CATALUNYA
C 11-AIL

çar

Organ d'ACCIO

Any

Un any, 12

XV. Núm. 769

SOCIAL

ptes.

PUBLICACIÓ

Redacció

SETMANAL

Carrer del

—

Núm. solt, 25 cts.

i Administració

Pi, 12, principal

La formació del
Una de les

coses

que

fa

més pena, quan hom ha

de tractar qüestions 'obreres amb es. dirigents d'or
ganitzacions sindicals, és el baix nivel! que, a tra

vés deis mateixos, endevina en els seus represen
tants. L'analfabetisme de primer grau ha Planat
durant molts anys en el seis esPerit. I quan ara es
va vencent aquesta malura, s'observa amb molta fa
cilitat \que hom es troba davant d'una altra malura
tan greu com la Primera, davant l'analfabetisme de
segon grau, que és Pitjor que l'altre. Qui, sabent

llegir,

sal 'el ,que ha de
s'empassa més que la
ments de la venial i de
molt més greu que el qui
me ordinari.
no

no

i qui, sabent llegir,
'letra de tots els falseja

llegir,

la lbgica,

Pateix

el

sofreíx un mal
de l'analfabetis

I quan hom veu el nivell baixíssim de cultura a
qub són redu'its els dirigents sindicalistes, dedueix
quin és el valor deis seus rePresentats i la suscep
tibilitat enorme d'entabanament a qub es troben sub
jectes, per dissort.
L'educació cristiana d'altres temps havia donat
un

con

tingut seriós

de virtuts morals i de

formació

de caracter als nostres estaments poPulars. Tot aixb
ha caigut, sobretot en els grans conglomerats ur
bans, i ara tot és voler regular Per la cultura (que
no

existeix

(que

sense

en

la gran

majoria

la moral és

del

norma

poble), pel

dret

insuficient Pe«

viure), i, en últim extrem, Per la força del
(que no ha estat Inai la força de la raó).

POPULAR

a

nombre

Es Pot remeiar aquest mal en rbgim de demo
cracia i amb el mínim possible d'a,utoritat, com ara?
Es evident que no. rs imPossible que la massa go
verni per mitja de rePresentants autbntics: en aquest
cas hawrien de trobar-se tan poc preparats com ella
mateixa; i és més impossible encara que els repre
sentats no es vegin obligats a defraudar els rePre,
sentants, ja que si aixi no los, la vida social resulta
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poble

impossible i totalment desorganitzada.
solució, doncs, no es pot trobar més que al
çant el nivell del poble, nó tant en l'esfera de la
cultura intellectual, que sera semPre insuficient,
sinó en l'esfera de 'les virtuts morals i de la forma,
ció del caracter a base de moral, moral que Perdi
tota lai seva eficacia per a la gran majoria ,quan no
descansa damunt la religió.
Se'ns dina que aquesta és una tasca lenta, de par
simbnia, d'anysi en ye de feina; feina, a més, difícil
de fer, mentre es trobi con trarestada per tenclIncies
negatives i per predicacions demagbgiques a tot draP.
I és ben certa aquesta objecció. Perb, és que hi ha
algú que pugui assenyalar un altre camí d'eficacia,
a ProPbsit per arribar al fi?
Per aquesta raó hem dit que entre nosa ltres s'a
costa la Posta de la democracia en el sentit inorga
nic i des/el d'avui, ja que ni l'educació del Poble es
fa possible mitjançant la mateixa. Ens cal un siste
ma que Permeti la formació esmentada, sense deri
vacions demagagiqiies, sense la influbncia d'ele
ria

a

tothom

La

ments

pertorbadors (i

consti que

no

reclamem pas

privilegis, sinó ordenament general i enraonat); del
contrari, equivaldria a condemnar la societat en
conjunt, sense remei possible.
Els qui es fan ,la illusió de la possibilitat de for
mar el Poble en els principis cristians dins un rbgim
en
qub sigui Possible negar constantment aquests
princiPis,, atacar-los i Perseguir-los, sobretot en el
món docent, són uns somnia,dors de bona fe, que
mai no portaran un bri d'esperança de renovació de
l'esPerit del poble. La democracia sera possible a
base d'un Poble mitjanament format; i encara, quan'
aixa esdevingués, la democracia hauria d'ésser or
ganica i jerarquitzada; del con trari tant.se valdria
tornar ben aviat als mals que ara patim i dels 'que
tots ens planyem amb red.
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Moneda falsa
PER R.

RUCABADO

No he volgut saber res de les bases del C. A. D.
C. I i del F. U. T. M., aliats, que hán declarat la
vaga general mercantil començada el dia IR, i que
avui, diumenge 21 a la tarda, no podem saber corn
parará. La meya °pintó sobre aquesta vaga ja pot
presumir-se recordant els articles que aquí mateix
publicárem abans i després de la primera vaga mer
cantil de Barcelona, iniciada el 13 de novembre del,
1933, data negra, escrivíem, .«que deixá un regust

ja mai més ningú no se'l podrá treu
(1). No he volgut saber res de les re
formes, augments i minores que demana—rectifico:
que exigeix—l'aliança, dels dependents de
comerç
revolucionaris. Quan, a primers de març, se celebra,
al Gran Price, la primera assemblea del Front
que fou la primera etapa per a la preparacid de la
vaga actual, un deis acords satura el nostre esperit,
i ja no volguérem sentir, veure, ni escoltar res més.
tan atnarg que
re de la beca»

L'acord ro. 1 «Dissolucid deis sindipats grocs». Sabent
qui eren i on anaven els dirigents del tuoviment (2),
cornprenguérem clarament oil apuntava l'amenaça.
A molts fa tremolar que els diguin groc, esquirol,
traidor, etc. Perd bom s'ha d'avesar a rnenysprear
aquesta literatura. Arran d'aquella vaga, vaig anun
ciar que jo ent proclamava a mi mateix «el pri
mer esquirol de Catalunya» (3). Perqul
entre comu
nista i esquirol, qui dubta que, honradament, s'ha
d'escollir aixd filtint? (4). Essent el Front únic
compost de diferents. entitats intervingudes i orlen
tades pels extremistes, i essent el camarada Jordi
Arquer, a qui públicament hem combatut i refutat,
un agent adverat del bolxevisme,
sustentador i de
fensor de la persona, doctrines i practiques de Le
nín (5), res no costava de veure que cap on apunta
ven els treta del P. U. T. M., en denianar la
des
aparici6 deis «síndicats grocs», era vers els tres o
quatre sindicats catdlics de dependents que hi ha a
Barcelona. Perqul ádhuc essent petits i d'escassa
actuació, fan nosa a la mobilitzacid revolucionaria.
Ja sabeu que a mi, de les entitats professionals ca
tdliques me'n separa el principi de la vaga; que jo
no pm admetre per les raons
sobradament exposades
en aquestes planes. Perd malgrat
aquesta discrepan.
(x)

Vaga i treball, núm. 632, 23 setcmbre 1933;
Tenebres, nú
633, 30 setembre 2933; Vaga, no!/, núm. 635, 14 octubre ;
Vaga
blasPncla, m'un. 636, 22 octubre ; Visa el treballl, núm 639,
II
novembre ; La vaga .dels dependents.,
ntirn. 641, 25 novembre.
(2) Articles El C. A. D. C. 1. a la U. R. S. S., núm. 677, 25
mero

agost

(3)
(4)
(S)

2934, cte.
Article citat, Vaga,
0 revoluelonaris, o
Un mal

!misto?

no!!, núm. 635, 14 octubre 2933.
esquivas, núm. 540, 28 novembre
(Jordi Arquer), núm. 678, x setembre

it-J›

1931.
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cia parcial no cm sento pas desentds dels organismes
católics, i si hom tira contra ells (la paraula groc no
és més que una designacid calumniosa, com podien
haver dit sindicats feixistes), a fortiori m'havia de
sentir apuntat i ferit jo mateix. Perqud les causes
per les quals rieguen el dret d'existIncia a aquelles
entitats sdn causes d'ordre espiritual, i empren el
mot grocs
Un cop

con]

a

eufemisme.

presentades les bases mancomunades de
les dues agrupacions revolucionáries (penso que se
parades sols per personalismes, perqud, doctrinal
ment, els elements de l'una i de l'altra, es mouen
dins el pla i les directrius i táctiques de la Tercera
Internacional), només vaig saber una cosa, que fou
també decisiva per a que jo clogués els ulls i les
orelles a tot lo altre. Es la qfiesti6 del carnet jirofes
sional, que els elements de les dues organitzacions
pretenen exigir a benefici exclusiu deis seus afiliats,
ço que vol dir, parlant en termes clars, que el de
pendent de cornerç que no s'afilii al CADCI o a les
entitats del Front enic Mercantil, intervingudes per
marxistes, en les quals es predica i. propaga el socia
lisnte i el comunisme, no podrá treballar a Barcelona
ni en tot Catalunya... Ja poden posar en l'altre plat
de la balança augments de sou, jornada de 40 hores
a la setmana, de 36 hores a l'istiu,
vacances de 25

dies, salad familiar,

etc. Tot aixd pesa .molt menys
menys que l'oprobi
de la coacció exercida per via del carnet sindical

que

l'exclusivistne sectari, tnolt

revolucionad.
Amb molt encert protestava un deis sindicats al
ludits, la Unió de Treballadors Cris tians ie Catalu
nya, quan deja que privar del dret al treball as
obre-s sense carnet del P. U. T. M. és «una tirania
sindical que pugna obertament amb la dignitat hu
mana, i amb la mateixa constituci6 de la República.
Contra aquesta tiranía insuportable i envilidora no
saltres exigim que sigui reconeguda i practicada la
llibertat sindical. Protesten] així mateix del control
que es vol exercir a la Borsa del Treball i deis ins
pecton que el F. U. T. M. demana». Reclama segui
dament «Ilibertat sindical com correspon a perso
nes lliures, conscients de la seva dignitat».
La direc
cid d'aquesta protesta és bona, perd el tret és curt.
No sé quan será hora d'emprar un llenguatge de
molt major abast, claredat i precisid, en aquestes
gteus qiiestions, en les quals han parlat amb prou
sinceritat els enemics del cristianisme. La rad que
ens
obliga a no prendre en consideracid les bases
és precísamela la intenció sectária que la carta de
treball revela. El socialisme i el comunisme shn
enemics de la nostra fe, la qual ens és Inés volguda
que tots els avantatges econdmics i totes les reivin-:
clivacions professionals que hom vulgui posar en
Paltre plat de la balança. Per tant, no és sois per
raons de dignitat humana„ llibertat i democracia,
que hom ha de rebutjar el •monopoli del carnet o

e

•
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de les organitzacions revo
d'estricta consci?ncia re

raons

Des del mornent que els promotors de les reivin
clicacions i del moviment posen barrera entre els seus
designis i els individus afiliats a les associacions no
revolucionáries,, per aixó sol, en justíssima recipro
citat, hom se sent radicalment incompatible amb el
Programa d'avantatges cornprat a tan caríssim preu.
Per aixó die que no en sé i no en vull saber res de
les altres bases, perqué l'oprobi, la tirania, la• in
tenció persecutória que enclou aquella cláusula ex
cluklora, cm fan mal a l'esperit, i aquest mal és
niolt més fort que el bé material deis avantatges
que figuren ‘en les bases de treball exigides.
Es hora de dir que tota la justícia i tot l'interés
deis socialistes i comunistes pels obrers és moneda
.falsa. Moneda falsa són totes les bases de treball ob
jecte de totes aquestes vagues que tantíssim cares
es paguen i a tanta violéncia donen lloc (la violén
cia moral de l'actual vaga de dependents, la tivan
tor del deturar la vida i moviment d'una ciutat d'un
niilió d'habitants, sota la constant amenaça de la
venjança personal, són el triomf de la violéncia
encara que

no

S'haguessin produYt agressions

ma

terials). Moneda falsa ,són

tots els augments de sa
laris, la disminudió d'hores de treball, i totes les
condicions i conquestes que han assolit i que prete
nen. Moneda falsa és la justícia socialista i Paltruis
me socialista. Moneda falsa és tota l'obra del socia
lisme durant els tres quarts de segle que exis
teix (I). Moneda falsa, a canVi de la qual ha
comprat, ha robat la consciéncia i l'ánima dels
obrers, i pretén robar la deis estaments que havien
fins ara escapat a la seva voracitat insaciable: els de
pendents de comerç. I com que la moneda falsa, un
cop la falsedat reconeguda, no té cap valor, és hora
de dir que la totalitat deis avantatges, salaris, reduc
ció d'hores, drets, etc., que el socialisme es vanta

d'haver

cal,

obtingut especialrnent

en

el terreny sindi

valen res. L'organització obrera pel socia
lisme, malgrat el seu ingent volum, no té valor can
a veritable organització social. El resultat ha
estat
la descristianització i l'apostasia. Una organització
comprada amb apostasia, no val res, no és res, no
llem d'apreciar-la, estimar-la ni agrair-la.
Hom no ha d'estimar, apreciar ni agrair les re
no

formes-que se'ns donen (i les reformes socialistes no
(1)

Ent

socialismo,

refereixo al socialisine
comunisme i

en

sentit

gcnérie,

comprenent

anarguisnie.
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donen, s'imposen,) a canvi de la consciéncia i
l'anima. ls així que el socialisme, per instrument
dels dos conglomerats social-comunistes de Catalu
nya, en l'estament del comerç ens porta en una sa
fata unes bases que s'han de pagar, ultra de la vio
léncia en la consecució, amb la submissió a aquelles
negres doctrines i banderes, amb el junyiment d'es
clan al carnet socialista i comunista, amb tota la sig
nificació i conseqiiéncies. Dones, hem de saber, treba
lladors cristians, no estimar, ni voler, ni desitjar, la
fruita emmetzinada que' ens porten, més ben dit,
que ens fiquen, vulguis o no vulguis, a la boca,
mentre ens roben la llibertat, la dignitat, la cons
ciéncia i Pánima.
Ens trobem en plena ofensiva combinada del co
munisme en tota !'Europa occidental. El moviment
d'aquí és simultani amb el de França i Bélgica, que
ara s'escorre ja a altres .paisos oberts a la influlncia
de la U. R. S. S. La invasió del comunisme en l'Eu
ropa occidental significaria l'entrada en una etapa
encara inédita. A Rússia el comunisme s'ha abrao
nat contra una branca feble i esquinçada de la ven
able comunió cristiana, contra quelcom que no és
el veritable cristianisme, sinó una església separada
i no auténtica, presa fácil de l'heretgia. Perd a
l'Occident d'Europa, des d'Espanya a Bélgica, el
comunisme s'abraonará directament amb la civilit
ció católica.
Es hora de parlar així, perqué els simptomes cada
dia més acusats denoten, cada cop amb més relleu,
el carácter comunista deis moviments actuals a la
nostra terna. Pel que respecta als dependents de co
merç, la direcció deis comunistes (Arquer, Aznar)
no pot éssen més evident. Vactual vaga en les Arts
Gráfiques acusa aquesta mateixa direcció. Un grup
comunista la controla, i ens fa impressió veure
aquests dies la C. N. T.
la FAI implacable i
feroç
acantonant-se en actitud defensiva, davant
deis recents avenços del social-comunisme a Cata
es

—

—

lunya.
El Sindicat Únic no havia reeixit a afiliar sota
les seves banderes els dependents de comerç. El ca
rácter antiinte•lectual, els procediments típics de
Porganització anarquista, ultra de les causes políti
ques que no és ara el mornent d'escatir ,havia fet
topar setnpre Panarcosindicalisnie amb les entitats
de dependents. Mútuament es repellien, com per
instint. Les agrupacions de dependents, la més tí
pica de les quals és el CADCI, són catalanesques
amb preponderancia social de classe mitja, en con
tacte amb els elements polítics i intellectuals de Ca
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Peró actualment les circumstáncies políti
ques afavoreixen la invasi6 de l'estament del comerç
per uns elements fins ara tal volta menys bru
tals que els anarcosindicalistes, peró forea més te
mibles pel seu contingut intellectual, per la ducti
litat política que els ha fet adaptar a la causa i a
la llengua 1de Catalunya, i molt més poderosos, en
tant que formen part d'una organitzaci6 mundial
formidable, al costat de la qual la C. N. T., aquí
dictadora única, res no compta : la Tercera Inter

nacional.
S'ha obert, dones, una porta per la qual entra la
doctrina revolucionária a dins del cos viu de Catalu
nya. Fins ara la nostra terra, encara que víctima de
l'anarquisme, era relativament indemne al socialisme
i al comunisme (i advertim que aquestes dues divi
sions tendeixen a fondre's, en tant que la Segona
Internacional es va desdibuixant a benefici de la
Tercera). Peró en endavant la defensa de Catalunya,
la defensa religiosa i social, será molt més árdua
que fins ara, perqué l'enemic és molt més poder6s,
porta més ernpenta i el tenim molt més a la vora,
molt més fieat a dintre. Penseu que el socialisme,
sitiónim prácticament del comunisme, és el movi
ment essencialment antireligiós i antifamiliar, es
pecialment anticristiá, i que hem d'estar en lluita
contra ell amb tota la forea del nostre esperit. La
primera actitud d'aquesta defensa és no voler-ne res,
no esperar-he res, no estimar-lo
en res, no agrair
li res.

Rs la mateixa dialéctica del socialisme en tractar
de la religi6. Tota la dialéctica marxista-leninista,
dialéctica infernal, consisteix en una actitud de bre
víssim explicar. No escoltar res, no voler-ne saber
res, no estimar-la en res, ,no esperar-ne res, no agra
ir-li absolutament res. Doncs bé. La religi6 ha d'es
tar, envers el socialisme, a la recíproca.
El comunisme
ha dit en un recent discurs el
Papa Plus XI
és la negació de tot dret divi i hu
ma. Penso que és la definici6 més radical i més ro
dona i eficaçment formulada que s'hagi donat. Un
article de L'Osservatore (1), més recent encara, re
marca amb energia l'absoluta incompatibilitat,
és
—

—

més, l'antiga oposici6 inconciliable

entre

comu

nisine i catolicisme. Es refereix al Manifest Comu
nista de febrer del 1848, en el qual es declara que
les lleis morals i la religió són «prejudicis per a la
defensa deis interessos burgesos». Delata la
propa
ganda enganyosa que serveix els fins del comunis
me, que tracta d'induir milions d'obrers creients a
abandonar el cristianisme per a fer-se ateus i mate
rialistes, i recorda que Lenín, abans de morir, va
afirmar que «el comunisme i el catolicisme són dues
concepcions de l'exista/ida humana diverses, incon«
fusibles i incompatibles».
Oportuna és la referéncia del Manifest Comunista
del 1848, de Marx i Engels, que tantes
vegades hem
retret i combatut en les nostres planes,
especialment
quan va iniciar-se la girada primera del
CADCI a
Segona Internacional (1925). Posen a un plat la
tots
els avantatges i millores que per a la
classe obrera
de tots el s paisos han obtingut les
organitzacions i
els partits comunistes i socialistes. Posen
a l'altre
plat el preu terrible amb qué s'han pagat
aquests
avantatges, reformes, augments i reivindicacions.
Aquest preu ha estat : una concePció de l'existIncia
(T)

TO

juny (El

Deba(e,

humana diversa,
eatolicisme. .es a

inconfusible, incomPatible amb el
dir, l'apostasia. Un bé conquistat

amb l'apostasia, és veritable ? No. Una organització
de les masses conquerida amb una desorganització
deis esperits i amb la corrupci6 de les ánimes, és ve
ritable organitzaci6 ? No; és una organitzación falsa.
Una justicia social baratada amb la injustícia espi
ritual més negra i horrenda, que és la perversi6
l'apostasía, és una veritable justícia social ? No; es
una falsa justícia.
Tota l'obra del socialisme des
del 1848, tota l'obra d'aquests vnitanta anys, és
coreada, és dolenta, és falsa.
I doncs, ? quin és el benefici net per als obrers,
de tantíssim volum de reformes, millores, jornals,
drets sindicals conquerits pels socialistes ? NO RES.
No hi ha tal benefici. Els socialistes han estat, du
rant vuitanta anys, pagant als obrers amb moneda
falsa. s hora de parlar així. s hora de dir-ho clar.
Tot lo que no s'hagi fet en cristiá, per cristians
cristianament, és fals. No hi ha més producte net,
no hi ha més obra sólida que aquesta : la que en vui
tanta anys hagin fet els cristians. Tot lo altre és
buit, és fals, no compta.
Hem de començar a parlar així. Hem de comen
çar a situar-nos per a lal defensa de ço que val molt
més, incomparablement més, que totes les bases,
que totes les millores, qu etotes les reivindicacions :
la religió. Aquests dies ha vingut a les meves mans
el primer volum d'una série per a divulgar Els grans
textos del Marxismo, dedicat a la religi6. (Léon
Blum, ara president del govern francés, és el que
va dir (r1) que el socialisme era una religi6, i aixó
és exacte en tant que pretén explicar, beli falsament,
el sentit i el fi de la vida humana.) El llibre de qué
parlem (2), al qual dedicarem un article próxim,
presenta arnb tota la seva poténcia ofensiva l'esco
mesa infernal del socialisme i el comunisme contra
la religi6 veritable. La dialéctica materialista, ex
posada en una collecci6 de textos acuradament esco
llits (diríem que és una mena d'enchyridion socia
lista.), hi apareix amb la seva fascinació infernal,
vertiginosa. La primera paraula, la fórmula lona
mental del marxisme, és la frase satánica «la re
ligió és l'opi del pable».
Fixeu-vos bé, lectors. La citaci6 textual éš així :
«La religió és l'opi del poble»: aquesta és la FÓRMU
LA FONAMENTAL DEI, MARXISME». •Rs a dir, que el so
cialisme té aquesta blasfémia com a pedra fonaynen
tal. Tot l'edifici que s'aguanta damunt d'aquesta
pedra, s'aguanta en fals. L'arbre que es nodreix
d'aquesta terra éš corcat, i els fruits, per brillants
que semblin de fora, per molt que enlluernin i fas
cinin, són fruits verinosos. Tot és fals, des de les
arrels a la fruita.
Companys, lectors, amics, camarades, treballa
dors cristians. Aquí teniu ja entre mig de vosaltres
el socialisme que us ve amb un opulent, cistell de re
gals : les 40 hores, les 36 hores, el 5o per Ioo d'aug
ment, llargues vacances, qué sé jo ! No uš ho vol
vendre, no ; us exigeix que ha accepteu ; ho ha de
manat, més ben dit, ha ha robat per a vosaltres.
Tampoc vol que li donen res, en canvi. Us ho pren
ell mateix, de la butxaca, del cervell, del cor, de
(1) Discurs de la Cambra de Diputats de
Docunt entallan Catholi que, p. 289, 9-16 maig
próxim dia citarem el fragment sencer.)
(2)
Marx,

n).
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l' ánima. El preu aparentment mínim, insignificant,
és aquest : que porteu a sobre el, carnet, aquest car
net... purament professional, és... gairebé res : l'ad
hesió al socialisme. L'adhesió no sois externa, sinó
interna. L'agraYment al socialisme. Després ja us
ficaran al cap, a les orelles, la fórmula, fins a endin
sar-la al fons del cor. La professió, el credo socialis
ta, és simplicíssim
només consisteix en aquestes
paraules : la religió és l'opi del poble.
Us donen les hores, els jornals ; i us prenen la
religió. Hi guanyeu o hi perdeu, en el canvi ? De
tot ralló que us donen, ells en diuen justicia. Així,
dones, us donen justicia (una cosa que ells en diuen
justicia), i us prenen la religió. Us donen una justi
cia falsa i us prenen la religió vertadera.
Aquí ve el gran heroisme, amics meus. Alguns
lis aconsellaran la valentia de la réplica amb argu
ments iguals, violéncia per violéncia. Es la vella
temptació, fracassada prou vegades, per a qué el cor
sincerament cristiá pugui comprendre que no és pas
aquest el camí que l'Esperit Sant inspira. L'herois
me que predico és el menyspreu a les dádives de
l'enemic, el menyspreu als avantatges, a les refor
mes, a les reivindicacions de l'enenaic, el menyspreu
a les hores,
jornals i retribucions de l'enemic, el
tnenyspreu a la moneda de l'enemic. El menyspreu
a la justicia feta per l'enemic.
Alguns us diran : Pegar. Jo us dic : patir. He
roisme molt més cristiá que l'altre.
Patir' aixó és,
aguantar ferm. Privar-se deis beneficis podrits i de
la moneda falsa de l'enemic. Privar-se de millores
avantatges, si és l'enemic que els serveix amb sa
fata calenta del forn infernal. Cal patir injusticia,
al patir explotaci6, abans que ésser emancipats pel
;ocialisme.
I els explotadors, dones? Els darem la paga, que
socialisrne no pot donar. En la utopia socialista
lo hi ha infern
per a castigar-los. Nosaltres, dintre
le poquíssims anys, molt abans que l'adveniment
del socialisnie, podem garantir per als explotadors
ma venjança molt més terrible que la deis
revolu
cionaris La venjança de Déu, venjança eterna, de
la qual no escapará ningú deis
culpables. No esca
paran d'ella els moltíssims als quals, de fet, no
arriba la ira deis socialistes.
Peró la nostra•missió no és venjar. No és feina
nostra. M'U vindicta, ego retribuam, dixit Domi
nus. Es tracta de salvar l'ánima de cadascú,
la reli
gi6 de cadascú, la fe cristiana de cadascú. Es tracta
de desmentir l'esgarrifosa blasfémia i de demostrar,
ádhuc amb la immolació personal, que la religi6 no
és'opi. Al contrari, que la religió és la garantia
Cena de la justicia damunt de la humanitat,
justicia

firdxima,

segura i eterna.

Aquesta fe cristiana, base sólida de totes les ba
ses sólides, base única veritable de l'únic ordre
veri
t dale, de Púnica justicia
veritable, la defensarern
a

rnb les

i amb les dents. La defensarem con
tra tots els FUTMS i tots els CADCIS i totes les
Iaternacionals
i totes les temptacions i totes les fas
e
nacions i contra la fascinació de l'abisme. Peró, és
elar, la defensarem amb l'ajuda de Déu, per la gló
ria del qual vivim. Sense aquesta
ajuda, ningú no
Q 1
podrá defensar, ningú no podrá fer res, ni tan
sois entendre els meus escrits.
A quest

mans

número de
CATALUNYA SOCIAL
ha pass& per la Censura
governatíva
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Consells als obrers i dependents
que vulguín escoltar-los
Reproduhn, per ésser
d'actualitat constant 1 ere'.
xent, les notes que publl
cAveni en uns números an
terlors sobre aquestes gra
vísslines 1 transcendentals
qüestions.
Els esdeveniments es precipiten, i de dues bandes
els revolucionaris estrenyen els linos de les respec
tives organitzacions, infernals totes dues... i enemi
gues l'una de l'altra, de manera que, ádhuc triom
fant la revolució i desposseits i exterminats els bur
gesos, començaria una terrible guerra entre elles,
guerra ferotge per a veure quin dels dos diables pos.
seeix les ánimes que ha arrabassat a Déu, el diable,
de l'Anarquisme o el diable del Comunisme. Com
que l'organització comunista del F. U. T. M. (Front
Unic de Treballadors Mercantils) amenaça els de
pendents, i l'organització anarquista (C. N. T. o
Sindicat Únic, sota l'hegemonia de la F. A. I.)
engrapa tots els obrers, es troben o es poden trobar
dependents i obrers cristians en el compromís d'ad
quirir carnet d'una o altra d'aquestes organitzacions
revolucionáries, que es proposen, com acabem d'ex
plicar en l'article precedent, arrabassar les ánimes i
robar-les a Déu. Tots sabem que el qui no vol pen
dre carnet és amenaçat d'expulsió o de mort, infame
injustícia que clama a Déu ; perd l'hora de reparar
la no sembla pas arribada. Posat entre la derrota re
ligiosa i moral que significa l'adhesió a un sindicat
revolucionan i i el gravíssim perill de perdre el pa i la
vida, inspirant-nos en la línia de conducta autorit
zada per alguns bisbes estrangers, en paisos que so
friren l'allau irresistible del sindicalisme revolucio
nar
i on no existía una organització seriosa deis
obrers católics, aconselladem ço que segueix, si des
prés d'esgotades humanament totes les resisténcies,
hom fos irresistiblement constret a prendre carnet
d'un sindicat socialista, comunista, o anarquista :
No portar al damunt el carnet. No llegir-lo.
Odiar-lo profundament.
No llegir premsa ni fulles revolucionarie
No escoltar converses ni prediques revolu

1.
2.

3.
4.
cionaries.
5. No
6. No

anar a

les assemblees.

acceptar carrecs sindicals

brador, etc.).
7.
mes

(delegat,

co

Fer constar que solament interessen les refor
i millares que es puguin plantejar i resoldre

padficament.

8. Sota cárrec de consciéncia, pregar a Déu cada
dia perqué cessi aquesta intolerable opressió deis
obrers cristians per part deis sindicats revolucionaris.

PER

ALS CASOS DE VAGA:

Odiar la vaga i lotes les vagues, perqul són
esPecial i Predilecte deis revolucionaris.
2.
Si, en definitiva., na es pot evitar el prendre
part a la vaga, Participar-hi sois passivament. Ésser
l'últim de deixar el treball i el primer de tornar-hi.
3. No assistir a les reunions deis agitadors i els
exaltats.
r.

instrument
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llegir ni escoltar les Proclames, fulles, et
Mera, inspirades en la literatura revolucionaria.
5. Mai no agredir ningú ni coaccionar ningú
per tal que deixi el treball. No formar en els gruPs
d'anar a fer plegar, ni en manifestacions.
6. No portar armes, ni per defensa prdpia. Eá
tar en grácia de Déu, per tal d'oferir, si convé, la
vida própia per a la illuminació deis obcecats i per
al regne de la pau i de la justícia. Ja n'hi ha massa,
de gent armada. La redempció ha de venir de part
deis desarmats. «Benaventurats els pacífics», din
l'Evangeli.
7. Pregar a Déu per la cessació urgent de la
vaga, pel triomf de la pau i de l'equitat, i per la
4.

No

confusió deis revolucionaris enemics de Déu.

ELS

AFILIATS INVOLUNTARIS

Wactitud deis obrers cristians afiliats forçosa
a sindicats revolucionaris ha d'ésser involun
tária i amb protesta incessant, almenys interna i da
vant de Déu, com aquell que se sent enganxat al cos
ment

mal lleig terrible, que, encara que no trobi met
ges, clemana a Déu i als sants que li el guareixin.
Els consells que jo donava als qui es troben o es
poden trobar en aquest cas, estan inspirats en els se
güents documents episcopals, tots els quals, cal
fer-ho constar, comencen per declarar que és in
un

compatible, en consciéncia católica, l'afiliació a sin
dicats socialistes, comunistes i anarquistes, i arriben
a

decretar l'excomunió deis fidels que, salvat el cas
a aquelles associa

d'opressió irresistible, pertanyen
cions revolucionáries, sense que

en sigui atenuant
la consideració que aquestes associacjons defensin
interessos prof essionals.
Els bisbes d'Holanda rieguen l'absolució i els
sagraments als católics que formin part d'associa
cions anarquistes o socialistes, a menys que tinguin
la ferma resolució de llibertar-se'n tan aviat com
sigui possible. Neguen també l'absolució i els sagra
ments als católics que llegeixen amb regularitat es
crits anarquistes i socialistes, o que assisteixen a re
unions anarquistes o socialistes, posant-se, per tant,
en ocasió próxima de perdre la fe (La Documenta
tion Catholique, núm. 6, 15 març r9I9, pág. 165).

La prohibici6 arriba

no

sois

a

les

aásociacions ober

Y
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rnent, si efectivament és impossible retirar-se'n»
(La Documentation Catholique, núm. 235, 8 març
1924, cols. 6o1, 6o2).
En la vigilia de Nadal del 1924, els bisbes d'Es
lováquia publicaren una pastoral collectiva titulada
«El minisleri de les .'animes i les ass.ociaeLons anti-,
cristianes», en la qual prohibien als católics prendre
part activa a les associacions, organitzacions i par
tits anticristians, i, com a excepció, sois toleraven
el cas que un católic demostrés que no pagaya la
cbtització sinó per a conservar el seu empleu, és a
dir, «si está absolutament amenaçat d'ésser llençat
del seu treball». «En aquest cas ha de prometre evi
tar tot contacte amb l'organització, les reunions, lcs
conferhicies, i no llegir els peribdics de l'orga.nitza
ció, ni en el cas que estigués obligat a subscriure
s'hi. A més, amb la condició que no votés els partits
.anticristians i que ell mateix i sa familia no s'expo
sessin als perills de l'apostasia. Fora d'aquesta ex
cepció, un católic que persistís a continuar membre
d'aquestes associacions, havia d'ésser considerat conl
podia
a pecador impenitent i renegat de la fe, i no
ésser admés alá sagraments. (La Documentation
Calholique, núm. 289, 9-16 maig 1925, columnes

1236

a

1238).

Es dedueix de tot aixó que la participació d'un
obrer católic als sindicats anarquistes, socialistes o
comunistes, no pot achnetre's sinó pas,sivament, 1,
per tant, amb re.sistIncia i protesta interior, sense

resignar-s'hi, sense contacte d'esperit, o sigui, a
base de no llegir pis periódics sindicalistes, i de rta
concórrer a les reunions, i, Per tant, do no escolto
cls discursos i proPdgan4c$, participant el rnenys
possible, és a dir, corporahMent, peró no

espiritualment.
espiritual,
obligat, amb
Per corollari

hom

ve

deure ,de conscihicia tant més urgent com és més
greu el perill, a pregar a Déu amb fervor i con4tan
cia que inspiri els mitjans de llibertar-se prompte
de tan dura

opressió

anticristiana.

R. R.

•:*

tament anarquistes o socialístes, «sinó també a aque
lles associacions que, sense portar l'etiqueta socia
lista o anarquista, estan en relació amb societats

anarquistes

o

socialistes,

o

bé

s'aguanten efectiva

o:*

rnent sobre elles». Els sindicats aparentment neu
tres, peró que estan governats per socialistes o per
comunistes, entren de pie en aquesta designació

o:*
4,*

prohibitiva.
En la conferincia deis bisbes alemanys tinguda
1923 es prohibí terminantment als ca
tólics formar part de sindicats hostils a l'Església,
a

Fulda l'any

sota pena

d'excomunió,

a

excepció

de

casos

particu

els, quals constés que l'afiliació era involun
tária, per a evitar greus danys, que tota relació amb
el sindicat seria evitada, i que no hi hagués per a
l'obrer católic que es trobés en aquest cas, ni per a
la seva família, perill d'apostasia. La Neue Reich
de Viena, que glossa aquestes prohibicions, resumeix
l'excepció dient : «Solament en alguns casos d'ex
trerna necessitat, i sota la garantia de certes mesures
preventives, és tolerat formar-ne part mcmientánia
lars

•:*

e:*

en

•:*
•:*

Auto-Electricidad

•:*

--

S. A.

••.•
•:*

-

Diputació,
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Advertiment

«Els setze anys de CATALUNYA Socim, han estat
la darrera fase 'd'una vida ja llarga i plena ; ja en
portava cinquanta escrivint i lluitant. En les nos
tres planes, gustador com era de l'anónim i del tre
ball invisible, de l'escriure amagat, el lector nostre
rarament trobava el seu nom. Les inicials J. J. C.,
o altres lletres gairebé inadvertides, n'eren les úni
ques contrasenyes. Moltes seccions de redacció, D'ací
d'allá, El que passa, Del món del treball, Fets de la
setntana, variables segons revolució del setrnanari,
de les que posen als ulls cópia de fets simplement
colleccionats de vegades, o altres ágilment comen
tats, no dejen, com no dinen mai aquestes sacrifica
des tasques de redacció, el treball enorme, sempre
impagable, del paciént retallador, extractador i co
mentarista. El pseudónim més freqüent, aquell to
ponímic Coll de les Sabines, evocador de la seva
pátria, pra típic segell de la seva adhesió terral,
ben justa i justificada, a l'aire subtil que espavila
les tnents en les planes de la Segarra dominades pel
coi/ que sustenta els rnurs, els collegis, els savis
claustres i les torres de la Universitat de Cervera.
El nostre senyor Jené, noble olivera de la nostra
redacció (cm plan dedicar-li el símil del vell arbre
plantat pels avis, ell qui no mancava mai de beneir
atnb el proverbi deis rébrots d'olivera «Progenies
tua sicut novellae olivarum in circuitu mensae
domi-,
no» cada nou planeó que
la Providencia enviava a
la meya llar), el nostre senyor Jené, clic,
era el pe
riodista de ploma rápida, fácil i corrent, de frase
de

moguda

coloració

sentimental,

ca

racterística de la Ilarga escola que el nodrí durant
els quaranta anys d'exercici en llengua castellana.
Les ,adiniracions, tan freqüents en la seva conversa,
eren pródigues també en la seva prosa,
com d'hotne
que escriu en un soliloqui contemplatiu i
comtnogut.

Aquesta fatalitat»,

etc.

11.11~11111111

El dia 3 de
nou

juliol,

del matí,

se

a

dos quarts de

celebrara,

a

OCI

Una oríentacíó

Varticle El meu senyor Jené de la. settnana an
terior, 'dedicat al nostre plorat compauy de redac
ció D. Josep Jené i Congost (q. a. C. s.), va sofrir
en. compaginar-lo un accident que doná lloc a la
transposiçió de dotze ratlles de text. Reprodtüm el
fragment que resultá alterat, després de rectificar
l'errada, tota vegada que per aquella causa havia
quedat inintel•igible :

breu, tallada,
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En totes les disputes i discussións apassionades,
hom pensa amb el'cor més que amb el cap ; treballa
tnés el .sentiment que l'enteniment, i mutes vega
des s'admet o es refusa una cosa únicament perqué
l'adversari defensa o impugna la contrária ; per la
sola pruija de sosteuir puuts de mira oposats i orien
tacions divergents de les del contrincant.
Aquesta observáció, que no és meya ni és nova,
pot verificar-se amb una senzilla ullada als perió
dics polítics i apolítics contemporanis de qualsevulla

ideologia.
No parlen',
que, a força de

ara, d'aquests demagogs insolents
voler ésser originals, arriben a obli
dar que són homes; ni d'aquests innovadors esquer
ranófils que s'aparten de la tradició cristiana fins a
oblidar-se que són civilitzats. Uns i altres els ha
portat aquí no la lógica, sin() la passió ; no la ne
cessitat de reivindiçacions, sinó la necessitat de fer
atmosfera en contra de les institucions i dogmes se
cuiars que els priven d'enlairar-se ; en una paraula,
la necessitat de fer política.
No en parlen:. Ni uns ni altres ens escoltarien.
Parlem únicarnent d'aquests que militen en el
nostre camp ; d'aquests que són católics i que de

fen.sen, o almenys 'es creuen defensar, els interesso,
sagrats de la consciencia i de PEsglésia. També
aquí s'infiltren dissortadament idees i orientacions
que podran tenir certa forea en la polémica i certa
eficacia proselitista, peró que tard o d'hora han de
produir fets catastrófics, les primeres víctimes deis
quals serau els mateixos que les han llenlat al pú
blic sense mesurar-ne les conseqüencieS i les han
escampat aprofitant-se del confusionisme que la su
perexcitació deis esperits ha creat arreu arreu.
Sense ganes de ferir directament ni indirecta
ment la susceptibilitat de cap dels defensors de la
causa católica, parlaren-1 sobre una orientació que
va prenent molt de peu entre la gent poc
illustrada,
i que persones de certa cultura i posició, ja de pa
raula ja per escrit, defensen i propaguen, incons
cients, sens dubte, deis estralls que la tal doctrina
causaría si arribava a practicar-se.
Bus referim a la pretensió que els catblics aban
donin tots els cetrrecs públics, tots els empleus ofi
cials, lotes les Professions retribu'ides o intervingu
des per l'Estat.
Tots aquests, havem sentit a dir moltes vegades,
collaboren en l'obra anarquitzant i descristianitza
dora del Govern.
Noteni, per endavant, que no volem de cap ma
nera defensar l'actitud d'aquells qui es
diuen cató
lics i militen en partits polítics netament esquerrans
o declaradament neutres, ami) el pretext d'impedir,
amb llur actuació, que el partit es decanti cap al sec
tarisme. L'experiencia
trista experiencia
en
senya que sempre que es troben en pugna interessos
de partit i interessos religiosos, són aquestg.els pos
tergats i aquells els preferits.
Existeix, peró, un gran nombre de cárrecs i pro
fessions, alienes a la política, o que almenys ho
deurien ésser, tot i essent retribuides per l'Estat i
intervingudes pel Govern. El magisteri, per exem
ple, la magistratura, la policia, la milicia, etc.
—

—

pella de la Sang, de l'Església del Pi,
una

Missa

senyor

en

sufragi

Josep Jené,

de

de l'anima del
antic redactor
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Pot un católic ésser mestre en un Estat laic ?
Pot un católic ésser jutge en un Estat .on la jus
ticia és moltes vegades atropellada pels mateixos
governants i on els magistrats sovint es troben en
la disjuntiva de fer una injusticia o d'ésser perse
guits i maltractats per les mateixes autoritats que
deurien fer respectar la llur independéncia i fet

complir llurs decisions?
Et sic de caetcris.
Aixó no són pas fantasies meves. Són frases sen
tides moltes vegades i fins Ilegides. Fa uns dies,
escrivia no sé qui, en algun tocom, que els católics
devem formal-nos un món a 25a/1; i es queixava que
algunes persones, adhuc eclesiástiques, per unes mi
serables pessetes, es rebaixessin a collaborar amb
els enemics de l'Església.
Doncs bé ; anem a veure algunes de les raons
que aconsellen tot el contrari.
A) Els católics tenen dret a ocupar cárrecs ofi
cials i a exercir professions retribuides per l'Estat.
Des del moment que vénen obligats a contribuir
amb llurs béns i persones al sosteniment de l'Estat
i de les seves organitzacions, tenen també el dret de
gaudir deis avantatges materials i espirituals que
els organismes estatals proporcionen. L'Estat no és
no ha d'ésser
un partit polític.
B) És possible, encara que difícil, complir amb
els deures de la consciéncia i exercir cárrecs o pro
fessions oficials.
No fóra convenient, aquí, un estudi detallat deis
entrebancs que en la llur actuació troben quotidia
nament els católics que ocupen aquests llocs i de la
manera de superar-los.
Basti, per.), recordar que un Sant Sebastiá, per
—

—

exemple,

era

capitá

de la

guardia personal

de Dio

cleciá ; que vivia al seu mateix palau i que hi ro
mangué fins que el posaren en l'alternativa de re
negar de Crist o de morir ignominiosament.
Per qué no pot haver-hi en els nostres dies ma
gistrats íntegres, militars intrépids, mestres abnegats
que estiguin disposats a jugar-se la carrera i fins la
vida ábans que faltar a la consciéncia i que lluitin
heroicament en els seus liaos respectius, tot i que
podrien fruir folgadament de les dolceses de la vida
retirada ?
C) Es necessari que els católics que ocupen
llocs públics contintün, a desgrat de tot, ocupant-los.
Fa uns dies, molta gent tremolava davant la pro
posta de la dissoluci6 de la Guárdia civil i de la

possibilitat

que

es

portés

a

terme.

Qui

ens

guar

preguntaven, esverats, i amb raó.
Dones, bé ; no podríem dir el mateix de tots els
altres funcionaris ? Qui guardará les ánimes deis
dará?
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infants en caure en les pregones tenebres de l'ateis
nostres
me materialista i sensual ; qui defensará els
drets atropellats, si comencem per fer atmosfera en
contra deis qui per a salvar els nostres interessos
rnaterials i espirituals fan mil equilibris i s'exposen,
a diari, a perdre la carrera i fins la vida ?
Deixeu-los que facin força disbarats, sentim de
vegades ; com més malament ho facin, més es des
acreditaran, i més aviat vindrá la reacció.
La reacció ! No eits fem massa i•usions sobre
el particular. L'éxit fóra molt dubtós, i guantes
malvestats no quedarien sensé la reparació deguda !
*

*

*

14a conseqüéncia práctica de tot aixó és ben cla
I ben precisa. 1,1uny de malparlar deis qui, ca
tólics conveneuts, exerceixen funcions burocráti
ques, devem mirar-los amb respecte i compassió ;
encoratjar-los si l'ocasió se'ns presenta, i, sobre tot,
pregar al Déu que dóna fortalesa als mártirs, que
els doni la que els cal per a estar sempre a l'altura
del llur cárrec j defensar amb encert i energía els
drets de la consciéncia i de l'Església.
Endemés, s'ha de tenir especial cura (de la for
mació cristiana i de la instrucción religiosa d'aquells
qui es preparen per a exercir aquestes professions.
Se'ls ha d'inculcar que, per damunt deis interessos
particulars, per damunt deis interessos de classe
fins per damunt deis interessos de l'Estat, hi ha els
interessos de Déu, els interessos de les animes, els
interessos de l'Església.
Per últim, s'ha de treballar en la forms ació d'as
sociacions netament católiques en cada un deis es
taments i professions. Rs evident que fa més soroll
un sol que cridi que no pas vint que callin, i que
tenen més força quatre de ben avinguts que cm
quanta que yagin un a un. Aixd és el que més ens
falta als católics. Unió d'uns amb altres, i de tots
amb els caps jerárquics de l'Església. Deixar-nos de
mires. partidistes i d'egoismes personals, i treballar
ra

tots a una, sota la direcció, no del á caps polítics,
sinó dels caps posats pel mateix Déu, en la defensa
deis nostres drets de ciutadans i de católics.
•%""."..":"Ww"."~INVVVVVV:"1":""1":"""""

Les actívítats
d'Acció Social Popular

es

UNIÓ DE DEPENDENTS
CONBER.ENCIA
DE

SOBRE LES DOCTRINES SOCIALS

SANT TOMAS D'AQUINO

14a «Unió de Dependents d'Acció Social Popular»
ha organitzat, com a cloenda de les seves tasques
culturals del present curs (que no descura mai al
costat de les professionals), un cicle de conferéncies
consagrat a grans expositors de les idees socials cris
tianes. 14a primera d'aquestes conferéncies fou des
enrotllada pel Rvd. Dr. Josep Gros i Raguer i versa
sobre les Doctrines Socials de Sant Tomás d'Aquino.
El conferenciant tributá un record al gran escriptor
G. K. Chesterton, suara traspassat, al qual será de
dicada la darrera de les lliçons del cicle.
Immediatament posá de relleu la cabdal impor
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táncia que té en la história de la filosofia político
social la síntesi aristotélico-platónica realitzada per
l'Angélic Mestre en la Summa Teológica i en l'opus
de «De regiminis principum». Tots els grans soció
legs, ádhuc no católics, reconeixen que moltes de les
teories que són tingudes com a conquestes del món
modem estan compreses en l'obra de l'aquino
tense.

Segons Sant Tomás, la societat i la seva estruc
orgánica tenen el seu origen en la naturalesa de
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Perfil setmanal
PER

GASTON GERARD

La ínestabilítat
de les organitzacions de treball

tura

la necessitat que té d'ésser ajudat deis
en la impossibilitat que ho sigui
eficaement sense una autoritat que dirigeixi el con
junt. Per les mateixes raons, peró, cal dir que la
societat és obra de Déu
una anella de la cadena
de les institucions divines
i que hem de tenir del

l'home,

—

poder

una

concepció teológica.

Entre les tres formes de régim polític que Sant
Tomás reconeix com a legitimes
monarquia, de
mocrácia i aristocrácia —, té ell per millor la pri
mera. Remarcá el dissertant l'auténtic sentit que la
paraula «monarquia» té en la concepció tornista, o
sia, régim d'un sol per tal d'assegurar la unitat i la
pau. Aquesta unicitat podria, peró, degenerar en
tirania, i per aixa Sant Tomás defensa la interven
ció en el govern, deis elements selectes o aristocra
cia i del poble. De tal manera, que si la monarquia,
sobretot electiva, es convertís en despotisme insupe
rable, el poble pot sobreposar-se-li i procedir per si
mateix.
A continuació descriví el conferenciant l'ideal
altíssim que Sant Tomás té del monarca o dirigent
d'un poble, per tal que es compleixi el doble fi de la
societat civil, que consisteix a conduir el poble pels
viaranys d'una vida felie i virtuosa. Cal, per aixó,
que sigui fomentada la pau i la prosperitat econó
mica deis cintadans. T14 base del benestar material
ha d'ésser la prosperitat privada. Aquí el dissertant
exposá detingudament la doctrina tomista sobre la
propietat, i féu remarcar que en ella van involucra
des les idees socials de 1,1eó XIII i de Pius XI
sobre el salani familiar, l'estalvi, la justicia social,
i, en general, totes les propugnades avui per la so
ciologia católica.
La con,feréncia, escoltada per un selecte i nom
brós anditori, fou llargament aplaudida.
—

z
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un

dolor

veure cont

el Ministeri de Treball

RePública esPanyola és encara, com en altres
temps el d'Instrucció Pública, un ministeri d'«en
trada» en la carrera política de governar. Els l'olí
tics que arriben a la categoria de tninistrables, Perd
que no han mostrat la seva especialització en. caja
ram
determinat, troben al Ministeri del carrer
d'Amad« de los Ríos un recés on fer les seves ex
peribncies i en el qual assajar les seves condicions
de governants futurs, sense Pgeocupar-se massa de
tenir orientacions ciares en els delicats afers enco
manats a la seva gestió.
I aixi és com es po t arribar a produir aquest tei
xir j desteixir constant, aquest fer i desfer sense
arguments seriosos que l'acreditin ni el recolzin,
semPre en nom d'un esperit més o menys democra
tic, que a casa nostra vol dir manca de tdcnica i de
preparació per a res, i excls de suficilncia per a tot.
D'aquí es deriva la constant inestabilitat de les
organitzacions dependents der Ministeri i el seu
tomb
amb Perjudici de la seva eficacia i de la
seva respectabilitat
sense causa juslificada, perd
amb el dany consegüent dels alts interessos que de
de la

—

—

penen de la

seva

direcció.

sinó, aquí teniu la )institució dels Jurats Mix
tos, Per exemple, que ara han d'ésser també refor
mats segons un proj ecte de llei ja aprovat i que re
torna la seva organització als temPs anteriors a la
I

llei del 1935.
Amb aquesta llei, dictada pel Ministre del bien
ni dretista, es tractava d'aconseguir que els Jurats
adquirissin aquell grau de tecnificació i .d'allunya
ment de tot Partidisme que els havia de dignificar
bon xic, sobretot de cara, a l'administració de la
justicia que tenen encomanada. 1 Per a aconseguir
ho es procurava l'inici de la futura Magistratura de
Treball i es creava un Tribunal tbcnic constittat
amb elements de la carrera judicial, prin ciP alm.en t
Quin. dany s'inferia a la institució p ro curan t deslli
gar-ne la seva justicia de tot moviment Polític i fent
que les seves activitats es trobessin bon xic intervin
gudes. per organismes tecnics del món econdmic

ficial?

o

<1.

5:

És

en

seus semblants i

En matbria de bases de treball
funció que
tantes rePercussions pot i ha, de tenir en l'esfera eco
nómica de la producció
es ,deixava als Jurats la
seva discussió, perb reservant-ne l'aprovació, en ca
sos de discbrdia, al Ministeri, que havia de Procedir
—

CATALUNYA

1

SOCIAL

—

Complement obligat

de

tota

exeurs16

ben

organitzada
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l'assessorament d'organismes econdmics allu
nyats de tota política partidista. I en matdria con
tenciosa, per reclamacions individuals, es deixava la
resolució deis recursos contra les decisions deis Ju
rats a un Tribunal Superior de Treball, acabant amb
la resolució deis organismes governatius
i, per
tant, influits per la política
del Ministeri.
A qui pot perjudicar aquest afany de tecnificar
la 'unció econbmica deis Jurats en matdria de bases
de treball i alqui pot molestar la imparcialitat que
sempre s'ha de suposar en el cos judicial per a la
resolució deis recursos?
—

--

Dones

hem de tornar a la llei del 1931, que
a les mans deis Jurats la regula
ció de les normes de treball (amb els possibles danys
a la Producció i amb la manca d'unitat
de les ma
teixes en els diferents indrets peninsulars) i que fa
resoldre els recursos contra les seves decisions,als
centres burocrátics del Ministeri, probablement en
vals per tots els corrents de la política d'avui a
casa nostra. Per quina raó? No será en
nom de l'es
perit democratic, puix que aquest no és pas incom
patible amb la tdcnica i amb l'ordenació general de
l'economia del país. Ni será tamPoc per un esPerit
d'imparcialitat en la reso lució deis recursos, car els
funcionaris judicials han d'oferir a l'Estat la garan
tia necessaria de la justicia estricta. Únicament
l'afany de des/es l'obra d'altri, per objectiva que
sigui, Pot conduir a aquestes mutacions vicioses, la
transeenancia de les quals és ben contraria a2 que
caldria en matbia de dignificació i seriositat de la
institució deis organismes Paritaris.
Caldria que, d'un cop per sempre, donéssim per
establertes cenes bases polítiques i jurídiques neces
sáries per a la convivIncia exigible en iota societat
normalment constitu'ida. I caldria que funcions tan
delicades con', les de regular la vida del treball, tant
en l'esfera collectiza com en la individual,
restessin
al marge de tot canvi de partits en la governació de
l'Estat. Aixt ho exigeixen la seva natural fecunditat
i l'afany de consolidar-les com rodatges en normal
ara

deixa íntegrament

funcionament dins una Administració ordenada i
tecnificada en el grau máxim possible.
Perd llavors, quina seria la infludncia deis Par
tits de classe que, com el socialista, tracten d'aProfi
tar-se d'aquests engranatges per a portar l'aigua al
seu molí, encara que sigui en
desprestigi de la insti
tució mateixa?

Moviment Social
L'episcopat francés i les vagues.
Gairebé totes
les «Setmanes religioses» de França publiquen els
comunicats deis senyors arquebisbes i bisbes de
França referents als darrers esdeveniments. Un gran
nombre d'ells fan seves les instruccions donades per
l'arquebisbe de París als seus diocesans. Altres do
nen
directives precises als obrers de les diócesis
llurs. Citem, d'entre altres, les directives donades
per Monsenyor Dubourg, bisbe de Marsella, les
quals, el passat diumenge, foren llegides a totes les
misses :
«Nós hem publicat, en el darrer número de
L'Echo de Notre Dame de la Garde, la carta del
—

Cardenal Verdier, arquebisbe

de

París, dirigida

als

Y

seus

A

diocesans,
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ocasió deis darrers esdevenimentl

que han pcirtat la pertorbació a tot el nostre país.
Aquest document emocionant, reproduit per tota la
Premsa, ha estat particularment ben acollit pels ca
tólics, desitjosos d'ésser il•ustrats en la conjuntura
difícil en qué ens trobem..
»He de recordar, amb Monsenyor Verdier, «que
l'Església, per la ven del Papa, aviat fará cinquanta
anys, i últimament per la ven de Pius XI, ha de
nunciat els vicis del nostre ordre social, i ha' recor
dat al món que la justicia vertadera i la sávia igual
tat exigeixen preocupar-se pel bé deis obrers. Si
aquesta ensenyança hagués estat més ben compresa,
molts deis mals que patim haurien estat evitats.
»Qué cal fer, en el rnoment actual ?

Nosaltres, católics, situant-nos pel damunt
partidistes, teniin el deure de crear
una atmosfera de pau i de fraternitat, el deure de
sacrificar les nostres rancúnies, les nostres preferin
cies polítiques i socials, i, en certa mesura, hem de
sacrificar els interessos propis en bé d'aquesta pan
de les solucions

social. Diem lleialment el que eus dicta la nostra
consciéncia com a millor solució del problema, i dei
xem desseguida a les nostres institucions normals
la cura de prendre les mesures efectives i justes.
»2.1 L'Església moltes vegales ha recouegur i afir
mat el dret que tenen els obrers, com el tenen tam
bé els patrons, per associar-se amb el.fi de defensar
els interessos professionals llurs. Des de Lleó XIII
(Encíclica Rerum Novarum) fins a Plus XI (Encí
clica Quadragesimo anno), no sois Ella ha reconegut
aquest dret, sin() que ha invitat els .obrers católics
fer ús d'aquest dret, agrupant-se en els, sindicats
cristians.
»Ella no ha pas estat ben compresa ni millor se
guida ! Déu faci que les circumstáncies actuals obrin
els ulls a aquells que no volen veure-hi.
»Es un deure dels obrers i deis empleats católics
l'adherir-se a la Confederació francesa de treballa
dors cristians, com és un deure deis patrons l'agru
par-se a la Confederació francesa de professions.
Els joves obrers i els joves dependents que integren
la Joventut obrera cristiana poden estar orgullosos
de formar part d'aquest moviment, que no sois es
preocupa de garantir la dignitat llur de treballadors,
si que també desitja recristianitzar l'ambient del
treball. Que continu'in en l'obra d'acció proselitista,
ami) coratge i confiança !
»3.' El conflicte actual i les conseqüéncies que
se'n deriven m'inviten a cridar l'atenció dels cató
lics sobre la necessitat de distingir entre el comunis
mel els comunistes., El comunisme, prengui l'aspec
te que es vulgui, és una doctrina que, en el seu fons,
és inconciliable amb el Catolicisme. Els seus prin
cipis en matéria de religió, de familia i de pyopietat,
són conclemnats per l'Església. El Papa ha insistit
vivament, en les últimes setmanes, sobre aquest
particular. Per tant, els católics hem de combatre
el comunisme. Els comunistes, al contrari, són, com
nosaltres, fills de Déu : són germans nostres, els es
timern i els volem salvar de l'error i del mal. A dur
a bou terme aquesta obra hi.hem d'emprar la nostra
intelligéncia i el nostre cor. Recordades aquestes ve
ritats essencials, no puc menys de demanar a tots
els ratólics que preguin per la pau social. Divendres,
festa del Sagrat Cor de Jesús, amb el Santíssim ex
posat al baleó de la catedral, i diumenge, a la tarda,
a la terrassa de la Mare de Déu de la Garde, faré

.

T

A

L

U

S

N

pregária especial per aquest fi. Demano a la
clerecia i fidels que hi concorrin en gran nombre a
unir les pregáries Ilurs a les súpliques del seu
Ju/i, bisbe de Marsella».
bisbe.
El Cardenal Verdier ha declarat el que segueix
sobre la proclama ernocionant dirigida als diocesans
de París :
«Els meus consells estan inspirats per tres motius
principals : Primerament, per demostrar que l'Es
una

—

no es desinteressa pas per les qüestions so
cials. A l'hora en qué es plantegen els problemes
més greus, provocada notóriament per un estat de
miséria, agreujat per la crisi mundial, pesa damunt
del món obrer una situació difícil, malgrat totes les
millores obtingudes. A l'hora en qué s'exposen tants
programes, importa recordar que l'Església s'ha
ocupat sempre de la Ion dels obrers ; ha denunciat
els vicis del nostre ordre social, i ha recordat sempre
al món que la justicia vertadera i la savia igualtat
exigeixen interessar-se pel bé de l'obrer.
»Podia dir jo que, si les ensenyances de l'Esglé
sia haguessin estat escoltades, molts de mals s'hau
rien evitat ? Quan jo he dit que, davant les defi
ciéuctes del nostre ordre social, tots devíem donar
nos cop:s al pit, jo no he volgut assenyalar ningú
particularment. Sense excepció, he dit que tots, pa
trons i obrers, pagesos i ciutadans, moralistes i rec
tors i fidels, entre ells jo el primer, en tenim la

glésia

culpa.
»En fi, més que tot, el que m'ha mogut a llen
necessitat que urgia de crear
una atmosfera de concórdia i de calma, indispensa
ble perqué els homes competents puguin prendre
mesures oportunes, efectives i justes.
»Sé que hi ha qui ha quedat sorprés de veure que
jo deja que calia anar, sense espera i amb coratge,
a la constitució d'un ordre nou que tots reclamen.
Peró jo no he volugut dir altra cosa que alió que
tots pensen sobre la necessitat de canviar la cons
titució política del nostre país i sobre la convenién
cia de tenir una legislaCió social més favorable als
treballadors de totes les classes. No hi ha res de mis
teriós i d'ocult darrera les meves paraules ; no hi
ha alianea ni compronds de cap classe ni amb cap
partit. Ho repeteixw: és la doctrina de l'Església,
recordada amb tota independéncia.»
ear la crida ha estat la
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l'art era, a la vegada, el portaveu de les doctrines
socials de l'Església. Amb molts exemples demostra
com els comunistes han entés difondre les llurs idees
collectivistes per mitjá dels cartells, del cinema i del
teatre ; han comprés l'interés que té el posar l'art
al servei de la ideologia comunista.
En canvi, l'Art Cristiá, la Poesia, la pintura, la
plástica i fins i tot l'art litúrgic, en son sentit estric
te, está massa limitat i dirigit per una pietat indi
vidual. Fins al moment actual, no coneixem una
representació gráfica en cartells artístics que faci
entrar pels ulls al poble les doctrines de l'encíclica
«Quadragesimo auno». 14a funció de l'art no es li
mita a moure els cristians a l'acció social ; ha de revelar als homes quins són els darrers objectius so
cials de la, comunitat humana ; ha d'ajudar a difon
dre una 'cbncepció católica de la vida i del món.
Per cada home que trobem que es deixa emportar
a la revolució per mitjá de cartells, poesies i peces
teatrals, en trobarem den mil que es deixaran atreu
re per les idees que en aquestes doctrines es difo
nen. Aquí precisament hi ha el perill de l'art anti
social i antireligiós. L'art cristiá d'avui no solament
té el cleure d'encendre els esperits en sentit de les
doctrines de l'Església ; té el deure de difondre la
concepció de la societat que es basa en les mateixes.
Molts replicaran : si el nostre art té contingut social
solarnent, per .el' mateix encaminará els esperits cap
a l'activitat social. Aixó seria cert si el concepte
«espiritual» comprenia la concepció social-moral.
Peró aixó és el que falta precisament a l'art cristiá

•

d'avui.
L'art més espiritualitzat que s'ha produit fins
avui són, sense cap dubte, les obres mestres del
Nudismé. Elles, emperó, condueixen la humanitat
cap a la inacció, Els católics, en el mornent actual,
tenen una gran missió a desplegar en tots els domi
nis de l'art : el representar per mitjá de l'art, en les
les doctrines de l'Església
seves diverses formes,
d'acord amb l'esperit deis homes d'avui. Es cert
que hi ha les opinions més diverses sobre la manera
d'executar l'art ; emperó, podem aprendre de l'ex
periéncia. Si deixem de banda aquesta missió i no
fern ús de les nostres própies armes esDirituals, no
cris hem d'estranyar si els enemics ens prenen les
nostres millors armes de combat.

En
Sense Premsa católica, no podrem avançar.
relació amb l'exposició vaticana de Premsa católi
ca, el periódic de Praga Deutsche Presse publica les
següents consideracions : «Hem de fer serioses re
fiexions sobre l'estat de la Premsa católica a la nos
tra patria. L'estat de la Premsa és el termómetre
de la vida espiritual d'un país. Per qué no és fan
progressos en la vida parroquial, en el moviment
católic, per qué triomfen en el camp polític els ene
mics de la nostra ideologia ? 11c1 explica la situació
de la Premsa !
—

Moviment cultural
L'Art Cristiá d'avui renuncia a representar la
missió social de l'Església? —El setmanari América
del 23 del passat mes de maig publica un article del

jesuita J. Lafarge sobre el problema de si l'art cris
tiá actual compleix la missió social que li correspon.
L'autor d'aquest article diu que en l'Edat Mitjana

•
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Com podrem anar endavant ? Ningú no ens priva
la publicació de periódics i el fer subscriptors; la
nostra Premsa encara es pot desplegar lliurement.
Solament és que claudiquem. Encara podem ésser
demócrates i ens és possible emmotllar el nostre es

Y

A

S

O

C

I

A

I.

davant la mort i corren a cercar l'ajut de l'Església
perqué els serveixi de consol en la tribulaci6 ; peró,
esclaus de la passió i de l'odi, befen la mare que els
ha alletat espiritualment i els ha ensenyat tot el que
saben de bo.

devenidor.

Després de la mort del mariscal Pilsudski, la
Gaseta de Varsavia, fundada en 1774, el periódic
més antic de Polónia, ni va donar noticia de la mort
del mariscal ni va prendre part al dol nacional. La
societat d'editors de Polónia va expulsar el perió
dic de la societat ; l'associaci6 de periodistes va es
borrar els redactors de les seves llistes, els venedors
es negaren a vendre'l, les agéncies d'anuncis no
volgueren prendre-li anunciants ; el periódic va ha
ver de plegar la publicaci6.

a

Si nosaltres ens comportávem d'una manera
amb aquella Premsa que fa el mut i el sord
les nostres activitats, que posa de banda tot el que

es

refereix

a

la vida

católica, moltes

católica,

que

no

participa

de la

anirien millar. Aquestes
paraules han de fer-se eco de la inscripció de l'en
trada de l'Exposició Vaticana : El que vulgui sem
pre el triomf ,de la causa católica, no l'aconseguirá
mai, si no se serveix de l'arma més important, la
Premsa. El católic que deixa d'ajudar i de protegir,
d'expandir i defensar la Premsa católica, pot ésser
un bou católic, per() ni comprén la seva boca, ni
pot veure ciar el moment que passa».
vida

coses
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Vida Católica
El Cristianisme ha estat superat?
.ns una idea
en els cenacles deis pseudointellec
tuals, deis homes «comprehensins», i molt difosa en
les revistes, que el Cristianisme res no pot oferir a
l'home modern. Sortosament, es manifesten contra
aquesta suposici6 equivocada personalitats deis di
ferents camps de la Ciéncia el testimoni de les quals
no és gens sospitós. Tal és el cas, per exemple,
del
professor fam6s de Halle, Abderhalden, el qual, en
la revista Ethik, tracta del problema «Fe i Ciéncia».
Entre altres coses, el susdit professor escriu el que
molt corrent,

esgueix.
«Totes aquestes coses no es basen pas poc en els
de les doctrines de Jesucrist. En la meya
vida he conegut tants cristians vertaders creients,
que marxaven amb pas segur 'pel camí de la vida i
que arreu portaven la benedicció, que sofrien penes
inaudites amb alegria, que estaven al costat del
próxim a l'hora del perill i de la necessitat, que he
arribat a comprendre qué• representa l'aguantar-se
en una vertadera fe en l'altra vida.
Res no hi ha més
deplorable que el figurar-se que la fe deis pares ja
ha estat superada. La Ciéncia no pot trabar res per
a substituir-la.»
Aquesta confessió valenta d'un home de Ciéncia
contrasta amb la covardia deis nostres polítics i in
tellectuals que es donen vergonya de confessar la
nostra fe ; que no volen sentir parlar de les penes de
l'infern. Són els dirigents que, amb el mal exemple
i maldat llurs, han robat la fe del poble per a degra
dar-lo i convertir-lo en instrument de les seves pas
sions miserables. S6n els valents que s'aclaparen

principis

Una exposició anticomunista al Canadá.—Al Ca
nadá s'ha organitzat una exposició anticomunista,
que ha cridat vivament l'atenció. Segons el periódic
suís Neue Volk, l'Escola social de Montreal, que
s'ha imposat la missi6 de difondre les doctrines so

cials de l'Església, organitza aquesta propaganda
anticomunista. Precisament el proselitisme que fan
els marxistes del Canadá, en aquests temps de crisi
i de miséria, és sumament perill6s. L'Escola social
prepara conferéncies, distribueix propaganda anti
comunista, organitza conferéficies per radio, etc.
Amb el fi de fer més palpable l'acció comunista i la
seva obra dissolvent, exposa documents, periódics,
revistes, circulars, manifestos, etc.', deis comunistes,
tant deis impresos al Canadá, o que circulen de má
a má.
L'exposició té la missió d'obrir els ulls a
aquells canadencs que encara no creuen en l'acci6
diabólica i nefasta del comunisme. En l'organitza
ci6 d'aquesta exposició, l'Escola social ha pogut
cornptar amb la collaboració del govern i de les au
toritats municipals. Aquestes han posat a la seva
disposició la seva documentaci6 abundosa confiscada
per la policia. L'exposició és visitadíssima ; han ma
nifestat interés per ella tots els estaments. Entre els
visitants es veuen senadors, diputats, jutges, digna
taris de l'Església, entre ells el delegat apostólic i
molts senyors bisbes. Demés del material comunista
de propaganda, s'han fixat a les parets representa
cions gráfiques que assenyalen els viaranys que el
comunisme segueix per tot el m6n i el treball po
lític i antireligi6s sediciós que arreu desplega. Aques
ta exposició será, més endavant, installada en altfes
ciutats.
Louis Le Cardonnel, un poeta franciscá de la
bellesa.
Acaba de morir, aquests dies de Cinco
gesma, a l'edat de 73 anys, aquest illustre sacerdot,
deixeble de Mallarmé i deLeconte de Lisie. El pe
riódic alemany Germania acaba de publicar la sem
blança d'aquest gran eSperit, que transcrivim a con
tinuaci6 : «Aquest poeta havia heretat la mística del
seu pare, que portava sang irlandesa i
de construc
tor de catedrals. La seva casa paterna radicava en
el jardí d'un antiquíssim convent de Chantal, fam6s
per les seves santes místiques. A París aprenia deis
susdits poetes la mágica de la paraula i l'art d'ex
pressar els conceptes obscurs amb paraules clares.
El seu primer llibre «Polmes» és cert que té certa
pompositat teatral i decorativa, típica deis poetes
que E foren mestres. Rs d'aquests temps l'admiració
per Unís II, rei de Baviera, al qual admirava pel
seu culte a Wagner. InfluIt per idees platóniques,
va aconseguir una gran vida interior. Decantat cap
a la vida religiosa, es decidí a entrar al Seminari ;
al cap d'un any, emperó, tornava a la vida de poeta.
Es van succeir temps de dubtes tenebrosos, fins que
es féu trobadís amb homes que E revelaren la possi
bilitat d'agermanar la doble vocació de sacerdot i
poeta : Huysmans, Mme. Delzant, I4luIsa Rostand
d'Albancourt. Per fi, a Roma, aconseguia l'objectiu
deis seus deu anys de romiatge, les aventures i els
sofriments del qual reconta en la seva poesia «At
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mystique». Ara el Cristianisme H revela la
bellesa i comprén la doble vocació de sacerdot
i poeta en una sola persona.
Viu dos anys sota el nom de germá Anselm en
una abadía benedictina ;
15 anys a Assís. Aquí escriu els seus llibres : «De l'Une á l'Autre Aurore»,
«Carmina Sacra», «Pontificalia». Aquests llibres són
l'eco de l'ánima que contempla les belleses del m6n,
peró que queda relligat amb la terra, amb les seves
alegries i belleses, amb els homes i amb els seus sofriments. Aquests llibres no es poden articular amb
cap escola. Són emanacions directes del cor i, per
tant, parlen a tots els cors, als cors deis creients
i als cors deis incrlduls».
tente
seva
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que el mal que es tracta de remeiar. I si aixd ni és
ni ajudaria gens a encarrilar la Política Per
viaranys més dreturers que els actuals, qué es pot
fer combinant governs a base de les esquerres rePu
blicanes, que ja donen de si mateix i han donat tot
el que podien?
El mal és greu, i no trobara remei si no és amb
medicaments heroics o intervencions decidides, caP
de les quals no podria derivar d'una crisi política
corrent i ordinaria, que no faria més que fer Perdre
les poques esperances que resten encara en el pit
de molts que estan convençuts de que tot té remei
en aquest món.

fácil

La tasca del Parlament.
ja hi hem Jet la re
que cal. És tan patita i de volum tan re
du'it, que realment no destaca Per caP costal deis
que hom la MiTi. Es passen les sessions sense feina
preparada, car les Comissions no acaben mai de po
sar-se d'acord respecte als afers que
tenen en Pre
Paració, i el Pie del Parlament ha de Perdre el temPs
en interPellacions aPassionades, en precs i Pregun
tes, i en no gaire cosa més. A més, l'ambient Parla
—

ferincia

Crónica de la Setmana
El panorama polític. —No ens ofereix massa
novetats, sobre les que ja hem anat descrivint du
rant les últimas setmanes. L'asPecte social-polític
del País, en conjunt, és formidablement dissortat,
i les gusPires per a una millora no s'endevinen Per
cap costal. Vagues i més vagues; bases de treball a
desdir; conflictos que se succeeixen amb una rapi
desa esveradora i trágica; i, per damunt de tot aixd,
un Parlament que limita les seves funcions per man
ca de cohesió i unitat davant els problemes vius Per
part de la majoria, i un Govern que ja, té prou i
massa fama amb la sola 'unció del manteniment de
l'ordre Mijo, que ni així arriba a mantenir-se d'una
manera passable i clecent.
Qué Podem esperar, ara com ara, d'aquesta si
tuacióf A Madrid corren constantment rumors de
crisis Polítiques, de canvis ministerials, de solucions
d'aquest carácter. Perd ni aquestes es produeixen ni
ningú no Pot Pensar ni Pot creure que les solucions
Puguin ésser tan minses, car els problemes que es
tracta de solucionar tenen una amplitud, una P70^
Junditat i una volada realment abassegadores. No
es tracta de substituir un Ministre per un altre ni
de canviar persones (per altra part, cosa un. xic di
fícil amb esPerança d'éxit, perqué fins les persones
resulten un xic esgotades en els rengles ministe
rials); es tracta de quelcom més greu, que Idarrera
ment ha estat expressat Per homes a qui no es pot
titilar de sospitosos resPecte a les institucions, n1
desafectes a la República, com el propi Miguel Mau
ra, que, en un article inserit en un. diari barceloní,

opta Pel

solució radical rePublicana.
de treure d'una crisi, si la ma
teixa havia d'ésser resolta a base deis partits gover
una

Qué n'hauriem

deis que integren la majoria Parlamen
taria? Únicament hi cabria la novetat Possible de
la intervenció deis socialistas en el Govern, i aquest
remei resultaria probablement pitjor, molt Pitjor,
namentals

o

r
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mentari s'ha fet tan irrespirable, que ja ni les coses
més virulentas arriben a atacar la sensibilitat deis
DiPutats, i les conseqülncies dé les interPellacion.s
i discursos, Per ben orientadas i documentats que
siguin, no es veuen mai per cal, banda.
El Parlament, dones, esdevé, cada dia més, no
sois un drgan deficient i gairebé inútil, sinó més
aviat un ?irgan entre bancador i innecessari per a go
vernar, que arribara fins a lligar les mans del po
der executiu, si aquest les volgués tenir deslligades,
com caldria.
Al Parlament de la Generalitat, les coses rutilen
pel mateix camí, salvant quiscun projecte que, com
és ara el de la successió intestada, valdria més que
no és discutís ni s'aprovés, donados les tendlncies
que, per a nosaltres, catalics, rePresenta. I si l'úni
ca variant ha de consistir en trancar aquest ensopi
ment amb projectes que no poden fer altra cosa que
pertorbar les nostres relacions jurídiques i la vida
moral, fonament de les primeres, qué n'hem de treu
re que la vida del Parlament de la Generatitat resulti
un xic menys enso pida que
la del Parlament de

Madrid?

És una pena haver de contemplar l'esterilitat
d'aquestes institucions, que amb les mateixes resulta
ineficient la vida pública, tal com la tenim fins avui
estructurada al nostre País. I si aquesta roda princi
pal resta #ovellada i sense un funcionament adequat,
qué podem esperar, en matéria de funcionament, de
la resta de la maquinaria?
'La política del

Ni al Parlament ni als
estaments de govern trobem; dones, la veritable clau
de l'estat de coses actual d'EsPanya. Aquesta es
troba en un altre indret; en el carmen.
carrer.

—
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El carrer ens dóna un seguit de Pertorbacions,
el món del treball, que rapidament van enfonsant
la nostra producció. Ens dóna discursos dominicals
de polítics extremistes, que, más que els pronunciats
als centres oficials, endeguen la Política. Ens Pre
senta una Política local en mans d'alcaldes que fan
el queels Plau, sense con. templació albas, o en mans
de Governadors els actes i les decisions deis quals
es veuen entrebancats pels
corresPonents elements
Polítics de cada localitat, als que han d'obeir per in
decisió deis seus superiors. I ens ofereix un estat
convulsiu, subjecte a lotes les coses más absurdes,
que mai no es podria produir si la Idirecció política
es trobés a mans deis quti realment s'hauria de tro
bar. La política es pot 'inspirar en el carrer; el que
la Política radiqui en el
no pot ésser jainai és que
carrer i faci del mateix el centre de toles les seves
activitats. Fins ara, havia es tal l'oPosició la que es
valla del carrer; ara es la Política governamental la
en
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no surt del catre?, la que viu i actua al carrer...
Observeu quines són les conseqüdncies de tot
aixd, conseqübncies que molts puguin qualificar tal
vegada de derrotistes? La primera conseqiidneia és
la indisciplina social, que afecta a tallers, fabriques
i llocs de ,Producció, i arriba fins als estaments de la
burocracia oficial. La segona conseqiancia es trobct
•en la crisi econdmica que cada dia més va guanyant,
.a EsPanya, el lloc a qud no hauriem cregut mai que
Pogués arribar. I la tercera conseqülncia és la ines
tabilitat de tot entre nosaltres, inestabilitat que vol
dir tant com trencament de les bases damunt les
quals ha de rebosar tota institució social i la societat

mateixa.

Qud en Podem esperar de tot aixd, si no ve, ben
aviat, la solució de mals tan greus i destructors?
No volem fer comentaris respecte als jets esta
blerts. El lector coneix prou bé la realitat, perqul
no hagi de menester l'ajut del nostre comentan.

./f
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Antoni Ferrer, Prev.
Jesucrist, llum, de l'anima.
Meditacions per a cada cija de l'any. Vol. III,
400 págs. Foment de Pietat, 1936.

Les excel1ents fotografies que acompanyen el
text ajuden eficacíssimament a donar completa idea
de tan rernarcable obra d'art.

Obra de la qual ens hem ocupat altres vegades
atnh el degut elogi (Vegi's CATAr,mqvA Socinr, del
21 de triarc darrer), conté aquest volum III les me
ditacions adients al temps de Pentecostés, amb les
festivitats de la Santissima Trinitat, el Corpus, el

M. Reynés-Monlaur.
Per qta esteu tristes? No
vella. Traducci6 catalana de Maria d'Abadal.
Editorial Balmes, S. A., 1936.

Sagrat Cor de Jesús i l'Assumpció,, fins al dia 26
d'agost.
També, com en els Volums precedents, s'ha fet
coincidir l'aparició d'aquest amb l'época de rally
litúrgic a qué es contran el seu contingut.
Manuel Trens, Prev.
El retaule de Sant Jordi,
de Vilafranca. Quaderns illustrats del Penedés,
n.° 6. Vilafranca del Penedés, impremta Este
—

ve,

1936.

—

Les paraules del Senyor als deixebles d'Emmatts
formen com el leit motiv de tota la narrad& enca
minada a enaltir l'amor sobrenatural, el sacrifici
sublim, l'Església, el sacerdoci.
El marcat carácter social de l'obra tota justifica
que ens n'ocupem en aquesta revista. La recomanem
als que;sentin l'afany de les lectures constructives,
ádlitic en les de caire recreatiu. La traducció de la
senyoreta Abacial, molt acurada.
••••5.5.5•5•5•5.5.5.5.5.5.5.5•5.5.5•5•5•5.5•5.5•5.5.5.5.5.5.5•:-5.5.5.5•5

intelligent monografia sobre aquest re
taule, existent en l'església que fou deis frares fran
ciscans. Se'n fa la descripció, del conjunt i de cada
una
de les taules, i l'estudi iconográfic, atnb les
oportunos aportacions deis antecedents literaris
(Evangelis apócrifs) i artístics (escoles i models
Orientals), per tal de situar el lector en l'explica
ció i comprensi6 de la plasmació figurativa de les
escenes representades.
Aquest retaule s'emmarca entre els del segle xtv,
una
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a
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CATALUNYA SOCIAL?

l'escola deis Serra.

INVERSIONS DE CAPITALS EN VALORS
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CATÓLIC
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X

continuació, tenim els caudals

•:*

De totes les obres que esmentem

*:*

trets, als següents preus: 1 acte, 3,75 ptes.; 2 actes, 5 ptes.; 3 actes, 6,25 ptes.

a

PER

A

o

sigui els papers
X

HOMES

Una creu vora el camí, en vers, J. MisActx, 1,50 ptes.
Diplomacia de pagls, co
média dramática, V. COMA, 2,50 ptes., juntament amb El rei de les bicicletes.
Joan
Solivern, 2 quadres, próleg i eplleg, R. FEnnior„ 1,50 ptes.
El pretenclent de Lulú,
V. COMA, 2,50 ptes., juntament amb Les sorpreses de la rifa.
Soldats de
tragédia en vers, MN. T. BELLPuro, i pta. -Els Vanitosos, F. Puro r LIANSA,Crist,
1,50
pessetes.
La Virginitat triomfant, drama sacre musical en vers, MN. T. BELLPuro.
(Música de M. VINvEs, 3 ptes.).

t acte:

--

-

-

-

2 actes:

L'Eloi, ferrer de Figueres, próleg, 4 quadres i effileg, J. Ros, música de Mossén
A. OBIOLS, 2,50 ptes. -La Princesa esta malalta, A. CARNER 1 A. MONCUNILE, 2 pes
setes.
Sang tortosina, drama, próleg, 2 actes i epíleg, MN. T. BEIIPUIG, 0,50 ptes.
L'alegria de fer bé, C. Fulmino-1, 2,50 ptes. --El cosí d'En Pere Boter, V. COMA,
2,50 ptes.
Diners que sagnen, MN. F. GAY, 2,50 ptes.
Els fills de tothont, F. Bo
NAVENTURA, 2,50 ptes.
La força de la tradició, drama, J. CIVIT 1 J. D'ARRE, 2,50 ptes.
L'habit de Sant Francesc, V. COMA, 2,50 ptes.
Ling-Fu o les angúnies
xinU, 5 quadres, V. COMA, 2,50 ptes.
Neu als cims i foc al cor, drama, MN. R. SA
BORIT, 2,50 ptes. -Patria ofesa, drama, Mn. R. SABORIT, 2,50 ptes. -El rei de les
bicicletes, V. COMA; 2,50 ptes., juntament amb Diplomacia depagls.
Les sorpreses
de la rifa, V. COMA, 2,50 ptes., juntament amb El pretendent de Lulú.
-

3 actes:

-

-

-

-

-

-

-

4 actes:

L'Ápdstol catala,
tablia, pastorets

5 actes:

estampes poemátiques, MN. F. GAY, 2,50 ptes. --La Llum de l'Es
vers, DR. M. Tusiku, r pta. (Música del Mestre VINYETA, 4 ptes.)

en

La covardia de Pons Pilat, estampes de la

PER
Per

a nens:

A NENS

Passió,

V. COMA, 2,50 ptes.

I NENES

pastorial, MN. R. SABonrr, música de MN. A. Osms, 2 ptes., juntament amb
Fulles d'una rosa.
El martir de l'Eucaristía, drama, MN: T. BEI,I,PUIG, 0,30 ptes.
Quadrets i dialegs catequístics,'en vers, MN. J. M.a VIADIU, 0,70 ptes.
--

Per

a nenes:

La. filla del joglar' en vers, J. Ros, 0,75 ptes.
pastor/al, MN. R. SABORIT,
música de MN. A. Onrors, 2 ptes., juntament amb Fu/les d'una rosa.
Fulles d'una
rosa, MN. R. SABORIT, 2 ptes., juntaincut arnb Idilli pastoril.
L'orfeneta, A. CAs
l'EuTon'r, 0,75 ptes. -El pessebre de la cegueta, en vers, J. Ros, r pta.
Quadrets
i diálegs cate quístics, MN. J. M. VIADIU, 0,75 ptes.
-

-
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•:*
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-

-
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PER A
1

acte:

NOIES

Angels

del món, CRISTINA AGUDA, 1,25 ptes. -L'Illjaricia escarmentada, o a Barce
lona no val a badar, Una marquesa antiguada i la «Burra» de, Balaam, V. Coya.,

2,50 ptes, totes tres.
Gernuanes d'anima, drama, CRISTINA AGUDA, 0,75 ptes.
La Venjança de la Reina, drama en, vers, ,111N. J. Purrrí 1 Cor,r,ELL, 1,50 btes.
La
Virginitat triomfant, drama sacre musical en vers, Mn. .P. BELEPUIG. (Música de
M. VINvEs, 3 ptes.).
El temps és or, CRISTINA AGUDA (de próxima publicació).
-

-

-

-

2 actes:

Si jo fas princesa, MN. R. SABORIT. (Música de MN. A. Osims, 2,50
del Castell, drama poemátic, J. Ros, 2 ptes.

ptes.).

-

La Si-

mona

3 actes:

Eularia, flor d'ametller, en vers, MN. J. PUNTf I COLLEI,I,.
Els misteris de l'hostal,
drama, F. PUIG I LEENSA, 2,50 p1eS.
La Rosa beneida, drama, MN. J. Ptturf t
Cou,su„ 3 ptes.
-

-

4 actea:

Fabiola, en vers, MN. J. PUNT1 1 Com,ELL, 3 ptes.
La Llum de l'Establia
pastorets en vers, DE. Al. Tunnu, r pta. (Música de J. VINYETA, 4 ptes.).
-
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Tresor de la

Llengua,
**:*

de les Tradicions i de la

popular
Catalunya

Cultura

.1.

de

per

A. GRIERA
Vol. I: A-Azoies
Vol. II: Babaiar-Buvor
Vol. III: Ca!-Cavegol
Vol. IV: Caveguell-Cutxilla
Vol. V: Dabans-Enfar.
Cada volum en 4.t passa
de tres- centes págines.

Preu de cada volum: 30

pessetes

COL•LEGIALS
1.71,

El més extens assortiment

CASA ROSICII
Casa fundada

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

en

Impermeables, Capes, Trinxeres,
Abrics cauxutats estampats

l'any

1850

Ronda de Sant Pere, 7:: Tapir:cría, 33
ten Avinguda Portal de !'Angel,
25 Ich

Fidel

Rodríguez. —Bot,

13

VN013311VIII

ieid '31 't[ci
ouvisnalloa
O 2 fió N VIA

'NIDOS

lap .19.11JO3

VANITIVIVD

