més decidida en aquest
punt, i els conflictes no adquireixen caracters aguts
en l'asPecte de l'ordre Públic.
No cal dir, pera, que hi ha pro blemes inquietants
en la realitat de les coses, especialment en el món
obrer i en el món agrícola, on faistes i Pagesos re
voltats esperen constantment ocasions per a Plante
jar problemes i aProfitar del camp tot cilla que sigui
possible quan arribin les collites. Fins ara, hem tin
gut com a Problema obsessionant el Problema agut
dels metallúrgics, constantment enverinat pels ele
—

S

Y

—

limitació voluntaria de la natalitat amb l'ortodóxia
católica, i el condicionament que imposa a tal limi
tació els casos de malaltia i pobresa, sempre, encara,
sota la direcci6 del metge.
Peró ja fets aquests reconeixements, sigui'ns per
mes manifestar que la lectura d'aquest llibre, com
la d'altres de la própia naturalesa, ens causa pena
profunda. Admetre que la vinguda d'un nou fill
pugui ésser motiu d'extremada preocupació, parlar
de la necessitat d'assegurar una familia contra tot
risc evitable, de prevenir les sorpreses d'un fracás,
etcétera, és quelcom que, per molt bona voluntat
que s'hi posi, no té res de cristiá. En la familia cris
tiana, pesi als desviaments actuals, la filiada ha estat
sempre la benedicció de Déu, i la seva cura i crian
ça una obligació, si a voltes potser feixuga, jamai
insuperable, com ho prova la dita popular que «cada
fill es porta el pa sota el braç».
Deixem de banda l'aspecte científic del matode
d'Ogino
sobre el qual no hi entenem res —, per
fixar-nos en l'aspecte moral sois. Es evident que
Déu, en posar en l'home l'apetit concupiscible, l'ha
encaminat al fi de la procreació. s el mitja per tal
d'estimular l'home a la propagaci6 de l'espacie.
Amb el métode d'Ogino, s'evita voluntáriament el
fi, quedant, per conseqüancia, convertit en fi el
rnitjá. s aixó legítim ? Respectant sempre el criteri
superior de l'Església, si és que arriba a pronunciar
se, per la nostra part entenem que no, sense qüe
pugui fer variar la resposta el fet de no ésser vio
lentada ni trastornada cap funció fisiológica : sem
pre hi ha una subversi6 del pla de la Providancia a
la qual l'home no hi té dret. S'arriba a afirmar que
tot just esdevé providencial que la intelligancia de
l'home hagi assolit un coneixement més profund de
—

C

ments de la C. N. T., que a darrera hora s'han de
clarat gairebé lora de la llei, i és d'esPerar que dit
problema arribi al seu final, puix que, PraPiament, a
darrera hora, resolt Per l'autoritat i signat un laude
entre les Parts contendents, s'ha convertit en un
senzill problema d'ordre públic, segons declaració
del Conseller de Treball.
Encarrilant les coses Pel camí de la llei i aPlicant
arreu normes jurkliques (l'aplicació de les quals tot
sovint es trenca en aquest país), Podem tenir un
cert optimisme davant de les circumstancies actuals,
difícils entre les més difíciles. 1 així ho hem d'espe
rar; d'altra manera, ni el treball ni la producció no
serien Possibles entre nosaltres; i els immediats per
judicis els rebrien les classes treballadores, que són
semPre les més directament afectades en situacions
com

la present.

EL II II 113 IR Kif
Oginismo. Significación biológica de la familia. Li
mitación moral de la natalidad, per J. Bermúdez
Bernardo, metge psiquiatra. 276 páginas,
Bar
celona, Successors de Joan Gili, 1936.
Reconeguem per endavant la recta intenci6 de
l'autor, l'acurat estudi que ha fet de la matéria, no
sois des del punt de vista madic, sin6 moral, econó
mic i social ; i agraim-li l'explícita declaraci6 que
reiteradament fa de subjecció al criteri de l'Esglé
sia, oimés el meritori esforç de voler conjuminar la

O
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les lleis de lá genésia, com a mitjá de constrényer
la generació, en els temps de penuria que corren'.
Per aquest camí, fácilment podria estimar-se també
providencial que hagi descobert les propietats de
determinades substáncies o procediments per a asso
lir un fi idéntic ; o sigui, quedarien justificases to
tes les práctiques anticoncepcionistes,
La grácia del sagrament del matrimoni no és sois
procurar tenir fills, multiplicar l'espacie, amb «una
finalitat grollera, de granja», sitió multiplicar-la per
donar més animes a Déu. La generaci6 cristiana és
la cooperaci6 de l'home en l'obra de Déu, a llaor del
mateix Déu. Aquest crea l'home perqué el servís,
l'estimés i gaudís d'Ell. En l'obra de la creaci6, hi
volgué 4associar el mateix home, valent-se de la seva
lliure voluntat per a donar existéncia a altres ho
mes, que Déu hauria pogut crear directament. 14'ho
me, engendrant fills, realitza, dones, l'acte més
sublim que en l'ordre natural pot fer. L'home, amb
el procediment d'Ogino, no fa sin() satisfer la seva

própia concupiscancia.
Ni tampoc en els casos de malaltia de l'esposa o
de pobresa de la familia, no pot considerar-se ad
missible, perqué si s'admet la licitud del métode,
com impedirem que se'n faci us en tota mena de
condicions? Car la pobresa, sobretot, és quelcom
massa relatiu per a deixar a un mateix que se la
qualifiqui. En cas de pobresa, com en cas de malal
tia, hi ha, i hi hagut sernpre, un procediment le.
gítim per a evitar la natalitat : la continancia. Aixt)
sí que és amor que l'espós mostra a l'esposa malalta.
Aix6 sí que és suportar gloriosament la pobresa. Tot
lo altre, doni-s'hi el nom que es vulgui, no és sin6
la satisfacci6 deis instints.
S'objectará que, per a ésser continent, de vega
des s'hauria d'arribar a l'heroisme. No res menye es
necessita, de vegades, per a guanyar el cel. No és
també heroYna la noia que roman en estat de sol
teria per manca de casador ? Amb quina autoritat
ho exigirern, si als casats els autoritzem per lo al
tre ? No vulguern enganyar-nos : el matrimoni com
porta també sacrificis, ádhuc en ordre a la fundó
sexual. Lo demés serien amistancaments bendts,
passats per la rectoria ; peró matrimonis, no.
jOAN GAYA
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:Devocionaris de Primera Comunió
El primer Ilibre del nol cristiá. Formació religiosa de la infáncia, per MN. Eu
DALD SZRRA, Prev. Quarta edició, corregida i augmentada. Exquisidament
imprés a dijes tintes. Conté sis gravats fora de text, tirats en paper exprés ;
cátorze gravats a la ploma, originals, com els anteriors, de J. LiamoNA ; vint
gravats deis diferents passos i cerimónies de la Santa Missa ; i, demés, al
tres gravats intercalats en •el text, formaut un total de cinquanta gravats

••!

436 págiues

Amb els cantells daurats
En pe// i cantells daurats
En pell blanca i cantells daurats
En xagrí i cantells daurats
En pell buatada i cantells daurats
Diferents i variades relligades de luxe
El primer llibre de la floja cristiana. La mateixa edició i condicions de l'anterior.
El primer libro del nino cristiano. Traducció castellana de Panterior.-53o págs.
En tela i planxa d'or
En tela i planxa d'or i cantells daurats.
Pell fantasía
Pell xagrí
......

,

Pessetes

Rústega

•

.

primer libro de la nina cristiana. La.mateixa edició i coudicions de l'anterior.
L'ángel bo. Devocionari breu que conté les millors i més uecessáries práctiques re
ligioses del cristiá, per E. S. B., Prev.-190 págs., amb gravats. Nova edició.

—

Tela

2,50
4,50
7,—

.5

9,--10,—

.5

12,—
.5

.5

3,50
5,50

.5

8,—
•:*

El

pell badana

Amb
En

cartonet

.

0,50

1,50

6,—
.

.

.

.

1,—

.

Práctica de vida cristiana. Devocionari breu que conté les
més necessáries al fidel cristiá. Illustrat amb gravits.
Relligada econbmica
Relligada en cartonet i llom de tela amb r?tol daurat

práctiques religioses
128 págines.

Cami del cel. Petit devocionari amb els media necessaris i segura per
se.
32 págines, amb gravats

a

0,40
0,50
0,75

1,25

salvar
0,15

—

Devocionari de Primera Comunió. Llibret d'anar a Missa, per ala infanta. Con
té : Les veritats de fe.
De Poració.
Exercici del cristiá.
De la Con
fessió i de la Sagrada Eucaristia : preparació i acció de grácies.
Santa
Missa, Práctica deis primers divendres, i Cerimonial de Primera Comunió.
El Sagrameut de la Confirmació.
16o págs., arab illustracions
En pegamoid i cantells daurats
En pegamoid i cantells daurats i cartera
Relligada de fantasía : cobertes blanques i tanques daurades
Relligades de luxe amb cobertes blanques i tanques claurades :
1.
Relleu daurat del Nom de Jesús al davant
2.
Portada en colora i requadrat daurat : Jesús donant la Sagrada Comunió
als infants
3. Portada en colora i requadrat daurat ; estampa fotografia, diferents models
4* Incrustació al davant d'una medalla daurada del Sagrat Cor.
5. Cobertes imitació nacre. Relleu daurat del Sant Nom de Jesús.
6. .Cobertes imitació uacre, amb incrustació d'una medalla del Sagrat Cor
i relleus daurats
Cobertes
imitació nacre, amb relleus daurats. Incrustació al davant d'una
7.
creu
de nacre que conté en el centre una petita medalla daurada.
—

—

—

—

—

1,5o
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3,50
3,75
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5,—
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6,—

6,50
6,50

.
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.

Tanques especials
8.

Cobertes imitació
nacre i or

nacre

.

i tanques

especials.

.

.

.
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FOMENT DE PIETAT

Bao,

10,—

12,—

.

Medalló daurat, emmarcat

Duran!

7,50

.
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La Direcció
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A. GRIERA
Vol. I: A -Azoics
Vol. II: Babaiar -BtrC7or
Vol. III: Ca!- Cavegol
Vol. IV: Caveguell-Cutxilla
Cada volum en 4.t passa
de tres centes págines.
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Revista esproposa

or

gaMizar uns viaiges d'estudi (ahnenys un
cada any) a l'esíranger per a formar-se una
idea de les organlizacions culturals í socíals
deis diferenís paYsos
Avía( es publicará el programa del primer
d'aquests vía iges iambé les condícions que
per a pendre-hí parí seran exígides
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Construceions

Fusteria
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Preu de cada volurn: 30
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Fábrica de Persianes enrotllables
SISTEMA
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Abans d'encarregar persianes
informeu-vos en aquesta casa
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EDICIONS CATALUNYAS.
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