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Carrer del

Precisament .durant aquests dios de la Vuitada
eucarística del ,Corpus
obeint la veu del

que

sigui possible,
rime cls

mals

cura

la ma de Dért contra aquesta societat materialis
ta i pagana. Caldria que, durant aquests vuit dios
sants, espocialment; els nostres temples es trobessin
cen

ataPats de fidels que, durant tot el dia, davant el
Déu-Hbstia, renovéssim la nos Ira fe, cerquéssim la
fortalesa de resPerança en les promeses de Déu, i
doll de caritat que es mani
tal de refer el nostre viuro.
Prou diversions, Prou atencions vanes, prou mate
rialismo! Si més no, que durant la Sarria Vuitada
del Corpus el nostre poble cristia es inanijcsli cont

sortíssim envdits per

en

festés

de

el que

brag justicies de Déu, a
siguin més greusf 1 davant la des

deturar el

a
no

recordem d'acudir a Déu, que té a la seva
ordenarnent de la nostra societat des

com

avui

Parlant, l'oració,

no

ha estat

i mal

con:

necessaria,
ara

socialment
devem els catblics

Posar la nostra causa en ;milis de la Divina Provi
dbncia per tal que ens doni els remeis que calgui
ens curi,de tantes calamilats, de les quals no és la
Inés pelito., la de molts nrilcrs de catblics que no
0?ren com a.tals en les circumstancies difícils d'ara.

Pregar, bregar

i bregar; actos

reparadors

de les

ofen

tort i

a

un

,dret, per

de la nostra doctrina.
Hem de reedificar novament la ciutot esinritual,
devastada i en ruines. I recordem, amb el psalrnista,

Aut, el possible
ballestada2
Alai

a

tal i que tothom comprengui que sota el noslre now
de catblics es mou una•vida espiritual intensa i fer
ina, que Posa Per damunt de tot la voluntat de Déu
i cerca el consol en les fonts Puríssimes de l'esperit

social de tota mena, davant el trencament dels
ressorts millenaris de la nos tra civilització cristiana,

Jeta

ons

els nostres Prelats,
han ordenat funcions cuca

rístiques de reparació. I cal que els fidels no ens
fem el sord a les indicocions dels Pastors de lesanimes, i acudim als temples a pregar, a, fer oració
compungida, a sentir el dolor deis pecais que llen

més que mai? Davant
tancades i de con
tenim

Christi,

Papa,

deis mitos d'escoles catbliques

les nostres oracions contribucixin,

al Déu de Bonclul; vida espifiInal

vol dir

així, catblics? Davant 'dels centenars
de temples cremats i de milers de profanacions, ja
os acut Pregar a Déu i fer aquells actes de sepa

gregacions religiosos allunyades, ja

Teléfon 21160
BARCELONA

intensa, que
reforma de costrtms, deixament de béns ma
terials, sacrificis de tota mena, desprendiments i
generositats, que mal no Poden com avui ésser més
ben emPrades.
ses

geni del mal.
Ja, ho fem

ara

juny 1936

espiritual

tot. La Primera forço l'hem de sobre de Déu, que
Prou sap Eh l per qu? consent el desballéstament de
'Os coses, i en la seva Santa Ala havem de posar tota
1(1 nostra voluntat, quan; el lassain ent vingui per la
Poca eficacia del nostre esforç davant l'estrall del

yació necessaris sempre, i

13

Pi, 12, principal

Davard deis estralls que en els nostres clics po
dem tots contemplar al voltant nostre, ens cal re
cordar semPre els remeis d'ordre Polític i
nérr ha deixat aquests problemes a mans deis ho
nres, i cal que tots plegats acudim a cercar els re
nteis allí on es trobin dins l'ordre material.
Perb els catblies tenim, per damunt de tot, el
deure i el consol d'alçar els ulls al cel i endinsar-nos
tot i abans que
en la vida espiritual, Primer que

Ja

solt, 25 cts.
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,

debades treballarem, sense l'ajut de Déu.
que cal cércar-lo selnPre, arui'més que'
és
urgent.
Senyor, que ',Torio?! Item de re
mal ens
petir. Perb que no ens pugui venir la resposta del
Senyor, que ens cridi: «honres de Poca, fe», com, un
dice crida als Apbstols que havien també d'edificar
la ciutat espiritual de l'Església universal.
que

aquest ajut,
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menjar de vida

En la nostra vida hem vist sovint congregar-se
grans multituds en ápats solemnials, en celebració
d'algun fet extraordinari o en obsequi d'alguna
persona que n'era mereixedora. Aquests ápats, per
les qualitats de les persones congregades i per la
finalitat que les congregava, venien a ser com una

d'ápats socials diferents deis ápats familiars
celebren en llocs petits i deis quals en s6n
exclosos tots els que no hi són especialment invi
mena

se

en tots ells hem vist sempre una nota de
limitació i migradesa. Cada u es paga el que menja
amb unes pessetes ; i, si mirem els plats que se ser
veixen, no ofereixen cap particularitat ; són les ma
teixes coses que mengem a casa a diari ; són les ma
teixes provisions que veiem en el mercat. I acabat el
dinar j passats els brindis o els discursos deis orga
nitzadors i deis obsequiats, la festa es dóna per aca
bada, i cadascú torna a casa seva. Jo sé d'alguns
emperadors orientals que celebraven l'aniversari del
seu naixement amb ápats on hi era convidat tot el
poble i que duraven dies i dies, en el curs deis quals
se celebraven grans festes i jocs i diversions ; mes
també un dia o altre tenien la seva fi, i ara han pas
set a ser uns fets histórics que ens demostren
plendidesa d'uns monarques que moriren i deis quals
no en queda cap més rastre ni cap més conseqüéncia
que la relació del fet consignada en un paper.
Tot aixó són ápats de pega, posats al costat del
gran Apat Eucarístic. L'amfitri6 és el gran Rei
Crist Jesús, amb dret reial sobre totes les coses i
totes les persones, per a qui han estat creades totes
elles. Amb aixó, ja podem suposar que Pacte será
digne de tan gran Rei.
Els invitats són tots els qui amb Jesús formen
un cos místic dins de l'Església universal, i ningú
no hi és exclós deis qui vulguin entrar en aquesta
mística unitat, en la qual tots hi caben i a la qual
tots hi són cridats. Per pobresa i per miséria, que
no estigui ningú, perqué precisament aquest gran
Rei, que ensems és un gran pare de famílies, hi
invita d'una manera especial els pobres, els baldats
i els esguerrats. Va començar amb una dotzena de
convidats en el cenacle de Jerusalem, la vetlla aba.ns
de la crucifixi6 de Crist, i el número ha anat crei
xent fins a milions.
I la durada ? Fa prop de dos mil anys que se
celebra el gran Apat, i es donará tot el temps que
Crist estigui amb l'Església, esposa seva, a la qual
estima tant, que li té feta promesa de no deixar-la
fins a la consumació deis segles, aixó és, mentre
l'home hagi de menester aquesta mena d'alimenta
ció sobresubstancial.

tats. Mes
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s'hauria pogut pen

s'ofe
sat ni hauria gosat pronosticar !, l'aliment que
reix en aquest Apat reial és el mateix Cos sacrificat
a la creu de l'amfitri6 Jesús i la mateixa Sang que
va eixir de les seves ferides. Qui ho podria endevi
nar, si Ell mateix no ens hagués descobert aquest
terrible i amoi:ós misteri ? «Aquest és el meu Cos..•
aquesta és la meya Sang... El meu Cos veritable
ment és menjar, i la meya Sang veritablement és
I perqué la nostra boca pogués assaborir
aliment
tan celestial, está amagat sota les apa
un
remes d'una hóstia
petiteta, que abans de ser el
que és, no era sin6 una mica de farina pastada ami)
aigua, sense cap mena de llevat.
Ja no hem de meravellar-nos de les conseqüén
cíes que en nosaltres obra un menjar tan misteriós.
En mateix ens ho diu ben ciar: «El qui menja la
en
meya Carn i beu la meya Sang, está en mi i jo
ell ; que aix1 com Jo visc pel Pare, el qui em menja
viurá per mi. Els vostres pares van menjar el manná
en el desert, i no van evitar la mort. El qui menja
aquest pa, viurá eternament». Prou veiem que amb
aquest menjar la vida de Crist será la nostra vida,
i així cbm Crist viurá eternament, així també nos
altres... I els qui no en mengin ? Ai, que aques
tes paraules tenen una mena d'aire de maledicció :
«Si no mengeu la carn del Fill de l'home i no
beveu la seva sang, no tindreu vida en vosaltres».
Hi batirá homes que, convidats a aquesta taula
divina, refusaran amb mil excuses la invitació.
Aquests no tindran vida, moriran amb la segona
mort, la definitiva. Semblants paraules va dir el pare
de familia de l'Evangeli quan vejé refusada la seva
invitació : «Ja us dic jo que cap deis que han estat
convidats i han refusat, no tastaran del meu sopar».
I encara hi hem d'afegir que en aquesta comu
nió de cristians, on se'ns dóna el menjar diví, d'e
fectes tan meravellosos i 'desitjables, ensems que hi

beguda».

cervem la vida eterna, hi

commemorem

el fet his

tóric de rnés relleu que ha vist la humanitat des que
el rnón éš món. Tal és la passió 1 mort del Fill de
Déu, Redemptor nostre. Crist, després d'haver de
clarat que aquell pa era el seu cos, i precisament el
cos que fóra Ilitirat a la rnort per nosaltres, i que
aquell vi era la seva sang, i precisament la seva
sang, que seria escampada per nosaltrés, va afegir :

«Feu aixó

en

'memória de mi». Commemorem,

dones,

el sacrifici de Crist Redemptor en el Calvari,
l'amor demostrat per Crist en aquest sacrifici. He
dit commemorem ? No és aquesta l'expressi6 justa,

perqué el sacrifici de la

creu

en

l'Apat Eucarístic

és commemorat precisament, sinó renovat, pel
mateix Crist, sacerdot del Calvari, i pel mateix
Crist víctima del Calvari.
nsser invitat a una tal comunió, i no acceptar,
es una veritable ofensa, i ensems una grolleria. Si
sabem que per ella tenim vida eterna, si sabem que
no

g L4flmiI cit

40••

Fri¦ (01. ira
e '7—
Aliment complet a base de cereals i Ilegums.
Insubstituible
en les intoleráncies gástriques i
afeccions de l'estómac

Fern.lanclez

Ca nivell

M
-álaura

e

T

A

ella

A

14

UN

Y

A

S

fem participants 'de la vida amb qué
seu cos. místic, si sabem que per
ella celebrem, anunciem i confessem la mort re
dernptora de Jesucrist, i assistim a la renovació del
sacrifici de la creu, si sabent totes aquestes coses,
clic, refusem la invitació, no tenim res a veure amb
Crist, ni amb la seva vida, ni amb la seva Redemp
Ció. Si pel Baptisme fórem fets membres del cos
místic de Jesús, som membres assecats, que estan
Per

demanant,

tot el

com

a cosa

niestre

PER R.

RUCABADO

el llibre de Dottrens, dedicat
l'obra del pedagog socialista Glóckel, que fou,
abans de la restauraci6 nacional de Dollfuss, l'orga
Ens

ve

a

les

dagog (1).
Vull dir,
Llopis doná

mans

a

aitzador de l'ensenyament oficial a la república aus
tríaca. Glóckel actuá especialment a Viena, en el
tettips en .qué la capital de l'ex-imperi, intervinguda
administrada pels marxistes, era denominada Viena
'a roja. Dottrens és un professor suís, admirador de

['obra de Glóckel. Entusiasta de l'un i de l'altre
és 'el traductor espanyol i prologuista de l'obra, el
que ja comenca a ésser massa célebre Rodolfo Llo
Pis, professor d'escola normal, pertanyent a l'Insti
tut-Escola

de Madrid, diputat socialista, organitza
dor de la Unión General de Maestros, filial de la
Casa del Pueblo de Madrid, i delegat de la trista
Ment famosa Internacional de Treballadors de l'En
senyança, la «I. T. R.», associació comunista, bolxe
vista i «sense-Déu», que está prenent de pressa po
sicions estratégiques dins de les altes esferes do

eents i benéfico-docents oficials d'Espanya. Rodolfo
I 1 : és, no cal dir, vistos aquests antecedents, un
deis més frenétics partidaris i co•aboradors en l'em
Dresa de la substitució de l'ensenyáment religi6s ;
j el
seu estil i el seu to en contestar les interpella
cions .dels diputats católics en el Congrés aquests
Ohms dies, quan protestaven de les clausures ille
Rals i de /es incautacions, li han valgut d'un col
lega, després d'haver, fet remarcar el to nervi6s i

intemperaid

d'aquell senyor, la definid& o millor
el retrat personal de «pedagog marxista amb
11.ima de cabo de vara».
Aquest llibre de Dottrens no té pas, com aquell
on collaborava el Prdf. Llopis, Pedagogia Pro
annals del Congrés de la I. T. E. a Leipzig,
a
3Pecte cridaner i estrident. El seu títol és La edu
dit

a[tre,
letaria,

Construccions

Fusteria

FERMI PUIODELLIVOL

de l'obra realitzada pels socialistes a Viena, ja es
tava posseVt del mateix esperit que l'impulsá a colla
borar amb els comunistes a Alemanyfa, i a
fer-se
corresponsal i introductor al nostre país d'aquella
pedagogia que tenia per objectiu «la lluita contra la
dominació del clericalisme a l'escola», i, més con
cretament, «la lluita contra la religió a l'escola», a
més de la «lluita de doses», que és la pedra an
gular d'aquella educació. «Lluita social Predicada
als infants. Declaració d'irrealitzable de l'amor fra
tern entre els homes. Abolició d'aquesta ensenyança
i d'aqucst amor entre els infants. Guerra aliada pel
«tracte científic» dins de l'escola. (El tracte cientific
és 90 que ha de substituir, segons els
socialistes,
l'amor fraternal deis cristians). Enquestes revolucio
naries i psicoanalistes fetes pels mestres als infants.
Solidaridad dels obrers i'dels nois de les escotes, en
les vagues. Tot aixb
déiem com a resum del nos
tre comentan i
són filigranes que Herodes no po
gué mai somniar». Hi ha, en efecte, alguna cosa
més crua, més bárbara, més inhumana i odiosa que
la degollació dels innocents, i és la corrupció moral
i intellectual deis innocents.
Tot aquel congrés, i tots els documents poste
riors que hem vist de la Internacional de Treballa
—

dors de l'Ensenyament, respiraven, juntament amb
l'odi fonamental i final a la religió, desconfianca,
menyspreu i animadversió envers la familia. Els
pedagogs bolxevistes conspiren sempre contra aques
ta, f les seves conclusions, que hem de considerar
subscrites pel propagador de la I. T. E. a Espanya,
(I)

C/IIMAINYil

SOCIAL,

ntítn.

494,

Carrer Jorbetes, 36

-

tots els

Teleon 1266

seus

-

treballs

MANRESA

gencr

1931.

1

Fundada l'any 1820

10

Destilleria de productes vegetals š aromAtics
La Loció de PLANTES
DEL BOSC, fortifica,
conserva 1 augmenta
:
el cabell : :
Es un producte pura
ment vegetal 1 ino
fensiu

PATENTAT

en

3

Casa Centenária TRULLS

Abans d'encarregar persianes
informeu-vos en aquesta casa
Garantia

371

per a fixar posicions, que quan Rodolfo
al públic cspanyol el volum elogiador

Fábrica de Persianes enrotilables
SISTEMA

L

dictadura del general Primo de Rivera, es colen
amb tota llibertat, a la cuina burocrático-socialista,
els menjars que ens han servit després. El traduc
tor espanyol és el mateix que en publicar-lo ha
via ja pres part a les Jornades pedagbgiques bolxe
vistes de Leipzig del 1928, les actes de les quals re
unides al volum que hem anomenat, saturat del
més negre materialisme comunista, foren comen
tades per nosaltres aquí mateix, ja abans de l'ad
veniment de la República, en l'article Herodes pe

justa, l'amputació.

El pare enfront del

A

1

cación nueva en !Austria, títol que, com repetcixo,
ja és históric, perqué, en acabar-se l'hegemonia so
cialista, hem de suposar que hauran quedat arre
conats Glóckel i la seva pedagogia. L'edició espa
nyola és de 1929, d'aquella época en qué, sota la

ens

Crist anima
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amplament comentades en les nostres
planes, l'any 1932 (f), consonen amb les fórmules
de Dewey, pedagog antericá convertit al bolxevisme
i que foren

i afiIiat també a la I. T. E. : «la escuela debe com
batir la influencia perniciosa y reaccionaria je las
familias reaccionarias sobre los ninos», «los comu
nistas minan las bases de la antigua familia», és a
dir, són obertament enemics de la instituci6 fami
liar, consagrada per la tradici6, la religi6 i el dret.
Després d'aquest preludi que fixa l'opini6 la
més versemblant del professor Rodolfo Llopis sobre
la familia, perqué és l'opini6 deis seus camarades
i orientadors, no deixa de procluir sorpresa trobar en
el llibre de Dottrens, glossant l'obra realitzada per
Glóckel a les escoles de Viena, explicada per Llopis
als lectors espanyols, tot un capital dedicat a la
collaboració de la familia amb l'escala. Gliickel, l'e
ducador socialista d'Austria, comptava amb els pa
res de familia. Rodolfo Llopis, per aquest i per altres

antecedents (recordeu les primeres circulars del Mi-,
nisteri d'Instrucci6 Pública, en l'adveniment del
non rágim laic, 1931, que també aquí comentárem),
sembla que també compta amb els pares de familia.
Estranya orientaci6 que ha de portar els mestres
laics, els executors de les reformes lakistes, a topar
personalment amb les famílies reaccionáries que
tant detesten, temen i menyspreen.
Ta vaig dir que l'enfrontament definitiu del pare
de familia católic amb el mestre comunista repre
sentava la posici6 última, irreductible, del debat
pedagógic : la Iluita final. Com que els lakistes van
de pressa i, segons recentíssima expressi6, ()Ida al
congrés de Madrid, en el violent debat de la setma
na passada, no hi ha más llei que la voluntat de la
majoria del Front Popular d'Esquerres, governant-se
com es governa ará, no per lleis, sin6 per passions
i per tendáncies, res' no assegura que, en aquesta
etapa final, no ens hi trobem ja abocats dintre pocs
dies. En l'article anterior parlávem d'un Ajunta
ment d'Arag6 que havia obligat els pares a enviar
els fills a l'escola nacional. Tota la tendáncia de
la vasta maniobra és acorralar els nois vers l'escota
única, i aquesta, posada sota el control absolut deis
mestres más avencats i más extremistes.
No deixa crésser curi6s aquesta afany socialista
de cercar la collaboraci6 entre la familia i l'escola,
sabent cale han de topar amb co oue ells mateixos
n'han dit la familia reaccionaria. El capítol de Dot
trens que Rodolfo Llopis traduf en T929, és pie d'a
quest sentit de collaboraci6, que no pot ésser más
cate una hipocresia confusionária, com totes les que
deriven del lakisme. «Es un titol de glória—conio--el más formas tal volta del que pot enorgullir-se
Gldckel, la collaboraci6 activa entre els pares i els
mestres, eme ell va poder instaurar. nt 28 d'abril
del toro llencava la circular relativa a l'acci6 con
junta de la familia i l'escola. Els temps moderns
exigeixen aquesta acci6, aixf com la participaci6 ac
tiva deis pares en el trehall educatiu de l'escola.
Pares i rnestres deuen constituir una conumitat edu
cativa i treballar junts pel progrés moral de la jo
ventut dins de la familia i dins de l'escola». Entre
els mitians d'aconseguir aquesta comunitat, Gldckel
Contacte freqüent deis
recomanava els següents :
pares i deis mestres, organització ?le reunions re
(I)
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gulars entre pares i inestres per a discutir temes d'e
clucació i d'ensenyament, crear una comissi6 de
pares elegits a cada escola, etc.
Aquesta Arcadia felix de la collaboració de mes
tres i pares, deis mestres amb tots els pares,

degUé

irnmediatament un fracás. La collaboració
d'elements en absolut inconciliables com són els
mestres socialistes i els pares católics degué trendesseguida. Així es desprén del següent
car-se
parágraf, ben significatiu : «Després d'un període
d'assaig, en el qual hom vejé en una mateixa escola aixecar-se unes contra altres les unions de pares
constituides segons les afinitats polítiques i religio
ésser

dels seus membres, Porganitzaci6 d'aquestes
quedá reglamentada ; a cada escola no hi hagué mes
que una sola agrupaci6 de pares, en la qual pron..
gueren part, amb exclusid de qualsevol altra per'
ses

sona, els pares i les mares deis nois i els mestres)).
Aixó és prou transparent per a que hom
que els grups de pares católics dins de l'escola to
paren amb els grups de pares socialistes i amb eis
mestres, i en l'«exclusió de qualsevol altra persona)),
hom gairebé endevinaria que es refereix a l'exclusió
de sacerdots. En conseqfiéncia, la collaboraci6, la o
munitat de treball entre pares i mestres queda reser
vada als socialistes. Prou clarament queda explicat
en una frase : «Certament, no oblidem que la majo
ria deis pares, a Viena, es declararen partidaris de
l'ideal polític i social de Gldckel», i más avall enca

comprengui

impregnada

ra, «La reforma escolar está fortarnent
de socialismo». Per aixó, reconeix, i no ho desmont,
al contrari, que «és l'escola d'un partit posada al ser

vei d'un partit».
Aquesta confessi6
equivalent a condemnar en
bona lógica el principi de l'obligatorietat, perqul
els partits Mal lliures i no poden imposar-se, i monYs
encara imposar-los als infants...
representa, per
altra banda, l'exclusi6 práctica deis pares católics,
de, la comunitat familiar-pedagógica. Peró si els tu
fants deis católics han d'anar a l'escola obligatória,
el contacte entre pares i mestres s'ha d'efectuar en
una forma o altra, si no en el terreny previst de
l'agrupació escolar deis pares, en els cent conflictes
que necessáriament ha de produir la topada de les
dues doctrines respectives. L'infant católic, comen
eat a educar en católic, criat en familia católica, ne
cessáriament s'ha de sentir ferit pel mestre socia
lista. 1 el pare católic no podrá sofrir ni consentir
que el mestre socialista li desfaci l' ánima i la cons
ciáncia del seu fill. No es pot concebre la perma
náncia d'infants católics sota mestres socialistes sitió
en topada, incident i conflicte continus.
Debades remarca Dottrens el carácter laic i netl
tral de l'escola de Gldckel, assajada a Viena i pr°'
pagada per Rodolfo Llopis. «14a. diversitat de creen
ces obliga l'escola moderna a restar al niarge del
problema religi6s, que no es pot abordar sense fetír
les consciáncies». Peró ?no es fereixen també les
consciáncies quedant-se l'escola al marge de la reli
gi6? Si per satisfaccid de la consciáncia i de la
creen9a del pare anava el fill a l'escola religiosa, 11°
és ofendre i mortificar l'un i l'altre obligar-los a Se'
ceptar una escola sense religió? Altrament, agites°
roeutralitat és inconcebible, tota vegada que acabe°
de confessar que en la práctica és «una escala de
partit» ; aquella neutralitat és falsa, tota vegads
que acaben de declarar que l'escola moderna est/
«fortament impregnada de socialisme».
—

—
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Per molt que el mestre defugi o refusi el contacte
amb el pare católic, necessáriament haurá de sentir,
dins o fora de l'escola, la pressió del pare católié.
ecessáriament s'haurá de donar compte de que el
Pare católic no cedeix fácilment l'ánima del seu fin,
1, per tant, d'aquesta pressió del pare, en sentit con
trari a la pressió del mestre, n'ha de sortir una lluita
11npossible de pacificar. I4luita sense remissió, per
qué no hi ha conciliació ni concórdia possible entre
les dues doctrines, que toparan sorollosament, en
el duel de pare i mestre. 1411fita sostinguda .front a

front

i

cara a

cara,

en

la

qual

no

hi ha treva

possi

ble,

mentre el mestre socialista no deixi d'ésser so
cialista o mentre el pare católic no deixi d'ésser

católic. Aquesta lluita és la fase més interessant de
tot ,e1 poema negre de la substituci6, perqué és en
aquesta zona on s'ha de veure i demostrar que ço
que es volia substituir és insubstituible.
Una de dues. Quan tota porta d'escola amb ves
tigi de religió estigui tancada, o bé el noi s'ha de
quedar a casa, educant-se'l el seu pare tan bonament
com pugui, i corrent al seu risc la forçosa imperfec
ció material de la instrucció del seu fin, o bé, Si li
fan portar per força a l'escola única, ha d'ésser a
condici6 de vigilar amb tots dos ulls escola i mestre
tenir els dos braços enlaire i el puny dos per de
fensar-li el cos i ránima.
I llavors vindrá l'hora del duel, perqué aquí la
pau és pecaminosa i culpable. Qui consent en silenci
que li depravin el fill, és cómplice i culpable de la
depravació. No hi pot haver altra actitud católica
que el bracejar contra el mestre i abraonar-s'hi. Els
soviets han previst oposició deis pares a la captació
forçosa dels infants per l'escola comunista. Els pares
que retenen els fills i no els volen portar a l'escola
són privats de la carta de pa, són boicotejats
en el treban i privats. d'aliment...
I, no obstant, caldrá passar-hi. Caldrá escollir
la fam i la presó abans de cedir sense resisténcia
els infants a l'educador blasfem i comunista. Hi
ha tortures pitjors que la mort i que el patir ma
terial. Si, com succeí en algunos llocs de Rússia,
nacionalitzessin les dones i fos condemnat a mort
el 'marit que no cedís la muller, ? no aniríeu, lectors
que sou marits cristians, a la mort abans de con
sentir la negra infámia ? Dones, igual suprema clec
ció caldrá abans que cedir co que és més preciós
encara que el cos i que l'honor de la .muller, Pánima
innocent dels fills.
Déu faci que no arribi l'hora de la prova ; peró
Déu faci que, si arriba, signem dignes de la prova.

5
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I.

ens atansin als llavis el calze del
Deu faci que, si és sa voluntat i ens
i el sapiguem
ve el calze al llavis, no el refusem
beure amb dignitat. Déu ens inspiri, Déu ens ajudi
sempre, i mai no ens deixi. Certament que la cosa
més temible a la flaquedat humana és la temença
de sentir-se sol. Per Déu lluitem, per Déu defensa
dat ; que ens doni Ehl la
rem els fills que Ehl ens ha

Déu faci que

no

sacrifici ; peró

força

per

a

l'eficaç

defensa.

Si la terneritat sectária arriba al límit i el designi

maximalista

es

realitza,

passi.el

que

passi, qualsevol

será preferible a la pau, perqué posar els ten
dres infants en mans d'educadors comunistes, aixó
mai de jamai ! Els pares cristians es trobaran situats
cosa

nei, i vet aquí que el problema podría
complicar-se d'una manera inesperada per als lai
cistes. Si els pares deis nois católics s'oposen a l'in
grés d'aquests en les escoles regentades per mestres
enemics de la fe cristiana, i resisteixen l'obligació
imposada per l'autoritat laica, vindrá, per als pares
situats fora ban, la persecució personal i la presó.
Llavors, será el moment que els láicistes de les es
feres governamentals pensin en una necessitat im
prevista. Si els infants són portats per força a l'es
cola i els ,pares són portats a la presó, será qüestió
que l'Estat pensi en la nova despesa de construir
fora de la

presons per als pares al mateix temps que escoles
per als fills. Aquest será Púltim acte de la tragédia
del laicisme.
*

*

*

Un llibre importú, molt justament condemnat
per Roma, parlava, amb mal entesa generositat, de
que les penes de l'Infern són mitigables. I aixó hom
pretenia ensenyar-ho justament ara, quan tants s'a
fanyen a fer un infern a la terra. Aixó ha estat
pensat quan hem vist cometre la culpa més horren
da, que mereix un infern per ella sola : privar els
infants de la veritat de Crist, privar els infants de
l'amor de Jesús i de Maria. ?No hi ha d'haver un
infern especial per a sancionar aquesta obra ne
fanda? Els qui la cometen, reus obcecats de totes
les contumácies i de totes les malicies, reus culpa
bles niolt més que els incendiaris de temples i que
els assassins de carrér, ? no mereixen eternament la
terrible amenaça que Jesús va proferir contra els
amoro
que escandalitzessin els infants ? Deis llavis
en sortí misericórdia ni perdó per
.Mestre
no
del
sos
aquells als qui demanava una mola de molí que els

sepultés

al fons del

mar.

Avui, dia de la Santfssima

composídó
famoses propletats teraptutíques

excepclonals

í per les seves

per la seva

Balneari TERMES ORION
SANTA COLOMA DE

FARNÉS

HIpertensió .arterlal; apoplexla.
Melelties del sistettie nerviós 1 de la circulació.
Malalties de la dona
Ptocessos quirúrgica.
Artritisme 1 Reumatisme.

—

—

—

—

TEMPORADA: DEL

15

DE MAIG

AL

31

D'OCTUBRE

EN BEGUDA: AIGUA ORION
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Trinitat, és recordada

la paraula de Jesús que con
fereix la missió essencial de l'Església, la missió
docent, la missió d'ensenyar : «Euntes ergo doce te
omnes gentes...» Hi ha gent que es dóna a si ma
teixa la missió infernal d'impedir aquesta funció
docent, comanada per Crist a l'Església. Hi ha gent
que interposa entre Crist i l'Església el sofisma
que la funció docent és privativa de l'Estat o, en
cara pitjor,
privativa del Sindicat... ?1 no hi ha
d'haver un infern especial per aquesta malignitat
recargolada ? Jesucrist perdoná els qui el crucifica
ven, peró no perdoná els qui corrompen els in

número

de

CATALUNYA SOCIAL

ha pass& per la Censura

governatíva

CASTELLTORT
DECORACIÓ
TAPISSERIES

lí farem

I

fer,

a

la

A

nena?
GAYA

aquesta una pregunta que la generaci6 deis
que ratllen la quarantena no l'havíem sentida for
mular a casa dell nostres pares. En aquells teraPs
no gaire llunyans, per cert
els pares es Pre
ocupaven del que farien fer als nois. En acabar el s
estudis de primer ensenyament, com es deia llavors,
si el minyó no mostrava afici6 als llibres, es con
pletava la seva instrucció amb l'aprenentatge del
francés, de l'aritmética mercantil, de la comptab:litat ; i quan complia els catorze o quinze, se'l col
locavA d'aprenent en una botiga, o. de meritori efl
algun despatx, per tal de eomenear a posar-lo en
contacte amb la realitat del treball i de la vida.
—

—

Si el xicot, pel contrari, se'l veia eixeridet, se 1
donava el batxillerat, i, en acabar, seguia una cat
rera, la qual Ii havia de suggerir l'afici6 o, a manca
d'inclinació particular, que escollien conjuntament
en i la

•

familia, prévia

una

detinguda deliberació

sospesament deis pros j deis contres.
Les noies, ja se sabia : el seu lloc era la llar,
la seva
amb el temps, ésser bones mares de
familia. Si se'ls donava una cultura literária rnolt
incipient, se'ls ensenyava, en canvi, a cosir, a bro
dar, a fer labors, a guisar... i també a tocar el piano
i ádhuc a pintar, almenys com a complement de les
labors. O sigui, eo que necessitaven NI- al govern
d'una casa i per a embellir la vida de la llar.
Avui els termes han canviat. Els pares es pre.
gunten, també, qué li faran fer a la nena. 1.4a classE
obrera porta les filies al taller o a la fábrica. Si l2
familia és una mica acomodada, les prepara per
ingressar en un comere o en una oficina. La classe
mitja benestant els dóna carrera. La classe alta fa
quelcom pitjor, les malmet en l'esport i en el triPi
joc kle la més desenfrenada contradansa de diver
sions... De totes parlarem, en altres números. Avni
concretem-nos a les que reben educaci6 universitária.
El motiu es presenta sota una espécie raonable :
Els temps estan malament. Les necessitats són cada
vegada més grosses. La nena no sabem si es casará
o no es casará; feti i debatut, no volem que vagi al
matrimoni per, necessitat, com si fos una mena de
collocació forçosa. Cal, dones, donar-li mitjans pro
pis de vida..., 'per si arriba el cas. Li farem seguir
una carrera, no perqué l'exerceixi, sin6 per si li
convé exercir-la.
amaga,
Sota cada un d'aquests postulats
peró, un sofisma.
Els temps estan malament, és cert ; peró voleu
dir-me quan han estat bé ? Ja al segle XVI el poeta
deja :

«...cualquiera, tiempo tasado
fué mejor».

MOBLES
~111~111111111111111~
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Pobres infants ! Copiaré el que m'escriu literal
trfent una religiosa venerable : «Déu faci que, per,
la innocéncia de tants innocents cors com aquests
dies han rebut per primera vegada Jesús Sagramen
tat, tinga compassió de la pobra Espanya. Terrible
és la persecució a la religió : roben la fe a tantes
innocents criatures !» Aixó hem de demanar. De
genolls als peus de qui, essent temple i sagrari de
la Santísima Trinitat, és el tresor de l'Altíssima
Veritat i del Suprem Amor que la pedagogia so
cialista nega i renega. L'infern és més poderós que
els homes ; i els errors i heretgies són destructors,
peró són inaccessibles com els núvols de tempesta.
Quan la tempesta ve, qué hi poden els poders hu
mans ! Fins els més alts, no saben fet altra
cosa
que caure de genolls, cridar misericórdia. Diem com
aquella digna superiora : Per tantes ánintes pures,
per tants cors blancs que aquests dies de maig i
juny han estat visitats per vegada primera per
Aquell qui és l'únic que té paraules de vida eterna,
que és la veritat i la vida en si mateix, que salvi

Aquest

S

Que

nocents.

tantíssims mils i milions d'infants del perill immi
nent de caure sota la grapa deis socialistes. Nosal
tres ja som formats, peró ells, els petits, que co
meneen tot just a conéixer les
primeres clarors, a
confegir les oracions primeres...
Pietat per ells, Senyora ; pietat pels tendres i pels
párvuls i pels qui han rebut o volen rebre i volen"
conservar el vostre Fill ! Pietat pels pares que voten
conservar ben units amb vostre FiH els fills que els
heu donat ! Senyora, feu tornar la serp al cau, el
dragó a la caverna i el socialista a la tenebra. Feu,
oh, Vencedora, que l'infern desmobilitzi, i feu, Im
maculada, que tants cors blancs no siguin rebre
gats per la má profanadora i Horda d'aquesta heret
gia que té la matéria per principi i per fi

A

Una cosa que está malament de debó és el seguir
de necessitats més o menys fictícies que ens hem
creat i de les quals no volem prescindir ni que n'ha
gin de prescindir les nostres filies. Abans, ja se sabia
que les noies, en contraure matrimoni, baixaven el
tren de vida, perqué se suposava que els xicots no

tenien

encara

formada

una

posició. Després, arni"

el temps, tot anava millorant : pis, servei, mobiliari,
diversions, etc. Mentrestant, l'amor suplia la dife
réncia. Avui és corrent sentir a dir a les noies, i les

A

T

A

1.4

U

Y

seves mares, sovint, hi vénen bé, si és que la mare
ja no ho dóna ,entenent a la fila, que, per casar-se
'segons com, val més quedar-se solteres perqué, si
Inés no, volen estar com a. casa. I se'ls podria re
plicar que, si volen estar almenys com a casa, ja cal

cerquin un marit almenys de l'edat del seu
Papá. Aixó, sigui dit de pássada, ja ho fan algunes,
que

mena de rubor...
1-,es noies no s'han de casar per necessitat, cer
tament ; peró han de tenir ben ferma la idea de qué
el seu estat natural és, salvades excepcions, el de
matrimoni, i la seva fi, presidir la llar i criar i
educar la filiada. Si les convencem d'aixó, fácilment
s'avindran a no ésser massa exigents en les condi

sense cap

'

S

O

seguit

una

A

cions accidentals del pretendent. Si, pel contrari, les
Pugem amb l'idea de qué poden casar-se o poden
no casar-se amb la mateixa llibertat d'opció, moltes
vegades les farern mal Contentes, sobretot si tenen
elements propis de vida i no estan dotades d'una
sólida formació moral i religiosa.
Peró ofuscació deis pares está en no veure que,
Per assolir un fi, cal posar-hi els mitjans, i que si
els mitjans són divergents del fi, jamai, o amb mol
tes dificultats, podrá assolir-se. El camí del matri
inoni no és precisament donar carrera a les noies, i
Per aixó forea difícilment hi arribaran.
La futura llicenciada o Doctora comenca per
rebre una educació igual a la dels xicots, el batxi
ller. No res de labors ni de guisats, i menys de
pintures (salvada la deis llavis i galtes) ni pianos.
Qué n'ha de fer ? No res, efectivament, si no ens ho
mirem de cara a la constitució d'una familia.
Ja en aquest període s'acostuma a la llibertat.
Les «classes» ho exigeixen. Ha de sortir de casa a tal
llora, no hi torna fins a la de dinar o sopar. S'acos
turna també al tracte amb xicots, en pla de la més
franca (sovint, massá franca) camaraderia, i amb
aixó perd l'aroma deliciós de la feminitat.
Entra després als estudis universitáris, i tots
aquests mals s'accentuen. Per si no fos prou, acos
turna la seva intelligéncia a les abstraccions filosó
ligues o a les elucubracions científiques, i negligeix
l'educació del sentiment. En acabar, als vint-i-tres
anys, formada en aquest medi i en aquesta escola,
com la voleu fer estar subjecta a casa, que trobi gust
en les ocupacions del seu sexe, que pensi amb illusió
en els goigs de la maternitat ? Aquella floja l'heu
deformada, com a dona. La carrera que sols havia
de posseir com a mitjá de defensa, será la finalitat
de la seva vida, i mirará d'exercir-la sempre.
Mes en aquest nou pla, quins horitzons se li es
Peren ? Está el món faltat de professions liberals ?
Podrá competir amb els homes ?
Jo vull admetre que, cientificament, valgui tant
com els seus companys de carrera masculins. Adhuc
en aquest supósit, la competéncia no els ha d'ésser
gens planera. Salvades certes especialitats de la me
dicina, no hem vist cercar l'assisténcia professional
de les dones allá on hi ha bornes. Per altra banda,
és un fet que els parats de les professions liberals
augmenten. Copiem de CATALUNYA SOCIAT, del
de )mare :
«Segons les últimes dades, la falta de treball en
els obrers del món intellectual és més gran cada dia.
A Polónia, en 1934, hi havia 570.000 persones dedi
eades al treball intellectual ; 170.000 no tenien col
locació. La situació és molt semblant a Suissa. Hi
ha una desproporció enorme entre les persones que

han

examen que les
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universitaria, passant

carrera

capacita

A

per

a

l'exercici d'una

un
car

collocacions disponibles. De l'any 1919
al 1932, el nombre d'estudiants ha augmentat en
una proporció fantástica : oscilla entre un 30 i un
270 per roo. L'augment d'estudiants ha estat extra
ordinari a Espanya. A Romania, del 1926 al 1930,
la proporció ha passat d'un estudiant per cada 1.467
habitants a un per cada 508. A Hongria, de l'any
per 1.031 habitants
1913 al 1932, la proporció és
rera, i les

1929, de 636 a Ho
i als Estats Units, en
1915, hi havia un estudiant per cada 237 habitants,
i ara la proporció ha baixat a 127. A Alemanya,
cada any, es produeix un promig de 10.000 vacants
d'homes de carrera ; entre els anys 1929-1932 han
acabat la carrera a la Universitat uns 25.000 joves

546. Aquesta proporció era,
landa; de so6 a Alemanya ;
a

diplomats cada any».
Així, dones, els pares

en

que

pretenien

dar

a

les

filies amb la carrera un element propi de vida «per
si arriba el cas», al capdavall no els donen res. De
formen les seves filles com a dones, i no les salven
com

a

professionals.
se l'hagi de deixar
al marge de tota cultu
de nosaltres tal pensament. El que no

Vol dir aixó que
en una

a

la dona

ignorancia medieval,

ra? Lluny

deu fer-se és voler-les assimilar a I'home. La norma
en la seva educació, per bé que massa oblidada, cris
la dóna l'Apóstol de les gents en sávies paraules.

Escolteu-lo
«La dona rebi la instrucció, en silenci, amb tota
dona no Ii permeto ensenyar, ni do
minar sobre el marit, sinó estar en silenci. Perqué
Adam va ésser format el primer, després Eva. I
Adam no fou enganyat, sinó que la dona fou en
ganyada en la transgressió. Se salvará, no obstant,
per la crianca dels fills, si perseverés en la fe, i ca

subjecció. A la

ritat, i santificaci6, junt
(i)

I

Tim.,

2,

amb la

reserva»

(r).

/1-/S.

y

.E.

Auto-Electricidad
S. A.

Diputació, 234
BARCELONA
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Perfil setmanal

Les activitats
d'Accíó Social Popular

La llíbertat

d'ensenyança

SECCIÓ DE PROPAGANDISTES

PER

So•licitats per la Unió Diocesana d'Homes d'Ac
ció Católica del Bisbat de Girona, han pres part en
les jornades d'Acció Católica i Social, celebrades en
dita ciutat els dies 4, 5, 6 i 7 de juny corrent, els
nostres oradors senyors Joan Gaya i Tusquets, Bar
tomen Galí i josep M. Gich, qui desenrotllaren els
temes : «Per que les masses avui dia viuen allunya
des de l'Esglesia» ; «Visió gráfica de l'actual lai
eisine» i «La doctrina comunista no pot satisfer les
aspiracions humanes». El senyor Galí també parla,
el diumenge, de «La doctrina social de l'Esglesia».
Tots els conferenciants veieren premiats llurs
treballs amb gratis aplaudiments que els tributaren
els católics gironins, aplegats a Casa Caries,
celebraren els actes esmentats.

on

se

Organitzat pel.Secre.tariat d'Educació 'Social d'a
questa entitat i 'sota la dirección de Mn. Sebastiá
Regí, el dia 14 d'aquest mes, hi haurá un dia de
reces per a obrers, a la Casa d'exercicis de Sant
josep. Demés dels actes de pietát, hi haurá una
«Conversa sobre coordinació social obrera».
Cornissió Delegada d'Acció Social del Circo! Ca
talíc de Badalona.
Aquesta comissió, adherida a
Acció Social Popular, acaba de publicar un «Gráfic
d'esglésies, catecismes, escoles i altres organitza
cions d'Acció Católica». Aquests centres sumen, a
la ciutat de Badalona i barriades enganxades, 61
centres, distribuits, en el nucli urbá (33), Barriada
de Manresá (I), Barriada Bachs-Bufalá (5), Barriada
del Canyet (3,), Barriada de Montserrat (2), Barria
da d'expansió industrial (8), Barriada de la Salut (2),
Barriada de Llefia (4), Barriada Artigas (3). A la
vegada, s'indica l'adreça de cada un d'aquests cen
tres. La susdita Comissió delegada d'Acció Social
ha distribuit profusament aquest gráfic per tota la
ciutat de Badalona. Es el primer pas per a anar a
una acció parroquial i social ben vinculada.

Lis

Jets ocorreguts

LA PRÓXIMA SETMANA SOCIAL
Acaba de publicar-se el volum que conté les po
ramcies, conferéncies i discursos de la Setmana So
cial de Saragossa, celebrada a principis d'octubre
del 1934. Ben aviat en parlaren]. extensament.

Setníana Social, que s'havia de cele
Valladolid, pel passat mes de niarç, ha estat
ajornada fins al mes d'octubre, i será celebrada a
Madrid. ,La Sasse (Sociedad de Amigos de las Sema
nas Sociales de Espana) s'ha
encarregat de la pro
La vinent
a

paganda

i de

l'organització.

Ja sou subscríptors
de CATALUNYA SOCIAL?

arreu

GASTON GERARD

d'Espanya

,

per tal de

Congregacions religiosos,
motivaren una interpellació al Ministre d'Instrucció
en
el Congrés deis Diputats. Al Ministre li foren
mostrados extralimitacions éonstants de les autori
tats subalternes (entre les quals destaquen alguns
Inspectors de Primera Ensenyança, ajudats pels Al
caldes, que deixen la llei de banda), que es referei
prohibició
xen ala incautació d'edificis escolars, a la
perianyents
i clausura d'escotes ben legcklitzades i no
a C:ongregacions, etc. Caldra dir que el Ministre no
es digna
contestar cap d'aquestes acusacions ni
nienys indicar que s'obriria una investigació per a
esbrinar els abusos esmentats i corregir les extra
limitacionsr
Al contrari: el titular de la Cartera d'Instrucció
es llença a fons
contra l'ensenyament catalic, el
qualifica de mesquí, i afirma que no es Podia tole
rar
l'ensenyament catalic en nom d'una política

privar l'ensenyament

liberal

com

a

les

la que oil volia practicar.

Aquests mots, pronunciats en un ambient de
Passió, com acostuma ésser el de la Cambra de Di
Putats, trobaren fácil ressó en una majoria tan ad
dicta corn aquella, i determinaren la retirada de les
dretes, com era natural.
*

—

brar
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*
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Ens arribarem a entendre d'una vegada sobre l'a
bast de la paraula «llibertat», aquesta paraula que
ningú no vol abandonar i que tots els sectaris em
pren en el moment presentY
Mentre es fan tancar escoles pel sol Jet de la
seva idologia
i havíem quedat, segons els libe
rals, que el pensarnent no delinqueix
hi ha un
Ministre que gosa dir que aixd es fa en nom d'una
política liberal. És evident, doncs, que o aquesta
afirmació és errania, o «liberal» vol dir tant com
enemic de la llibertat.
Lis abusos legals cal que siguin corregits. La
C'onstitució Prohibeix l'ensenYança a, les Congrega
cions religiosos; pera no prohibeix l'ensenyança
confessional catalicci. I respecta la propietat priva
da, adhuc de les prdpies Congregacions, que poden
tenir els béns necessaris per a la seva ifinalitat.
Com és, doncs, que es tan quen escoles que no
tenen res a veure amb,les Congregacions; que s'ocu
Pen edificis en nom d'una incautació que cap llei
no decreta ni autoritza; i que no
s'atén ni l'estudi
de la documentació legal de les escotes, sota el sub
terfugi que abans ±cle les Imateixes hi ha hagut una
—

Congregació ensenyant?

TMafranca,

Casos com el de
amb el Collegi de
Sant Ramon, portats a. caí) per la Inspectora senyo
ra Leonor Serrano i l'Alcalde
de la ciutat, qui ocu
Paren l'edifici deis PP. de la Sagrada Familia, con
tra Iota llei j rió, i Posaren a les mateixes aules, on
els religiosos donaven classe, mestres nacionals,
obrint-se pas a la força per arribar a la incautació
sota l'amenaça que el poble la farict si no es donava
lloc a la mateixa, clamen al cel. És possible aixb,

T

en

un

amb

país

un
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civilitzat? Com és que és traciada la llei

injustícies.

*

*

*

L'ensenyança congregacionista, pobre i mesqui
hauriem de dir, doncs, de l'ensenyança de
ara?
Els laboratoris de Biologia i de Química deis
PP. Jesdites, a Sarria; l'Escola d'Arts i Oficis deis
mateixos PP., a Madrid, cremada i encara no subs
tituida; les Biblioteques a tants llocs distints del
País, degudes a Congregacions religioses; els Colle
gis de segon ensenyament dels PP. EscolaPis, Jo
Suites, Maristes, GG. de la, Doctrina Cristiana, etc.;
les Escales menagéres de les Dominiques, a Horta,
etatera. Quan l'Estat ha pogut presentar institu
cions semblants ni les pot presentar avui?
Tingui present el senyor Bulas que, durant
molts anys, única,ment els Collegis de segon ense
nyament deis ordres religiosos ens feren fer un bon
Paper davant el món, mentre els Instituts de Segon
Ensenyament estaven installats en antics Convents,
en locals tristos, deis quals el material escolar es
trobava totalment absent. ünicament a les Congre
gacions devem l'educació de les classes socials avui
dirigents de la societat espanyola, començant pels
Pro pis políties esquerrans que s'educaren en aques
tes escotes (i que sumen algunes dotzenes); i que
únicament les Congregacions han sostingut, amb la
llibertat d'ensenyança, un cert nivell cultural en
aquest País nostre, l'Estat del qual fa molt Poc
ternps que s'ocupa deis problemes de l'ensenyament.
Cont pot dir-se, dones, des del banc blau, sense de
mostrar o una ignorancia suPina o un exacerbat sec
tarisme, que l'ensenyament congregacionista i cata
lic en general ha estat mesquí i dolent a casa nostra?
Quina trista sort, la de casa nostra! Fins ara,
l'Estat ha viscut allunyat deis grans problentes de
la cultura nacional. I quan es disposa a aPropar-s'hi
Per a renteiar necessitats sentides, ho fa embolicant
se amb un esperit sectari, que
ha de malmetre, si no
avui, un altre dia, tota la seva tasca. Per (pa no es
Pot dona, lloc a la competancia entre les institucions
de l'Estat i les privades, de manera que l'afany de
les unes serveixi d'estímul al creixement i perfecció
na ?

Qué

l'Estat, fins

de les altres?
No ens esta reservat aixd

a

nosaltres,

com

no

ens estan reservados la major Part de les solucions
raonables als problemes de l'hora present. Cal,pel
que es veu, que s'ataqui la llibertat d'ensenyança,
Per a fer una política liberal ; i cal que es privi els
ciutadans del dret a fer educar els seus fills segons
la seva ideologia, en nom de la llibertat de
cons

COin, els de

cia»,

«política liberal»,

«llibertat de conscian

etc., és donar un Pas més pel camí de la hipo
eresia que, per altra part, ja no ha d'enganyar ningú.
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BISBAT DE GIRONA

Jornades d'Aeció Catalica Social.
A la ciutat
'de Girona, els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, s'han celebrat
unes jornades d'Acció Católica Social, en les quals
—

s'han traetat una lérie de temes com «Els sindicats
obrers» ; «Perqué les masses avui viuen allunyades
de l'Església» ; «Necessitat d'una formació religiosa
i social» ; «L'apostolat seglar» ; «Visió gráfica 'de
l'actual 11.1:cisme» ; «Els nostres drets com a homes
i com a católics» ; «La doctrina social de l'Esg-lé
sia» ; «La doctrina comunista no pot satisfer les as
piracions humanes». Demés, s'han desplegat una sé
rie de ponéncies sobre Pietat, Apostolat, Els cercles

d'Estudi, La Qüestió Social, La Propaganda. En
aquestes jornades hi han parlat els senyors Josep M.
Planes, Joan Gaya, Josep M. Noguera, Bartomeu
Galí, Dr. Damiá Estela,, Joan Bastons, J. Civera,
etcétera.

BISBAT DE LLEIDA
El dia 9 de juny s'ha celebrat, a Lleida, sota la
presidéncia de l'Excin. P. Salvi Huix, una diada
sacerdotal, amb motiu de la publicació de l'encícli
ca «Ad catholici Sacerdotii fastigium». Hi
van par
lar els PP. Pijoan, Gil Miguel i el Doctor Segura,

Fonz.
En la capital d'aquesta mateixa diócesi, deis
dies 4 a
d'aqttest mes, s'han celebrat unes jor
nades eucarístiques ami) exposició d'ornarnents del
culte, de llibres'de Litúrgia i d'Acció Católica, amb
conferéncies sobre l'ordenació sacerdotal i amb un
tríduum eucarístic.
rector de
—

BISBAT DE VIC
El dia 26 de maig morí, a la vila de Sampedor,
el Doctor Antoni Vila Sala, a l'edat de setanta-qua
tre anys. Fill d'aquesta vila i sacerdot de la diócesi
de Vic, dedicá les

quial.

seves

activitats

a

la vida parro

vegada, aprofitant els lleures que aquesta
vida comporta, publicá una série de treballs de ca
rácter históric, homilétic i folklóric. Era soci corres
A la

ponent de l'Académia de iones

Lletres,

de Barce

lona.

El Doctor Xavier Alert, catedrátic del Semi
nari de Barcelona, ha dónat, durant la dartera set
mana de maig,
a la sala d'actes del Seminari
de
Vic, una série de Conferéncies sobre Acció Católica,
a les quals ha assistit un gran nombre de
sacerdots,
presidits per l'Excm. P. Joan Perelló.
—
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eilncia.

Qui pot buscar lbgica en aquestes Posicions tan
enormement absurdes? Valdria més que, d'un co],
Per sempre, es digtas clarament que aci el que
es
Cerca és acabar amb la doctrina de Crist a les es
coles; i així tots sabrient qul cosa és sinceritat. Pera
eobrir aquest esperit sectari amb noms llamPants

C

Activítats de les diócesis

menysfireu semblant? Cal reparar aquestes

Pera el Ministre senyor Barn?s per qua no feia
aquesta declaració en el Congr‘és? No sembla el pri
mer deure d'un Conseller de l'Estat, el de fer res
Netar i complir la llei per damunt de tot?

0

Moviment Social
Per al cinema eatólie.
El poder del cinema és
indiscutible. Els cercles de poca cultura formen la
seva mentalitat i eis seus sentiments amb
l'ajut de
les pellícules de cinema. Ugo Palmieri, en un article
—

publicat

a Vita e Pensiero, treu importants
conclu
sions sobre les posicions que han de prendre els
católics enfront del cinema. Urgeix que els católics
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penetrin

el «cinema documental», així com les re
vistes setmanals illustrades. Hi ha una infinitat d'i
niciatives en el camp del cinema artístic. Peró passa
massa vegades que l'interés de guanys excessius
d'una empresa privada cerca solament l'acontentar
el públic sense valorar per res els interessos morals
i artístics. No és cosa fácil crear pellícules amb una
finalitat purament educadora. Sovint, una pellícula
de carácter pedagógic no deixa en el públic altra
impressió que l'haver passat una hora ensopidora.
El católic ha d'exposar la seva ideologia en l'art
solament per mitjá de valors estétics, sense caure
en

la

vulgaritat.

Aixó

aplicat

al cinema

caalic, sig

nifica que els artistes católics han de crear pellícules
amb mitjans de tal naturalesa que donin una solu
ció própia i adequacla als problemes que susciten.
Cremen esglésies.

El diputat senyor Calvo So
va
en el Diario de Sesiones del Con
grés, una referéncia deis sacrilegis, incendis i assalts
d'esglésies, duts a cap per les turbes desenfrenades.
Fa tremolar i avergonyeix, a la vegada, el llegir la
ressenya de les malvestats comeses pels incendiaris
espanyols. Els comunistes russos, que, segons sem
bla, són els mentors deis extremistes espanyols, han
reunit meravellosos museus d'art georgiá i han es
tablert exposicions ambulants d'ícons russos, que
són l'admiració dels aficionats a l'art, de l'Europa
central.
s cert que tot objecte d'art separat de
l'ambient per al qual ha estat creat perd el cent
per cent ; els museus són grans golfes de mobles
telo

—

publicar,

preciosos, en companyia dels quals es desplegá una
vida elegant i fina ; peró si l'actitud dels soviets,
que expolien esglésies, no és laudable, l'obra deis
incendiaris i dinamiters espanyols és sumament re
provable, com és reprovable la destrucció de les
meravelloses creus de pedra de les =Mes dels nos
tres camins rals i carreteres. Els fets vandálics de

les turbes desenfrenades reportaran cástigs terribles
als que els han comés i cástigs espantosos collectius.
De Déu, els homes no se'n poden mofar. Aquí i allá
Provi
es conten fets que són vertaders cástigs de la
déncia per, atemptats criminals. Cal que els católics
oferim manes peniténcies i actes d'expiació al Déu
ofés, perqué no sigui un Déu de venjances, sinó un
Déu de misericórdia.

Extraiem la
A Rússia es perden les criatures.
següent notícia del periódic rus Mo/ot del 14 de
maig. Caracteritza la vida deis asils infantils russos
el següent escrit d'una obrera russa sobre la des
aparició deis seus fills, publicat el 14 de maig :
«Vaig tenir una gran desgracia. Em vaig tornar
cega. Com no estava en disposició d'alimentar els
dos meus fills de vuit i de sis anys, vaig portar-los
comuni
a l'Asil de Rostow, número 1. Segons una
d'agost
d'aquest
asil,
el
dia
20
del
director
caci6
del 1934 els meus fills foren traslladats a Salfk, i
d'aquí a un altre indret. Han passat des de llavors
dos anys, i, després de preguntar moltes vegades
per ells, no he aconseguit saber-ne res. On s6n
els meus fills?
Un cas semblant publica un obrer, en altre pe
ribdic. Pel novembre del 1934 la seva dona emma
laltí del tifus, i, durant la seva estada a l'hospital,
els fills foren portats a l'asil Nowosibirster, num. 8.
Després de sortir ella de l'hospital, volgué recollir
els fills, emperó no traba més que la fha. A l'asil
se li digué que l'altra fila lavia mort i que el fill
—
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havia estat traslladat

desgraciat
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l'asil d'infants número

r.

s'apressá a anar a l'asil i degué fer
la dolorosa experiéncia de qué el seu fill havia estat
enviat a alguna explotació agrícola conectiva. Nin
gú, emperó, no podia donar-li ra6 del lloc on havia
estat destinat, ni quan havia sortit de l'asil. La re
cerca pchs altres asils no doná cap resultat. A la
policia, pogué comprovar que ni la fila donada per
morta ni el seu fill figuraven a la llista deis morts.
Deurien ésser en algun asil o en alguna explotació
agrícola conectiva.
14'única cosa que el pare pogué treure en ciar
pare

de les recerques fetes per la direcci6 d'ásils fou que
«la conducta dels collaboradors deis asils de l'Estat
era

criminal».

Aquells obréis nostres que encara estimen l'es
posa i els fills poden veure, per aquestes estampes
de la Rússia soviética, l'esdevenidor que se'ls es
pera, si el comunisme triomfa el dia de demá.

Movirnent cultural
L'Església i l'Escola.
posició d'un ministre
d'Instrucció Pública que prohibeix el dret d'exercir
l'ensenyament als ordres i congregacions religioses,
provoca el parlar del problema de la situaci6 de
l'Església i de l'Estat en relaci6 amb l'escola. Ves
criptor vienés Franz Sturm ha estudiat 'aquest pro
blema, i d'ell són les idees que segueixen :
«En els temps moderns, són cada dia més gene
rals les tendéncies que volen limitar l'acció de l'Es
glésia a l'escola i que negueti a l'Església tot dret
l'escola.
a intervenir en l'estructuració espiritual de
Dos sén els ,objectius proposats per aquestes tendén
eliminació de l'escola confessional i prohibí
religiosa en la vida normal
escolar. Vensenyanea religiosa s'ha de concentrar
cies

:

ció 1e tota ensenyanea
al

temple.

»Davant d'aquestes tendéncies, bo será recordar,
servint-nos del que la História ens ensenya, el paper
que ha representat l'Església en el domini de l'es
cola. El fet de qué tota la cultura d'Occident es
basi en la collaboració estreta de l'Església i l'escola
les
ens hauria de fer mirar amb el major recel totes
noves tendéncies provocades per la cultura laica.
»Fins a la meitat del segle xix ningú no discutia
que l'Església era la creadora de l'ensenyanca i de
l'educad&
»14'Església fou la fundadora de l'escola. Cap a
la darreria de l'época de les Catacumbes, el Cristia
Julia
nisme va crear les primeres escoles. Quan
a
paganisme
l'Apóstata, en 363, volia reintroduir el
va
que
mesures
principals
l'imperi romá, una de les
adoptar fou la de tancar nombroses escoles cristia
nes, que estaven sota la direcció d'eclesiástics.
l'Edat Mitjana, l'escola estava totalment en manS
de l'Església. El dret que tenia de crear i dirigir e$
a
coles era reconegut de tothom. I aixó no sois per
a
per
tot
mitges,
sinó
fins
i
les escoles elementals i
e5
que
feia
deure
de
gratitud
Universitats.
Un
les
considerés l'Església com a senyora de l'escola ;
estat im
sense l'Església, en l'Edat Mitjana, hauria
la
possible una sistematització de l'escola. Ádhuc
comenca.
Reforma protestant no volia, en els seus
l'rs
ments, modificar les relacions existents entre
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glésia i l'escola. En el Tractat

de Westfália de 1648,
l'article 32, l'escola és considerada com un «an
nexum religionis», i diu que totes les qüestions que
de carácter escolar se suscitin són afers que les con
fessions s'han de resoldre elles mateixes. La Reforma
protestant, quan conferia l'autoritat episcopal als
prínceps territorials, feia automáticament transferén
cia deis drets escolars a un senyor temporal.
La doble posició deis sobirans protestants por
tava la confusió sobre la posició jurídica que tenia
el príncep vers l'escola. I així Frederic II de Prús
sia feia ús del dret d'inspecció de totes les escoles
del Reich, fins i tot de les católiques. Res, emperó,
no es canviava del carácter confessional de les esco
les. Un ministre prussiá havia dit, en l'any 1867,
«cal conservar el carácter confessional de l'escola
per la consecució deis seus objectius pedagógics».
En 1787 Frederic Guillem II reconeixia la su
prema inspecció de l'escola a l'Església en ço que
fa referéncia a Pensenyança religiosa, i no va posar
en discussió el dret d'inspecció que li correspon de
les disciplines de carácter profá.
Les idees de l'«Aufklárung» i deis enciclopedis
tes francesos condicionaren que la legislació francesa
estatifiqués l'escola i que els católics, amb Monta
lambert al cap, ara fa ioo anys, haguessin d'anar
a la fundació de
l'escola lliure francesa, que, amb
la seva ensenyança superior, mitja i elemental, tan
ta glória ha donat a l'Església.
La constitució de Prússia del 1850 estableix que
((les confessions religioses respectives tenen confiada
la direcció de Pensenyança de la Religió en Pescola
Popular. Aquest article fou objecte de tota mena
de discussions i de lluites en l'época del «Kultur
kampf», fins a tal punt que els sacerdots podien
ésser eliminats sempre que obstaculitzessin aquells
fins que l'Estat es próposa en Peducació de la joven
tut. Aixó feia que hi hagués manera 'd'eliminar
de Pescola tot sacerdot.
Després de lluites i més lluites, s'arribá a una
llei escolar del 1908, segons la qual l'ensenyament
religi6s deis alumnes protestants ha d'ésser enco
Manat a pastors protestants, i el deis alumnes cató
lics deu confiar-se a sacerdots católics.
I l'ensenyança religiosa, després de la guerra,
queda tan ben assegurada que en totes les escoles
Professionals del Reich hi ha l'ensenyança religiosa
obligatória ; s'han creat académies pedagógiques
eonfessionals per a la formació de mestres, i en
totes les Universitats s'ha creat una 'cátedra per a
explicar ideologia católica.
A Austria, l'ensenyança religiosa ha quedat as
segurada en totes les escoles oficials, inclús la partí
eipaci6 en el servei del culte, amb el dárrer concor
dat signat amb la Santa Seu.
A Espanya, on les idees i directrius de França
són norma i guia, si, per una banda, teníem Pense
en
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hem preocupat perqué la representació espa
nyola, en el món internacional, caigués en persones
católiques. I darrera unes premisses tan funestes,
no se'n podia seguir altra cosa que el que ha
vin
gut : l'eliminació de Pensenyança religiosa a les
escoles ; la separació deis religiosos de Pensenyança.
ens

En un moment de crisi tan greu i profunda, cal
dir que la majoria dels espanyols, inclús els homes
de carrera i els eclesiástics, no tenim esma per veure

el que cal fer, ni el camí que cal agafar.
I amb tot, els nostres enemics ens han marcat
la trilla o ruta que hem de seguir. Enfront d'una
Holanda lliure del pensament, hem de crear-nos la
nostra Roma eterna i cristiana. Un estol de
profes
sors i joves, pagant l'Estat católic,
ha anat a l'es

tranger

a cercar una ciéncia laica. Un estol
de joves
católics, intelligents i actius, sigui pels mitjans que
es vulgui, ha d'anar a formar-se a les
grans Univer
sitats oatóliques estrangeres com Milá, Friburg, Lu

vaina. Cal desplegar una intensa activitat en el camp
de la investigació científica. Ningú com la clerecía
ben formada pot emprendre investigacions d'Histó
ria Medieval, História d'Art, Filologia, etc. Cal re
cordar que els arxius eclesiástics són els millors ca
talogats i que contenen els .millors tresors de la
cultura hispana.
L'alta cultura, que s'ha d'intensificar entre els
católics dirigents, irradiará i influirá en els medis
universitaris i intel•ectuals, i, en topar amb la cultu
ra laica,
la superará, la inutilitzará, i d'aquí en
vindrá la renovació espiritual del país.
Una nació que no té grans dirigents formats ca
tólicament en els camps de la investigaci6 científica,
de les ciéncies d'Estat i de l'economia política, ne
cessáriainent ha d'ésser víctima deis elements pseu
dointellectuals d'infima categoria. L'obra d'una
«Institución libre de la Ensenanza» es manifesta en
l'acci6 política d'un Front Popular ; l'obra cons
tructora d'una Ciéncia católica que es desperta, al
tament esperançadora, creará una Espanya culta,
moderna i forta.
%•01".".".":".""%•.".".".".".%%".%"..%".."::•"%%%%%.%%%,

Vida Católica
Monsenyor Mercati i Monsenyor Tisserant.
El
prefecte i el *subprefecte de la Biblioteca Vaticana
van a ésser creats cardenals en el próxim consistori.
El Papa Pius XI, que elevá a la dignitat cardenali
cia el P. Ehrle, antic director de la Vaticana, vol
demostrar al món católic l'estima que té pels sacer
dots que dediquen el seu esforç a la investigad&
Pius XI ha valorat com ningú la importáncia de
—

la labor científica del sacerdot

en

l'encíclica sobre el

ligiosa a l'escola.
Aquesta negligéncia ha estat funesta en el camp
escolar, com ho ha estat en el camp social i altres.

sacerdoci católic publicada darrerament, i en elevar
els dos bibliotecaris de la Vaticana a la dignitat car
denalícia, vol recompensar les virtuts llurs, que en
l'exercici del seu cárréc ha pogut apreciar més que
ningú. Per altra banda, en elevar a la dignitat car
denalícia Monsenyor Tisserant, el Papa fa home
natge al gran esforç cultural desplegat pels católics

Hem contemplat i tolerat amb indiferéncia que
els enemics de l'Església assaltessin les cátedres

tóliques,

nyança religiosa próspera, teníem, per altra, aban
donada l'escola oficial, amb tot i formar part el
Párroco de la junta d'ensenyança local i de tenir
dret a donar, un cop per setmana, ensenyança re

d'Universitat

i d'Institut ; hem vist amb indiferén
ela que totes les millores acordades al professorat
al 'magisteri fossin obra de gent esquerrana ; no

francesos, que amb les
que sostenen

seves

cinc universitats

generosament, amb les

ca

seves

múltiples institucions de cultura eclesiástica, s'han
convertit en braç drct de l'Església Católica, Apos
tólica i Romana.
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dirigeixen a unes mi
congrés
nyones de servei que als components d'un
d'aquest
figura
gegantina
la
científic, posen de relleu
tingut
Papa, que és un deis més gratis que hagi
Esglé si a

gestionadors, el mateix si

Pius XI.
En l'avinentesa de complir 79 anys
S. S. Pius XI, la premsa católica d'arreu del món
ha dedicat números extraordinaris a posar de relleu
la gran figura de Pius XI; en ring d'aquestes publi
cacions d'homenatge cal fer ressaltar, a Espanya,
els extraordinaris publicats per El Debate, Gaceta
del Norte i El Correo Catalán.
El Papa Pius XI procedeix del camp deis inves
tigadors ; fou primer bibliotecari a l'Ambrosiana de
Milá, i després Prefecte de la Biblioteca Vaticana.
Hi havia certa espécie de qué els homes de cién
cia podien éssér bons puntals per als que governen,
peró que eren ineptes per a exercir el govern de
l'Església. L'actuació del Papa, Pius XI ha demos
trat tot el contrari ; primer, en la Nunciatura de
Polónia, en el moment difícil de la creació de la in
dependéncia polaca, i després en el govern de l'Es
—

.

Un discurs del Papa als representants de l'Acció
Católica.
Reunits al Vaticá representants de
l'Acció Católica de tot el món per a tributar-li lio
menatge en la diada del seu aniversari, él Papa,
després de felieitar-se pel gran i molt alegre espec
—

representants
tacle de veme congregats «els gentüns
dilec
nostres
estimats
entre
els
aquells
niés
de tots
activi
tes fills, els quals despleguen la seva assídua
l'A.cció Católica». I en contestar a l'adreca de
tat
Monsenyor Pizzardo demanant una exhortació, el
concurs

benedicció, digné

i la

glésia.
Unió, unió,

La metodologia científica té un gran avantatge ;
és el de saber-se informar. L'home de ciéncia, abans
d'emprendre una investigació sobre un punt cleter

perpetuació

,

en

CAMISERÍA

unió:

sempre beneits.
I aquesta unió ha d'ésser «abans que tot», «a
pesar de tot» i -«sobre tot i a tota costa». Unió, unió
i unió. Tots Os que militen sota la bandera de l'Ac
ció Católica estan mútnament units en el Cor de
Crist. Units ami) els seus caps, que són as bisbes
els sacerdots, o sigui sota la direcció d'aquells que
del
en diferent mesura i en gran divers participen
ministeri apostólic. Unió de caritat, unió de pensa
ment, unió d'activitat, 'unió de santa disciplina.
Una unió molt estreta, unió íntima, unió plena
d'acció i d'esperit; de manera que tóts siguen reco
llits i guiats per l'Episcopat, que és la continuació
i
de l'apostolat primitiu, que deriva di
rectament del mateix Jesucrist. Perqué l'AcCió Ca
tólica no és, ni vol ésser, ni den ésser, més que la

les audiéncies, davant deis peregrins.
A.quests parlaments del Papa, tan típics i tan sug
nunciades

:

La Nostra exhertació és general i es refercix,
abans, que tot, a la unió... perqué de la unió deriva
la forea i la poténcia : que siguen uns arnb Nasal
d'ésser
tres. Aquesta unió ha d'ésser santa, i ha
mantinguda viva i próspera per a produir fruits

minat, pren esment del qué hi ha fet en aquell do
mini, per tal de donar un pas més endavant.
Pius XI era un home admirablemént situat per
a carregar-se el pes feixuc del govern de l'Església
católica. Home de ciéncia, estava en contacte amb
gent distingida de tot el món i deis pensars més di
ferents. Aquesta condició u havia exigit molts viat
ges, que li havien fet conéixer a fons la vida cató
lica de molts paisos. No és, així, d'estranyar que,
durant el seu pontificat, hagi envestit i resolt un
problema tan important com el de la solució de la
qiiestió romana ; que hagi creat un. moviment de
tan alta volada i de tanta transcendéncia com l'Ac
ció Católica. Demés de restablir les relacions diplo
mátidues i d'estipular gran nombre de concordats,
aquest Papa ha donat una gran empenta en la re
constitució interna de la vida de l'Església publicant
unes encícliques meravelloses, encaminades a donar
les millors solucions als problemes que s'agiten en
torn de la vida de família, qüestió social ; sobre el
sacerdoci, etc.
Encara aquest Papa ha. insistit en gran manera
per a sostenir un nivell de cultura molt més superior
en els aluinnes que es formen en els seminaris i en
la clerecia, creant instituts tan notable& com él «Is
tituto d'Archeologia Sacra» i el d'Estudis Orientals.
Ha vetllat perqué el nivell de la clerecia rural s'ele
vés ; s'ha interessat per l'ordenació dels arxius
parroquials i, sobretot, ha estat el «Papa deis Sants».
Quin nombre més considerable de sants ha canonit
zat Pius XI. I quines aBocucions tan belles i de ca
rácter personal no ha pronunciat el Papa en aques
tes avinenteses.
Hi ha encara un aspecte interessantíssini de la
figura de Pius XI: és el de les exhortacions pro

es

.participació i la collaboració deis fidels en l'apostelat
jerárquic. Aixó és la coordinadÓ i subordinació a
agiten apostolat que fou constittüt pel mateix Diví
Redeniptor com l'estructura essencial de l'Església.
I aquesta coordinació i subordinació pertanyen a la
mateixa esséncia de l'Acció Católica. Així .trobein
l'Acció Católica en els temps de la primera predi
cad() de l'Evangeli. Per tant, abans que tot, unió.
A aixó us exhorta el vostre vell Pare.
•

Vigileu i

oreu

Amb tot, hem d'afegir ,altra exhortació de ca
rácter general sobre la vigiláncia per a evitar que

siguen induits

a

l'error.

No falten entre els católics mestres falsos i pro
fetes falsos, els quals, per raons diverses i, com
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assolir uii «bé millor», pénsen males
de pitjors i estableixen no sabem
quina casta de transaccions entre la veritat i l'error,
llei del món i la
entre la santedat i el pecat, entre la
llei de Déu, entre el vertader i únic Cristianisme,
tal com Crist l'ha establert i pel qual ha donat la
dinen ells, per
coses i

en

vida,

:

«La Premsa

Estem contents

perqué hi

ha

una cosa

nova,

una

digna de la nostra atenció i considerado. Us

dernano,

fills meus,
mundial de Premsa

que

us

fixeu en

l'Exposició

católica, gran poténcia que és
revelació. Es cosa molt clara que

a molts una
la Premsa católica constitueix un deis auxiliars més
forts i un deis elements principals per a l'Acció Ca
tólica. Aquesta visió alegre mai no se us ha d'allu
nyar de la vostra memória. ls molt adient a aquesta
Vosaltres,
el tema de l'Exposició Arma veritaiis.
Católica,
que militen sota les banderes de l'Acció
honor
donar el
deure
i
heu de considerar com un
quals
es desple
els
camps
en
vostre ajut, en tots els
veritat ;
ga la vostra activitat, a aquesta arma de la
vostra
la
vostre
socors,
a la vegada deveu donar-li el
tribut
de
la
vos
i
el
diligIncia
sollicitud, la vostra
tra fidelitat generosa. Aquesta és l'exhortacié par
ticular que us dirigim.

per

SemPre Prega i pregara per l'Acció Católica
El vostre intérpret, també en nom vostre, ha de
auxili. Quin auxili (Imanen éls fills al Pare
vell ? No pot ésser divers aquest que el que us vaig
Déu, quan els sacerdots
a concedir. Quan el poble de
per la seva
difícilment
combatien
poble
.d'aquest
amb
llibertat i la seva vida, el vell Moisés pregava
triom
combatents
seus
els braços alçats al cel, i els
faven. Fills estimats : Aquest és l'ajut que us do
tingut, el teniu i el tindreu. En
nern. Sempre
el nostre afecte i en les postres oracions, l'Acció
Católica té i planté un lloc singularment especial.
Nosaltres sempre dirigim a Déu sacrificis i oracions
Per l'Acció Católica i per tots aquells que viuen,
combaten i treballen en el seu camP. Aquest és el
nostre ajut. En aquesta hora solemnial en qué rebem
l'obsequi de la vostra pietat filial, dignen a tot arren
que el Papa deis cristians prega semPre per tots els
socis de' 'Acció Católica i bi pregará assíduament i
abundantment mentre la ProvidIncia Ii doni vigor
i vida».
I el Papa acaba beneint amb cor ample i volun
tat excelsa els sacerdots que es dediquen a l'Acció
manat

Católica; els'quals afegeixen cárrega
feines quotidianes llurs.

tan

pesada

a

les

Beneeix tots els militants d'Acció Católica, tots
els que l'afavoreixen, propaguen i difonen, perqué
és ella la gran familia estesa per tot el món, família
verament
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Crónica de la Setmana

a

munisme, continuá

cosa

O

preparen

i. altra religió pseudocristiana».
Després de fer allusió a alguna interpretació no
del Co
exacta de les seves paraules condemnatóries
seva

S

A

Y
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estimada.

Beneeix d'una manera especial, entre els seus
parents, els vells, els que són els sens coetanis, que,
a causa de la seva edat_, necessiten de tants mira
ments 1 d'un afecte especial. Beneeix també amb
gran amor els nois innocents, perqué són els predi
lectes del Nostre Salvador benigníssim i son també
del Papa, que ocupa el Sea lloc a la terra.

Dbiem en la Crónica de
La situació política.
situació
Política se soste
que
la
setmana
passada
la
fan
tota mena d'es
nia en un equilibri inestable. Es
cada
dia es fan
voluntats;
perb
per
higas
107ÇOS
a
—

profundes les diferbncies deis agrufiaments ex
tremistes amb els rePublicans d'esquerra, i, sobre
més

tot, cada dia són més Paleses i més serioses les ba
ralles dins el Partit socialista.
El debat a ProPbsit deis jets de Y ePes, en els
quals tingué pan t tan rellevant la Guardia Civil, posa
de manifest els equilibris que els cal fer als partits
un jet seriós
HH fotilulis, cada vegada que es presenta
.clemanar
la dissolu
comunistes
volien
i daicat. Els
caigut
Civil,
pel
sol
jet
d'haver
Guardia
la
ció de
morts i ferits un nombre regular de paisans; els ele
ments esquerrans no podien, no solament passar per
aquest cami, sinó que devien salvar tots els resPec
tes que mereix una institució tan bellament man
tinguda i tan disciplinada com el benembrit institut
susdit. Qué podia passar? Reunions i juntes, con
d'imPressions, en les quals el ProPi
verses i canvis
Largo Caballero serví de wiljancer, i tot arreglat en
feren una interPellació
un moment. Els com :mistes
en to menor; el Ministre de la Governació contesta
dient quatre tbPics generas, entre ells que es jara
justicia i es depuraran resPonsablitats, i P7OU. El
debat havia acabat bé Per a tothom; Perb desPrés

d'haver necessitat uns dies de PreParació. És ,ben
evident, dones, que l'estat de la majoria és delica
dissim; i si bé no porta el Perill de que, per ara, es
divideixi, ja que tots plegats procuren fer els esfor
ços necessaris per a conservar la unitat, car a tots
els interessa governar, del Front ,Popular, és ben
ciar que mai no Podra portar-se a terme una tasca
seriosa de legislació i de govern, Puix que seria el
primer cop, dins el sistema Parlamentari, que s'hav
ria arribat a governar formalment damunt d'unes
bases tan febles i trencadisses. El sistema parlarnen
tari exigeix agrupaments majoritaris forts; exigeix
disciplina davant els qui governen i que han de por
tar l'orientació de la feina; i exigeix una absoluta
llibertat de moviments en els governants. Quan tot
aixb manca, es Pot anar allargant les situacions

adoPtant Posicions més o menys enginyoses per a
cada conflicte;. perb .es Porta la niort ,ct l'anima i es
Porta la infecunditat com a conseqübncia normal
i lógica.
Les societats

económiques

de

Catalunya.

—

Han

llarg manifesi als governants de Madrid
i de Barcelona i a l'opinió en general, sobre l'estat
deis fets socials d'aquest moment.
E's tanta la gravetat deis con flictes que conti
nuament es Plantegen en el món del treball; són tan
desastroses les conseqübncies que produeix l'estat
actual de coses i la inestabilitat de tot, que els re

adreçal

un

presentants de més de cent ocietats econbmiqueg
de Catalunya s'han hagut de reunir en assemblea,
i no han pogut callar la seva opinió sobre el desas
tre que ens ve al damunt si, per qui Poi i dev, no
es

Posa

un

xic d'atenuació

moviment de bases

treball, de vagues immotivades, d'imposició de
personal jnnecessari, etc.
Es tracta de societats absolutament aPolítiques,
que abortaren llur rejorl espiritual al noü rbgim
quan, a Petició de les mateixes, es reuniren els ele
de

e
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ments Productors d'Espanya a l'antic Palau del Se
nat, de Madrid, sota 'la presiancia del cap del Go
vern provisional, senyor Alcalá Zamora.
Per tant,
únicament un desig de benestar del país i de que els
mals no passin endavant els guia en aquest mani
fest, alar i serb, dirigit als governants i a l'opinió,
en el qual es diu que
els negocis no s'emPrenen,
que les activitats del país es paralitzen, que els rrb
dits resten esgotats i que, com a conseqübncia, cada
dia ha d'ésser més gran el nombre de suspensions
de pagaments i fallid es, d'industries tancades, i de
gent llençada al carrer i abocada al problema de

canvi, ens digué amb tota formalitat que fa
revolució, que proclamarien la dictadura del
Proletariat, i, el que és més 'xiroi, que per aixb es
necessita la unió de tots els partits proletaris... en
tre els quals s'hi deu comptar, com és ;natural, la
fracció importantípima que acabdilla Indaleci Prie
to. Ara, bé; si aquesta unió s'ha de realitzar a base
de confarancies polítiques com la que pronuncia el
mateix Largo Caballero, estan ben amanits els par
tits proletaris espanyols! Com es higa aixb de pro
Pugnar Per la unió en una conferbncia rúnica fina
litat de la qual és combatre aferrissadament els com
Panys que haurien de constituir Precisament aques
En
rien la

No necessitem escatir aquestes afirmacions d'en
titats tan coneixedores de l'assumpte, afirmacions
que, per'ultra part, es basen en jets que tots tenim
a la vista, dissortadarnent. I les
entitats econami
ques no demanen altra cosa
i aixb si que és in
teressant
que l'aplicació d'uns quants PrinciPis

ta unió?
No ens

disgusta aixa, a nosaltres; és ciar. Dis
sortadament, els jets es produeixen en tal forrna,
que potser la unió es faci contra toles les ensopega
des del mateix socictlisme dirigent. Pera si la unió
hcugués de resultar de l'actuació dels caps socialis
tas, Podriem dormir ben tranquils tots els esPanyols.

—

—

continguts, no pas en cal, manifest reaccionan, sinó
en el
manifest deis pa,rtits esquerrans i socialistes
units en el Front Popular, entre els quals destaca'
el d'una aplicació seriosa del PrinciPi d'autoritat i
el respecte

la llei per part de tots i de tothom.
socials
resten relaxats, com podem veure cada dia. En un
a

S'aconseguirá alguna cosa? Els vincles

País

on

per

una

La tasca parlamentária.
rs tan petita i dis
tant a Madrid com a Barcelona, que gairebé
no val la pena, d'esmentar-la. A
Madrid, s'entrete
nen els DiPutats en aprovar una
llei Per a jutjar
funcionaris de la carrera judicial, lo que val tant,
—

sortada,

readmissió denegada d'un .obrer fer

roviari es Pot produir la paralització del trajee ge
neral de ferrocarrils, tenim un índex tristament elo
qüent per a judicar la raó que assisteix les societats
indicades Per a demanar el que demanen, que,
Per
altra part, és el que han de )clemanar tots els
esPa
nyols amants de la seva patria.
Quines conseq4Incies Uncirá, aquast manifest?
Fins ara, l'autoritat no n'ha jet cap
esment. Pero.
és de creure que el recollira com cal, donada la seva
autoritat social i acnica en problemes econbmics i
del treball, i en treura les oportunes conseqübncies.
Conseqübncies que no han de restar redu'ides a dé
claracions més o menys eloqüents, sinó a jets, jets
i Jets, que és el que ara interessa
majorment.

La posició de Largo Caballero.
El leader del
socialisme extremista cada dia está més embrancat
en la seva posició
negativa i de catástrofe a data
fixa. Diumenge passat pronuncia, a' Madrid, un
discurs, qualificat de conferbncia Pública, que deixá
astorat tothom. Es tractava d'una mena de reivin
dicació personal davant la posició del seu
ex-amic
senyor Indaleci Prieto, i no cal din que la figura
—

d'aquest emplená

constantment tota la

conferbncia,

deixant veure al nu l'anima 'poc comPlexa d'aquest
home que es diu Largo Caballero, que cada, dia creix
en exaltació i manca d'equaninuitat.
Ataca fortament el seu ex-amic; retragué misb
ries internes del partit i de relacions anteriors, so
brelot respecte a la revolució asturiana; i no tingué

SOCIAL

inconvenieht a llençar al carrer la roba bruta de tot
el Partit, cosa que l'acredita de Polític Petit,

la farn.

•

A

segons

els

tbcnics,

com

atacar

Za indepenclIncia,

semPre reconeguda fins ara almenys en uels textos
legals, del poder judicial. I a Barcelona, tota la
feina ha anal dirigida, fins ara, a aprovar una llei
Per a declarar anullables els acords deis Ajunta
ments durant el bienni anterior, ço que val tant cona
desfer l'autonomia municipal en botes les seves es
feras i actuacions.
Quin benefici Pot esperar el País d'unes actua
cions semblants? Els Problemas econamics seriosos,
les qitestions de finances, d'exportació deis nostres
productes (que resten intactas a les bodegues i als
magatzems), de la nostra moneda, de l'adquisició
de divises Per a pagar a l'estranger, etc., resten ira
dits o quasi bé inbdits. Tot aixb no interessa els
homes dirigents deis agruPaments
extremistas (que
no saben res de res) i, per
tant, queden de portes en
lora deis Parlaments, Puix ja que aquests s'han de
moure al ritme que marquen els

esquerra,

l'ajut deis quals

partits

de extrema

no podrien
formar majo ria.
Qub ens espera, d'ad a poc temps, si no es rec
tifiquen aquestes• posicions absurdas i a,bsolutament
antitbtiques amb el que demanen les necessitats del
país?
sense

el altres
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CATÓLIC

OBRES DE TEATRE

De totes les obres que esmentem a continuació, tenim els caudals o sigui els papers
trets, als següents preus: 1 acte, 3,75 ptes.; 2 actes, 5 ptes.; 3 actes, 6,25 ptes.
PER

A.

HOMES

Diplomagia de pagls, co
Una creu vora el camí, en vers, J. MIRACLB, 1,50 ptes.
loan
média dramática, V. COMA, 2,50 ptes., juntament amb El rei de les bicicletes.
Solivern, 2 quadres, próleg i epfleg, R. FBRRIOL, 1,50 ptes. -El pritenclent de Lulú,
Soldats de Crist,
V. COMA, 2,50 ptes., juntament amb Les sorpreses de la rifa.
Els Vanitosos, F. PUIG I LLENsit, 1,50
tragédia en vers, MN. T. BELLPUIG, I pta.
La Virginitat triomfant, drama sacre musical en Vers, MN. T. BELIPUIG,
pessetes.
música de M. VINvzs, 3 ptes.
L'Eloi, ferrar de Figueres, próleg, 4 quadres i epileg, J. Ros, música de Mossén
La Princesa esta malalta, A. CARNER i A. MONCUNILL, 2 pes
A. OBIOLS, 2,50 ptes.
Sang tortosina, drama, próleg, 2 aetes i epileg, MN. T. BELLPUIG, 0,50 ptes.
setes.

1 acte:

-

-

-

-

2 actes:

-

-

3 actes:

Eh cosí d'En Pere Boter, V. COMA,
de fer bé, C. EIMBRICH, 2,50 ptes.
Els fills de tothom, F. Bo
Diners que sagnen, MN. F. GAY, 2,50 ptes.
2,50 ptes.
La força de la tradició, drama, J. CIVIT, i J. FARRÉ, 2,50 ptes.
NAVENTURA, 2,50 ptes.
Ling-Fu o les angúnIes d'ult
L'habit de Sant Francesc, V. COMA, 2,50 ptes.
Neu als cims
foc al cor, drama, MN. R. SA
xin?s, 5 quadres, V. COMA, 2,50 ptes.
El rei de les
Pátria ofesa, drama, MN. R. SABORIT, 2,50 ptes.
BORIT, 2,5o ptes.
Les sorpreses
bicicletes, V. COMA, 2,50 ptes., juntament amb Diplomacia de pagU.
de la rifa, V. COMA, 2,50 ptes., juirtament amb El pretendent de Lulú.

L'alegrias

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

4 actes:

5 actes:

L'Apdstol catala, estampes poemátiques,
tablia, pastorets en vers, DR. M. TUBAU,

a nens:

I

La covardia de Pons Pilat, estampes de la Passió, V. COMA, 2,50

PER A NENS
Per

GAY, 2,50 ptes.
La Llum
pta. (Música del Mestre Vinyeta,

MN. F.

de l'Es
4 ptes.)

ptes.

I NENES

Idilhi pastorial, MM. R. SAI3ORIT, música de MM. A. Omoi,s, 2 ptes., juntament amb
El martir de l'Eucaristia, drama, MM. T. 13zu,ruio, 0,30 ptes.
Fulles d'una rosa,
VIADIU, 0,70 ptes.
Quadrets i dialegs cate quístics, en vers, MM.
-

Per

pctstorial, MN. R. SABORIT,
La filia del joglar' en vers, J. Ros, 0,75 ptes.
Fulles d'una
música de MN. A. 013IOLS, 2 ptes., juntameat amb Fulles d'una rosa.
L'orfeneta, A. ÚAS
rosa, MN. R. SABORIT, 2 ptes., juntament arnb Idilli pastoril.
Quadrets
El pesscbre de la cegueta, en vers, J. Ros, r pta.
TFA,I,TORT, 0,75 ptes.
i dialegg cate quístics, MM. J. M.» VIADIU, 0,75 ptes.
-

a nenes:

-

-

-

-

1 acte:

PER A
món, CRISTINA AGUILÁ,

NOIES

1,25 ptes.
L'Avaricia escarmentada, o a Barce
badctr, Una marquesa antiguada i la «Burra» de. Balaron, V. COMA,
Gennanes d'animct, drama, CRISTINA AGUILÁ, 0,75 ptes.
2,50 ptes, totes tres.
La
La Venjançal de la Reina, drama en vers, MM. J. PUNTf I COLLELL, 1,50 Iptes.
Virgínitat triomfant, drama sacre musical en vers, MN. T. BELLPInG, música de
El temps és or, CRISTINA AGUDA (de próxima publieació).
M. VINvEs, 3 ptes.

Angels
lona

no

del

val

-

a

-

-

-

-

2 actes:

La Simona
Si jo los princesa, MM. R. SABORIT, música de MM. A. OBIOLS, 2,50 ptes.
del Castell, drama poemátic, J. Ros, 2 ptes.
Els ntisteris de l'hostal,
Eularia, flor d'ametller, en VerS, MM. J. PUNTf I COLI,ELL•
drama, F. PUIG I LLENSA, 2,50 ptes.
La Rosa benelda, drama, MM. J. Puurf t
CoLLELL, 3 ptes.
La Llum de l'Establia (adaptat),
Fabiola, en vers, MN, j. Pul.rrf 1 CoLLEI,I„3_vtes.
pastorets ea vers, Da. M. TUBAU, I pta. (Musica de J. VINYÉTA, 4 ptes.).
-

-

3 actes:

-

-

4 actes:

FOMENT DE P1ETAT

Duran i

Bao,

11
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Tresor de la Llengua,
de les Tradicions i de la
Cultura popular de

Catalunya
per

A. GRIERA

.5•
.5

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

COL•LEGIALS

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

Preu de cada volum: 30

El més extens assortíment

en

Impermeables, Capes, Trínxeres,
Abrícs cauxutats estampats (o)

pessetes

CASA ROS ICH
Casa fundada

Pot adquirir-se a EDICIONS CATALUNYAS.
BARCELONA, Pi, 12, i a les principals llibreries

„.

•:*

l'any

Ronda de Sant Pere, 7
,«<>1 Avinguda Portal de

1850

Tapinería,
l'Angel, 25
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