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La posta de la
La

democracia,

d'entre

com

nosaltres. Els

a

sistema

polític, desapareix

engranatges complicats,
a
base de grans assemblees, on tot s'ha de discutir,
són incompatibles amb l'eficacia que avui es recla
ma en els serveis públics deis Estats moderns. I úni
eament els pcdsos anib una tradició llarguíssima, una
seus

educació Popular més ferma, o una histbria que
deixa al marge certes institucions fonamentals, mai
fo discutides per la
política (com Pasa a Anglaterra,
amb la Corona, l'Almirallat i la Policia), es poden
salvar de la cris í del sistema. Italia, Austria, Ale
manya, Portugal, etc., han acabat amb la democra
cia. Franca Parla sovint de reforina d'Estat, esPe
rant el resultat de les eleccions prbximes, que han

d'ésser transcendentals

en aquest punt; i adhuc en
tre nosaltres el mateix cap del Govern ha dit que
cal reformar certes bases fonamentals del funciona
Ment del Parlament Per a deixar un major marge de
govern al Poder executiu.
A nosaltres no ens entusiasma la democracia,

d'avui,

inorganica, individualitsa, i inoperant; i ens
encara a, casa, nostra, en només
gracies al seu fals.ejament Per
conduele del caciquisme i del diPutat intrús, en.
temPs passats, o per mitja d'una llei electoral que,
com la vigent del 1931 enla, té de tot, menys d'es
Perit democratic. Perd tampoc no ens satisfan els
tegj
totalitaris, que, fins ara, i salvant quiscuna
excepció, han polaritzat en un estatisme absurd, que
ha negat a l'Església j als ciutadans catblics
per
entusiasma menys
ha Pogut subsistir

—

lo

Parlar més que de nosaltres
els drets més ele
mentals del viure social. Reconeixem que ens tro
bem en un tombant de la histdria que potser fa ne
—

cessaries

Inans,

d'una

les concentracions d'autoritat en poques
per tal de sostenir els princiPis fonamentals
civilització en crisi, i que potser, en aquest

25 abril 1936
Teléfon 21160

BARCELONA

democrácia?

sentit,

indispensables certs estats de transició.
podem accePtar els mateixos com a situa
cions definitives ni ideals en el viure deis Pobles.
On han de concretar-se, dones, aqucsts ideals de
rIgim polític? Ho hem rePetint sovint; hi ha, una
forma de govern del Poble no assajada encara. en els
temps moderns, i que sens dubte ha, de reunir l'efi
cacia i la llibertat en germanivola abracada; i és la
forma de la, democracia cristiana organica, que no té
res a veure amb les democracies filies de la Revolu
ció, destructora precisament deis valors socials cris
tians. En aquesta forma de democracia s'agermanen
el nombre amb la qualitat; es dóna el veritable valor
a la legítima rePresentació Popular, pero damunt la
base de valor. Itics i socials, els únics que Poden
convertir, segons la doctrina de Sant Tomas, en via
ble una forma de govern del Poble Pel mateix poble.
Fa molts anys que un tractadista politic pristia,
empra aquella fórmula de «mil vots d'altres tants
ignorants no valdrien mai el vot d'un savi». I si
substituím4 el mot savi pe/ mot home cristiá i asse
nyat, de contingut moral, haurem resolt el Problema
Pera,

són

no

de damnar la democracia actual i haurem trobat la
de substituir-la per una .democracia orga
nica, fila del veritable esperit i dels interessos na

manera

turals del Poble.
Som moll lluny

encara d'aquest ideal; és imPres
cindible, abans, que una educació Perfeccionadora,
normal, sigui donada als infants i al Poble. Tinguem
en compte, pera, que amb els sistemes democratics
d'ara, de trencament de tota disciplina, de fallida
del PrinciPi d'autoritat, de reinoció d'aigües brutes
i fan. goses, no arribarem mai a la, preparació del po
ble per a la democracia cristiana, única democracia

legítima i l'única
dans scatblics.

a

qu1 Poclem

acostar-nos els ciuta
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El bon

AI4UN

pastor"'
PRR

JAumz RAVENTóS

Hi ha pastors i pastors. Una cosa és un pastor
i una altra cosa és un pastor que les ovelles
són seves. Jo no vull dir que de pastors llogats no
n'hi hagi de bons ; per6 del que només n'es pel sou,

llogat,

malfieu's-en.
Tal n'hi ha d'aquests pastors llogats que quan les
ovelles belen de gana, les vol fer callar amb crits
estridents, en compte d'atipar-les de farina, perqué
la meitat d'aquesta se l'ha venuda clandestinament
al bou marxant. I ja no parlem de les pastures ; que
per mandra de portar-les a l'obaga, on hi ha herba
tendra, com que és lluny, les porta a l'ermot de da
vant de casa, on els animalons només troben gato
ses amb punxes, que hi deixen agafada la llana, i
margall sec que no se'l poden empassar, i no les por
ta pas mai a abeurar a l'aigua corrent sanitosa de
la riera, sin6 a la bassa d'aigua fangosa de sota el
comellar. Quan passa que una ovella es trenca una
cama si vol saltar un marge, creureu que és capac
de portar-la a coll fins a la cleda ? Més aviat l'aca
ba de matar, i se la menja, i quan l'amo li passa
comptes, la dóna com si se l'hagués menjada el llop.
Oh ! I quan surt el llop i les ovelles s'arremolinen
al voltant seu i el gos d'atura lladra furiosament
i no gosa envestir la fera, que té més força que en ;
aquell mal pastor es diu ell mateix en beu baixa :
«Jo, amb el llop, no m'hi barallo si no és per defen
sar la meya pella, i s'ajeu a terra, i el llop fa de les
seves i s'emporta la primera que pot agafar i se la
va a menjar al rieral, i com que la mala blstia ja té
la mida presa al mal pastor, sovint está a l'aguait,
i fa un ápat de festa major cada setmana, si més no.
EH, el mal pastor, prou va ben tip i ben descansat ;
per() les pobres ovelles que han tingut la mala sort
de caure sota el seu gaiato van brutes i estan secar
dines, i quan les xollen no ensenyett sin6 ossos i
miséria.
Ara, quan el pastor és l'amo del ramat, prou hi
posa un altre interés. Estima les ovelles com seves
que són, i, per no espantar-les, agafa un to de veu
que s'acorda amb el belar del ramat ; que si de fora
estant del corral sentiu l'un i l'altre, gairebé no dis
tingiu entre les dues veus cap mena de diferéncia.
I veureu que les coneix d'una a una, i a cada una
E ha donat el seu nom, i també les ovelles coneixen
el pastor, i encara no Ii senten la veu, totes callen,
perqué saben que els donava coses bones. I fins i
(I)
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tot per les més manyagues porta un grapadet de
favons a la butxaca, perqué E agrada que elles con
fiadament la furguin fins a trobar el requisit. I no
té mandra, el bou pastor, i sap on és l'herba tendra,
i sap tots els noms de les herbes dolentes que fait
mal, i porta el ramat a pasturar cada temps al seo
lloc ; i quan passa pel costat de la bassa bruta, avisa
el gos d'atura que no hi deixi atansar a beure cal)
de les bestioles, que ja trobaran beguda més fresca
i més sana al torrent que salta penyes avall. I les
seves espatlles s6n ben conegudes de tots els xais
del ramat, perqué un dia o altre totes hi han fet
el
a coll-i-be un tros de jornada. I el llop ? També
llop el coneix d'una hora lluny, el bon pastor, i no
s'hi acosta pas per afamat que vagi, perqué saP
prou bé que qualsevol provatura que fes E costana
cara.

Si aquest digués de si,mateix : «Jo sóc un bou
pastor», algú el podria desmentir ? Ai ! Sí, que se'l
pot desmentir. No diré pas que sigui alió que es diu
un mal pastor. Té bona cura
del ramat ;
pron...; per() arriba un dia que el ramat ha acabat
creixença, i entre la pell i la carn ja no ha de
posar més greix, i se'l mira amb goig, compta les
ovelles d'una a una, les amanyaga, i no diré que 110
ho faci amb recança ; per() acaba per vendre-les a
l'escorxador, i si una mica de disgust lilia causat el
clesfer-se d'aquelles estimades bestioles, le n'aconso
len les unces que n',14 cobrat, que són encara mes
ben amades.
Un millor pastor hi ha hagut encara : Es un cas
únic. Un pastor que no ha tingut les ovelles per ne
goci seu, perqué és ric, i no ha de menester negocis.
No ha cercat guany portant les ovelle3 a l'scorxa
dor, sinó que és dl qui s'ha fet com anyell mansuet
que ha estat portat a l'escorxador per salvar la vida
de les ovelles. Mai no s'havia sentit a dir cosa con,
aquelta. Es va afillar les ovelles, i com a filletes 1'
vida
va mantenir, i quan la justicia reclamava la
d'elles, ell va satisfer la justicia amb la vida própia,
i la glória que es va guanyar amb tal sacrifici, be:1
seva i exclusivament seva, la comparteix amb les
ovelles que, per eh, s'han guanyat una vida i una
felicitat eternes.
I encara més. Ha donat la seva vida per les ove
lles de la seva cleda i per les que no ho s6n, i es dol
de les que no s6n de la seva cleda i les vol i les crida
i diu que aquestes són tarnbé seves i que dl aspira
un
a ésser com un pastor únic i universal i anuncia
al
batirá
dia en qué es tindrá per feliç quan no hi
m6n sin6 un sol ramat i un sol pastor.
Oh bon Jesús ! 1,76s sí que poden dir, sense que
ningú hi pugui posar un per(); «Jo sóc el bou pas
tor», No un pastor deis bous, sitió l'únic bou pastor,
el model de tots els pastors d'animes que vulguin
ésser bons pastors.
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L'altre princípi
PZR R.

RUCABADO

«No hi ha més que dos princiPis en huila; per
Parí, els sostenidors del privilegi i del sistema
capitalista...; per altra, el concepte socialista de la
Producció i de la distribució deis productes». Aquest
aforisme del carnet del Sindicat Únic del 1918 m'ha
vingut a la memória en llegir el breu, peró substan
ciós discurs, que el diputat sindicalista
per Madrid
don Angel Pestana va pronunciar el dijous día 15,
a les
Corts, després de la interpenació del senyor
Calvo Sotelo sobre els fets gravíssirns esdevinguts
en molts
llocs d'Espanya, a partir del 16 de febrer.
Molts seran els sorpresos d'aquesta associaci6 d'i
dees, i sense dubte el propi don Angel Pestana (cal
subratllar aquest don, que figura al peu del retrat de
l'autor del també suculent llibte Lo que aprendí en
la vida)
seria, de moment, el primer sorprés. L'antic
camarada Angel Pestaria, que fou, fa disset anys,
1'et1carnaci6 de l'anarquisme puritá i antipolític, en
seva fase més radical i
d'eficacia més terrible, es
devingut cap de partit i parlamentan, segurament
no rebria
amb ull amable la resurrecci6 d'un antic
text seu, en el qual el
radicalisme sindicalista es
nianifesta amb tota la puixança doctrinal. Peró
aquella doctrina del 1918, que destillava materialis
históric el més pur i concentrat, avui continua
sustentada per la fecunda escala que el camarada
Pestana va deixar darrera seu, i que prossegueix la
seva obra, encara que don Angel,
excomunicat pels
sets, passat a una fracci6 moderada, la «deis Tren
ta», esdevingut herétic i cismatic de
l'organització
que en, ell mateix, va crear,
i que passará a la his
tdria com a fila auténtica seva,
fastiguejat del ter
rorisme sindical («harto el diablo de carne, se hizo
fraile))), hagi comas la deserci6 máxima fustigada
Per Georges Sorel, i
mereixi tots eIs epítets despee
tius que el teoritzador del
sindicalisme
llençava contra el parlamentarisme. revolucionani
Sigui'm perillas retallar, tot sencer, el resum del
'una

')reui convincent discurs,
d'un diari de
kadrid «El senor Pestana,copiant-lo
sindicalista, dice que
:

cuando

nino leía a su Padre
de que en algún pueblo
era

los Periódicos no
ticias
se habían
producido
disturbios y las masas habían quemado las
casetas
de consumos y la
iglesia, Dice que los espanoles
en
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han odiado siempre profundamente dos cosas, las
casetas de consumos y las iglesias, Pero no puede
hacerse responsables a las masas de haber quemado
obras de arte, cuya existencia ignoran. Ellos iban
contra su enemigo secular: el cura y el fraile.»
s útil, abans d'introduir-nos al
comentan, acla
rir que el pare d'Angel Pestana era analfabet, se
gons el seu fill explica en el llibre autobiográfic.
«Mi padre era analfabeto en absoluto, pues no sabía
leer ni escribir». Coneixia, peró, el maneig del re

vólver, perqué

un dia, també ho explica el seu
fill,
la sortida d'un bosc l'enginyer amb el
qual havia disputat per raons d'una contracta, i
engegá tres trets amb aquella arma. Tal volta no és
aquí extemporani esmentar que la mare de l'ex-lea
der sindicalista abandona el seu marii i el seu fill
quan aquest era molt 'petit i fugí amb un dispeser.
«No sé si era buena o mala., No tengo de ella la me
nor noción». Així en parla el seu fill ; una
história
de misaria moral i material. Ve't aquí, diran molts,
un document probatori de com la
rniséria engendra
les idees revolucionáries. Jo dina més aviat : la
manca de moral i de religió, manifestada en les ma
les idees (crim premeditat) del pare j en la mala con
ducta de la mar, fomenta la miséria, i la misario
augmenta el potencial de la irreligi6, que fou la
primera arrel d'agiten arbre genealógic.
No hi ,ha més que dos principis en huila, escri
via Angel Pestaria en 1918, en aquell tristament el..
lebre carnet confederal, que tots els obrers de Ca
talunya hagueren de prendre sota amenaça de pena
de mort, en aquells anys tétrics de la primera abri
vada sindicalista, 1918 a 1920. El carnet confederal
no porta signatura ;
pera lógicament i amb tota
versemblança hem d'atribuir-lo al qui era verb rriá
xim, cabdill i fildsof de l'anarcosindícalisme, realit
zador de la nova forma inspirada per l'anarcosindi.
calisme francés, esbossada i propagada aquí per Fer
rer Guardia i Anselm Lorenzo, la
novetat dé terri..
bilíssima eficacia revolucionaria: l'anarquisme or_
ganitzat en sin dicats. No hi ha més que dos princi.
pis en lluita : el sistema capitalista a un costat ; a
l'altre costat, els productors. «Allá on hi ha un pro
ductor, hi ha un germá teu ; associa-t'hi», anava
instruint. «Exigeix el carnet confederal per tot

esperar

va

a

,

arreu on

vagis».
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treballar sense la contrasenya sindical» (és a din,
sense el carnet, i el segell de cotització
posat al dia).
«Treballador, tu has d'estar sindicat ; sindicat, tu
has d'estar confederat... Solament així serás consi
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derat membre de la familia obrera» (r). Aquesta
doctrina d'exclusivisme absolut fou el dogma que
el fundador del Sindicat Únie defensá aferrissada
ment. Tota la sociologia respatllava i resguardava el
radicalisme furient d'aquella unicitat. La unió fa la
forea. El qui trenca la unió obrera és traidor al pro
letariat. Aixd deja Angel Pestana i la seva escola.
Aixd chorejaven els socidlegs, tot donant ales i més
ales al terrible fanatisme sindical, que, per a mante
nir aquesta unicitat, sacrificava sense misericdrdia
les vides deis obrers que l'instint, les idees, o la
necessitat, obligaven a refusar la sindicació o defugir
la vaga. «Proletaris del món sencer, uniu-vos», cri
dava, darrera deis llibres i deis horitzons i darrera
de totes tres escoles revolucionáries i darrera de les
tres Internacionals, la veu barbuda de Caries Marx.
No hi ha més que dues posicions : la del privilegi
capitalista, i la del proletari esclavitzat ! Aquest
evangeli materialista, anava fent caure a cents, i ha
arribat a fer caure a mis, els obrers que, essent
obrera per condició material, no s'arribaven a con
vancer que havien de mutilar la seva ánima lliure
i la seva consciéncia, per a ingressar vulguis no vul
guis en el servei obligatori d'una organització sindi
cal aliena a la seva voluntat i al seu esperit.
No hi havia més que dos principís en lluita,
per tant, a cada treballador hom u ensenyava que
no hi havia per ehl més enemic que el burgés, i que
el burgas era enemic seu natural i biológic, gairebé
com certes espécies zooldgiques són enemigues entre
si. Per aquest dogmatisme simplicíssim i implaca
ble, el treballador refractan era tractat com a veri
table desertor (recordeu, lectors, les antigues pola
migues), era com el qui realment traeix la seva pá
tria en temps de guerra. Peró ara surt Angel Pesta
na, el mateix que va escriure alld, el mateix que va
predicar alió, el mateix que va imposar aquell terri
ble radicalisme, posant tots els obrers en el dilema
trágic d'ingressar en el sindicat Únic o d'ésser de
clarats esquirols, i atraient-se la sentancia que el
propi Pestaria va dictar en promulgar el dret de
«pegar

garrotades

ala

esquirols» (2), garrotades

que,

la práctica eren bales, perqua tots sabem que els
sindicalistes no gastaven ni gasten garrots, sinó
pistoles automátiques les més perfeccionades ; ara
surt i parla, com de cosa sabuda, inveterada, de
«l'odi secular del poble a les esglésies, als capellans
i als frares». Així, dones, no és veritat que l'únic
front de lluita sigui l'económic ; no és veritat que
els treballadors estiguin situats davant d'un dilema
categdric i absolut que no admet més que dos prin
cipis contraposats !
ls a dir, que hi ha un altre principi en lluita,
que no és certament econdmic ni material ! Es a dir,
que hi ha un altre enemic secular del poble i de les
masses, enemie que no són els capitalistes ni els
burgesos, sin6 els capellans i els frares ! Per qué no
ho deia, aixd, el carnet confederal del 1918? Per
qué no deja que els productors s'havien de trobar
enfront, no solament deis capitalistes, sinó també
deis frares i els capellans ? Pestana aixd ho sabia,
perqué ho va aprendre de jove, quan llegia els dia
ris al seu pare analfabet. Per qué, dones, mentia en
redactar el carnet confederal, en dir que no hi havia
en

(r)

V. el

text integre

del carnet del Sindicat

Angoixes soeials (1923), pág. Izo.
(2) Conferéncia d'Angel restalla, a Madrid,
Co. el nostre article Angel Pestana, gedagOg,
número 489, 8 novembre del 1930).
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més que dos principia en lluita, i en derivar d'aquest
dualisme dogmátic tot el sistema sindicalista coro
nat amb aquell inexorable codi de sancions ? Com
hauria estat de clara la situació, si l'organització sin
dicalista hagués presentat explícita i francament
tots els fronts de lluita, escrivint en la divisa sindi
cal, al costat del front anticapitalista, el front an

tireligiós

!
Ben cert, perd, que la posici6 de Pestana no é$
pas a mi a qui podrá sorprendre. Anys fa que la
conec i anys fa que l'hem combatuda. Angel Pes
tana és, malgrat el seu accent fred i caut, el legítim
hereu i executor de l'obra negra de Ferrer Guárdia
i Anselm Lorenzo. Pesa i pesará damunt del seu
nom, malgrat el seu aburgesarnent parlamentad,
una

responsabilitat la més feixuga. L'última genera

que no ha viscut els anys terribles del 1919 1,
el 1920, coneix sois el Pestana descolorit, i tránsfuga,
signatari del Manifest deis Trenta, i desbancat pels
seus propis successors, per la F. A. I., pels Aseas°,
Durrurti i Garcia Oliver, que són eta deixebles i se
guidors de l'escola terrorista, l'íntegra culpa de la
qual gravita sobre el cap i el nom d'Angel Pestana.
En el seu llibre recent Lo que aprendí en la 'vi
da (r), al mateix temps que confessa, pel pes mateix
del delicte, els fets i la seva aproximació personal
als seus autora, advera, vulgui no vulgui, la seva
complicitat, que s'identifica amb la direcció orga
nitzadora. La gent jove d'ara no pot saber el terror
que el nom mateix de Pestana produia en pronun
ciar-lo. Les consonants i les vocals de les tres sil
labes que formen aqnell cognom, talment petavell
el
com una «Star» o una «Browning». Així com
uiilt
nom de Ferrer Guardia anirá per sempre més
al record de la bomba del carrer Major de Madrid
i als incendis i sacrilegis de la Setmana Trágica de
Barcelona, el nom d'Angel Pestana ha d'anal- Per
sempre més unit als atemptats personals del 1918
al 1923, als atemptats sistemátics que responien alS
fina de Porganització sindical de la qual eh era el
leader reconegut.
L'actitud d'Angel Pestana al front del Sindicat
Únic i de Solidaridad Obrera, el seu drgan, era
d'irreligió i antireligió absoluta. Sota la seva direc
ció el portantveu sindical fou sempre anticlerical
anticristiá aferrissat. Com a cap propagador de l'a
narquisme, la seva sembrada ha estat terrible,
radicant ell a Barcelona, comparteix, amb eta caPs
socialistes de Madrid, la trista gldria d'haver educat
S
en revoluci6 les masses de treballadors de tota
panya. D'aquella terrible sembrada ara se'n cullen

ció, la

d'aquelles plantados ara
se'n recullen els amarguíssims fruits.
La juxtaposició del discurs de Pestana ensenyalli
el seu anticlericalisme i antirreligió, com a cosa
les

esgarrifoses

vella i

sabuda,

meases;

com

actitud natural inveterada

contra l'Església, posat jnelr
parallel amb el dogmatisme materialista
que ha estat l'aglutinant foreat del sindicalisme, f01.essencial
ma l'esquema que
demostra la mentida
del sindicalisme, la falsedat que vertebra i estruc

pontánia
talment

en

el

poble

en

tura el materialisme históric i les

seves

organitza

cions típiques. Després d'haver precipitat i força.1
les masses a l'organització de lluita contra el caPi
talisme, contra la tirania i les injustícies burgeses'
táctica
surt llavors el postulat de la irreligió. La
revolucionaria

es

desenrotlla

en

•••••••••••••••••110

(2) g,

Alunar,

editor, Madrid (2934).

dos temps.

Priiver,

,1,
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imposa, amb disciplina duríssima, l'organitza
económica,
materialis
ta. Després, hom llença contra la religi6 aquesta

irlassa organitzada, hom dóna
lliure de la consciéncia, aboleix

per caducat el fet
la voluntat, aplana
nega l'esperit deis homes lliures, que són els
obrers, i liquida, de fet, la llibertat. En el primer
ternps, hom diu : Ja se sap que tots els obrers s'han
de sindicar i que han de formar en un sol
sindicat.
En el segon : Ja se sap que tots els obrers s6n ene
rnics de la religi6 i deis capellans i deis frares. L'ac

en

titud parlamentária de Pestana és aquesta : ja se
saP que les masses cremen esglésies com qui crema
barraques de burots.

Dones,

qué, PanticleriCalisme i la irreligió,
la práctica, no figuren en la lletra
del carnet confederal ? Per qué no figuren explícita
Ment en la literatura amb qué hom recluta i imposa
en nom de la
classe l'adhesió obligatória de tots els
obrers de cada ofici al sindicat que es cuida prou
per

bateguen

en

bé de dir-se tibie, que no admet
concurrents ? Per
qué no s'anomena Confederació anticlerical de tre
balladors, o Confederació anarquista de treballadors,
O
Confederació antireligiosa, anticristiana de treba
lladors, sinó Confederació Nacional del Treball ?
Cal veure, en aquests termes neutres i generals
que empren les crrganitzacions sindicals, una insin
ceritat, una hipocresia, una traició. «Associació In
ternacional deis Treballadors». Primera denomina
e16, i primera mentida. Era l'associaci6 deis treba
lladors revolucionaris i comunistes, «Proletaris del
t11611 sencer, uniu-vos», altra mentida. Invitació fin
gida i fallaciosa de Caries Marx, que no volia pas
dir altra cosa que : uniu-vos amb mi, uniu-vos per
a
realitzar el programa del manifest comunista del
1848, programa antisocial, antifamiliar i antireligiós.
((Unión General de Trabajadores» de Madrid, altra
denominaci6 insincera i deslleial. Vol dir unió so
cialista deis treballadors, que hom vol fer unir sois
Perqué són treballadors, peró engrapats, manejats
dirigits per socialistes. «Confederació Nacional del
Treball», associaci6 forcada deis treballadors,
als
quals hom obliga a ingvessar només perqué s6n tre
balladors, peró que és una organització enquadrada,
dirigida i creada per anar quistes.
Altres vegades hem retret textos de Lenín ben
explícits respecte a la táctica marxista, i a l'orga
nitzaci6 de classe, és a dir, atenent a la condició
económica, com a etapa prévia per a l'acci6 antire
ligiusa i ateista. Primer, hom fa entrar els xais en
el tancat, i després hom els
marca amb el senyall
vermell del mal pastor. Ens surt al pas un text pu
blieat fa pocs mesos per un diari, «Paraules de Le
uín, escrites l'any 1915» (1), dos anys abans de la
revolució russa, táctica d'organització sindical co
El

Mal.,

19

setter

1936.
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tinguessin.

«La unitat d'aquesta lluita realment revoluciona
ria de la classe oprimida per a crear-se un paradís
en la terra, ens és més necessária que
la unitat de
pensament deis proletaris sobre el paradís del cel».
Fixeu-vos bé, lectors, la unitat de la lluita ens és
més necessaria que la unitat de Pensament. 1:s la
dialéctica materialista histórica, en tota sa nuesa, i
sobre ella está calcada la dialactica anarcosindica
lista. «Heu's aquí per qué no proclamem ni hem de
proclamar el nostre ateisme en el nostre programa.
Heu's aquí per qué no refusem ni hem de refusar
l'accés d'aquells proletaris que conserven encara
llurs vells prejudicis». Heu's aquí per qué la irreli
gió no figura en el carnet confederal.
La continuació la trobem en altres auténtics tex
tos de Lenín, del llibre La religió, que és el verita
ble evangeli modern de l'Anticrist. «La con questa
(antireligiosa) del Proletariat es realitza princiPal
ment defensant els seus interessos econamics i poli
tics quotidians». «La lluita de classes convertirá els
obrers cristians a, l'ateisme cent vegades més electi
vament que qualsevol sermó ateista» (1). Rs a dir,
resumint la táctica: Primer, hom suposa que tot
obrer necessáriament pertany al sindicat. Segon,
hom suposa que tot sindicat necessáriament és ateis
ta. En altres termes. Per sa condici6 económica, tot
obrer ha de pertányer al sindicat, a un sol sindicat.
Un cop afiliat al sindicat, un cop enregimentat en
l'organització de classe, un cop entrat en lluita de
classe, ja no té (ni la tenia abans) voluntat prdpia,
ja no té consciéncia própia. El sindicat u dóna la
consciéncia feta. El sindicat és ateista i antireligi6s.
L'obrer no és ni pot ésser ni es concep que sigui
sinó antireligiós, ateista, j, com ara din Pestana,
enemic inveterat deis capellans i els frares.

No és aquesta l'hora, encara, de comentar els
fets vandálics, la llista trágica deis quals, propor
cionada pel senyor Calvo Sotelo, han publicat al
guns diaris católics. Segurament no poddem formu
lar el comentan, encara que volguéssim. El condol,
el sentiment profundíssim del cor lacerat pels fets
(z)
meto

(1)

A

munista. El joc és el mateix. No parlar d'antireligió
en fer la recluta, en procedir a Porganització. Apa
rentar neutralitat i ádhuc respectar, de portes en
fora, la consciéncia deis obrers. Peró estar con
vençut que el sol fet d'organitzar-los, de fer-los
participar a la lluita social (i, sobretot, jo afegeixo,
inspirant-me en altres escrits del mateix capitost,
d'ensinistrar-los en la práctica de les vagues), liqui
dará aviat l'antiga consciéncia religiosa deis que

016 deis obrers en una sola
unitat a base
el sindicat, fila de la rigorosa dialéctica

que

OCI

V. I.
5.

Lenin,

religión. Pequena biblioteca leninista, n4
Edeya. Barcelona (adquirit a l'esposició so
placa ele Catalunya, setembre del 0934),
Pág. Xs,
La

Publicaciones

viética de la
pag. ao i 30.
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que fa cinc anys es produiren durant el mes de maig,
i al conjunt dels quals donaren el nom de Setmana
Trágica d'Espanya, hauria d'ésser, ara, en propor
ció, moltíssim més trist i vehement. Ja arribará
l'hora de poder .parlar-ne, i si no arriba, gens di
fícil no será endevinar el nostre pensament ni des
cobrir el nostre sentiment al davant deis successos
actuals, els quals, malgrat ésser de gravetat tan ex
trema, no són res al costat deis que hom pot témer, si
eš consumés el desig de les potestats infernals, que
pugnen per entronitzar la dictadura socialista-co
munista a Espanya, i les que pugnen per entro
nitzar la dictadura comunista-llibertária a Catalu
nya. Que Déu i la seva Mare Santíssima i els pa
trons d'Espanya, Catalunya i Barcelona no ho
permetin !
Jo solament, avui, cm proposava assenyalar, acu
sar i combatre, una vegacla més, la dialéctica sindi
calista revolucionária en la boca i en l' ánima d'An
gel Pestana, que, en l'aplaudiment tranquil del
crim, no fa més que demostrar que l'actitud de les
masses promptes i propícies a aquest crim, era el
•veritable designi del moviment sindicalista sota pre
text de les reivindicacions económiques. Situació
parallela a la deis leaders socialistes que esgrimeixen
la mateixa dialéctica des del camp de la seva própia

organització. El nostre'objecte és despullar l'esque
ma del procediment que d'una manera gairebé me
cánica produeix l'apostasia de les masses. Apostasia
que és forçada i gairebé diríem obligatória per la
força diabólica del sofisma. Tant de bo pogués jo,
amb l'ajuda de Déu, cooperar a trencar-lo. El qui
l'aixafi, haurá prestat un servei immens a Déu, i als
,obrers, un servei immens a la civilització cristiana.
.14a dialéctica materialista, organitzant les masses per
la defensa sindical, les llença contra la religió
la infernal frase
las ma
sas obreras de
haber quemado obras de arte CUYA
EXISTENCIA IGNORABAN», paraules que contenen no
gensmenys que el dret a la barbárie ; barbárie deli
contra la civilització.

de Pestana

:

«no

Fixeu-vos

Puede

hacerse

en

responsable a

berada, voluntária. Barbarie intencional, premedita
da, volguda per aquell odi fred, implacable, que ca
racteritza el cabdill anarquista, i la seva monstruosa
escola.

Un estimat i illustre amic, el lir. Miguel Vilati
mó, la setmana passada, aquí mateix, es planyia de
l'escándol més gros del segle, que es, segons frase
de Pius XI, la descristianització de les inasses obre
res. Per part nieva, ajudaré amb tota la meya acció
personal, en ço que de mi depengui, a qué l'escán-

dol, en el que aixé, signa, i en els qui el volten
escolten, obrers de condició, peró aixó sí, cristians
secret
ABANS que obrers, no es doni. Jo cree que el
avantposar,
força
que
hom
tingui
per
a
está en la
amb tota l'energia espiritual que calgui, el tenue
crista al terme obrer. Quan aixó triomfi, estará ven
çut el sofisma, i será vencedora la causa de Crist.
Deixeu-me acabar portant

Cerebrino Mandri
Cal que ho recordeu

prendre

Res estranger no s'ha de
Conira el DOLOR, lenírn el
millor remeir liseu sempre

CEREBRINO
No

.11.•

MANDRI

perjudica

mai

Preparat

per FRANCESC MANDRI
metge 1 Químic FarmacCutic

•

-

sempre!

Provenca, 277
Entrada Laboratori, Passatge Claris,
BARCELONA
segona porta a má dreta
-

la boca

com

el

Co

lom de Noe un brot
Un fet recent d'una
nya m'ha omplert d'admiració i edificació. Es una (1(.
les ciutats on, per obra dels sindicats revolucionad:,
i la complicitat imperdonable dels patrons católics,
fou implantat el calendari laic i suprimides les festes

intersetmanals. El Dijous Sant, els patrons anaven
a l'església i els obrers a les fábriques. Peró enguanY
s'ha donat l'espectacle emocionant de molts
sortien de les fábriques i, amb vestit de treball,
anaven a seguir monuments, tributant a Crist Sagrd
mentat un testimoni desinteressat, espontani, testi
moni prestat amb sacrifici, i, a més, amb heroisrue,
perqué aquest acte de pietat pública els fa significar
davant del sindicat, davant dels camarades revolu
cionaris. Que Crist Sagramentat recompensi racte
fervorós i heroic d'aquells fidelíssims obrers, donant
los lá, fortitud i la constáncia, i multiplicant la grá
cia del seu acte filial amb l'eficácia victoriosa de

obreque

l'exemple.
PESTANA-I<AYRET.
La mateixa diadema que co
roni en la história el front d'Angel Pestana ha de
llor
coronar també el front que avui han omplert de
en l'inauguració d'un monument. Francesc LaYret
és digne de la mateixa qualificació histórica que hora
—

adjudiqui a Pestana, perqué la responsabilitat 'es
comparteix per un igual. Ignoro quines inscripcions
han posat en el monument ; peró jo n'hi hauria Po'
sat,solament una, que ningú, ni ell, no podria re
cusar, perqué resumeix la seva obra, i resumeix,
per tant, la

seva

Sindica
: Advocat del
que el Sindicat Únic

qualificació

significació

Únic. Tota la
procedi
ben guanyat amb els seus característics
ments, confessats i declarats per Pestana, ha de ser
vir per al judici definitiu i la valoradó de Francesc
Layret davant de les generacions futures, a les Vals
ha de bastar recordar, per tal que mi no ho oblidin,
que la principal funció seva era l'haver estat ackvo
cat assessor dels Sindicats, conseller jurídic de le,5
actuacions que han donat a l'organitzaci6 que Presl
di Pestana tan especial fama i memória.
Aquest
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El

Jesuita vigatá

UN

P. Montserrat

apóstol del Mogol, de l'Afganístan
í de

A

Y

("

l'Etiópía (1536)
(Continuació)

Missioner de
ja

en

entrar

a

l'india.—E1 P. Antoni Montserrat,
Companyia, havia sentit aquelles

la

Paraules evangéliques : Messis quidem multa, oPe
Tarii autem pauci. Cada vegada, en veure els seus
germans que embarcaven cap al Japó, envejava llur
sort. El seu desig ardent era volar a les Missions
del Japó. Amb paraules sentimentals ho demaná per
escrit al General de la Companyia, el primer de se
tembre del 1563 : «...Venerable Padre, por las cinco
llagas de N. S. Jesucristo y por el amor con que de,
rramó por aquellas almas su preciosísima sangre y
por las entranas de la Santísima Virgen María, oyga
petición, y ya me contentaré con el sí, que veo
el P. Pedro Valentia cerca de su ida a la India». El
P. General, des de Roma, el 18 d'abril següent, es
eriu al P. Miró, de Lisboa, assabentant-lo de la lletra
del P. Montserrat, i que resolgui, si coneix prudent
donar-li el permís que demana
Monumen

ta,

t. VII, PP.

321-675)•

El futur missioner sois tenia 27 anys en escriure
la carta rublerta de zel apostólic, peró no convenia
la sortida de Lisboa, per tenir-lo albirat per altres
eárrecs, com fou, més tard, el de Rector local ; així
6s que Ii feren gruar per algun temps més l'obra

missional.

Després de l'horrorosa pesta, on trobá camp abo
nat per desplegar les obres de caritat, es presentá,
l'any 1570, a Lisboa, el P. Alexandre Valiguano,
Visitador de l'india ; aprofitant llavors l'avinentesa,
torná instar vivament per ajuntar-se amb ehl i mar
xar plegats a l'India, per arribar més fácilment al
Japó, on manquen treballadors a la vinya del Se
nyor. Bis Superiors u concedeixen el
permís de pas
sar

l'India.

a

No

consta

si embarcaren

junts,

eh i el P. Vila

guano, peró sí que és cert que l'any 1574, in Indiam
navigavit (Varones ilustres de la Companía de
Jesús, t. y, 425)•
Com Sant Francesc Xavier, embarcá també a Lis
boa, seguint, com el!, la ruta cap a l'India portugue
sa, i arribant

a la ciutat de Goa. Feia poc més de
anys que havia mort el gran Apóstol Sant
Prancesc Xavier, i rebia la ciutat amb Vánim tot

vint

contorbat les despulles del seu primer evangelitza
dor, de qui en recorda gestes inesborrables. El nos
tre missioner ha de seguir les petjades del primer
olprer, en aquella extensa demarcació d'infidels, i
Continuar el conreu de la llavor de la Fe, escampa
(t)

II
o

V. el

t.

753 de CATAIATNYA
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da pel gran Apóstol. Eh, com Sant Francesc, re
corre els carrers i places de Goa, i, amb la campa
neta a la má, dóna senyal, a fi que els infants i peti
tets s'atansin al catecisme. Ell treballa gloriosament
bo i predicant als indis convertits, com també esfor
çant-se a portar al ramat de l'Església católica els
infidels, que, segons els historiadors, foren a mis,
i u valgué que els seus germans en religió, després,
l'aclamessin amb el nom, de baró insigne: «Hic est

egregius ille
701).

vir»

(Epistolce

P. Hieronimi

Nadal,

t. I, p.

Eh tenia Goa com un lloc estacional ; les seves
mirades eren al Japó. Prou bé ho clemaná al P. Ge
neral en l'esmentada carta ; «poder arribar a l'India,
i després emprendre el viatge (de dos anys) cap al
Jap6». Aquest foc de caritat era més abrusador en
el seu cor, en sentir el P. Organdino : «En deu anyl
tot el Japó será cristiá, si no falta el número
competent de missioners» (Bayle, S. J., Un siglo de
Cristiandad al Japón, p. 6o).
Missió del Mogol.
El P. Pere Covillan, Trini
tari, que fou mártiritzat pels indis l'any 1497, qua
ranta-tres anys abans del naixement de la Compa
nyia de Jesús, mentre vessava la sang per Jesucrist,
profetitzá que, dintre pocs anys, florida en l'Esglé
sia una nova congregació que portaria el nom de
Jesús i un deis seus primers Pares, guiat per l'Es
perit Sant, penetraria fins els recons més distants
de les Indies Orientals (Vida de los Santos de la
Compania de Jesús, por un individuo de la misma,
2.a edición, p. 38). No hi ha cap dubte que aquest
fou Sant Francesc Xavier.
El P. Montserrat feia ja més de sis anys que es
trobava entre els indis, amb la confiança de marxar
al Jap6 ; perd l'obediéncia el cridá a evangelitzar
altres territoris de l'India no recorreguts per Sant
Francesc Xavier ni per cap altre deis seus germans.
—

Es l'Imperi Mogol.
En 1526, Baber envaí l'India, i, obtinguda la
victória de Panipap sobre Ibrahim, fundá l'Imperi
del Gran• Mogol, així dit per corrupció del nom
mongol.
Akbar, el Gran Mogol, o Emperador de l'India,
nét de Baber, era molt jovenet en morir el seu pare.
Fou educat entre els perills i embolics d'un palau
oriental, i resultá ésser un deis sobirans més nota
bles del mée i el més gran. que ha donat la societat
mahometana (Oncken : Histbria Universal, t. xv,

pág. 7o).
Era aquest Emperador un filósof que cercava la
veritat per amor a la veritat, diu el predit historia
dor, sense cap objecte polític. Per aixó, quan els
doctors d'Islam no contentaren aquest desig, es diri
geix als brahmans i després als jesuites de Goá, que
li enviaren els més entesos entre ells.
Estava el Sobirá molt ben impressionat de la sa
viesa que fruien els Jesuites de Goa, esperonant
lo a enviar un exprés al collegi de la Companyia
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organitzada
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minuts, amb rampa del 200 per cent

del planeta), ascendeix al cim més
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que li sien enviats

alguns Pares que amb el seu talent el puguin tran
quillitzar en mig de la seva confusió. El P. Mont
serrat, home de lletres i virtut, que és desfogat per

haver recorregut, missionant, bona part de l'India,
és un deis tres jesuites escoLlits.
Surten de Goa el P. Montserrat i els no menys
illustres Pares Rodolf Aquaviva i Francesc Enrí
quez, per a escampar la llavor evangélica a les terres
d'aquell Imperi. Acompanyats de l'enviat, arriben
tots a la Cort del Gran Mogol, que está a Fathpur,
el 28 de febrer del 1580. Era tant el desig amb qué
els esperava el Príncep, que comptava els dies i pre
guntava moltes vegades quan havien d'arribar. En
tenir esment de qué ja són en territori seu, disposa
que tot seguit es presentin els nous súbdits a Palau,
on, Akbar els rep amb tota la finura i cortesia, i
els
entreté en diferents preguntes, així atrapant-los la
foscor de la nit. Abans d'acomiadar-se'n, mana que
sia portada gran quantitat de diner per a donar als
visitants. Emperó ells no l'accepten, bo i fent enten
dre al Monarca que no busquen riqueses, sinó la

ánima,

seva

i

l'Emperador,

en

veure

menysprear

l'or que els ofereix, queda tot admirat.
El dia següent repeteixen els Pares la visita :
són rebuts també cortesament ; l'Emperador mostra
desigs de veure els ubres que porten de la Llei de
Déu. Li fan a mans els quatre volums de la Biblia.
Pren el Monarca quiscun d'ells amb molta reverén
cia, el besa i se'l posa sobre el cap ; pregunta d'ells
quin és el dels Evangelis, i, en posar-li'l de manifest, se'l mira i torna mirar amb particular atenció
i li fa nova reveréncia. Un cop ha vist els llibres,
entra amb els Pares en sa cambra ; reclama
els seus
cacics per a disputar en sa preséncia sobre l'escrip
tura certa i vertadera a qué havia de donar crédit.
Són tals les raons amb qué els Missioners defen
sen la Bíblia com la vertadera, que els
cacics no te
nen paraules per respondre. El dijous següent tenen
la tercera discussió, el tema de la qual fou L'Alcorá,
la supérbia de Mahoma i la seva mala vida i cos
tums, i contraposen a aquest qüestionari la santedat i
puresa de la vida de Jesucrist, la veritat de la seva
doctrina i la multitud de miracles amb qué la con
firma. Fou tal la confusió amb qué sortiren els cacics
d'aquesta discussió, que no s'atreviren, en l'esdevi
nidor, a tractar més d'aquest afer amb els Pares, als
quals el Gran Mogol cada dia mostrava més amor i
voluntat.
Els tres Missioners no reposen, bo i catequitzant
a molts que desitgen fer-se cristians ; mes l'enemic
comú procura refredar i tórcer l'ánim de l'Empera
dor, per a destorbar la conversió d'aquella gent que
ja la temia (P. Nieremberg : Varones ilustres).
Passa algun temps, i el P. Aquaviva és cridat
pel P. Provincial, per tenir necessitat d'el En
saber el Gran Mogol la disposició, no permet de
cap manera la sortida, i el missioner es ven obligat
a romandre una temporada més al palau imperial.
Reconeixia Akbar grans qualitats en els homes
apostólics, i palpava les conseqüéncies del bé que
feien en el seu Imperi, i per aixó no volia separar-se
d'ells. Altre testimoni del concepte que tenia format
l'Emperador deis Missioners, i que retrunyí en tot
l'Imperi, fou la distinció amb qué afavorf el Pare
Montserrat. Akbar es troba precisat de trametre uri
armament cap al nord d'Agfanistan, en el qual pren
part el Príncep Murad, segon fill,seu ; i qui ha de
°
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cuidar d'ell ? L'Emperador no troba altra persona
tan ben condicionada com el P. Montserrat, i el re
vesteix amb él cárrec de tutor del seu fill, per acom
panyar-lo en el viatge de l'expedició projectada.
co
El P. Montserrat compleix fidelment amb la
manda imperial ; no es mou del costat del Príncep,

segueix l'exemple del Missioner.
Aprofita aquesta avinentesa per a entrar a l'Af
ganistan, i descriu en son «Mongolicae Legationis
Commentarius» les impressions del viatge. Aquest
treball, que més de tres centúries feia es trobava
desat en els arxius de l'India, ara l'historiador Pare
Enric Heras el fa conéixer i comenta en l'artiele
titulat «Els jesuites en Afganistan», publicat, el
esmentada
gener de l'any passat, en la revista ja
traducci6
The New Review, de Bombai. Una
con
quest treball escaurá molt bé encaixar-la a
tinuació, i veurem, com l'autor diu, el P. Montser
acreditant-se
rat, en el viatge de Mongol a Kabul,
i l'exércit

d'ésser

un

observador fi i destre del

país.

(Continuara).
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L'obra social deis patrons
PER

GASTON

GERARD

Fa més de quaranta anys que l'insigne Lleó XIII
al món la Rerum novarum. En aquest docu
ment, dens de doctrina i saturat d'orientacions, es
contenen les llavors de tota reforma social. Si la seva
i aixb de
fructificació hagués estat més rapida
sobretot
entre
els
Penia de tots els qui,
Patrons, es
diuen i són catblics —, no assistiriem a l'espectacle
de desf eta i de trencament social d'ara.
L'altre dia, ens deia un fabricant seriós i cristia:
«Jo he establert a la meya fabrica, vora del Ter, un
sistema d'assegurances socials i de jubilació pei. (as
obrers; hi contribueixen també, ben contents, ells
mateixos, i tinc la seguretat que es troben satisfets
i que no hauran de secundar caP moviment revolu
cionari per la seva PraPia voluntat».
Un altre ens feia notar, fa pocs dies: «Els obreis
de la comPanyia de ferrocarrils de X*** no fan mai
vaga, car s'exPosarion a perdre, amb la mateixa, els
drets que tenen com a empleats de dita ComPanYll,
que els té assegurada la vellesa, l'orfenesa dels
viduatge, etc. I abans d'anar a un moviment quo
els pogués fer perillar el seu lloc als tallers, s'hi
miraran un xic».

llenca

—

odriem multiplicar els exemPles. Sorto

I aix

la nostra terra, hi són ja nombrosos, enca
ra que no tant com caldria per arribar a un minio./
de justícia social i de Pau en el treball.
No pot ésser que l'obrer sigui un Paria desole
lat, llençat pel vent a qualsevol terra, sense interes
sos guanyats en algun lloc del món. Cal que l'obre?'
tingui interessos en algun lloc, que lbgicament
d'ésser el de la seva lema. I cal que les assegurau
ces socials, en una o altra forma, li garanteixin
la seva vellesa no sera sense Pa, que els fills Pelits
no perillaran d'abandó en cas de mancar-los el palo,
que l'esPosa es Pugui dedicar a fer la llar més agrat

sament,

a

C

A

T

A

L

U

N

Y

A

dable,

que la malaltia no ha de tornar-se un Perill
de p?rdua del lloc i de fam, etc. A Balgica, per
exemPle, l'obrer, com l'home de la classe mitjana,
no es Pot concebre desarrelat d'arr?u, sense un in
terls fixat en algun, lloc, sense, quelcom a reclamar
dins la societat en qud viu, a Part del salani exigu
de cada dia. Cal crear al seu voltant tot el complex
d'assegurances que li perinetin veure dar l'esdeveni
dor seu i el deis seus familiars. I únicament en aquest
cas l'obrer es solidaritzará amb la societat en qul
viu i tindrá un interls a defensar-ne
Mentre cazó no arribi i l'obrer es llenci a trebctllar
ací o allá, en. el lloc que li doni un senzill boci de pa
Per avui, Perd sense cap garantia Per al denla, veu
rem entre nosaltres el desarrelament consegüent deis

homes obrers,

desarrelament que constitueix un
de mala organització social i de manca, de
justicia i de princiPis cris tians.
A part que el perill per al nucli social en, qul hi
hagi un quants milers d'éssers sostinguts en aquesta
forma és ben evident. No hi heu pensat, Patrons
cristians, veient l'espectacle d'aquestes ciutats de
barraques que envolten Barcelona, i que s'ofereixen

símptoma

com

un camPament disPosat semPre a ter irruPció
damunt la urbs, a, esmicolar-la, des truint així una
civilització amb la qual no els lliga cap vincle de so
lidaritat?
Cal que l'obra patronal es porti a terme, en la

seguretat que és l'obra más constructiva i más

ne

cessaria; rúnica, Potser, que ofereix a l'obrer, a. part
els avantatges materials i econdmics, el lligam d'a
fecte engendrat
tracte i per la. convivhcia.
L'obrer no pot ésser vist de lluny pel patró, com una
simple partida deis llibres de comptabilitat; cal que
Sigui atls, conegut, tractat; i únicament així deixará
de constituir-se en enemic del patró i de Iota la
societat.
L'obra social de l'Estat és necessária. Pera és
}recia, 1 segurament que no engendrara mai un lli
gam cristia entre Patró i obres, que, a, la fi, han de
conviure dins el mateix

úgim

de treball i han de de
bon record d'un
Lleó Harma! Si n'hi haguessin només que Una dot
zena a cada país, desPrés deis mots autoritzats de
Lleó XIII, no hauriem arribat al moment de disso

lensar-los per inter?s comú. Oh, el

lució

en

qul

ens

trobem,

ara, com
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de les doctrines socials católiques, o bé han de crear
associacions católiques d'obrers i sindicats cristians,

segons el model europeu ?
En un editorial, el director de la revista Am?rica
observa que els sindicats generals, amb tot i les
imperfeccions deis SellS socis, han prestat al país
grossos serveis. Solament s'ha de deplorar que no
hagin fet més per la causa de l'obrer. Si mirem el
seu historial, podem observar, així ho sembla, que la
seva gran falla radica en qué han donat poca impor
táncia a la formació religiosa i moral deis seus socis.
opinió de l'articulista que els católics havien de

considerar

missió especial influir perqué la
una preponderáncia decisiva da
munt deis sindicats existents.
'En ço que fa referéncia al problema de si els
católics han de tendir a la creació de sindicats con
fessionals, arriba a la conclusió que les dificultats
són tantes i tan grosses, als Estats Units, que gai
rebé són insuperables, i que, per aixó, el problema
havia d'ésser estudiat en forma seriosa i detinguda.
Diu l'articulista que a Europa hi ha sindicats cris
tians d'ençá de molts decennis, i que aquí i allá han
tingut una bella florida..<'s difícil dir com semblants
sindicats poden ésser creats aquí ; peró les dificul
tats han d'esperonar les nostres forces. Tal vegada
fóra possible comencar amb la creació de cercles
d'estudis dintre deis mateixos sindicats.
Un altre article va dedicat a explicar la inactivi
tat deis• católics en el moviment obrer. Com a ex
com

a

Religió obtingués

plicació d'aquesta,

es

diu que els

amerieans,

espe

cialment els católics illustrats, no s'han donat comp
te de la responsabilitat que tenen vers els obrers
perqué siguin ben formats ; després perqué, fins
ara, ni els patrons ni els obrers católics no han donat
cap exemple de com el problema obrer podria resol
dre's segons les encícliques deis papes, i, darrera
ment, perqué, si és cert que els católics van a missa
el diumenge, els altres dies de la setmana no es pre
ocupen d'observar els preceptes de l'Església.

ara.

conscilncia cristiana.

Movíment S o cíal
Els catdlics i el moviment obrer a América.
una série de revistes americanes s'han publicat
una collecció de treballs sobre la posició que els ca
tólics han de prendre enfront del món obrer. Excep
ció feta de grups de carácter local que solament ser
veixen per a la propaganda religiosa entre els obrers,
als Estats Units no hi ha associacions obreres de
carácter católic ni sindicats católics. 14a majoria deis
obrers católics, si estan sindicats, formen part deis
sindicats lliures, que réuneixen de 3 a 4 milions
d'obrers i empleats, els quals no arriben a constituir
ne una décima part.
L'evolució económica i social deis darrers anys

A

ha portat els católics a prendre posicions en aquest
aspecte : han de guardar la posició, podríem dir-ne
neutral, observada fins ara, i limitar-se a ta difusió

I tots els patrons Poden i deuen ésser un Harmel,
encara que sigui en más redu'ides proPorcions; a part
que únicament aixi donaran. satisfacció a la seva

—
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Viena, Gratz i Innsbruck, amb Facultats de

Teología católica, s'ha decidit

Qué deu la poesia al Cristianisme.
Els repre
sentants minúsculs de la poesia de l'época actual
s'han cregut que una nova era havia arribat amb
ells, i, d'acord amb l'art decadent i amb el cinema
enervador i amb la novella dissolvent, han corrom
—

put les generacions d'ara.

preséncia d'aquesta infatuació i aquests po
sats misericordiosos envers l'Església i envers els
católics, bo és recordar el qué deu la poesia al Cris
A la

tianisme.
Hi pot haver poesía lírica més admirable que els
Salms ? Qui ha incorporat aquesta manifestació líri.
ca meravellosa al patrimoni de la poesia de tots els

pobles ?
Qui continua la tradició d'Horaci a través deis
segles ? Són un eco seu els himnes de Prudenci i de
Sant Ambrós, de Sant Paulí, de Seduli o de Venanci
Fortunat. I la lírica provençal no és més que una
glossa deis himnes eclesiástics.
I en l'epopeia, quins són els continuadors de les
narraciones de les gestes gregues, d'una Odisea, o
una Ilíada, o d'una Eneida de Virgili ? La merave
llosa epopeia francesa, que té per obra. cabdal la
«Chanson de Roland», és una creació cristiana. I
l'admirable epopeia castellana té, entre molts poe
mes, un «Mío Cid», de valor universal, tot ell im
pregnat d'esperit cristiá.
Encara han nascut a l'escalf del Cristianisme al
tres poemes com «Parsifal», que és una magnífica
confessió de fe enfront la incredulitat. Hi ha encara
un altre poema de valor universal : és la «Divina Co
média» de Dant, en la qual es glorifica tot l'univers
i ve a ésser el vertader llibre de la poesía de la vida.
El drama modern és una creació de l'art cristiá.
cosa sabuda que els orígens del teatre ínodern
s'han de cercar en els misteris que, durant l'Edat
Mitjana, es representaven als pórtics de les cate
drals i dintre deis mateixos temples. Per altra ban
da, el teatre espanyol, d'una forla creadora formida
ble, amb les figures de Tirso de Molina, I.,ope de
Vega i Calderón, ha donat un sens fi de temes i d'e
lements al teatre de tots els paisos d'Europa. I aquest
teatre és profundament cristiá. El teatre francés de
Corneille, de Racine, de Moliére, com més tard el
teatre anglés i, més avant, el teatre de Schiller, han
sentit una influéncia profunda del teatre espanyol
cristiá tot d'una peca.
I l'oratória, aquest art exquisit i elegant, que en
l'época romana culmina amb Ciceró, en l'época cris
tiana té uns deixebles i continuadors que es diuen
Sant Agustí, Sant Ambrós o Sant Gregori. Excel
leixen en l'oratória sagrada oradors de tant renom
com Sant Joan Crisóstom, Sant Pere Crisóleg, Sant
Bernat, Sant Vicenç Ferrer, i nus, en l'época mo
derna, Poratória eclesiástica ha tingut un predomini
incomparable sobre l'oratória política.
Quan un hom repassa els valors espirituals i de
poesia vertadera
ja no parlem de l'art cristiá
creadas per l'Església, ha de confessar amb tota
sinceritat que els grans mestres de la poesia han
estat i són els que copsen més d'a prop la bellesa in
comparable de l'ordre sobrenatural, del qual és di
positária l'Església católica.
Oració demanant

A

tats de

Moviment cultural
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a crear a Salzburg
Universitat .católica ami) unitat de pensament
i de direcció. I l'arquebisbe d'aquesta diócesi acaba
d'aprovar una oració el contingut de la qual és el
una

segneix : «Preguern : Oh Senyor, Déu fort !
Vós, qui alceu de la pols els caiguts i els doneu la
forca de la intelligéncia, feu que els pobles que ado
que

el vostre sant nom per a lá renovació llur sien
més cada dia, i tots els que han estat batejats, sota
la direcció del Sant Esperit, trobin el camí
per Nostre Senyor Jesucrist fill vostre, que vin
i regna en unió del Sant Esperit que és i sernpre
será. Amén».
En una explicació d'aquesta orad() es din que
«La vertadera ciéncia és de Déu i mena a Den.
Déu és"el seu punt de partida i el seu objectiu ; és
la guía cap al fi. Així, la Ciéncia esdevé saviesa
una esplendor de la Saviesa eterna».
ren

yertader,

Biblioteca Balmes (Duran i Has, g.- Barcelona).
de Primavera: Dia 3o d'abril : Es
tudi artfstic de Santa Caterina, per l'arquitecte don
Alexandre Soler i March ; dia 2 de maig : Estudi
cultural de Santa Caterina, per l'arxiver P. Josep
M. de Garganta, O. P.; dia f de maig : Estudi ar
tístic de Ripoll, per l'arqditecte D. Josep Puig i Ca
dafalch ; dia g de maig Estudi cultural de Ripoll,
pel Dr. Ramon Roquer, Prev., professor de Filoso
fia ; dia 14 de maig : Estudi artfstic de Poblet, per
l'arquitecte D. César Martinell ; dia 16 de maig
Estudi cultural de Poblet, per D. Jordi Rubió, Di
rector de la Biblioteca de Catalunya. D. Eduard
Toda clourá la sessió i el cicle de conferéncies par
lant de la restauració de Poblet.
Nota : Cada dia a un quart de vuit del vespre.
—

Conf erbicies

Sstcretariat d'Educació Social d'Acció Social

Po
Catorz? Curs d'Educació Social.
aquest Curs, que ho será de selecció, es donaran 50lament quatre assignatures básiques : 1.4 de doctrina
social católica, per professor Marius de Lord, advo
cat ; la de 14egislació social, pel professor I,luís Pi
graduat a l'Escola Social de Barcelona ; la
de Técnica de la propaganda, pel P. Basili de Rubí,
i la d'Apologética social, pel professor Antoni Co
ma, consiliari de la Junta Diocesana d'Homes Ca

pular.

—

tólics. Aquest Curs será donat els dilluns, dimecres
i divendres, des del 4 de maig al dia 1g de juny, a
un quart de vuit del vespre.

Subscrívíu-vos

a

CATALUNYA SOCIAL
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Universitat católica.—Aus
que té les Universi

tría, país profundament catalic,
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L'Acció Católica de Barcelona.
El passat dis
a la tarda, fou.celebrat l'acte modest d'inau
gurar els locals de l'Acció Católica de Barcelona, el
—

al nostre
a

entendré,

fou d'una gran transcen

l'esdevenidor de la vida católica de

i de Catalunya. Unes dotzenes de isenyors
sacerdots i seglars, dirigents de les múltiples acti
vitats católiques de Barcelona, es reuniren al pis
principal de la casa número 55 de la Via I,aietana
Per tal d'assistir a la benedicció deis locals de la
Junta diocesana d'Acció Católica, que féu l'Excel
lentíssim Senyor Bisbe, Doctor Irurita.
Després de la benedicció, el President, senyor
Francesc d'A. Manich, en un sentit i vibrant parla
ment exposá les activitats desplegades fins ara per
la Junta; que han estat : cursets de formació de di
rigents, organització de les diferents branques, par
ticipad() a l'Exposició Vaticana de la Premsa cató
lica i una exposició de cartells
que en aquell mo
ment s'inaugurava
referents a la santificació de
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Tarragona, vint-i-cinc de mate del mil noucents
trenta-sis.
Vistes les Bases rectores de l'Acció Católica apro
vades per la Santa Seu, els acords de les Conferén
cies dels Excms. Prelats d'aquesta Provincia ecle
siástica, i la constitució i funcionament en la ma,tei
xa de la Junta Arxidiocesana d'Acció Católica amb
Estatuts propis ;
Atenent que les necessitats de l'Església en el
moment actual exigeixen la máxima coordinació,
harmonia i intensificació de totes les activitats de
l'Acció Católica manifestades en les Diócesis d'a
questa Provincia eclesiástica, salvada sempre la com
peténcia i autoritat 'propias dels Prelats respectius ;
Atenent que per a la realització deis seus fins,
l'Església, i, per tant, l'Acció Católica, al defora

la festa.
El doctor Irurita, en belles paraules, agraí les
manifestacions del senyor Manich i assenyalá dos
punts entorn dels quals l'Acció Católica de Barcélo
tia deu actuar especialment : vetllat per la santifica
d() de la festa, i lluitar, contra la blasfémia. Aques
tes dues grans faltes collectives del nostre poble, di
ríen' nosaltres, són una taca ignominiosa que ens
hent de treure del damunt.
Vexposició de cartells allusius a la santificació
de la festa 'és un éxit pel nombre i per la qualitat.
Després de l'acte del passat dissabte, podem dir
que Barcelona tindrá una Acció Católica florent,
mercés a la. protecció decidida que li atorga el senyor

sempre i per damunt de tot partidisme polític, tenen
per norma un prudent esperit d'adaptació a les cir
cumstáncies de lloc i de temps i als costuras, legis
lació i tradicions deis diversos pobles i regions, men
tre; no s'oposin al dogma i a la moral católica i a la

disciplina canónica;
Atenent a les característiques,particulars d'aques
ta Provincia eclesiástica, en la qual existeixen enti
tats de carácter general i d'altres que s'han asse
nyalat per llur antiguitat, arrelament i actuáció fruc
tnosa, totes elles consagrades al compliment 'd'algu

Bisbe.
Cal tenir en compte que, diferentment d'altres
paYsos on petits nuclis tenen la iniciativa de la vida
católica nacional, com passa a Suissa, a Bélgica, a
Holanda, etc., a Catalunya totes les iniciatives par
teixen i partiran de Barcelona.
Per altra banda, tota acció reclama possibilitats
econótniques, i, a casa nostra, donada la gasiveria
deis catalans, és gairebé únicament a Barcelona on
la generositat és coneguda.
Encara caldria que les benemérites associacions i
organitzacions católiques que han precedit l'Acció
Católica li deixessin el pas expedit, no volent ni
forcar-la, ni cohibir-la, ni fixar-li o delimitar-li les
activitats. L'Acció Católica és un moviment d'ar
ticulació de tota la vida católica, i tots tenim el
deure de collaborar-hi amb les nostres forces.
En les organitzacions establertes per la Jerarquia
110 hi hem de voler posar obstacles, ni hem de tenir
recels envers elles : És possible que algú, dintre la
tova estructura oficial de l'Acció Católica, no hagi

de les finalitats de l'Acció Católica, les activitats
de les quals no solament cal aprofitar, sinó donar-hi
la major eficácia possible dins les normes que regei
xen l'Acció Católica i en connexió amb la Junta
Central i altres órgans oficials, modificant i creant
a dit efecte els que calgui ;
Venim a constituir el Consell General de l'Acció
Católica d'aquesta Provincia eclesiástica i els altres
Organismes Arxidiocesans corresponents a les, diver
Ses Rames de la mateixa, en la forma següent :
na

CONSELL GENERAL D 'ACCIÓ CATÓLICA
Dl LA PROViNCIA ECLESI'ÁSTICA
El formen, junt amb els Representants d'aquesta
Provincia eclesiástica a la Junta Central, el Consi
liari, President, Vice-Presidents i el Secretani de la

CORBATERIA

CAMISERIA

MITGERIA

MAS i ROCA
CAMISERS
26
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24, Portaferrissa,

I,

Ens
La Junta Arxidiocesana d'Acció Católica.
plan donar compte de la següent circular de l'Emi
nentís.sim Cardenal Vidal i Barraquer, referent a
Porganització arxidiocesana de l'Acció Católica:

Barcelona

,

A

o no quedi enquadrat, tal com ell voldria ;
lii fa. El dia de derná quedaran subsanades
les ;deficiéncies. És un deure de tots el de facilitar
les activitats de la Junta diocesana cl'Acció Católica ;
no de cara a les persones, sinó de cara a l'obra de
recristianització de Barcelona, que, aviti per avni,
és una de les ciutats més paganitzades del món.
res

sabte,
qual,

1

quedat

Vida Católica

déncia per

C

SO.

A

::

GENERES

DE

PUNT

CASES ESPECIA LITZADES
PER A LA MIDA

1

--

Teléfon 17642

r

BARCELONA

r

16, Fontanella, 16

r

Teléfon 12211
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Junta Arxidiocesana d'Acció Católica i els Presi
dents de les Juntes Arxidioccsanes de les altres
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Crónica de la Settnana

Rames.

QUE

L'enmeló de Compromissaris.

JUNTA ARXIDIOCESANA
SERÁ TAMBE LA D'HOMES D'ACCIó CATbucA

Consiliari, M. I. Dr. Salvador Rial, Canonge Pe
nitencier de Tarragona ; President, Sr. Joaquim M.
de Nadal ; Vice-Presidents, Sres. Antoni Martínez
Domingo i Lluís Serrahima Camín ; Tresorer,
Sr. Caries de Sanllehy ; Secretan, $r. Josep M.a
Gich ; Vice-Secretari, Sr. Josep M.a Modolell ; Vo
cals, Sr. Francesc de P. Bultó, Sr. Iiluís Jover No
nell, Sr. Ernest Abe116, i els Presidents de les Jun
tes Diocesanes d'Acció Católica.
JUNTA ARXIDIOCESANA

DE DONES

D'ACCIó CATÓLICA

Consiliari, Rnd. Dr. Ramon Balcells, Ecónom de
Santa Anua, de Barcelona ; Presidenta, Sra. Marque
sa de Muller ;
Vice-Presidenta, Sra. Pilar Marqués
de Bult6 ; Tresorera, Sra. Carme Galobart, Vda. de
la Riva ; Secretaria, Sra. Roser Cunill Bastús ; Vice
Secretaria, Sra. Pilar Seba, Vda. de Ribas ; Vocals,
Les Presidentes de les Juntes Diocesanes de Dones
d'Acció Católica.
JUNTA ARXIDIOCESANA

DE JOVES

D'ACCIó CATÓLICA

Consiliari, M. I. Dr. Josep M. Iflovera, Canonge
de Barcelona ; Vice-Consiliari, Rnd, Dr. Albert Bo
net ; President, Sr. Feliu Millet Maristany ; Vice
Presidents, Srs. Santiago Udina i I4luciá Baqué ;
Tresorer, Sr. Josep M.a.Armengol ; Secretan, Doctor
Pere Tarrés; Vice-Secretari, Sr. Josep Cullaré ;
Vocals, Els Presidents de les Juntes Diocesanes de
Joves d'Acci6 Católica.
JUNTA ARXIDIOCESANA

DE

JOVENTUT FEMENINA

D'ACCIó CATÓLICA

tut Femenina d'Acci6 Católica.

Siguin lliurats els oportuns nomenaments.
1- F. CARD. VIDAL I BARRAQUICR. Per mana
—

ment de Sa Eminéncia Reverendíssima el Cardenal
Arquebisbe, mon Senyor, DR. MAGÍ ALBAIGES, Ar

ciprest, Ser.

cosa

El tema de máxi

te

a

la mateixa.

1<^.3 ben cert, per alma Part, que la
ha despertat entusiasme en cap indret

dita elecció no
del país. Atu'it
el cos electoral per les eleccions del 16 de febrer, que
exigiren un esforl suprem de treball i de coratge per
Part de molts i fou causa de gravissimes equivoca
cions i manques al deure de consciencia per pan t de
molts altres, no es troba ara en disposició de repetir
la feina, i resta somort. A més, el resultat no Pot en
tusiasmar ningú, des de que s'ha vist que, tot i el
resultat electoral favorable per a certs partits en
districtes tan netament dretistes com Cuenca, Gra
nada, i altres, els Diputats portats a les Corts pel cos
electoral no han pogut prendre possessió del arree,
Jet que desencoratja ádhuc els más aferrissats Para
daris de bona fe del sufragi universal, tal i com s'a
costuma practicar en aquesta terna nostra..
També contribueix a la manca d'entusiasme el
resultat previst en favor de les esquerres i la manca
de garanties que per a tots rePresenta la substitució
de tants Ajuntaments populars en ternes más enlla
de l'Ebre, l'estat d'alarma, amb la, corresponent cen
sura per a la Premsa, en qul s'han de Portar a caP
la preParacid i la Propaganda dp dites eleccions,
l'estat general del país, que no es ?roba en condicions

adequ'ades Per

a

subjectar-se

a una,

prova semblant

de resistbncia ciutadana.
Qué passará? Les esquerres aniran a l'elecció en
les mateixes condicions en qué anaren a. les
Units en front anomenat Popular. I les dretes
es diu que s'abstindran de concórret-hi, por les raons
que acabem d'esmentar, salvant Potser Catalunya el
cas de Lliga Catalana, que sembla que es disposa a
iluitar, més aviat com a, compliment d'un deure e'í
vic que no pas perque la lluita u ofereixi Perspecti
ves favorables ni garanties de caP mena,.

anteriors.

Consiliari, Rnd. Dr. Ramon Balcells, Ecónom de
Santa Arma, de Barcelona ; Vice-Consilia,ri, Reve
rend Dr. Eduard Roman ; Presidenta, Srta. Mont
serrat Codina Nieto ; Vice-Presidenta, Srta. Mont
serrat Sindreu ; Tresorera, Srta. Maria Arenas ; Se
cretaria, Srta. Nativitat Mir Escofet ; Vocals, Se
nyoreta Maria Teresa Sastre, Srta. Angela Matas,
i les Presidentes de les Juntes Diocesanes de Joven

Una

—

importancia política, encara que no sigui el que
aPassioni más l'opinió en aquests instants, és el de
les eleccions de compromissaris Per a l'elecció de
Cap de l'Estat, que han de celebrar-se arreu d'EsPa
nya el diumenge dia 26 del present abril. Es el pri
mer cap que aquesta elecció es fa a la nostra terna,
i, Per tant, no és estrany que molts ciutadans ne
sápiguen encara quina orientació cal Prendre respec
ma

non!

Quan les eleccions siguin fetes, haurá, arribat
l'hora de tractar del nom del candidat a la Presidén
cia de la. República, problema que no s'ha resolt
fins ara; sembla que dins el front popular mateix al
guns dels seus components es mostrin recelosos dels
altres i no vulguin llenear noms per a futures can
didatures. Será socialista, o no ho sera, el futur Pre
sident? Heu's ací el dilema: són molts els qui creuen
que el President no ha de pertanyer a un partit de
classe social determinada, sinó que ha de tenir un

"CUBITOS" CENOVIS
amb extracte de vitamines

Dos

Dipbsit General: Casa Santiveri, S. A.

Cali,

22

si

completament vegetals

"cubitos", 0,25 pessetes

Balmes,

5

si

Trafalgar,

2

si

Mallorca,
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caient esquerra, i PrOU. Per les imPressions de dar
rera hora, sembla descartat el nom del senyor Aza
fla: els esquerrans Prefereixen aquest politic en un
lloc de lluita com el banc blau que no Pas en un de
tasca passiva com el de Cap de l'Estat, i, en canvi,
sembla guanyar terreny el nom del socialista, per
tanyent a la cleda o tendancia evolucionista del ma
teix partit, senyor Besteiro.
L'ordre públic.
L'ordre públic és essencial en
tot país per a la seva vida normal i de cada dia. Sen
se ordre, no hi ha Pau ni treball, ni confiança del
capital per a llençar-se a caP empresa. I Per aixd,
tots els !robles del món atenen la conservació de llor
dre com a necessitat Primordial, al marge de tota
lluita i de totes les ideologies politiques i de Partit.
/Inglaterra, per exemple, posa la seva institució de
Policia per damunt de tota lluita Política; i no hi ha
cap Govern que faci servir l'odre públic com a ele
ment de la seva orientació Política, Per majoritari
que sigui en el país.
Entre nosaltres, tots sabem que aquesta ideologia
no ha arribat encara a l'alçaria que convindria, dis
sortadament; i tots sabem que l'ordre no ha arribat
a adquirir aquella cate goria d'element
substancial de
la vida de la societat; i Per aixd és pertorbat a cada
canvi Politic que s'ofereix en la governació de

l'Estat.
Cal d'ir, perb, que en el moment d'escriure aques
tes impressions, l'ordre sembla més assegurat, des
Prés deis fets luctuosos ocorreguts a la capital d'Es

Panya

amb motiu de l'enterrament de l'Oficial que
els successos del dia 14 d'aquest mes, a la
197aPia ciutat. S'ha Procedit a la detenció de nombro
sos elements civils i militars, i adhuc s'ha adrrovat
una llei de transcenclancia excepcional respecte a la
Possibilitat de retirar el sou de jubilació als elements
de l'exarcit que foren deixats ert situació passiva
l'any 1931 amb motiu d'un altra llei jeta aProvar Pel
Govern del senyor Azafict i els socialistes.
S'aconseguirat, amb tots aquests elements, trobar
la garantia de l'ordre que tots desitgem? L'ordre ma
terial és una conseqüancia, un veritable reflex de
l'ordre interior, de justicia, de satisfacció del mayor
nombre de sectors socials. I únicament així s'arri
bará a tenir un ordre el més perfecte possible, lo
que vol dir que la feina no és pas Petita i que exi
geix una contintatat d'esforç, que per ara no s'ha
vist enlloc.

morí

en

Inauguració

de monuments.
Durant les passa
de l'aniversari cinqua de la República s'ha
celebrat la inauguració de dos monuments; el de Pi
—

des festes

Margall, aixecat ja feia més de dos anys a la cruIlla
del Passeig de Gracia i la Diagonal, de Barcelona, i
el de Layret, constru'it més modestament, a la Plaça
de

Sepúlveda, de la

vella ciutat. Ambdós actes han

donat lloc als discursos i a la festa consegüent, i no
Cal dir com les figures deis homenatjats han estat
enlairades Pels mots deis partidaris que els han aixe
cal el corresPonent Pedestal i per les autoritats de

Catalunya.

Nosaltres, pera,

trobem

un

cert

desequilibri

en

matIria de monuments d'aquesta classe, a Catalu
nya. A hores d'ara, no en tenen encara homes com

l'Angel Guimera,

com

el

patrici

Prat de la

Riba,

l'insigne Pensador Dr. Torres i Bages, etc. Per
Quina raó, sobretot en alguns d'aquests homo, que
com
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haurien Pogut aplegar al voltant de la seva figura
insigne els catalans de toles les proced?ncies?
Aquesta si que hauria estat una lliçó pretctica de
convivancia espiritual entre els fills d'aquesta terra;
la convivancia merament material és ben Poca
certament, per a edificar i donar estabilitat a
les institucions de renaixença d'un poble en el seu
conjunt. Per qua 'no han obtingut, aquestes insignes
figures, l'homenatge de tot el Poble, de la mateixa
manera que obtenen la del seu partit aquelles altres
figures destacades d'una cleda determinada?
És de desitjar que, si la convivancia espiritual
rúnica que dóna robustesa als pobles
ha de
continuar i ésser un fet fecund en conseqüancies,
no es faci esterar massa l'hora de tributar un record
platstic a les figures esrnentades, la grandesa intrín
seca de les quals en el renaixement de la nostra terra
per ningú no Pot ésser discutida, ni igualada, ni
Posada en dubte, sigui la que es vulgui la seva Pe
culiar i Prbpia ideologia.
I aixi ha esPerern d'aquells partits i homes que
fins ara,ens han rePetit constantment que la segona
etapa de la nostra autonomia s'orienta veis Posicions
absolutarnent diferents de la Primera, closa el 6 d'oc
tubre del 1934. Cal que els fets resPonguin a les pa
raules; el nostre Poble no ha de viure solament de
les primeres.
car

cosa,

—

—

problema del camp.
Altre coP tenim plante
el Problema del camp, arreu de la Península.
Fora de Catalunya, els assentaments prossegueixen
arnb una celeritat tan marcada, que fa témer bon xic
per la seva eficacia. No es fan propietaris en tan
toques hores! A la nostra terrct tenim altre cop en
almenys així ha declara un senzill Derret
vigor
de la Generalitat
la llei de contractes de conreu,
aprovada Pel Parlament de Catalunya; i gran nom
bre de Parcers i conreadOTS que havien es tal foragi
tats de les terres resPectives en marits de sentancies
de desnonament dictades Pels Tribunals, ara han
tornat a les finques Per disPosició d'altre decret go
vernatiu del Conseller de Justicia de la Generalitat.
No cal dir que al costal deis cridats per la disposició
del Conseller n'hi han entrat d'altres que cap dret
no hi tenen, que havien deixat les finques per res-,
cissió de contracte, etc.
Cal que les coses es normalitzin i que s'acabi
aquesta angúnia de la indecisió que durant tants me
camp, unes
sos i fins tants anys ha estat Produ'ida, al
vegades per no saber quina legisla,ció era aplicable,
i altres cops Per no aplicar-se altra llei que la de la
violancia. Ara es procedeix a constituir Comissions
arbitrals en tots els districtes de la nostra terra;
pera caldria que Ruedessin constitu'ides ben aviat,
abans que comenci l'apoca de les collites; car si
aquesta arriba en la situació actual de les coses, és
evident que no vindra sense Produir els corresPo
nents disturbis. Si algun interas ha de quedar sacri
ficat, que ha sigui d'un coP; d'altra manera, a la
manca de claredat en la situació s'hi ajunta,ria més
tard l'esPerit de violancia quan els fruits de la ter
ra es trobessin en disPosició d'ésser repartits o ad
juclicats als que hi tinguin dret.
Hem rePetit que a la nostra terna no tenim Pro
blema del camP en el sentit social de la paraula,
salvant alguna Petita comarca. Pera ja que el mateix
ha estat provocat, almenys que es resolgui d'un cok,
i quedin les coses cla,res i en situació neta, per en
El

—

jat

—

—

davant,
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Los Santos Evangelios. Vida y Doctrina de Nuestro
Senor Jesucristo según los Evangelios concorda
dos, con gráficos, notas explicativas e Indices.
Por el Ernmo. Sr. Dr. Isidro Goma y Tomás,
Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de Es
pana.
Librería Casulleras. Barcelona, 1936.

del poble.
L'Emm. Cardenal,

masses

autor d'aquesta Concérdia
prou conegut per altres obres de carác
ter bíblic i ascItic, era ja el President de l'Obra del

Evangélica,
Sant

Evangeli,

una

de les institucions més impor

tants del benemérit «Foment de Pietat» ; per6 ara,
eixamplant el seu radi d'acció i d'inflancia pastoral

amb la seva promoció a la Seu Primada de Toledo
i al Cardenalat, ha volgut donar també més ampli
tud a la seva tasca apostólica de propagar el Sant
Evangeli, bo i valent-se de la publicació d'aquest
volum, tan ben editat per la Llibreria Casulleras, i
fet assequible a tota mena de lectors pel seu preu re
duidíssim.
No és própiament aquesta una obra nova, ans
un extracte o compendi utilíssim de la seva obra
anterior El Evangelio explicado, amb gairebé les
mateixes divisions i illustracions gráfiques, i amb
una selecció,tnolt ben feta de les seves principals
notes explicatives. Així, en un volum elegant, de
rnés de 500 págines, qualsevol lector pot trobar-hi
la veritat evangélica, única capac de fcr feliços els
individus i els pobles.
Encapeala l'obra, després d'una bella reproduc
ció del Redemptor, del Greco, una breu Dedicatébria
a la Clerecia i als organismes d'Acció Católica d'Es
panya, seguida d'un Préleg del rnateix autor, on
recomana la lectura de l'Evangeli, vertadera «bona
nova», que tant de bé ha reportat i reportará al tan.
Després d'unes Observacions sobre la disposició
d'eixa Concórdia i sobre el seu aprofitament espiri
tual, segueix un Mapa de Palestina en temps de
Nostre Senyor Jesucrist. El text de l'Evangeli va
dividit en nou seccions, i cada secció és subdividida
en números que porten títols ben adients. Al prin
cipi de cada secció hi és ben escaient i orientador
un resum históric i geográfic, acompanyat gairebé
sempre del gráfic respectiu.
En la cronologia, com també en alguns deis tex
tos concordats, pot haver-hi qui en discrepi ; mes
ningú no podrá negar l'encert i la unció admirables
amb qué són tractats els textos ; també són ben opor

I

11111117

tunes les indicacions

litúrgiques. Augurem

un

gran

diós éxit a aquest preciós llibret, tan a propósit per
a la formació espiritual del nostre poble.
P. P.
i Raguer, prev., Vida de Sant Miguel
deis Sants. «Foment de Pietat», Barcelona, 1936.

Josep Gros

—

L'Emm. Sr. Cardenal Gota, gléria de la nostra
terra, ha volgut fer consistir les primícies del seu
Cardenalat en la publicació d'aquest llibre, que,
ultra un valor intrínsec indiscutible, té també una
oportunitat evidentíssima. Sernpre el Sant Evangeli
ha estat i haurá d'ésser el principal llibre que ha
d'interessar a tot bon cristiá, qui hi troba com con
densada la vida i doctrina de Jesús, el nostre Diví
Mestre i Redemptor amantíssim. L'Evangeli és Pú
nica via de salvad& com ja deja Sant Pau, i és, per
tant, el gran remei que necessita la generació pre
sent, tan desviada del camí de salvad& en les grans

C

303

pagines.

Aquesta vida del Serafí d'Ausona, escrita per un
eximi literat vigatá, illustrada per altre vigatá, En
Salvador Puntí, i prologada pel doctor Eduard Ju
nyent, está dividida en catorze capítols i seguida de
tres aandixs. El seu contingut és el següent : i. En
torn la llar paterna ; 2. Sota el regisme deis tutors ;
3. Quatre anys i mig entre els trinitaris calçats ;
4. Madrid, Alcalá, La Solana ; 5. Dos anys de co
ristat a Sevilla ; 6. A Sevilla, raptes, canvi dé coi',
revelacions ; 7. Estudi de Filosofía a Baeza i de
Teologia a Salamanca. Ordenaéió sacerdotal ; 8. Se
gona época a Baeza : efemérides i ordenació sacer
dotal; 9. Segona época a Baeza : els raptes; lo. Se
gona época a Baeza
observanca conventual i al
tres virtuts ; ir. Segona época a Baeza : Alguns
esdeveniments importants. Dons sobrenaturals i pro
; 12. Presidéncia i ministeri a Valladolid ;
13. Vida apostólica, unitiva i extática deis tres dar
rers anys ; 14. Darret'es malalties i benaurat traspás.
Cops d'ull retrospectius.
En,,els apIndixs es donen : en el primer, les car
tes de Sant Miguel dels Sants ; en el segon, es parla
del «Breu tractat de la tranquillitat de l'anima», i
en el tercer, s'hi publica el poema «El alma en la
vida unitiva».
La vida de Sant Miguel dels Sants, escrita pel
doctor Josep Gros, és altarnent suggestiva i llegi
dora. No és l'historiador qui hi parla d'una manera
documental i académica. Són els contemporanis de
Sant Miguel, criclats, qui vénen a dir-vos el que ells
han vist i saben del tendre trinitari de costuras
«antes, sant des de la infantesa.
El sistema emprat en la redacció d'aquesta vida
ha cstat el de seguir els processos de beatificació
de canonització que, anys enrera, el doctor Junyent
va copiar a Roma, i el de reconstruir arnb l'ajut deis
mateixos la vida del gloriós sant.
Aquest métode, seguit amb una singular delica
desa, permet a nalitzar l'esperit del sant ; dóna pos
sibilitats per a fer resaltar els múltiples aspectes de
la santedat, que és el que més interessa saber, quan
es llegeix la vida d'un sant.
Per altra banda, el doctor Grog és un literat
un estilista que sap infondrc vida i suggestió a alió
que escriu, la qual cosa fa que la lectura d'aquesta
vida sigui atraient i captivadora.
En felicitar vivament el doctor Oros per haver
nos fet present de tan bell llibre, ens atrevim a pre
gar-li que vulgui encaminar especialment les sevcs
activitats literáries cap a la redacció de biografies
de vides de sants, tan documentades 1 tan bellament
cscrites com la Vida de Sant Miguel deis Sants.
-
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OBSEQUIS

COMUNK5

DE PRIMERA

y

X
4

DEVOCI()NA.RIS
El

5:

*•:.*

llibre del noi cristiá. Formació religiosa de la infáneia, per MN. Bu
DALD SVRRA, Prev. Quarta edició, corregida i augmentada. Exquisidament
imprés a dues tintes. Conté sis gravats fora de text, tirats en paper exprés ;
cátorze gravats a la ploma, originals, com els anteriors, de J. LumoNA ; vint
gravats deis diferents passos i cerimónies de la Santa Missa ; i, demés, al
tres gravats intercalats en el text, formant un total de cinquanta
gravats

X
Rústega

436 págines

El

Tela

2,50
4,50
7,--

Amb els coltells 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
.5

y

Pessetes

primer

•:*
•:*

9,—
I0,—
12,—
•

primer

libro de la nina cristiana. La mateixa edició i condicions de l'anterior.
Devocionari de Primera Cornunió. Llibret d'anar a Missa, per als infants. Con
té : Les veritats de fe.
De l'oració.
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 Sagráment de la Confirmació.
16o págs., amb il•ustracions
En pegamoid i cantells daurats
En pegamoid i cante lis daurats i cartera
Relligada de fantasía : cobertes blanques i tanques daurades
Relligades de luxe antb cobertes blanques. i ,tanques daurades, preus variats
L'iingel bo. Devocionari breu que conté les millors i més necessáries práctiques re
ligioses del cristiá, per E. S. B., Prev.—no págs., amb gravats. Nova edició
Amb pell badana
—

—

—

X

—

—

1,50

—

.

.

...

•:.
•:.

5;
•:.

•:.
•:.
.5
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.

5.
.1

En

.

.

2,50
3,50
3,75

.

0,50

1,50

6,—

—

cartonet

1,—

—

Práctica de vida cristiana. Devocionari breu que conté les práctiques religioses
més necessáries al fidel cristiá. Illustrat amb gravats.
128 págines..
Relligada econknica.
..
Relligada en,cartonet i llom de tela amb rItol daurat
.

0,40

—

.

Camf del cel. Petit devocionari amb els medis necessaris i segurs per
32 págines, amb gravats
se.

a

1,25

0,50

0,75

salvar
0,15

—

..

—

.1:

•:.

•:.
•:.

•:.

OBJECTES

4
.5

:..
1

4•:.

Sants Cristo& de,metall
Preus variats, des de

platejat 1 bronzejat,

1,50 ptes.,

cada

. 1.

RELIGIOSOS

muntat amb fusta

fina,

a

bosta

per

penjar

al

capeal

.:.*

1..,
4

Imatges de guix,
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módel Josep Llimona. Aleada: 56 cms. A ptes. 75.
Bust de la Verge, modelat per l'escultor J. Camps 1 Arnau. En blanc, imitació marfil. Ptes. 20; més
gran, ptes. 35.
Estatuetes de metall. Imatges"del Sagrat Cor de Jesús i Verge de Lourdes. Aleada, 15 cms. 1 25 cms.
Preus:.. Ptes. 9, 12 116.
Mares amb estampes, reproducció de dibuixos .d'En Llimona. Preu: Ptes. 5.
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del Hit.

Sant Crist,

diversos models des de 095 ptes cada una.
Petit Sant Crist d'alumini amb inscripció en catalá. Aleada 46
Rosaris. Gran diversitat de preus des de 20 céntims.
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mm.

Preu: Ptes. 10, el centenar.
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FOMENT DE PIETAT

Duran 1

Bas,

11
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Teléfon 17605
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Tresor de la Llengu.a,
de les Tradicions i de la
Cultura popular de
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Catalunya
per

A. GRIERA
Vol. 1: A -Azoics
Vol. II: Babaiar-Buvor
Vol. III: Ca!- Cavegol
Vol. IV: Caveguell-Cutxilla
Cada volum en 4.t passa
de tres centes págines.

COL•LEGIALS
El més extens assortírnent en

-

Preu de cada volum: 30

(o5

Impermeables, Capes, Trínxeres,
Abrícs cauxutats estampats to,

pessetes

CASA ROSICII
Casa fundada

Pot

adquirir-se a

l'any

1850

EDICIONS CATALUNYAS.

Tapínería, 33
Ronda de San! Pere, 7
,•.1
BARCELONA, PI, 12, i les principals Ilibreries
Ç.
Avínguda Portal de l'Angel, 25
Y
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TR AN S P O R TS
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PR EUS RLDUITS
SER<TEI RÁPID DE

SERVEI DIARI
DOMICILIE

A

DOMICILI

AGÉNCIES:
BARCELONA:

1ANDRE

Ample,

24

-

Teléfon 21505.

VALENCIA: Santa Eulália, 10- Teléfon 12866.
ALACANT: JOSEP BAUZA Passeig Mártires,
-

PALMA:

Galera,

5

-

Teléfon

2227

(La

Nova

17- Tel. 1517
Balear)

$

ACCIONSATERWINIPer
escra flersoftalinerd
De 9ct 11Ina.41 de 5 narcla
Corredor de Canvíj
'Va'?"•Imitira-li" I Calle
1-4) Borsa-Fonfanella,I5
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