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Una festa trísta
El primer de maig deixa, cada any,

en nosaltres
amarga i de desconhort. Veure un
la civilització, encara que no sigui
Inés que per vint-i-quatre hores, produit per la lluita
de classes, constitueix un espectacle de ben infeliç
recordança. rs el triomf de l'odi entre germans, és
la /esta insta Per naturalesa. I voleu una cosa més
trágica que haver de parlar de tristesa cám a carac

impressió
trencament de
una

terística d'una festa? Qn resten,

l'alegria

en

aquesta diada,

de les ~Panes de Pasqua, l'Amor del
Dijous Sant, la blavor santa de la Immaculada,
l'exaltació del Déu-Hastia del Corpus? Tot és aquí
substitu'it per la verinellor de la sang, Pel gest irat
deis Punys enlaire, Per la Protesta contra el viure
social, per l'anticristianisme, en un mot.
I Per a nosaltres, cristians, ha d'ésser de medi
iació, aquestct diada. En dquesta foguera d'odi que
abranda el món i del que n'és simbol el Primer de
maig, no hi hem contribuit nosaltres aferrant-nos
Inés aviat a la concePció materialista de la vida que
ala visió espiritual de la mateixa? Entre socialistes
cristians hi ha la diferIncia, sempre fonamental,
d'aquesta concepcié del viure. Ells, aferrals als béns
de la, terna; i nosaltres, havent de prendre els ma
teixos com a mitja Per arribar a la justicia aci i a
destinacions més ates jora d'aquest món; hi ha l'a
Profundiment entre l'odi i la lluita des feriada com
a motor
del viure i l'amor i la faternitat en Cris
cent a element primordial Per a regular els nostres

'tetes.

Perb,

hem obrat semPre així, o bé, tot proclacontrari, ens hem deixat emPortar eii
'amor a les coses materials, prescindint bon xic de
les altres? Hem tingut en comPte els germans que
soíreixen fam i fred i persecució Per la justicia, o
bé eits hem tancat a casa i hem restat indiferents
elam del Poble que sofreix? Hem atás la justicia
l'equitat en la nostra vida de relació, esPecialment
ea el problema
del treball, o bé ens hem deixat con
cluIi. per l'únic afany de l'augment de beneficis, en
que sigui a costa del benestar deis més humils?
un mot, ens hem recordat que els rics son els ad

rant

c,11"q

el

ministradors deis béns deis pobres,
rat acumular riquesa
com digué Lleó XIII,

sense

o

bé hem procu

massa esment deis que,

troben la major Part de les
de mis?ria immerescuda?
examen de conscilncia ben
será i contesti, no Pas deixant-se Portar Per la ruti
na, que tantes coses pretén justificar, sinó atenent a
la llum deis PrinciPis cristictns, que són d'eterna
obligatorietat, com eterna és la veritat.
No som a temPs d'evitar, tal vegada, moltes ca
tastro/es inevitables ni a esborrar el color d'odi i de
sang que caracteritza,aquesta festa trista del primer
de maig. Perb som a temPs a rectificar els nostres
actes Per al dema i a fer que, passant a través de
generacions, el primer de maig esdevingui una festa
d'amor i de fraternitat entre els homes, tots ger
mans i redimits Per la sang del Déu-Home. La lla
vor ja ha estat llançada al sale per qui Pot i deu
es

vegades en una situació
Que cada u faci un

fer-ho.
Cal cristianitzar la festa del treball i fer que
seu aire fose i cru, Per a esdevenir festa
blanca i alegre, com aura Pasqua de germanor. Perb
per arribar-hi, no en tenim PrOU amb dicursos ni
amb verbalisines més o menys eloqüents; cal que
tots, patrons i obrers, rectifiquin la seva conducta,
i que endavant no s'esguardin com a ciutadans ene
mies i antitItics en la manera de viure. Cal que en
els nostres actes de cada dia, especialment,en la vida
del treball, es mostri el desig d'arribar a una ger
manor, acostant-se mútuament, arribant a les millo
res que calguin segons les possibilitats econbmiques
de cada empresa, i en un mot, fent Palesa la condi
ció de 'cristians els qui la tinguin, i procurant que
l'esPerit de Crist arribi als qui, dissortadament, el
consideren bandejat del seu clos.
El cristianisme, en la seva marxa ascendent dins
la civilització, no re/usa cap mitja, per a la conques
ta de les animes. I aixi com en altres temps les fes
tes Paganes van quedar superades en festes cristia
nes, així fem ara que la festa del treball rebi l'em
premta de l'esperit cristia i esdevingui festa de gen
manar veritable sota el patronat de Jesús-Obren.

deixi el
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Els ángels, en el naixement del Salvador, anun
ciaren que amb Ehl venia la pau als homes de bona
voluntat ; i Jesús ressuscitat, quan, per dar-los les
darreres instruccions, es feia trobadís als dei
no deixava mai de dirigir-los aquesta amo
rosa salutació
Pa,x va bis, la pau amb vosaltres.
Jesús vol ber a nosaltres la pau. Escoltant, perd, les
seves mateixes paraules dites en altres ocasions, ens
d6na a entendre que de pau n'hi ha de moltes menes.
Així trobem que en el discurs que els va dirigir en
el cenacle els digné: «La pau us deixo; la meya
pau us don ; i no us la don com la d6na el mán...».
Ja tenim plantejada la qüesti6. Veiem en pers
pectiva dues melles de pau, i cal que els qui volem
ésser pacífics,. els qui estimem i desitgem la pau,
sapiguem elegir el camf que hi porta, s'entén a la
pau veritable ; no a la pau aparent.
Homes pacífics hi haurá que cercaran la pan en
la quietud de l'ociositat. El treball és una brega que
fa palpitar el cor i fa vibrar els nervis. Fugim,
diuen, fugim de la lluita, i quedem-nos a casa, tran
quils. En les lluites, un hom es fa enemics, i els
enemics alteren la pau. En les ,Iluites hi ha plans
estratégics de batalla que volen ésser rumiats en
les liares de quietud i ens fan tornar falsa aquesta
quietud i ádhuc ens treuen la son del dormir: Vo
lem pan i tranquillitat ; volem descansar en bones
cadires de braeos, volem menjar tranquillament en
bones taules, volem dormir sense cabdries en llits
taus i calents, i aixd és la pan.
D'altres n'hi ha que van més endavant. Les pas
sions ens acorralen ;'i, pel que fa a la sensualitat,
110 ens deixa ni un moment. Aixd és una brega que
fatiga. Els pobles pacífics, quan es traben davant
d'un enemic més poderós que ells, sovint pacten,
i del pacte en surt la pau. Pactem, clones; i com
que no hi ha pacte sense mútues concessions, aju
pim-nos a les exigéncies de la sensualitat, i elles
callaran com callen les feres .quan els donen un tras
de carn, i així hi haurá pau dintre nosaltres, que
de totes és la pau Inés desitjable. Aixó és la pau.
I d'altres ncara : El mén és un cortent que
xucla i empeny alhora. Qui pot resistir ? Qui pot
bogar contra corrent? rs cosa ben peligrosa, inútil
ment fadigosa ; perqué, aixf com així, s'ha d'aca
bar per seguir. Contra qui el resiSteix, el món ma
neja admirablement el ridícul i la persecuci6 alter
nativament i simultánia
i, per altra banda, pos
seeix la forea irresistible de la seducció, I qui podrá
negar que sap donar als qni se'n deixen portar una
relativa felicitat ? A l'ociós que no es vol avorrir
Ii dóna entreteniments ; al sensual, incentius ; a
seves

xebles,
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La pau amb vosaltres
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Y

I si la vida de món és tula
mica agitada, més agitada és encara la resisténcia.
Fet i fet, el moviment de seguir un corrent és el
més descansat. Fins l'estar aturat contra corrent és
un estat més poc pacífic que el deixar-se emportar.
Gronxa-t'hi, i tindrás millar pan que si t'hi baralles.
Aixd és la pan.'
Com van errats, tots aquests ! Pan, pan, valen;
i no tenen pan. Tots ells tenen en aquesta vida el
coreé de la consciéncia que no els deixa viure, dei
xant de banda els mals inevitables que porta l'ocio
sitat, la sensnalitat i l'esclavitud amb qué paga el
món als seus seguidors. Certament que el pacífie
Jesús no parlava d'aquesta pau. No de la pan que
dóna l'ociositat quan encomanava als seus deixebles
la predicació i la palestra ; no la pan de la sensua
litat quan els cnsenyava que eren benaventurats els
pobres i els qui piaren; no la pau amb el món quan
els anunciava les persecucions que havien de patir
de part del món i l'odi que el mén els tindria.. A
tots aquests que cerquen aquesta falsa pan es poden
aplicar aquelles paraules de la Saviesa : «I no
n'han tingut prou de no saber conéixer Déu, sin6
que també vivint en contínua guerra a tants i tan
grossos mals els donen el nom de pan» (1).
14a pan veritable que en aquesta vida es pot tenir
és la que ens dóna l'esperanea d'aquella pan defi
nitiva i integral a qué podem aspirar en la vida fu
tura, que tenim tots ben a prop.
El domini de la ra6 sobre les passions i el dc la
fe sobre la ra6 no deixa d'obtenir-se per initjá d'una
lluita ; perd és una lluita de victdria segura amb la
gracia de Déu que ens déna, no la pau dels sentits,
sí la pan de la consciéncia, el millar goig de la vida.
La vida de treball és una brega de cada cija que
cansa els nervis i gasta la vida, perd la vida que
es gasta de mica en mica en ares de la voluntat di
vina és una vida que, aixf com així, també s'ha de
gastar i s'ha d'acabar, i el qui treballa en el set]
deure, no la gasta inútilment, sin6 que amb ella eh:
compra una altra que mereix més bé el nom de
vida perqué és perdurable. La vida d'apostolat, d'a
quell apostolat que tots tenim a má, adaptat a la
nostra vocaci6, és una vida que no plau gens III
mica al m611, que el món mira de ridiculitzar, d'obs
taculitzar, de perseguir ; i aixó fa que sigui una
vida aspra, un cand pie de códols i de punxes ; fina
vida que fa sentir la fatiga, el dolor i l'amarga 0tor ; per6 recordem-nos que totes aquestes coses la
les' havia -anomenades Jesús als seus seguidors ;
els va dir que plorarien i gemegarien, i el món se
n'alegraria, perd que la seva tristesa es convertiria
podria
en goig, en un goig etern, que ningú no els

prenclre (2).
(1)

SR/3.

14,

(2) Joan, 16,

22.
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Un obrer crístíá

14

291

Oriol, a qui 'es queixava un sacerdot que, encara
volia, no podia dejunar com en. El taumaturg
barceloní li contestá «Tranquillitzeu-vos, perqué,
jo dejunant i vós menjant, tots dos anirem al cel».
que

Francesc Van der Meersch
PER R.

RUCABADO

Un Plutarc cristiá que comparés les vides paral
leles de Maten Talbot, obrer irlandés., i de Fran
cese Van der Meersch, obrer flamenc, es
complauria
a remarcar la
identitat d'esperit malgrat les dife
réncies notdries i ádhuc oposades, de mitjá, de cos

turas, de temperament i circumstáncies. La

sante

dat és riquíssima d'aspectes, i, essent els homes fi
nits, cadascú viu una vida típica amb la série de
matisos que li són propis i adequats, encara que
moltes vegades resultin diferents i ádhuc llunyans
de l'estil d'altres sants. Uns i altres són iguals
en
Crist, que, essent infinit, personifica totes les per
feccions, de les quals és la causa i el fi etern. Matt
Talbot és l'obrer silenciós, penitent, que en virtuós
celibat porta una vida de mortificació heroica, d'aus
teritat mística. Van der Meersch és l'obrer maridat,
cap de farnília nombrosa, eloqüent, apdstol per l'ac
ció 1 la paraula, organitzador, «conquistador
d'ani
mes», mortificat també i auster, perd la significació
del qual más característica és l'acció,
la propagan
da, l'exemple apostdlic.
Franeesc Van der Meersch, a qui podem anome
indistintament belga, francés o flamenc, per
qué, essent flamenc de raça i de llengua, nasqué
a la
Flandes Oriental belga (a Oycke, prop d'Ande
narde) i passá tota sa vida a Armentilres, Flandes
francesa, on morí i on reposen ses despulles, vin
gué al m'ón l'any 1848, d'una família de pobres jor
nalers agrícoles, i morí ara fa vint-i-cinc anys, el
mes de maig del 1911. El seu pare, de pagés es féu

teixiclor,

correa del

dar

i s'establí

a

França,

Lys. Francesc, el

bestiar,

a

seu

les

fabriques de la

fill, hagué de

guar

l'edat de 8 anys. Aprengué després,
pare, l'ofici de teixidor, es mullerá
s'establí a Armentilres, oil treballá en una fábrica
de teixits, durant 37 anys, fins a la fi deis seus dies.
La história de la seva vida d'obrer cristiá cornença
amb el seu matrimoni. La seva biografia (r) ens el
presenta cap de casa, borne casolá i enginyós, que
Porta el pdndol del menatge, ajuda coratjosament
la seva muller en els treballs
doméstics, i es repar
teix amb ella el tragí de la casa i la criança de la
nombrosa /filiada. Eh l sap de enfilar, d'escombrar,
de fer la brigada, de cosir i
rentar, i comparteix per
1111 igual les
tasques mecániques de la mare de fa
milia ; perd en porta la iniciativa de l'ordre, la disci
plina i l'orad& bases de la llar cristiana. Fou un
enérgic educador deis seus fills, i el bidgraf Abbé
tamoot dedica a aquest aspecte de la llar i la pa
ternitat de Van der Meersch saboroses págines. Ho
nre d'una austeritat notable, i gran observador deis
deiunis prescrits, no cal dir que s'abstenia de la
taverna, i Vírale esplai que es consentia era el fu
triar; aixd contrasta ami) la severitat de Matt Tal
bot, que se'l prohibí estrictament. Perd aquestes di
ferincies en punts secundaris donen más gracia, i,
al capdavall,
més éficácia a les vides deis sants, i
aquí ve a lloc aquella dita del nostre Sant Josep
al costat del

(I)
er

Abbé

Meersch.
/928

a

seu

Alphonse

Latnoot.

Anostolat de

(sol Págs.).

la

curricr chrétien. François Van
Priére, Toulouse, 9, me Montplai

LA ORACIÓ EN

EL

TREEALL,

I

EL TREBALL

EET

ORACIÓ

Gravat que figura al front del llibre Un Ouvrier
Chrétien. François Van der Meersch, de l'Abbé
Alphonse Lamoot, i que pot considerar-se un
retrat )espiritual del sant obrer teixidor (1).
Una vegada més repetim que per als usos de les
paraules sant i santedat, ens atenem al judici
clefinitiu de l'Església.)

La benignitat de la rnisericdrdia divina es mani
festa en aquestes diferincies amb qué la grácia del
Senyor s'acomoda i s'abaixa als diversos -tempera
ments, estats i situacions de cadascú. El que judi
qués inaccessibles les rigoroses peniténcies de Matt
Talbot trobará molt más prdximes la devoció sen
zilla i el temperament más adonat a l'acció i a la
propaganda d'un Francesc Van der Meersch. I,
guantes altres gradacions hi caben, en el jardí de
mil flors de la santedat, totes variades i amb olors
diferents, per?) totes grates i vistoses i dignes del
Celestial jardiner !
Hi ha

roses,

unes

perd,

que són

obligades

en

aquests jardins, tant, que sense elles no seria la
santedat concebible. SU les roses de la caritat,
needotari de Van der Meersch és copiós i edificant
en aquest essencial capítol. Exerci de Bon Samaritá
en el sentit literal de l'Evangeli. Acullí a casa seva
una família de captaires, recollí un viatger defallit
•

extenuat
no

en

sois torná

un
a sa

camí ; recollí un embriac, al qual
casa, Sinó que l'atengué, socorre

gué, i convertí, i l'ajudá a fer una bona mort. Es
hora ja de dir, perqué no hi ha jardí sense aigua,
que aquest teixidor exemplar era un home d'oració
constant i poderosa, virtur que, manifestada en for
mes diver-ses, és també
essencial i fonamental en
les Animes escollides. Vivint a França, per bé que
a prop de la frontera, conservá vivíssima adhesió
(s) Havent sollicitat
Meersch, resulta que ni
seeixen Can.

ale cditors un rctrat de Francois Van (ler
ells ni l'autor de la biografia no en nos
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als santuaris de la

seva terra natal, i feia freqüents
pelegrinacions tot sol, i de nit, per tal de demanar
grácies especials en necessitats urgents de la seva
familia i deis seus companys de treball, i recorria
llargues distáncies a peu, per tal d'ésser de regrés

la fábrica. S'exercitá en l'oraci6
amb el treball, di
i d'aquesta presén
cia constant de Déu en deja ouvrer avec le Bon
Dieu, és a dir, obrar ami) Déu, exercir el treball en
companyia de Déu, i repetía moltes vegades que
l'obrer que fa obra amb Déu, Déu no el desem
para. Saborosa máxima cristiana, que a tantíssims
convidria meditar, aquí que la recluta revolucioná
ria es fa precisament a base de fer sentir que l'obrer
está desemparat, desheretat, abandonat, etc., sen
sacions que un cristiá práctic no experimentará, al
menys amb el sentit i amb la intenció que volen els
revolucionaris. Certament, la frase del piadós teixi
a

l'hora d'entrar

a

contínua, i alternava la pregária
rigit també a intenci6 de pietat,

dor d'Armentiares sembla una dúplica d'aquella sen
téncia de l'Escriptura : Non vidi justum derelictum,
nec semen ejus quaerens fianem; «No he vist desem
parat el just, ni patir fam sa mamada».
Peró aquesta máxima de «ouvrer avec le Pon
Dieu», fer treball en cornpanyia de Déu, Van der
Meersch la practicava en forma pública, descoberta
i heroica, en tal forma, que bé es pot apreciar en
aixd la seva característica, la seva significaci6 per
sonal, el peculiar accent i matís de la seva santedat.
L'artista ha dibuixat en el gravat el gest que resu
meix la fisonomia moral i religiosa de Francesc Van
der Meersch, el seu retrat espiritual. Posá un Sgnt
Crist en el teler, i sense amagar-se'n hi feia oraci6,
en preséncia de tothom ; sofrí al principi moltes bur
les i després amenaces, peró, per fi, es guanyá el res
pecte deis seus camarades, molts deis quals convertí
a vida cristiana. No sois planta el Sant-Crist en el
hastiment del seu teler, sin6 estampes diverses ; i
també en penjá medalles. Eh deja el rosari en la
quadra de telers. La serenitat i la sinceritat no tar
daren a guanyar el cor deis altres obrers, malgrat
que l'oposició, les burles i les amenaces del comen
ear foren despietades. Tots els insults i befes, des de
«beat» fins a «amic deis burgesos», etc., s'ho hagué
de sentir, de part de la massa infestada de socialis
me. Alludint a la seva barba, el motejaren, al prin
cipi, «barba de Judas», i després, per irrisi6 profé
tica, tal com és a voltes profeta el mateix diable,
l'anomenaven «Jesucristo; i aixb u donava motiu
per a confessar-se humilíssim deixeble del Mestre i
honorat de seguir el diví exemple en el sacrifici i la
•
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persecució. Perd l'actitud de Van der Meersch no fou
sois defensiva, sin6 que doná a la seva confessió
valenta tota l'eficácia d'apostolat. Així és que re
primí per tot arreu al seu voltant la blasfémia, i un
dia que un company de treball en proferí una d'es
cruixidora, eh es tragué un ganivet de punta esmo
lada i, donant-lo pel mánec al blasfem, u digué :
«Més m'estimo gire m'enfonsis aquest coltell a les
entranyes !» El gest feu tanta impressi6, que el blaá
fem es moderá per sempre més. El Divendres Sant,
en pie trehall, al punt de les tres de la tarda, ehl
despenjava el Sant-Crist del teler, i el besava fer
vorosament en record de la mort de Jesús clavat
en creu.

Era un teixidor d'esperit sobrenatural, diuen els
biógrafs, i aquí cal remarcar la virtut de l'amor a
l'ofici, identificada amb la modéstia i conforrnitat,
perqué ell no va voler mai ésser altra cosa que tei
xidor. Refusá altres empleus superiors ; no volgué
ni el cárrec de contramestre. L'actuació social de Van
der Meersch es practicava sobretot en ço que als
ulls és de moltíssim més preu i més eficácia :
fraternal, sentiment molt divers i ben au
téntic cristiá, ben divers i fins oposat al sentiment re
volucionari anomenat solidaritat de classe. No cons
ta d'aquest obrer cap intervenci6 en vagues ; ben
al contrari : una actuació freqüent per a pacificar
i resoldre en justicia i en pau tots els incidents que
sorgien al costat seu. Fou anomenat rnembre d'una
comissió mixta interior de la fábrica.
Vaig a copiar l'interessant parágraf. «El seu sen
tit servicial, la seva iniciativa i la seva competén
ciá el van designar a l'atenci6 deis seus patrons. Va
ésser invitat a formar part d'una comissió mixta,
cada mes. Acceptá, i defensá amb tanta justicia com
ardor la causa deis uns i deis altres. Tenia el llen
guatge ciar i franc. Proposava ardidament les so
lucions que creia legitimes i oportunes. «Tu no tens
el drit de fer aixd», declarava a un. «Caldria fer
aixd o alió», responia als qui el consultaven. Va
intervenir meritóriament en alguns conflictes. «No
conec cap altre obren
deja un dels que el tracta
ven
que fos més que eh defensor de la justicia,
i respectu6s deis seus patrons. Sabia defensar la
seva reputació i els seus interessos. Peró no tenia
pas menys franquesa a defensar els seus camarades»•
«L'aprecio
deja un altre, i aix6 que no era amic
perqul
diu sempre la veritat, mal que pesi»•
seu
Dimití el seu cárrec en aquesta comissió, perqué
algú va insinuar, amb injustícia notória i amb c011
tradicei6 amb els testimonis anotats, que no era
meus

la caritat

—

--

—
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Casa centenária TRULLS
Fundada l'any
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Destillerla de productes vegetals 1 aromátics
Aiguanaf ( d'azahar) totes
les nitres aigiles florals,
aigties de colónia, violeta,
quina (de riqufssims per
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ilnparcial en els seus judicis. Peró, bo i dimitit,
aquella imputació gratuita quedá del tot esvaida,
perqué ádhuc en privat continuá essent conseller
árbitre de les qüestions que li eren sotmeses i con
sultades. I així com no consta que prengués part

está hom, en el fons, obligat a pregar
per als que estima, per aquells el bé deis

quals
i la correcció, si erren
está vinculat amb
el bé nostre i deis nostres germans ? Quin horitzó,
—

—

L.

de

Sant
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sermó !»
Un accident del treball u produí la malaltia llar
ga, dolorosa i fatal que enriquí amb nous mérits

aquella santificada existéncia. Havent relliscat prop
del seu teler, caigué amb el pes del seu cos contra
un angle d'aquella máquina, i s'enfonsá unes
cos
telles. Se li derivá, d'aquí, una greu afecci6 bron
quial, la qual u ocasioná un tumor a la larinx, tan
greu, que féu necessária la traqueotomia, i quedá
privat de l'U de la paraula. Havia d'expressar-se
per escrit, mitjançant un paper o una pissarra. La
frase que més sovint es complaia a escriure era la
seva jaculatória estimada : «Alabat sigui Jesucrist
per sempre». En aquesta darrera malaltia, moltíssi
mes persones el visitaren, i, entre elles, els seus pa

trons, als quals estigué particularment agrait. Zs
sent home d'acció católica distingit, i famós pel seu
zel apostólic i per la seva vida notabilíssima de pie
tat, moltes personalitats eclesiástiques s'interessaren
per eh, i Monsenyor Delamare, arquebisbe de Cam
brai, li enviá un reliquiari contenint un floc de
cabells d'aquell mateix patró de santa vida, de qui
hem parlat suara, que fou company d'exercicis del
$ant obrer, Filibert Vrau. L'aplicació de la reliquia
d'un patró sant, en la malaltia d'un obrer també
sant, és quelcom digne de meditar, per tal de treu
re'n fértils conseqüéncies...
Voltat de la seva família, després d'haver escrit
edificants paraules de comiat i de confiança en Déu,
morí reclinant la testa damunt l'espatlla d'una seva
reposa en el cementiri d'Armen
l'han conegut i venerat van en
pelegrinació a encomanar-se a la seva intercessió
davant de Déu». «Tant de bo
termina l'autor de
tant de bo que el seu exemple sus
la biografia
citi generacions d'obrers que se li assemblin !»
«Ara el seu
tiéres. Allí els

cos

qui

—

Quatre filles seves eren religioses, i el seu únic
fill bar6 era sacerdot. La resposta que havia donat a
aquest fill seu quan u manifestá la seva vocació ecle
siástica, resumeix el seu esperit de zel fervorós : ((Si
Déu et demana que siguis capellá, fill meu, que sigui
a condici6 d'ésser un sant». Al mateix fill, de joyo,
li havia fet una allieonadora pregunta, que també re
trata la seva ánima. Com si fos un exercici de ca
tecisme, u preguntá quina virtut era més, grata a
Déu, i en contestar-li el seu fill: l'obediéncia, li re
plicá el seu pare : «Jo la virtut que prefereixo és

l'amor, perqué encara que Déu no hagués manat
res, jo tot ho faria per eh, i l'estimaria ádhuc si eh
no

hagués ordenat estimar-lo».

Una fe
i

(I)

1.4

Aquest agermanament deis seus companys obrers
seus superiors patrons en l'oració al qui és
Obrer i Patró en una Persona, l'havia aprés práctica
ment en els exercicis espirituals. Una vegada tingué
de company el gran patró católic Filibert Vrau,
de santa memória, al qual dedicarem precisament
un deis articles próxims. Dels exercicis espirituals
n'era, com he dit, un zelós propagandista. «Era un
apóstol, una flama, un entrenador envers el bé» ;
digné d'ell un testimoni. Esdevingué un recluta
dor obligat deis recessos. «La seva visió, va dir un
exercitant, era per a nosaltres un sermó, i quin

Per

Déu

A

i deis

cificador i equitatiu.
La seva actuació com a propagandista católic
social i com a apóstol pel bé de les animes, omple
dens capítol de la seva vida. Era l'apóstol obrer
típic, que escomet els allunyats, cerca conversa, re
cerca controvérsies, busca afany6s Povella perduda

tiana! ?No

I

i fecunda!

en canvi, registra la biografia 9ue va
apaivagar-ne alguna amb el seu consell amatent, pa

a

C

aquest tresor de pregáries de l'obrer cristiá, quina
riquesa espiritual, quina font espiritual d'aigua viva

en cap vaga,

a tornar-la al ramat. Les conversions que obra
la propaganda indeficient, obstinada, d'aquest obrer
de Déu, foren nombroses. Una de les seves armes
era la bona Premsa. Una dada donará idea més que
els encomis, i és que després de les seves campanyes
personals, casa per casa, La Croix tenia en aquell
nucli indutrial 1.600 abonats, i les altres publica
cions de la Bonne Presse cresqueren prodigiosament
en nombre de lectors.
Altre deis seus mitjans d'apostolat fou el recés
espiritual i els exercicis tancats, i també les pele
grinacions a Roma i a Lourdes. 1VIés d'una vegada,
havent fet estalvis per a pagar-se el viatge, regala
va el bitllet a un company per tal que se'n gaudís
i en tregués fruit. Les seves caritats, i almoines erén
freqüentíssimes, sobretot a favor de companys ne
cessitats i malalts. Era un home servicial i inflamat
de la doble misericórdia, temporal i espiritual, i
s'ajudava d'aquella per a l'eficácia d'aquesta ; era
la seva finalitat la salvació d'ánimes, i un admira
dor li doná el títol d'«ánima conquistadora».
En la regla de vida d'uns exercicis espirituals,
començada amb la invocació freqüentíssima seva
Alabat sigui Jesucrist $r sempre, es traba la se
güent dedicació del treball quotidiá, veritablement
digna d'apendre i d'imitar, almenys en la intenció
en l'esperit. «Arribat al treball, faig el senyal de
la Creu i clic: «Déu meu, tot el treball d'aquesta
Jornada és per al vostre amor, per a la salvació de
tots els obrers d'aquesta fábrica, i en particular per
a les autoritats, per
a aquells que em persegueixen,
que m'insulten o m'han insultat, per a totes les po
bretes ánimes del Purgatori. Jo ho resumeixo tot
en aquesta paraula : Tot per a la glória de Déu».
commovedora aquesta oració per als obrers d'a
questa fábrica, i també per les autoritats, és a dir,
Per als patrons, aixó és, per a la casa industrial, la
Vida i plenitud de la qual está lligada amb el pa i la
subsisténcia de tots. Sembla aixó últim un ressó de
l'epístola de Sant Pere, en la litúrgia d'avui, ter
cera dominica després de Pasqua : «Omnes hono
fraternitatem diligite, Deum timete, regem
honorificate; servi subditi estote in omni timare do
minis, non tanium bonis et modestis sed etiam dys
colis...» (r), consells que són el fonament de granet,
la roca viva per a sustentar l'edifici de l'ordre so
cial cristiá.
L'oració pels companys obrers, l'oraci6 pel pa
trá ; quin sentit més admirable de caritat, y en cer
ta manera, si aixf es pot dir, de resPonsabilitat cris

0

expandit

moderna,

un tal amor, nascut, crescut
el medi advers i repropi d'una fábrica
d'un gran establiment tlxtil, són un

semblant,

en
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cert i evident que les virtuts cristianes, por
tádes a un grau altíssim de perfecció, són compati
bles amb la vida obrera. La redempci6 ha de venir
per aquest camí. Un obrer sant, com en els dos ca
sos de Matt Talbot i de Francois Van der Meersch,
que hem referit, i altres que referirem, per si sol,
amb la seva presencia, amb la seva existencia, des
trueix i tira per terra tota la dialéctica marxista i
revolucionária bastida sobre el materialisme deses
perat. Es tracta, dones, de multiplicar els fruits de
santedat en la vida del treball, i, per tant, de pro
pagar, escampar, fer conéixer i germinar les llavors
que ja han estat sembrades.
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Les doctrines salvadores
J. CIVER.A

PER

I

SORMANI

Si les passions segueixen desbridant-se, vindrá
dia que els homes espirituals s'allunyaran del
traüt de les grans ciutats, per a cercar la pau i el
silenci de les rnuntanyes. Sempre hi ha hagut homes
anormals que no han volgut escoltar la ven del seny
i de la raó ; peró la follia mai no havia estat col
lectiva. En la nostra época, les masses i les multi
tuds han perdut la raó.
un

Fullegeu

la

Premsa,

i

veureu

quins

articles 111('s

violents es publiquen. Els articulistes que han esde
vingut folls volen que el poble particípi també de
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les doc
trines mes extravagants i dissolvents que han inveu
tat els homes per a conduir la humanitat pel camí
de la violencia i de l'error. Si assistiu als mítings de
carácter social i polític, sentireu dir, amb una gran

Les activitats
d'Acció Social Popular

naturalitat, les monstruositats mes esgarrifoses. S'en
tint parlar els oradors, us preguntareu si sán homes
normals els qui parlen, o be malalts que s'han eva

Festa del Treball.

—

Entre les conferencies pre

paratóries d'aquesta festa, organitzades

per la jun
foren confiades la
del dimecres, dia 29 d'abril, al Centre de Sant Pere
Apóstol, al nostre Vice-President senyor Josep Ma
ría *Gich, qui tractá el tema Assegurances socials;
i la del dia 30, al local de la Unió de Dependents
d'Acció Social Popular, al directiu de la mateixa
Unió de Dependents senyor Josep Morta Muntanya,
el qual parlá deis Deures deis obrers.
El dia de la. Festa del Treball, al dornicili de la
Unió Católica d'Oficinistes, parlá el senyor Joaquirn
Maria de Nadal, també Vice-President d'Acció So
cial Popular, sobre el tema l'encis d'una maledicció,
L'amistat que ens uneix amb els conferenciants
ens priva de lloar com
es mereixen les respectives
aportacions a la D'esta cristiana del Treball. No ens
estarem, peró, de dir que tots ells deixaren altament
satisfeta la nombrosa conourréncia que acudí a es
coltar-los, i veieren prerniats llurs esforeos amb no
drits i entusiastes aplaudiments.
Nota.
Preguem a totes les Delegacions, Orga.
nisrnes, Unions Estamentals i Entitats adherides,
que vulguin donar-nos compte de llurs activitats,
per tal de ressenyar-les a CATALUNVA SOCIAL.
ta

Diocesana d'Acció

Católica,

—

Ajornament de la Setmana Social del 1936.
La
Setrnana Social d'enguany, que s'havia de celebrar,
aquest mes de maig, a Valladolid, ha estat adia
da per a més avant.
desig de la Cornissió per
manent que se celcbri dintre d'aquest any ; i es
fan gestions per a fi xar la localitat i la data de la
—

celebrad&

llur follia. Sán

exposades

amb gran

cruesa

clit d'un manicomi. En totes les manifestacions ue
la vida, sentireu vibrar els clarins de l'estridencia.
lš endebades que demaneu que els homes s'expres
sin amb seny i moderaci6.
Certament que passará aquesta follia ; per() els
qui sentim aquesta cridória eixordadora no poden1
viure tranquils. Per a 'cercar la pan cobéjada, hem
de recollir-nos dins del nostre esperit. Els qui criden
i gesticulen no es donen compte que tot passa, cli
la vida. S'extingiran els crits, i subsistiran les doc
trines que ara semblen passatgeres i transitóries. La
veritat és eterna, i l'error és passatger. De vegades
s'escampen les aigües d'un riu i donen la sensació
d'una forea abassegadora ; peró quan la fúria que
les elaipenyia ha passat, tornen novament a escolar"
se damunt els códols.
De moment s'imposen els homes vulgars i gro
llers ; peró a poc a poc la intelligéncia`els va arre
conant. Es impossible sostenir-se quan no existeix
una base sólida. Deixeu que gesticulin i cridin els
houles grollers, perque a la curta o a la Ilarga
posará l'aristocracia de l'esperit i de la intelligéncia.
Rússia, en pocs anys, ha evolucionat rápidament.
lis homes inte•ligents van imposantrse, i els qui ha
vien eixit de les turbes caótiques, tornen novament
a catire dins l'abisme de la indiferb.cia i de l'oblit.
A Rússia
les modes dels pobles d'Europa,
que són nomenats despectivament burgesos, i les
revistes que finicament s'ocupaven de l'expandi
ment de les doctrines comunistes, publiquen articles
en els quals hom fa l'elogi de la poesia i la bellesa•
.

s'impos'en

aquesta evoluciá? Que l'home porta
dintre el pit una ánima inmortal, i aquesta ánima,
feta de Ilum, mai no es resignará a romandre dios
de les tenehres. Perden el temps els qUi es pi-6130501

Qué

significa,
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encadenar l'esperit. Si fossin destruits els temples
1
perseguits els sacerdots, l'home espiritual es reco

Iliria
la pan del santuari de la seva ánima.
L'home contemporani dóna la sensació que no
sap on va. Es troba perdut en mig del camí de la
Vida. Tots els fets desagradables que es registren
avui són deguts a la manca d'orientació dels ele
ments dirigents. Han esmerçat totes llurs energies a
destruir l'obra dels qui ens anomenen adversaris, i
no han sabut
construir. F‹s molt fácil enderrocar un
edifici. El que costa és collocar les pedres unes da
munt de les altres, i construir un nou editici. Els
liomes que exerceixen una gran influéncia damunt
les masses han intentat bandejar la moral
cristiana.
Cal reconéixer que han aconseguit bandejar-la d'un
sector important de la societat. Qué han donat, al
Poble, en substitució de la moral cristiana ? No res.

No han pogut substituir-la, perqué

no es

pot subs

tituir. Segurament els sistemes de locomoció aniran
evolucionant a través del temps, peró no creiem que
mai

ningú aconsegueixi inventar

un

vehicle

sense

direcció. De qué serviria un vehicle que fos rápid
cotn la nurn, si no fos possible dominar-lo i diri
gir-lo? Les masses constitueixen, avui, una maqui
nária

enorme, el funcionament de la qual és per
no tenen direcció.
Quan can un régim, pot ésser substituit per un
altre, perqué no hi ha cap forma de govern que sia
consubstancial amb la vida dels pobles ; per() quan

torbador i ineficaç, perqué

abolim

unes lleis, aquestes
11er unes altres, perqué és

han d'ésser substituides

imposáible

que

un

poble

l'Iglú subsistir sense llei i sense autoritat. Ara han
estat abolides manes coses que no tenen ni poden
tenir un substitutiu. L'home creient sap fins on pot
arribar, perqué té una idea ben clara del que es lícit
i del que no ho
és ; peró el qui no creu, no troba
límits ni barreres a les seves ambicions. Per qué ens

ha

d'estranyar, dones,

que hi

hagi

tanta de gent que

Carnet enormitats, si llurs dirigents els han ofegat
la ven de la consciéncia ? s endebades que els go
vernats s'esforcin a evitar que les turbes cometin
arropells, perqué llurs passions no tenen cap limita.?iá, no saben el mal que fan els qui combaten la redgió. No solament maten l'espiritualitat deis indivi
chis, sinó que també van contra la societat, perqué
aquesta no pot funcionar normalment si l'aparten
deis principis básics del cristianisme. Si es va accen
tuant el materialisme que s'estén per tota la terra,
arribará un dia que ádhuc els honres que hauran
Perdut el sentit de la responsabilitat es contemplaran
amb repugnancia. L'home no ha nascut per a re
bolear-se dins del llot, sinó per a estendre les ales de
Pesperit dins de la llum. Si no fóssim altra cosa que

S

I

caminl que
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mellen

al

progrés

i

a

la pan.

Subscrívíu-vos a CATALUNYA SOCIAL
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Auto-Electricidad
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TAPISSERIES

L

un grapat d'argila i un manyoc
de nervis, ens plau
ria terrejar ; perd com que tots tenim una ánima
que ha sortit de les mans creadores de Déu, ens
allunyem de la pols de la terra i cerquem la num.
Adhue l'home més materialitzat, isent un
desig
d'alliberar-se del llot on está submergit. Si de ve
gades no aconsegueix aquest alliberament, és per
qué l'argila del cos ha esdevingut tan feixuga, que
no pot obrir les ales de
l'esperit.
Si volem, dones, que les turbes desenfrenades no
cometin atropells, els hem de desvetllár els senti
ments nobilíssims que dormen dins de l'ánima em
bolcallada de tenebres. Haudem d'actuar com els
nostres germans d'aquells temps que les tribus bár
bares del nord van fer trontollar l'imperi de Roma.
El cristianisme vi salvar la civilització. Ara tarribé
hem de salvar la civilització cristiana, que pretenen
bandejar els qui voldrien que s'extingís del eor de
l'home la flama de la fe.
Per desbridat que sia el sectarisme deis. qui Va
len donar una llançada de mort al catolicisme, tin
gueu la seguretat que vindrh un dia que la humani
tat es donará compte que és impossible viure sense
Déu. Si el sol és l'astre de la vida material, Jesús és
l'astre de la vida espiritual. t< s impossible prescindir
de Jesús. Us que viurien les plantes, si no caigués
l'aigua del cel ? Floririen els rosers, si la llum vivi
ficant del sol no caigués a dolls damunt de la terra ?
Tampoc no podria viure la nostra ánima, si no pe
netrés dintre seu la llum de Jesucrist. Feu penetrar
aquesta Ilum dins de l'ánima deis homes que criden
i gesticulen i porten una flama destructora a la má,
i veureu com a poc a poc s'aniran amorosint i l'odi
s'extingirá dels llurs cors.
No aturarem aquésta allau enfellonida, amb lleis
restrictives, sinó predicant les veritats cristianes.
Quan els pobles caiguin sota la fúria deis dernagogs
i deis. sectaris, damunt de les runes fumejants ven
rem
brillar la bandera fúlgida del cristianisme.
Aquesta bandera tornará a concluir la humarritat pels
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Perfil setmanal

La Batalla per l'Escola
PER

GASTON GERARD

El «Perfil setmanal» que sota el mateix títol
d'avui es publicava en aquestes Pagines, en l'edició
del nostre setmanari de 18 d'abril Passat, ha meres
cut, per part d'un lector andnim, un oportuníssim
comentan. És un comentan i que completa el Pensa
ment de l'articulista i destaca un asPecte de la ba
talla per l'escota d'un interls veritable.
No tot está perdut en l'escota oficial, ve a dir el
ndstre comunicant. Encara hi ha molts mestres ca
tolics, gracies a Déu, i n'hi Podria haver molts més,
si en el nostre camp hi hagués un pensament global
en un Punt de tanta transcendbncia. I té raó el nos
?re comunicant. I considerem tan encertat el seu
punt de vista, que el volem deixar ex posar al mateix
comentador; per aixb inserim sencera la seva comu
nicació, que diu així:
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O

S

CI
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imposa —, un ilustre coneixedor del seu deure, ?ro
hará prou indepenclIncia i llibertat Per a formar
cristianament el con deis seus alumnes i collaborar
en l'obra cristianitzadora del Sacerdot i deis pares
I

l'exemPle?

»No vull fer literatura, ni en sabria encara qn(
volgués. Apunto, només, les idees.
»En les Normals, Instituts i Universitats, l'ac
tuació pot ésser molt més eficaç per adreçar-se, ea
balment, als que han d'ésser desPrés els oracles cli
les generacions futures.
*

lbs,

*

*

»Com actuar? Aixd millor poden saber-ho vos
que estudien de preferbncia les qüestions so

cials. Permeti'm, no obstant, apuntar alguns es
bossos.
»A) Relacionar o associar, d'alguna manera,
millor tal volta sota un pretext merament cultural,
artístic o professional, els mestres católics. Aixb els
permetria trobar un ajut en les hores de defallimeni
i una orientació en els dubtes que els han de sorgir
en la delicada situació en qub es desenrotlla avui la
llur a.ctivitat.
»El mateix

«Sr. Gaston Gerard.

Barcelona.
«Molt senyor meu: He llegit amb complaença el
«Perfil setmanal» La batalla per l'escola, i em
tindria per molt honrat de Poder signar qualsevulla
deis seus apartats.
»Malgrat aixd, crec que, en l'enumeració de les
«direccions que ha de prendre la nostra acció en or
dre al problema escolar, en el sentit pedagdgic», vo
luntariament o involuntaria, n'ha negligit una, se
gons el meu parer, de fácil i immeddata execució.
»Li zescric aquestes ratlles, no amb ganes d'en
taular una pollmica, sinó amb desig de suggerir-li
una idea que jo no tinc capacitat ni mitjans de Tea
litzar, amb l'esperança que vostb, cas de creure-la
encertada, trobará la manera de fer-la eficap.
»Aquesta «dir,ecció», que podria condensar-se en
la fórmula: «Aprofitament de l'Escola de l'Estat en
pro de la causa católica», es basa en dos principis,
millor tal volta, dos fets, que no cree necessitin de
seu

mostració.
»I. El laicisme de l'Escola depén, en gran part,
del lakisme del mestre.
»II. Un bou nombre deis mestres d'ensenya
ment priman, deis professors de Normals i deis ca
tedrátics d'Universitats i d'Instituts s6n, grácies a
Déu, católics i ádhue fervents católics.
»Doncs bé. S'han de deixar perdre aquests va
lors reals que té encara el Catolicisme dins el Ma
gisteri espanyolf S'han de deixar malmetre les pos
sibilitats d'infiltrar-n'hi de noves?
»Molt bé que s'organitzi l'Escota confessional i
l'Escota parroquial, i que es lluiti per assolir el re
coneixement efectiu deis drets deis pares catdlics a
l'Escota; perb que no es menysprd la labor deis
mestres catblics que avui treballen en les escotes de
l'Estat i que no es negligeixi de vetllar sobre els
nous mestres que en les Normals i els Instituts s'es

forjant.
»Que una escota no és sectaria pel sol Jet d'ésser
governamentalment laica, i que, malgrat l'absbncia
del Sant-Crist i la prohibició de l'ensenyament de
la Doctrina— per satanica que sigui la llei que les
tan

Y

,

podria intentar-se amb els catedratics
d'Universitats i Instituts.
Un afer delicat, perillós, perb necessari i fac-

e.)
tibl»B)
tólics

Treballar per la formaci6

de'

mestres

ca

»a) Creant beques,
joves
quals es

o

»b)

que s'adjudicarien a nens
de cases catbliques i per la formació deis
vetllaria durant tota la carrera.
Creant, al costal de cada Normal i Univer

pensi6, pupilatge, o casa Per l'estil, on,
quantitat ínfima o Ératuitament s'alimen
tévi es dirigís els joves estudiants. Aquestes cases
haurien d'estar regides Per religiosos o Persones de
tata confiança,, sota la immediata dependbncia de
la Junta Diocesana d'Acció Catblica.
»Els mestres aix( obtinguts:
»a) serien retribu'its pel mateix Estat;
»b) exercirien llur ministeri sobre una munio
d'infants als quals els llurs pares no permetran mai
l'assistbncia a una escota catblica;
»c) impedirien que ocuPessin aquells llocs al
tres tants mestres sectaris; i
»d) suplirien l'escota parroquial en molts po
bles i llogarrets on no hi lutura jamai altra escala.
sitat,
Per

una

una

que la nacional.
»No vull molestar-lo més. Perdoni la gosadia,
si ?roba alguna idea caPaç d'ésser pro fitosa,
i desenrottli-la,, per Déu i per la Patria.
»Se'n tindrd per molt sortós El seu afectíssini
i s. s.,
Job Aca.»
*

*

*

Per a cloure el Perfil setmanal d'avui, nonas
hem de destacar que, per la nostra part, ha estai
ben involuntaria l'exclusió d'un tema tan imP01.tant; i no pas Perqub el mateix no ens mereixi Va'
tenció deguda, sinó perqul són tan ampies els tel'
mes del Problema, que no tots es Poden tractar
un. sol dia. Avui, perb, l'ha tractat el nostre andnim
amic
podem dar-li aquest títol?
i ho ha 161
mestrivolament, Li agrdim.
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La lluita de l'ateisme rus.
Monsenyor Her
bisbe titular d'Ilion i encarregat per Pius XI
deis afers russos que tenen relació amb l'Església
Católica, ha donat una série de conferéncies, a Lon
dres i a Zuric, per, tal de fer conéixer el veritable
estat de persecució religiosa a Rússia.
Conta aquest prelat que la primera vegada que
va anar a Rússia hi havia en aquell país solament
42 esglésies obertes. Si un es vol explicar la situa
ció religiosa actual de Rússia, cal saber que en l'é
Poca de la Rússia zarista tot rus havia de per,tányer
a
l'església ortodoxa. El domini de l'Estat recia
/nava també el domini sobre les consciéncies. Amb
tot, hi havia a Rússia, abans de la guerra, a la ratlla
de tres milions de católics, tots ells establerts en les
regions de la frontera. Els protestants i els jueus
eren més pocs.
—

massa més
me

comprehensible
prendre peu

cosa

va

que el moviment dels
entre els ortodoxos, la

important de la població. El materialis
que nega l'existéncia de l'ánima, la

integral,

eonciéncia humana i tota distinció entre el bé i el
seva entrada triomfal. Formalment,
la constitució russa reconeix la llibertat de
reli
gions ; prácticament, emperó, proclama la llibertat
sense barreres de l'ateisme. La llibertat religiosa
eonsisteix en qué l'individu que té valentia de prac
ticar la seva religió ho pot fer en ço que externa
ment li és permés. Tota propaganda religiosa, aixó
tota mena d'instrucció religiosa o de proselitisme
religiós, és estretament prohibida, mentre la propa
ganda antireligiosa no sois és permesa, sinó que
oficialment és desitjada i secundada. El procés del
1923 contra el bisbe Cieplak, que fou executat, i
els seus 15 companys sacerdots, és una prova clara
de que tota propaganda religiosa és considerada com
enemiga de l'Estat i acusada de traició.
Durant els darrers anys, degut a la mala impres
siO que les execucions produien a l'estranger, de
gudes a la propaganda religiosa, es dóna singular
Preferéncia a les deportacions, les quals són la cau
sa segura de
la mort, dintre poques setmanes, deis
sacerdots o deis seglars que les han de sofrir. Fins
és amenaçat amb la deportació aquell qui, per raó
del seu comportament, no participa en la lluita an
tireligiosa. Aixó succeeix, per exemple, al que en
senya alguna oració als seus infants, cosa que fá
elltnent se sap amb el preguntar-ho a aquests éssers

mal, féu aquí la

o

-

Unes
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Demés, els soviets, que gaudeixen del
poder, disposen per a combatre la religió d'un mitjá
,molt eficaç, que és el terror social i económic. El
qui no abjura de la Religi6 i no es vol comprometre
per escrit a ésser un ateista militant, perd la seva
casa i la seva collocació ; tota vegada que per a fruir
d'una i altra cosa cal un permís de l'Estat.
Els nois de les escoles s6n indias i obligats a
entrar als «Besboschniki», lligues ateistes de joven

bigny,

Bs

1,

innocents.

Moviment Social

sense Déu

OCIA

tut i deuen formar un cercle ateista en la seva classe.
En els pobles s'obliga els pagesos a entrar en els
«Sowkos», que són també rabiosament ateistes ; al
trament, no reben els mitjans de producció indispen
sables per a no quedar arrulnats. En els pobles es
fixa un dia, durant el qual els pagesos han d'abju
rar solemnement de les seves creences ; el qui no vol
prendre part en aquesta cerimónia, perilla d'ésser
deportat, o de morir de fam. El fi que es proposen
els soviets és l'apostasia de les masses, que no ha
estat esmenat fins ara, i que externament sembla
que ha estat aconseguit. Els soviets ni toleren un
sacerdot per un mili6 de cristians ; de cada 40 es
glésies, n'hi ha una d'oberta ; les altres o són des
truides, o utilitzades per a altres menesters sempre

impropis.

La situaci6 de l'Església católica a Rússia es de
duirá per les dades següents : En tota la Rússia asiá
tica hi ha un sol sacerdot católic, un sol a Ucrania,
que ja és vell i cec. A Kiew i a Odesa no hi havia
un sol sacerdot católic. La situació és una mica mi
llor a Moscou i a Petrograd, en atenció als estran
gers que hi van de viatge. Aquí solament hi ha un
sol sacerdot católic, quan abans n'hi havia 40. Amb
tot, les esglésies obertes s'omplen de gom a gom ;
hi van tots aquells que, per Déu, estan disposats a
perdre-ho tot i aquells que res no tenen per perdre.
emocionant la descripció que fa Monsenyor
de Herbigny de la vida deis condemnats a treballs
forçats, vertaders mártirs del Cristianisme. Quan
entre ells es troba algun sacerdot, els sants misteris
són celebrats amb grans dificultats, i encara més di
ficultosament són administrats els Sants Sagraments.
No poques vegades es fa amb l'auxili d'infants,
també condemnats, entre els quals es compten molts
herois semblants a Sant Tarsici. En els darrers temps
treballs forçats més rigoro
es vigilen els indrets de
sament, i l'administració deis Sagraments, fins i tot
la forma

en

aígües excepcíonals

í per les

primitiva,

es

fa

impossible.

Monsenyor de Herbigny acaba les seves confe
réncies amb una crida a la Cristiandat d'Europa de
voler escarmentar en l'experiéncia de Rússia i de

famoses

seves

seva composich5
propíetats terapautiques

per la
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voler transmetre consol i fortalesa als infeliços cris
tians russos, obligats a l'apostasia, per mitjá" d'ora
cions i comunions supletóries per ells. Aquests exer

A

S

O,C

tants noms tan destacats
mil Geis i, que en els

A

I

com Miguel Melendres, Ca
Jocs Florals d'enguany, té

singular manifestació amb els noms del dilec
tíssim Felip Graugés ; del dolcíssim Sebastiá Sán
chez Juan, poeta d'una sensibilitat extraordinaria,
com són poetes de gran volada Mossén Jacint Costa
i J. Ros.
Aquesta revilta refusa per principi la publicació
de poesies de tota mena ; avui, emperó, fa una ex
cepció : vol honrar-se reproduint la composició pre
miada amb la flor natural, priginal de Felip Grau
gés, cant admirable de la vida pagesa, ric d'imat
geria i de léxic :
una

cicis supletoris puguin tenir l'eficácia d'auxiliar els
desgraciats cristians de Rússia i intercedir eficaç
ment per millorar la seva situad&

Moviment cultural
Els Jocs Florals.—La Renaixença catalana está
vinculada en els Jocs Florals de Barcelona, que són
el baluard de la tradició catalana. La celebració de
certámens per a premiar les millors composicions li
teráries és tan antiga com la civilització cristiana i
occidental. Sant Asustí ja parla, en les seves Con
fessions, de certámens literaris als quals havia con
corregut. I el Consistori de la Gaia Ciéncia de To
losa, transplantat després a Barcelona, a honor del
qual dictaren la llur «doctrina», llurs tractats de
gramática i poética Pere Vidal, Jaume March, Lluís
d'Aversó, com Segóvia, dicta el seu tractat de poé
tica castellana conegut per Gaia, revisqué, a Barce
lona, grácies a l'activitat d'aquell gran romántic i
patriarca de la tradició catalana que es digné Ma
nuel Milá i Fontanals. 1.4 trilogía de Fe, Pátria i
Amor, que cada any, en venir la primavera, els
poetes desgranen en la bella festa deis Jocs Florals,
és un dels factors que més ha contribu'it a mantenir'
vius els sentiments de Fe i de Pátria en el nostre

GEÓRGICA TARDORAL,
aRecubans

sub

VIRGII,I.

tegn, Pu
Ig.

e

fagi"

1

Ara

ve el temps del gran repós
i de la pau a les muntanyes ;
el primer fred marcí les flors ;
fan vela de plata les aranyes.

Ara comença enllá del camp
el tomb august de la natura ;
el faig ja té color d'aram
i és el pollanc or que fulgura.
S'han desmaiat els verds gemat's ;
els ramats deixen ja les pletes ;
per les blavbses soiedats
han fugit lluny les orenetes.

poble.
Hi ha hagut literats que han cercat desacreditar
per tots cantons la festa de la poesia catalana, por
tats per rancúnies mal dissimulades. Ha estat un
error deis polítics catalans el consentir que gramá

Es posa neu als alts turons ;
el gel les fulles amenaça ;
baixen ramades de tudons
i arriben vols d'ocells de passa.

tics, desconeixedors de la tradició, dictessin regles
gramaticals en contra de la mateixa i en contra deis
Jocs Florals. Així com en l'época antiga les «Flors
del Gai Saber» i tots els tractadistes de gramática i
de poética posaren els serveis seus als Jocs Florals
de Tolosa i de Barcelona, i en l'época moderna els
hi havien posat Milá i Fontanals i Balani i Jovany,
per no citar més que els sobresortints, fou un error

La boira freda de les nits
deixa la terra assaonada ;
cau la llavor pels camps humits
i, ala lluent, passa l'arada.

el consentir que gent desvinculada de la tradició es
convertís en árbitre de la llengua, la restauració de
la qual ha estat obra deis Jocs Florals.
I en l'ordre literari, malgrat les diatribes dictades
contra els Jocs Florals de Barcelona, cada any po

1.4'aire del viure camperol
porta una dolça melangia :
yola un alegre fumerol
que ve del cor de la masia.

dem assistir a Paparició de nous valors literaris i a
la consagració de noves promocions.
amb vertadera joia que observem com la tra
dició católica deis Jocs Florals no s'interromp, sinó
que els valors literaris nous són poetes profunda
ment creients. I en mig de la confusió d'idees que
capgira el cervell dels catalans, en les regions sere
nes de l'esperit, compareix una nova poesia espiri
tual, amarada de vida cristiana, que té per represen

I s'ouen cants de traginers ;
del vi novell el cup s'aroma ;
el gra daurat omple els graners ;
les cambres fan olor de poma.

Pengen garlandes de

moresc

les eixides i façanes ;
el vell rebost guarda de fresc
Tes confitures casolaiies.
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Si la tardor daura els camins,
áltars barrocs torna les serres ;
l'abella deixa els romanins,
perd la mel coya a les gerres.

En alguns paisos, la parrdquia, o la junta d'obra,
s'encarrega de la dotació dé la casa parroquial, .de

Ara és el temps que el bosc somriu
amb transparéncies cristallines ;
hi ha flotons d'arbres d'un to viu
que semblen toies gegantines.

dispensable a l'hivern. Si el sacerdot está lliure de
la preocupad() de parar-se, perqué sap que la parró
quia on anirá está equipada de tot, es lliura de l'ob
sessió de fer uns estalvis que moltes vegades, el con
verteixen en home gasiu.
Demés, el sacerdot, per raó de la carrera que té
i pel magisteri 'que exerceix, ha de poder tenir la
seva biblioteca, ha de poder sostenir
les seves revis
tes i periddics d'informació. Quina llástima fa, el

tots els atuells i robes que es necessiten. Els catdlics
es fan un deure de tenir per al seu
rector una casa
decent i un mobiliari conforme, i la calefacció

in

Fas grans desmais posen encar
en el paisatge més bellesa
;
l'amor encén dintre la llar
una

litúrgia

pagesa.

trobar-se .amb

parrdquies

Ara com mai, es fa vivent
l'encís d'una égloga enyorada ;
els grans incendis del ponent ;
l'esquellerinc d'una ramada.

tita
deis

I enllá deis camps, el fressejar
difús deis bous i de les relles;
i el toc de l'Angelus llunyá
que yola a ran de les estrelles.

ésser sal de la terra.

Ara és el temps, que frisa el
per la tendresa d'un
i apar que vibri el ressd d'or
de l'arpa dolça de Virg-ili.

cor

La miséria de la clerecia.
La clerecia espanyo
Pateix miséria ; no té, en moltes diácesis, ni els
elements indispensables per a la vida material. Quan
en totes
les classes socials hi ha hagut una ascensió
Cap al benestar, és trist veure la clerecia d'Espanya
desPosseida dels recursos indispensables per a viutc.
decorosament. Hi havia, anys enrera, ejui sostenja
que la clerecia havia d'ésser pobra i indigent, per
que seria més obedient. Aquest
error ha portat tut.a
davallada en la vida social de la clerecia que ha
estat de funestes conseqüéncies.
,

—

Primeramént,

?rança
i

quan

a

Alemanya,

a

Holanda,

a

els fills de la noblesa, 'dels bornes de carrera
de la classe mitjana van al Seminari per
a ésser
sacerdots, a Espanya se'ls ha allunyat de la clerecia
secular, entre altres motius, per la falta del mínim
de benestar material que tothom té dret sa reclamar.
Si, Per altra banda, un corre per petits pobles de la
ruralia, es troba amb les cases pOrroquials abando
11.,des, lletges i repulsives, sense niobiliari i sense
el
mínirn de confort que té dret a reclamar tota per

scula civilitzada.
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on no

sols

no

hi ha la pe

biblioteca parroquial destinada a la illustració
fidels, sitió que ni el sacerdot té els llibres in
dispensables per a consultar alld que ha de resoldre.
El sacerdot ha de dedicar, cada dia, hores llargues a
l'estudi i a les bones lectures ; solament així podrá

Vida Católica

,

C

Per altra banda, cal convéncer els nostres cató
lics que no poden ésser gasius. Havia, el que escriu
aixd, viscut algunes anyades en una regió protestant
on els catdlics eren en ínfima minoria ;
amb tot, els
rectors d'aquesta «diáspora» vivien amb confort, bé ;
podien fer cada estiu les seves vacances i atendre bé
les llurs necessitats. Emperd els catdlics eren gene
rosos: no anaven mai a l'església que no fessin
ca
ritat, i fins els, pares posaven a les mans deis infants
un petit diner, cada vegada que els duien
al temple,
perqué, de petits, aprenguessin a contribuir al sos
teniment del culte i de la clerecia.
L'eminent sacerdot i escriptor Manuel Grana
acaba de publicar en El Debate del 29 d'abril un in
teressant article sobre «El Clero pobre», que repro
duIm a continuació, perqué els nostres lectors i totes
les famílies catdliques acullin i posin en «práctica la
interessant iniciativa :

«La Confederación de Mujeres Católicas de Es
pana ya a empezar una cruzada en favor del clero
pobre. En la Semana pro Seminario, celebrada en
Toledo el ano anterior, los sacerdotes allí reunidos

quisieron» acordarse, con ejemplar desinterés,
pobre, sino de los seminaristas pobres. Pero
no faltaron voces de seglares que entendían ser gran
impedimento para el reclutamiento de vocaciones
sacerdotales el porvenir terrible y el estado actual
«no

del clero

Misérrimo de muchos sacerdotes. Entre esas voces
destacóse con acentos de piedad la senora Salas de

Jiménez.
»Por otra parte, cosa que no sospechábamos el
ano pasado, la campana contra el clero, que es siem
pre contra la Iglesia, se ha recrudecido con violencia
inusitada. Ayer, sin ir más lejos, socialistas y comu
nistas proponían en el Parlamento que se despojara
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los sacerdotes de las miserables pesetas, en algu
céntimos, que los Gobiernos anteriores
les habían concedido. Es probable que desaparezcan
con los presupuestos nuevos. De modo que el porve
nir del sacerdote se ha hecho mucho más terrible ; el
estado actual cada día empeora.
»? Puede haber aspirantes al sacerdocio?, se pre
guntan espantadas las Mujeres Católicas. Los habrá,
debe haberlos, si la Iglesia ha de subsistir en Espa
na; pero esto supone un gran cambio o reforma en
el comportamiento de los católicos para los sacerdo
tes, empezando por los seminaristas, que son la es
peranza del porvenir.
»A esto se endereza la nueva cruzada. «Muchos
sacerdotes han tenido que buscar su pan, y segura
mente el de sus padres, que en ellos confiaron, en
oficinas, en colegios, y... hasta echando sobre sus
hombros sacos de carga para poder alimentar la
lámpara de su santuario y de su naturaleza sexage
naria.» Lo ha relatado el senor obispo de Oviedo y
lo recuerda a las Juntas diocesanas y a los católicos
la Junta Suprema de la Confederación de Mujeres
Católicas.
»Se comprende la calurosa aprobación y estímulo
que esta campana ha recibido de los prelados. A la
vista tenemos la lista de todos ellos con las palabras
encarecedoras que su celo les ha sugerido. Por tra
tarse de una obra de tanta monta para la vida de la
Iglesia, no podía faltar ese estímulo para la nobilí
sima empresa.
»? Por dónde empezar ? Acudir con un «sacrifi
cio», en auxilio de los sacerdotes pobres.
»A pesar de lo que nos quejamos, todavía el ser
buenos cristianos y tener iglesias y culto y ministros
nos cuesta bien poco. Téngase en cuenta que se ha
levantado en Espana, no ya una herejía, sino una
negación total de la religión, como en Rusia y Mé
jico; que tin poderoso sector de la sociedad espanola
tiende a «exterminar» el ministerio sacerdotal, a fin
de que la fe se extinga en el pueblo espanol. No es,
pues, uno de tantos sacrificios el que debemos hacer
por conservarla, sino un sacrificio «esencial» al que
va anejo el Santo Sacrificio, expiatorio de nuestros
pecados. Sin sacerdote no hay templo, ni altar, ni
sacrificio, ni sacramento, ni vida cristiana.
»Oigamos a la Junta de Mujeres Católicas : «Nos
proponemos interesar a la mujer, para que un día
piense en los sacerdotes y en los Seminarios ; y reste
a los gastos que ha de hacer, ya en el menú de su
casa, ya en su arreglo personal, o en sus diversiones
o en sus caprichos, una parte, para depositarla en
las colectas de las iglesias el día que se senale para
a

nos casos son
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ello». «Lo pedimos a todas las mujeres, que han de
procurarlo de sus maridos, de sus hijos, de sus her
manos; y no sólo nos dirigimos a los favorecidos de
la fortuna, sino a la clase media y a la clase prole
taria; pues todos los que nos llamados católicos te
nemos por igual este altísimo deber de ayudar al
clero».
»La forma más hermosa del sacrificio y la menos
costosa y la más cristiana es «el ayuno». Todos sa
práctica
bemos la enorme importancia social de esta

proporcionaba para los necesitados
los
en diferentes épocas de la Iglesia, Llenos están
respecto.
a
este
Santos Padres de recomendaciones

y los

recursos

que

En Alemania se ha impuesto «el plato único», a fin
de socorrer a los parados. No se trata de eso, aunque
deba servirnos de ejemplo ; pero sí de destinar para
los sacerdotes pobres lo que se ahorra en los ayunos
ya establecidos por la Iglesia. Es «una idea» feliz de
las «Mujeres Católicas». Eso no quiere decir que «un
:
poco de ayuno» haya de omitirse en otras ocasiones

meriendas, cines, golosinas, adornos, perfumes.Son ellas las que proponen estas pequenas privacio

; y por cierto que dan en el blanco. Nosotros no
queremos hacer comentarios. Demasiado saben lo
hasta
que puede ahorrarse en tantas frivolidades, y
nes

alimen
un «menú» sin quitarle nada de su valor
ticio.
»Entienden que se debe empezar ya el 30 de
mayo. Como vigilia de Pentecostés, es día de ayun°
el
y abstinencia. «El ayuno es un ahorro que, según
lucremos
espíritu de la Iglesia, no es para que nos
aauello
no comiendo, sino para que el pobre coma
de que nos hemos privado».
»Ni más ni menos. Con ese espíritu deben ayu
nar los cristianos.
»Después de las injurias, robos, encarcelamien
tos y asesinatos de que están siendo víctimas los
sacerdotes de la católica Espana, esta campana de
las mujeres católicas tiene también un sentido de
reparación, de adhesión y amor al clero espanol.
Hoy más que nunca, fieles y clero deben unirse en
apretado haz para hacer frente a la oleada de !In'
piedad que incendia la iglesia, asalta el convento Y
persigue rabiosamente al ministro de la reli 'A
Así, pues, la cruzada ésta, más que oportuna, e'
necesaria y debida a los que sufren persecución ric>.
la justicia. Quieren ((apagar las luces del clero))'
para ello hay que rebajar y extinguir, si es posible,
al sacerdote. Ellos dicen que la religión «la han
inventado los curas» ; nosotros sabemos que a 10s'
curas los crea la religión, pero a su vez ellos la mal'
tienen y predican y sirven, Ambas cosas encierran
profundas• razones dogmáticas y sociales para que
los fieles no regateen su aportación a esta nueva
cruzada.»
en

,

.>
Cal que ho recordeu

Res estranger

no

semprel

s'ha de

:1

prendre

Conira el DOLOR, tením el
millor remeh Useu sempre

CEREBRINO
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esgotats.
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No perjudica mal!

•:*

per FRANCESC MANDRI
Metge 1 Quetnie Farmacélitic

•:*

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

Entre n's
El nou President de la República.
alires els temes polítics resten de seguida
M'entre hom va cercar el nom de la persona que
ae
via de Passar a ocupar la més alta magistratura
la República, el tema va tenir inter?s; en canvi,
cop determinada aquesta persona, que, segons lotes
les probabilitats, ha d'ésser el senyor 'Manuel 40na, la qüestió ha deixat d'interessar, i encara inte
ressara menys quan
hagi estat feia, CO
—

MANDR1

Preparat

Crónica de la Setmana
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•:*
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haura d'esdevenir diumen

ge, dia so de maig.
Ara passara a primer terme de la política lá crtsi
que ha de produir-se com resultat lagic de la presa
de Possessió del Cap de l'Estat, crisi que és de
ereure restara plantejada immediatament que el nou
Cap es Possessioni del seu cárrec. Cal que el Govern
nou tingui la confiança del President, així com que
rettneixi majoria a les Corts; i tot i havent de re
unir el Govern les mateixes característiques de Pan.
leflor, donada la composició del Con grés, ja no cal
que el nom del cap hawra d'ésser d'un maxim
interU: valdra tant com la quasi conságració d'un
nou Cap del partit d'Esquerra Republicana d'Es
Panya. Sera el senyor Casares Quiroga? Sera, el
senyor Ruiz Funes, catedratic de Dret, a Múrcia?
cliu que el senyor Martínez Barrio restara a la
PresidIncia de les Corts, puix que, donada la seva
derivació del Partit radical, no sembla persona mas
sa grata
als socialistes per a presidir un Govern
que, en definitiva, ha d'estar reforçat pel partit so
cialista si vol tenir majoria a la Cambia.
el Front popular?
Al si del Front popular
ha. corrents d'harmonia, Precisament. Els es
querrans sostenen bé la seva situació, i fins els d'Es
guerra i d'Unió Republicana semblen ben agerma
nats, pel comPte que els té a tots Plegats.
Pera els socialistes augmenten cada dia les seves
que han transcendit a l'exterior ja
d'una manera ferma i decidida i que cap deis pro
40.Ins del mateix Partit no tracta ni d'amagar. Els
—

no

hi

diferncies,
ex

tremistes del socialisme, dirigits per Largo Caba

llero,

tenen ja

un, argan propi a la premsa en Cla
altres, seguint les orientacions dels qui
despectivament
els primsrs nomenen «savis», se sos
tenen en El Socialista. Les poUmiques entre un i
altre argan Periodistic són cada dia més vives, i han
47ribat fins i tot als atacs Personals més verinosos,
con el cas de Ferran de los Ríos, que, havent-se
donat de baixa a la Unió General de Treballadors,
ugons es va dir, i tenint interes a desmentir-ho més
turd
sens dubte de cara a les eleccions de la seva
Candidatura per Granada
va ésser Claridad qui
l'a Publicar el Pro Pi text del «Besalesmans» donant
se de
baixa j reProduint el document per gravat a
les columnes del Periadic.
La gent de Largo Caballero deriven cada dia

ridad;

i els

—

—,

Inés cap a les directrius de Moscú i es troben en
vaits pel comunisme; i els altres resten fidels a la
ideologia d'Amsterdam, si bé la ,mateixa aPareix
"ormement desdibuixada arreu del món; car l'exnlisme que el socialisme ha representat sempre
'ins de tot el món Polític no té res de particular que
ara es vegi decantat
cap al maxim deis extremismes,
sebretot si es té en compte que les instigacions de
?u J. R. S.
S. són cada dia més exigents arreu, da
vant el barratge fortíssim que U representen els fets

g,cvernamentals del centre d'EuroPa
Italia per caPdavanteres.
z

Fins el moment de l'elecció
`ePública sembla que l'escissió

amb

Alemanya

de President de la
socialista ha pogut
"ntenir-se un xic. rs Possible que encara el seu
esclat definitiu es reservi Per a manifestar-se amb
força en el Congrés socialista que s'ha de cebrur el juny vinetit. Pera ja no hi ha ningú que
s'adoni de la necessitat de separar els dos camPs,
que
esPiritualment apareixen ja ben seParats a ho
'es d'ara.

reés

S
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1 quan el socialisme quedi dividit, en quina si
tuació quedara el Front popular com a base i soste
niment de Governs a les Corts? Perqu? no cal obli
dar que totes les branques del socialisme es necessi
ten Per a formar la majoria. I que encara que el
mejor nombre de diputats socialistes es quedés al
costat deis elements moderats, és evident que, comp
tant arnb el concurs deis quinze comunistes i algun
altre solitari obrerista que hi ha a la Cambia, la
majoria hauria de quedar fortament compromesa o
almenys enormement afeblida en la major Part deis
casos.

El

fet de

maxim interls

que

es

Presentara,

cop finida la tasca electoral de President,
será la divisió del socialisme i, sobretot, la trans
cendencia que la mateixa Pugui tenir en la Política
general del país, segons la direcció que tractin d'im
primir-li les esquerres governants.
doncs,

un

L'estat general del país.
No hi podem fer
comentaris, respecte als esPasmes de violln
cia que agiten Espanya i a la crisi que ocasionen en
el món econamic. Per aixa ens hem de valer d'unes
exactíssimes paraules d'un home tan esquerra com
Indaleci Prieto, que al míting electoral celebrat a
Cuenca el.clia r de maig, deia textualment:
—

massa

«La convulsión de una revolución, con un resul
tado u otro, la puede soPortar un país. Lo que no
puede soportar un país es la sangría constante del
desorden público sin una finalidad revolucionaria
inmediata; lo que no soporta una nación es el des
gaste de su Poder Público y de su. Propia vitalidad
económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra
y la intranquilidad. Podrán decir espíritus simples
que ese desasosiego, esta zozobra, y esta intranqui
lidad, la Padecen sólo las clases dominantes. A mi
juicio, constituye un error. De ese desasosiego, de
esa zozobra, y de esa intranquilidad, no tarda en
sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabaja
dora, en virtud de trastornos y de .Posibles colapsos
de la economía, porque la economía tiene un siste
ma a cuya transformación aspiramos, Pero que mien
tras subsista hemos de atenernos a sus desventajas.
Y entre ellas, esa: La de que refleja dolorosamente,
sobre los trabajadores, la alarma, el desasosiego y la
intranquilidad de las clases dominantes.»

El

senjtor Prieto, desPrés d'aquestes gravíssimes

Paraules,

conclou:
«Yo os digo que eso no es revolución.., eso es
colaborar con el fascismo.,. Si mi voz se oye fuera
de aquí, diré para vosotros y Para quienes fuera
de aquí reciban el eco Palpitante de mis Palabras:
!Basta ya, basta, basta! Este ambiente, rePito, es
el que necesita el fascismo para florecer... No se
diga, desacreditando la democracia, que el desorden
infecundo és únicamente posible cuando en las al
turas del Poder hay un Gobierno democrático, por
que entonces los hechos estarán diciendo que sólo
la democracia consiente los desmanes y que única
mente el látigo de la dictadura resulta capaz de im
pedirlo... Si el desmán y el desorden se convirtieran
en un sistema perenne, por ahí no se va al socialis
mo, Por ahí no se va tampoco a la consolidación de
yo creo nos inte
una República democrática, que
resa; ni se va a la consolidación de la democracia,
ni se va al socialismo, ni se va al comunismo. Se
va a una anarquía completamente desesperada, que
ni siquiera está dentro del ideario libertario. Se va
a un desorden económico que Puede acabar con, el
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Y nosotros tenemos que,

ofrecer al régimen
implante la justicia social, no un País en
ruinas, sino una Espafia floreciente; vivificada POT
nuevo

El primer de maig.
L'hesm, hagut de celebrar
amb lotes les circumstancies agreujants. Cada any
es fa més intens el trencament
del ritme de la vida
normal del País. 1 aquest any, a més, s'han celebrat
manifestacions arreu de la Península.
La de Madrid bu molt concorreguda; no tant,

la celebrada fa Poques setmanes amb mo
triomf electoral. En la mateixa restaren pa
lesades també les diferIncies entre els socialistes,
i !oren lliurades unes Conclusions al Govern, i
el
seu
caP es limita a donar-les per rebudes i a fer

A

Per acabar.
El seguit de Problemes interiors
Espanya fa difícil la tasca del cronista. 1 el con
junt deproblemes exteriors dóna al moment carac
terístiques inconfusibles. Les eleccions de França,
el final de la guerra italo-etibPica, la posició d'Ale
rnanya, la caiguda vertical de la Societat de Na
cionS, el Pressupost anglls Per al nou armament,
etútera, són altres tantos qüestions la transcendln
cia de les quals no, es pot escaPar a ningú. Qta en
resultará, de tot aixa? Quines persPectives s'obren
damunt d'aquest món, que toques vegades s'havia
vist més agitat que avui?

,

Déu sobre tot.

—

Pera,

I

a

amor.»

C'reiem que val la Pena que aquests mots quedin
aquí consignats, tant per l'autoritat Política de •qui
els ha pronunciat com Pel carácter esquerrá-socia
lista del propi líder del socialisme del Nord. Ells
són el millor comentani a la realitat d'ara, que cal
corre tgir rclpidament si volem
que encara resulti fe
cunda dita correcció. Hi anem Pel camí?

C

—

que

nuestro

O

Llibres

com

nous

tiu del

constar que es realitzaria tot el que s'havia contin
en el Pacte electoral deis
partits que constitta
ren el Front pofitilar; i no
va anar més enlla.
A Barcelona, míting i manifestació resultaren
força migrats, si bé els conceptos emprats Pels ora

gut

dors }oren enormement grandiloqüents (?). Quin
PaPer hi feia, a la PresicUncia d'aquell míting, el
Conseller senyor Comorera? I quina cara de'vien
Posar, els seus aliats burgesos en les eleccions dame
res, mentre els oradors demanaven incautació de
fabriques, socialització de bancs, s'excitava a la
violbzcia i adhuc s'insinuava l'atemPtat Personal
en algun moment i no Pas
amb llenguatge massa

euflmic?

Val a din que hi ha cortes coses que hom no tes
arriba a comPrendre si no és partint del PrinciPi que
la lbgica ha fracassat en molts esperits, Per des

gracia.

Cal consignar, Per tant, que el primer de maig,
cada any, adquireix un aspecte més avorrit i de sus
Pensió de la civilització, i és aquesta, tal
vegada,
la característica que ha tingut sempre, perb que ara
es revela en tota la seva magnitud
desoladora, Per
qul no hi ha vels que la dissimulin. DescomPtem
tot el que la dita !esta té de motiu sentimental a
Catalunya
en
aquesta terna no podem mai obli
dar un factor semblant
i així i tot encara resulta
una diada absurda i ben poc Propensa
a les exPan
sions ciutadanes. Si no !os que el mes de maig la
natura convida els treballadors a fruir de l'exube
rancia primaveral del camP, i aixi s'atenua un xic
la quietud forçada d'aquest dia, que, segons es diu,
enlloc no ha adquirit, des Prés de Rússia i en l'any

agrarios de Espana. Crónica de la Sema
Social de Zaragoza. Octubre de 1934.

Problemas
na

El volum que la Comissió permanent de les Set
Socials d'Espanya acaba de publicar sota
títol
aquest
és d'una actualitat palpitant. Aquesta
obra recull les lliçons i conferéncies que donaren
al susdit curs professors tan competents com Ara
gón y Montejo, Leal Ramos, Pitarque y Elio, (la
dea Vidal, Pascual Dodero, Martín-Sánchez Juliá,
Vizconde de Eza, Jordana de Pozas, M'aseda Bousa,
López Núnez, Lapazarán Beristain, Sancho Izqui_,erdo, Arboleya Martínez, Aznar, Mai-tín Artajo, Zaragüeta, Guallar Poza, Duthoit i senyora Salas de
Jiménez, i pels magnífics discursos deis senyors
Arquebisbe de Saragossa i bisbes de Tortosa i de
Tenerife.
Aquest llibre ve a ésser una Summa sobre eh'
tewes generals de la Setmana ; i els temes parcial'
són vertaderes monografies sobre aspectes diversos
deis «Problemes agraris d'Espanya».
Aquesta collecció de treballs és indispensable a
tots els que es preocupen del problema agrari eS
panyol, i constitueix una vertadera obra de con
sulta.
Els socis de la Setmana de Saragossa rebi
aquest volum per correu.
•

manes

—

present, l'aspecte absolut•que ha adquirit a casa
nostra, el primer de maig fóra la !esta més avorrida
i més mediocre de l'any.

X
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DEVOCIONARIS
primer

El

llibre del noi cristiá. Formació religiosa de la infancia, per MN. Eu
DALD SzRRA, Prev. Quarta edició, corregida i augmentada. Exquisidament
imprés a dues tintes. Conté sis gravats fora de text, tirats en paper exprés ;
catorze gravats a la ploma, originals, com els anteriors, de J. LLIMONA ; vint
gravats deis diferents passos i cerimbnies de la Santa Missa ; i, demés, al
tres gravats intercalat,s en el text, formant un total de cinquanta gravats.
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Tela
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Devocionari de Primera Comunió. Llibret d'aliar

a Missa, per als infants. Conté : Les veritats de fe.
De l'oració.
Exercici del cristiá.
De la Con
fessió i de la Sagrada Eucaristia : prepaiació i acció de grácies.
Santa
Missa, Práctica deis primen divendres, i Cerimonial de Primera Comunió.
El Sagrament de la Confirmad&
16o págs., amb illustracions
Amb pegamoid i cantells daurats
Amb pegamoid i cantells daurats i cartera
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L'ángel

bo. Devocionari breu que conté les millors i més necessáries práctiques re
del cristiá, per E. S. B., Prev.-190 págs., amb gravats. Nova edició.
Amb pell badana
Amb cartonet

ligioses

0,50

Práctica de vida cristiana. Devocionari breu que conté les práctiques religíoses
Inés necessáries al fidei cristiá. Illustrat amb gravats.
128 págs.
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Santa Cristos de metall platejat i bronzejat, muntat amb fusta fina,
Preus variats, des de 2,50 ptes., cada un.
Sant

Crist,

josep Llimona. Alçada: 56 cms. A ptes. 75.
Crist d'alumini amb inscripció en catalá. Alçada 46
Verge, modelat per l'escultor J. Camps 1 Aman.

a

posta
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penjar al capçal del Hit.

model

Petit Sant
Bust de la
gran, ptas. 35.

mm.

Preu: Ptes. 10, el centenar.

En blanc, imitació

marfil, Ptas. 20;

més
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Estatuetes de metan. Imatges:del Sagrat Cor de Jesús 1 Verge de Lourdes. Aleada, 15 cms. i 25 cms.
Preus: Ptas. 9, 12 116.
Mares anib estampes, reproducció de dibuixos d'En Llimona. Varietat de modele. Preu: Ptes. 5, cada un.
lmatges de guix, diversos modele, des de 0,95 ptes. cada una.
Rosarls. Gran diversitat de preus des de 20 céntims, cada un.
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l'any

Ronda de San! Pere,
Avínqucla Portal cle

1850

Tapínería,
l'A.ngel, 25

33
co,

•:••:.

11

TRANSPORTS
y

..ANDREs
,

PREUS

sERVEI DIARI

REDUITS

SERVEI FtAPID

DE

DOMICILI

A

1

DOMICILI

AGENCIES:

•

Teléfon 21505.
BARCELONA: Ample, 24
VALENCIA: Santa Eulália, 10- Telefon 12866.
ALACANT: JOSEP BAUZA Passeig Mártires,
-

-

PALMA:

Galera,

5-

Telefon 2227 (La

Nova

17- Tel.

1517

Balear)

1
Fidel

Rodríguez.

—

Bot,

r3

VNO1H911V9
lai-199
pud'ZI
OUVPIaDNOD
02fleINVIld

1VIDOS

VÁNÍ1V1V9

