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les persecucions, cal: si les persecucions fosen anun
ciades i són necessaries, Per un costat, tenim per
l'altre la promesa de l'assistbncia de Déu a la seva
Església, que ha de durar fins a la consumaCió deis

segles.
Perb deixant de banda aquestes consideracions
doctrinals i d'un ordre altissim, no constitueixen un
en fo¦ liment de
ranim decaigut fets com és ara el
de l'ExPosició de la Premsa Catblica, que durant
aquests mesos té lloc en els. PalauS anexos al del

qual es manifesta l'exPansió mundial,
com caP altra força del món la pugui tenis, de l'Es
glésia Catblica? Davant d'aquelles dotzenes de grans
i petites sales destinades a exPosició i ataPe'ides de
Peribdics diversos, en totes les llengües, de lotes les
con trades del món civilitzat, de grafics demostratius
de la potbncia editorial deis catblics d'arreu del món
i deis milions d'exemPlars que cada clia surten de
les premses en forma de diaris Per a repetir l'eco de
la

toles les terres, com ha de dubtar el
del catolicisme al món i com
no ha d'arribar a la consideració de que les pene
eücions de casa nostra constitueixen un moment ex
cePcional dins el concert de l'exPansió catblica, que
cada dio és més gran, més organitzada i més florent
en tots els Continents i a través de tots els mars?
Nosaltres arribem a Roma amb el nostre cas, que
Pesa damunt de la nostra conscancia com una llosa
de piom; i ens trobem daiant del fet més extern,
perb més demostratiu, de la universalitat de l'Esglé
sia i de. la seva potbncia social en tot PUnivers. 1 el
nostre Jet, trist, perb Petit, es va encara enxiquint

la veritat

eatblic de

en

l'eficacia
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Són molts els catblics que, dal'au I l'estat de cos. s
d'ara entre nosaltres, senten mornents de deja/Ii
mePt Ës ciar que Per al calblie verilable les eil
eumstancies adverses rePresenten una manifestació
ile les conhadiccions que ja en termes ben clars ens
terrena.
va prometre el Senyor durant la seva vida
davant
Pot
de
fallir
1 és dar que el seu optimisme no

en
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que el Jet catblic es va, descabdellant da
deis nostres ulls fins al punt d'a,rribar a la
conclusió de que la Persecució ',lastrada és ben Poca
cosa al davant de la gra,ndiositat que le presenta l'Ex
posició de la Premsa catblica. I ailí és com tornem
a casa
nostra enfortits i amb l'esperit vigoritzat,
conients i oPtimistes, i qui saP si beneint fins i tot
la Persecució, que, si mai no acaba amb les idees
i doctrines moridores, com volem que Pugui acabar
amb la doctrina eterna que l'Església serva en diPb
sit sagrat fins a la. fi del món?
Diaris i revistes emplenen sales grandioses de
l'Exl'osicié. Grafics i estadistiques representatius
de moviments culturals emplenen la resta,. Empreses
fortíssimes mostren al visitan( la seva vitalitat enor
(1

in,

s'ira

vant

oPer i
en mig de la qual Espan va fa un bon
dóna idea de la Potettcialital del seu catolicisme, i el
falda millor el dio en qub un esperit de majos uni
tat ens fes arribar a empreses de més volada, en lloc
de manifestar-nos amb tants diaris petits j tantes
me,

revistes minses i de curt tiratge.
Com voleu, dones, que l'anim no es senti ento
nat i satisfet de Pertanyer a una collectivitat que,
fins i lot des del Punt de vista exclusivament huna
i social, Pot mostrar-se •com la forla més profunda
i més extensa i comPrensiva del inón? Qua)/ lio
gueu visitat l'ExPosició, Podeu tornar tranquils a
la Patria, en la seguretat que el vostre anim restara
enormeMent enfortit i que considerareu una anbcdota
la malastruguesa Present de casa nostra, una anbc
dota que en molt Poc Pot influir en la marxa del
fet catblic, que cada dia assoleix majors demostra
cions de força, social en el món i a través de lotes
les

1Poques.

EsPiritualment, dones, pot ésser

ben útil una
visita a l'ExPosició de la Premsa Catblica del Va
tic.a, Per a tots els ca-lblics esPanyols, sobretot per
als qui tinguin Panim més décejigut davant les es
comeses de qub són víctimes a la nostra Patria.'
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Fantasíes evangélíques

El fill de

Sarep
PR

JORDI ARNAU

sala del palau del Gran Sa,c&rdot, a Jeru
aplegats dotze membres del Sanedrí.
No es pot dir que sigui junta plena, porqué Anás
sap per experiéncia que de les reunions massa nom
broses, després de moltes disputes, no en surt mal
cap acció eficae. Bis reunits són tots de la secta
deis fariseus, 1 partidaris i amics del Gran Sacerdot.
ils massa disputadors, i els reconeguts com habi
tuals dissidents de les opinions una mica despóti
ques d'Anás, no hi han estat citats. Entre aquests
hi ha el turbulent Madure i l'assenyat Gamaliel i
el dreturer Nicodem.
Anás parla el primer.
Tinc per dir-vos una cosa interessant. Joan,
menyspreador de la llei de Moisés, qui havia tin
gut la gosadia de vulnerar les tradicions del nostre
poble sense consultar els sacerdots i els vells amb
el len baptisme, és presonet d'Herodes, a Tiberfa
des. Bis meus espies m'han informat que aviat el
portaran a Maqueront 1 que la reina Herodias ha
jurat obtenir la decapitació de l'insolent que volia
entrehancar el seu reial casament.
Tots els reunits expressaren el seu goig amb ex
clamacions diversos.
Aixf acabin els conculcadors de la nostra lid.
I els reformadors de les tradicions del nostre
En

una

salem,

estan

—

—

—

poble.

Y

A

S

O

C

I

A

14

tolera que els seus deixebles bategin amb aigua com
ho fcia Joan, qui a ajuntat al voltant seu molts deis
deixebles d'aquest, que té tractos amb publicans i
pecadors, del qual diuen que posseeix l'art de gua
rir les malalties desnonades pels nostres metges, art
que no se sap en l'ha aprés, posat que ningú no saP
que mal hagi tingut mestres ni que mai s'hagi mo
gut de la Galilea.
Algú va observar :
—.Un ridfcul maniátic que acabará, per ésser
apcdregat deis mateixos que l'exalcen.

Anás, peró, va seguir parlant :
Potser sigui així com algú din ; peró será
prudent adquirir sobre eh l dados precises. Bis que
tenim la missi6 de vetllar a fi que el poble no sigui
enganyat, no devem mal ésser tnassa conflats, i hem
de prcveure els perills en• Drir comeneament per a
posar-hi un remci oportú. El gram és una herba pe
tita, i en aparenea menyspreable ; peró, si deixeu
que s'apoderi de la tcrra deis vostres conreus, costa
quart i ajuda de desarrelar-lo i exterminar-lo.
—

Mostres d'admiraci6 :
Anás parla com un veritable doctor de la llei.
I corn un borne prudent que no vol veure
frustrades les esperances que el nostre poble té po
sades en el futur Messies.
El nostre Gran Sacerclot té iota la nostta con_
flanea i eh l sap, més que ningó, el que caldrá fer.
Actua com un bon pastar que vol guardar el
ramat de les escomeses del llop que aquí és la falsa
doctrina deis enganyadors.
Anás esperava aquestes aprovacions i lloances, i
va donar senyals visibles de goig i satisfacció. Des
prés d'aix6 va seguir el sen discurs prenent aires
de modIstia.
Jo espero el Messies com tots vosaltres, i si
el Déu d'Israel fes al sen indigne servent l'honra
inestimable d'enviar-nos-el en el temps del present
pontificat, jo seria el primer "de cridar : «Hosanna
al Pill de David, a l'enviat del Senyor ! Glória i
honor a ell de la terra fins al cela. Per a ell s'obri
rien les portes del temple, i Bu s'hi asseuria com
rei i doctor, i el Sant deis Sants no tindria vel da
vant les seves mirades. To rnateix, vell com s6c, no
ceeliria ningó el dret de constituir-me el seu herald
i el seu nunci, i de bona gana en despullaria de la
nieva tiara pontifical per posar-la sobre la seva testa
venerable.
Aquí l'entusiasme va arribar al punt de dalt, 1 es
va manifestar amb tota mena d'encomiástiques ex
clamacions :
Honor al nostre Gran Sacerdot !
Com més gran, més modest !
Digne son de la vostra investidura !
I d'ungir el Crist amb la vostra má !
Anás es va portar un vol als ulis com per eixu
gar-se unes llágrimes, i va restar uns instants silen
—

—

---

—

—

Herodes el pacífic !
Vulgui Dén ajuntar sota el seu ceptre tot el
poble d'Israel.
I amb aixó alliberar-lo de la dominació deis
Glória

a

—

—

gentils.
Anás, complagut deis entusiasmes de tots, pros
seguí :
Ens hem tret del davant un enemic ; cal, per&
vigilar. Bis nostres amics galileus ens parlen d'un
altre no menys temible. Aquest és un natzarl de
nom Jesús.
—

Un deis assistents
D'un
enemic que
—

Anás

va

va

remarcar

poblet com Natzaret
valgui la pena.

:

no en

pot sortir

un

replicar:

Vosaltres saben, caín jo, com s'han fet formes
en el poble les esperances de la próxima aparició del
Messies. I no manca gent en els pobles ignorants
i miserables de la Galilea que volen glorificar com
a tal aquest non personatge. Un trist fuster de Nat
zaret ! Un horno que predica una nova doctrina, qui
—
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si l'emoció 11 destorbés el parlar, que re
veu mig trencada.
Perdonen l'emoci6 que s'ha apoderat de mi.
Hi ha cor d'un fill d'Israel que no se senti emportat
davant l'evocaci6 del Messies, del Crist, del Ffil
de David que ens ha d'alliberar de l'opressi6 i ha
,d'estendre el reialme d'Israel des de la mar gran ns
l'Éufrates, des de Damasc fins els deserts de l'Ará
bia ? És veritat, per altra banda, que fa ben estrany
que l'encetar la conversa sobre un desgraciat galileu
Qué té
ens hagi portat a aquesta sublim evocaci6.
Judea?
1
Natzaret,
semblant
amb
la
de
la Galilea
patria d'aquest non pertorbador, en qua s'assembla
Betlem, on, segons els profetes, ha de néixer el
Redemptor d'Israel? I un fill d'un artesa de Natza
ret, com ens pot haver portat la imaginaci6 al Fill
de David que esperem ? Peró anem al cas, i mirem
les coses al-1lb serenitat. Les notícies que tenim del'
fuster de Natzaret són molt confoses. Sembla .que
emperó
va estar a Jernsalern per la darrera Pasqua
no es va manifestar. Algil el fa parent de Toan. Al
trament, de la seva nissaga no se'n sap res de nre
cfs. Es conta que ha estat una temporada a Egipte,
oil pot haver apras alguna cosa de l'art de guarir.
Tampoc no sabem quina doctrina predica ni quines
nráctiques vol innovar. Caldrá, dones, que ens in
formem de tots aquests nunts.
El més vell deis rermits va alear aquí la tría, com
donant senyal de voler parlar. Per aix5 Arias, que
ja feia una estona E tenia posada la mirada a sobre
com si esperés la interrumncI6, el va invitar client :
Saren. que.,és home experimentat com no n'hi
ha d'altre. nue exnosi el seu nensament, i veurem
si en l'assemblea hi ha unanimitat de ctiteri en eo
que fa al cas.
Saren va apuntar un somriure en els seus llavis
passant-se per la barbassa blanca la má dreta, va
parlar en aquesta forma :
El Gran Sacerdot que ens presideix ha obert
nrou el sen pensament, i tots l'hem entas. Cal tenir
(lades certes de l'origen cl'acitiest alileu. deis mes
tres que ha tingut. de la doctrina que exuosa i de
les obres que fa. Cal saber si les inculnacions que
se Ji fan s6n iustificades. Si és cert oue no respecta
els dissabtes. si bescanta com diven l'antiga i vene
rable doctrina farisaica, si és amic de nublicans i
necadors. ring clinen oye un nublich de nom Ley<
un deis seus més fntims. Tota anuesta inforrnaci6
l'ha de fer personalment un borne que sigui las
jove nue cap de nosaltres, que tots nassem deis cin
(manta, que s'arrisqui entre mig deis seguidors del
nretendent a profeta i oue tingui habilitat i manya
a escoltar, observar, indagar i preguntar. Tots co
neixen el meu fill, suara arribat de l'escoln d'Até
nes. El tracte amb els «éntils no ha refredat noc
ni mol N el natrinti5me ntie porta en herancia. És un
retóric
Ta comprenc que les lloances respec
te d'ell no estan bé en la nieva boca paternal.
AnAs va assentir :
aren! Tots som coneixedors dels rnarits del
vostre fill. destinat a seure un cha en una d'aquestes
bonroses banquetes. Només u.s haig de dir que a
l'assassí de Fanuel, que va ser nortat a la Creu la
setmana passada, eh l amb babilidoses preguntes li
pot fer
va fer confessar el crini. El vostre fill ens
servei. T. si l'assemblea ho anrova, és
ara un bon
eh l qui poclria anar a la Galilea i solornar-hi el temps
ciés
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acomplir la missi6 de qua havem

parlat.
Tots van estar de con formitat amb la proposta
d'Anás i Sarep, i van ,convenir mantenir el secret
per no travar les habilitats del jove qui havia d'ac
tuar com un espia desconegut deis fariseus de Je
rusalem.

(Seguiret.)
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L'instínt crista
í les conquestes socíalístes
PER R.

RUCABADO

Fa impressió veure,
La T7ie

en el penúltim número de
Catholique (4 juliol), les declaracions una

niniés deis bisbes francesos davant deis esdeveni
ments actuals. Abans de comentar-les convé fixar
la nota que precedeix, durnunt d'aquell con
frare, els extractes de les pastorals i comunicats de
l'episcopat de Pranea.
«En alguns dies, una transformaci6 profunda,
una veritable revolució s'ha produit en les relacions
seculars del capital i el treball. No sois els obrers
han conquerit salaris millors, condicions menys
res, sin6 que també han obtingut que, per mitjá de
les convencions collectives signades entre les orga
nitzacions obreres i patronals, els drets sindicals
siguin reconeguts, que siguin instituits delegats de
fábrica, consells de disciplina, i que sigui garantida
la seguretat en els empleus. Aquestes conquestes
tan brúsques han omplert de joia les masses treba
lladores». Peró tot seguit es pregunta amb inquie
tud el redactor si aquests avantatges podran mante
nir-sé, si la petita indústria i la mitjana podran su
portar les cárregues, si l'elevaei6 fatal deis preus
de la vida no vindrá de seguida a reduir i pbtsei- a
aniquilar el poder d'adquisici6 obtingut pels obrers,
i, en fi, si en realitat assistim a la fi d'un m6n, a
la fi de tot. Aquesta intranquilitat, ádhuc pessimis
me, que contrasta amb l'exultaci6 del primer para
graf, consona amb el to alarmat de la ven deis pre
lats. A la joia am b qua les masses han rebut la
brusca mutaci6 olaingtida pel procediment irresis
tibie de la vaga i l'ocupaci6 de fabriques, oposa el
cardenal Suhard, arquebisbe de Reims, una consta
tació feta amb sentiment contrari, «l'espectacle deis
esdeveniments que han trastornat tan profunda 1 'úan
dolowsament el país». E,ls interessos de la patria i
de la religi6 apareixen, dones, molt distints deis in
teressos que han obtingut una tan rápida i radical
viddria. La nota que a nosaltres crida d'una ma
nera especial ratenci6, perqua concorcla amb el to
i el sentit deis nostres anteriors articles, és el consell
unánime, unfson, de tots els caps de les diócesis
nos en

franceses, d'aconsellar i ádhuc ordenar als treballa
dors cristians que s'afiliin de seguida als rengles de
la Confederació Francesa de Treballadors Cristians,
és a dir, que entrin a formar part deis sindicats ea
tólics obrers. És la ven unánime de tots els pastors
que han respost la crida del cardenal Verdier, ar
quebisbe de París. És la ven unánime deis arque
bisbes i bisbes de Reims, Cambrai, Lyqn, Toulouse,
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Lille, Arras, Blois, Clermont-Ferrand, Moulins, et
cétera. Tots condonen en el mateix consell práctic
als obrers l'afiliació als sindicats cristians
d'obrers ; i també, als patrons, l'ingrés a la Confe
deració Francesa de les Professions, que és una asso
ciació católica patronal. El mot d'ordre d'ingrés als
sindicats católics obrers, reiterat en tots els docu
ments episcopals transcrits, és talment com la crida
urgent per a entrar a un refugi, durant una guerra
recomanar

tempesta.
Les conquestes principals dels sindicats que han
realitzat l'enorme moviment de les vagues amb l'o
cupació de fábriques i segrestarnent d'enginyers, són
la jornada de 40 hores setmanals, les vacances paga
des (régim ja existent a Espanya per via legal i sen
se intervenció de vagues) i sobretot la convenció
conectiva o contracte collectiu, que implica el re
coneixement d'aquells sindicats promotors, els acords
conjunts dels quals amb els patrons, tindran força
oficial. Aquesta esclatant victória obrera ha estat
el fruit del moviment dirigit per la C. G. T.' i la
C. G. T. U. unificades, és a dir, l'organitzaci6 socia
lista clássica (per bé que fundada pcls anarcosindi
calistes), j l'organització comunista. Malgrat el pes
de les reformes i la seva gran poinpositat, malgrat
que molts les ponderen, per la gran conquesta del
contracte collectiu del treball, que, segons dinen, és
la base de l'organització de la professi6, els pastors
de França no aconsellen pas la inscripció deis obrers
católics al sindicat vencedor, al que té la gloria i el
mérit d'haver aconseguit tan suspirats avantatges,
sinó al sindicat católic, malgrat no haver tingut
aquest la iniciativa ni la responsabilitat del fructí
fer moviment. El cardenal Maurin, arquebisbe de
Lyon, paila d'una manera ben clara i radical : «el
treballador cristia no pot en conscibncia donar la
se-ca adherid a sindicats socialistes i comunistes».
Cal considerar que la recomanació, prec, consell
o mandat deis bisbes als obrers cristians de França
és fet en l'época més difícil per als sindicats cató
lics. Des del primer mornent els sindicats cristians
han estat objecte d'exclusió i persecució per part
de l'organització vencedora. Expressament foren
exclosos de l'acord dit acord Matignon, signat en
presancia de Léon Blum pel delegat de les associa
cions patronals de França i pel delegat de la C.
G. T., acord que prácticament reconeix a l'organit
zaci6 socialista com a sindicat únic, representatiu
deis obrers de tota la nació. Exclusi6 tiránica i an
tiliberal, contra la (mal estan protestant, debades,
o una
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els sindicats católics. Ha cornençat una veritable per
secució contra els membres d'aquests, els quals són
obligats a ingressar en la C. G. T. o deixdr la feina.

aquestes vexacions, qué es produeixen
paralleles de les que s'han pro
on, després de la victória del
dult a Espanya
Front Popular, els obrers católics han estat objecte
de comiats en massa per la pressi6 dels elements
marxistes, especialment a Madrid i altres llocs de
l'interior i Llevant d'Espanvia
malgrat aixó, és
a dir, malgrat saber que l'afiliació als sindicats ca
tólics els pot collocar en una inferioritat material,
els bisbes insisteixen per unanimitat en orientar vers
ells els obrers damunt els quals exerceixen missi6

Malgrat
a

totes

França

i que són

—

'

pastoral.
Ho aéonsellen i ho recomanen, malgrat l'evident
inferjoritat dialéctica dels sindicats católics enfront
deis sindicats vencedors. Aquests poden fácilment
increpar-los així :
Es a dir, que la nostra orga
nització pren la iniciativa de les reclamacions, fa
trionifar amb el movitnent disciplinat i unánime les
—

reivindicacions destinades al benefici de tots els
obrers en general : jornada de 40 hores, vacances
obligatóries, contracte collectiu, i vosaltres no voleu
ingressar en la nostra organització, sinó que us en
testen a sostenir la vostra, que trenca la solidaritat,
que és aliena al cos i a l'esperit que ha triomfat
en les Vagues, i que no pot pas ostentar el mérit de
la iniciativa ni l'orgull de la victória ?—Malgrat que
aqilesta posició és, des del punt d'albir material, di
fícilment contestable, els pastors d'ánimes de Fran
ca prohibeixen l'afiliació al sindice vencedor, i or
denen associar-se en el que resulta jo no diré vençut,
peró sí eclipsat, postergat i eliminat pels esdeve
niments.
?Per qué aquesta unanimitat deis prelats, mal
grat la inferioritat dialéctica ? Perqué més que els
avantatges collectius, més que les reivindicacions,
més que la setmana de 40 hores, més que el principi
del contracte collectiu, més que les vacances pagades
i els consells de fábrica, interessen les animes deis
obrers, interessa que no caiguin sota les grapes del
comunisme i el socialisme. Perqué malgrat tota la
literatura sociológica que es pugui fer a base de pon
derar qu'e la unió fa la força, i d'exaltar l'eficacia
irresistible de la solidaritat manifestada en aquests
moviments reivindicatius, malgrat tota la literatura
de la dignitat obrera, deis drets sindicals, del dret
de vaga, etc., importa més que tot aixb, pesa més
que tot aixb, preservar els obrers deis estralls- mo
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rals i religiosos de les doctrines que serveixen de
guia, de motor i de finalitat als sindicats triomfa
dors. Doctrines simbolitzades en la bandera roja
enarbolada a moltes fábriques, en tots els vaixells
mercants de França en poder deis sindicats revolu
cionaris.
Aquesta actitud deis bisbes francesos és ben pa
rallela i obeeix al mateix gest espontani deis mol
tíssims dependents que han corregut aquests dies
a
inscriure's als sindicats catdlics de Barcelona,
ádhuc sense moció o consell de la superioritat, per
simple instint cristiál També aquí, com allí, els
sindicats promotors de la vaga del ram mercantil,
diuen, han dit o diran el que segueix : —Es a dir,
que nosaltres tenim la clirecció i la iniciativa del mo
virnent, que nosaltres l'hem organitzat posant-hi el

coll, l'energia,

i fins el

sacrifici personal,

que

nos

altres hem portat el pes de la responsabilitat de la
vaga i les discussions amb els patrons i les gestions
amh les autoritats, que nosaltres hem aconseguit per
i que
a la classe els avantatges que han estat signats
garantia
mateixos
procediments
la
oferim amb els
d'altres avantatges futurs, i vosaltres no voleu ve
nir amb nosaltres, i, sense reconéixer ço que hem
fet, poseu cleda i sindicat apart, afeblint la unió que
és la força, i afavorint amb la divisi6 dins la classe,
l'enemic comú, que són els patrons i el capitalisme ?
A aquesta dialéctica els dependents no saben qué
—

; les respostes intentades, tant aquí com
són fluixes, febles, poc convincents. Perd
més que la resposta en paraules és significativa la
resposta en el fet. La resposta eloqüent está en el
gest instintiu de menysprear tots aquells guanys i
córrer a cercar refugi en els petits, febles, inermes

respondre
a

França,

i amenaeats sindicats católics.
Refugi contra qué ? Contra el

capitalisme ? Si l'e

nemic nostre fos «el Capitalisme», pobríssima de
fensa serien aquests sindicats, que ni aquí ni a Fran_
ça compten amb el poder terrible que els dóna una
literatura sense traves, una mentalitat sense cons

ciéncia,

unes

passions

sense

fre,

uns

mitians

mate

rials sense pietát i sense entranyes. Bis sindicats
revolucionaris poden posar, i posen de fet, al servei
de la professió el sacrifici d'alió que els catdlics no
volen abandonar i que volen conservar a tota costa ;
precisament la consciéncia, la pietat, les entranyes.
Bis sindicats revolucionaris abandonen tot aixd en
obsequi als avantatges sindicals, 4 el ser( éxit és ge
neralment segur, rápid, radical, irresistible. Bis ca
tblics renuncien a aquest éxit, per tal de conservar
aquelles coses estimables ; la consciéncia, la pietat.
Per aIs católics, aquests béns tenen més atractius,
més encisos, més preu que les llores de treball, que
els augments de salan, que els contractes collectius,
que tots els altres avantatges.
Bis sindicats revolucionaris, per a servir els inte
ressos de la professib, no sois trepitgen el deures,
els respectes, la conscibncia, la pietat, i tot alió que
s'han acuitat a dir-ne prejudicis burgesos, sin6 que

expressament, principalment, trepitgen la religió.
La trepitgen encara que en el precís moment del
conflicte o de la vaga no ho diguin. Ho han dit
abans, ho diran després. És una táctica descoberta,

9

adverada i confessada. Encara que no parlin de re
ligió i que en -el moment concret de la vaga o de l'a
filiaci6 sindical no l'esmentin o fins diguin que la
toleren, de fet no és així, perqué la consciéncia, el
respecte al próxim, a la vida i a la propietat d'altri,
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el respecte a les vides deis companys i deis patrons,
el respecte al dret deis qui volen treballar, el respec
te a la propietat del patr6, que el sabotatge sorollo
sament vulnera, tot aixd forma part de la religió. El
qui tingui religió, no podrá fácilment violar aquests
respectes. Aquell qui els viola, o és que ja ha fora
gitat la religi6 de dins de la seva ánima, o bé es
disposa a foragitar-la. Per aixó, quan ells diuen que
la religi6 és i'opi del poble, ço que volen dir és que
la religió detura i frena, perqué és la conscilncia
del poble. Per aix6 els cristians i els catdlics més
estimaran perdre en el terreny sindical, és a dir, for
mar

part d'associacions

sense

gaire eficácia sindical

ni professional, que no podran gloriar-se d'haver fet
grans conquestes per als seus afiliats, perb que en
canvi no tindran al seu cárrec l'haver comés, per
a obtenir conquestes fictícies, enormes violIncies i
crims. Haver fet perdre la vida a molts obrers i pa
trons, haver fet perdre a moltíssims la consciéncia
i l'ánima, haver fet perdre l'honor d'home civil' t t.,
i haver convertit l'obrer honrat en una fera en
forma humana com és el pistoler, com és el dinami
ter, botxí a les ordres del sindicat (i ja sabeu que
aquests sindicats són una escola de botxins). I,

sobretot,

no

haver fet perdre

a

ningú la fe, la 'religió

i l'ánima.
«El comunisme mobilitzct les animes Per

a figs
econamics», ha dit un bisbe americá, rríonsenyor
Shear, «i destrueix en l'heme l'element espiritual».
Comunisme s'ha de prendre aquí en sentit ample,
comprenent el comunisrne própiament dit, el socia
lisme, i l'anarquisme o comunisme llibertari, tots

els quals realitzen la mateixa obra destructora. «Per
aixa no se'l Podra detenir sinó per una força que
mobilitzi les animes Per a fins eterns i que conservi
a

l'heme la

seva

dignitat

de

fui

de Déu»

(r).

Per

aixd és admirable i sant aquest instint que, no fent
cas deis avantatges materials deis sindicas comu
nistes, socialistes i llibertaris, fa córrer els homes
que volen conservar l'esperit, vers els sindicats ca
tólics, malgrat la inferioritat sindical i ádhuc dia
léctica d'aquests, malgrat que saben que pocs
guanys materials probablement obtindran, i tal vol
ta la

persecució

en

lloc

preferent.

A aquest instint de defensa cristiana, de defen
sa de l' ánima, cal donar-li l'ajut d'una dialéctica,
que contesti i superi la dialéctica materialista, fins
avui feblement refutada. Com déiem l'altre dia, la
primera posició del cristiá que cerca refu,gi en un
sindicat católic, la posició, en el fons, deis prelats
que recomanen, insten, instiguen a la inscripci6 deis
obrers en sindicats catdlics, és la de menysprear, de
no valorar, de no agrair els suposats avantatges as
solits pels sindicats roigs i revolucionaris. Aixb no
gosen dir-ho, no gosen contestar-ho. No gosen
aquest menyspreu, aquesta ingratitud ; perd
és hora de que es tingui el valor de declarar-ho en
ven alta i cor decidit. Així els obrers católics france
sos podrien contestar unes paraules per l'estil d'a
questes «Camarades, vous nous offrez des revendi
cations imPressionantes, la semaine de 40 heures, le
contrat collectif, les vacances payées, etc. Mes amis,
tout ceci, payé a un tel prix n'a pas d'intérét pour
nous. Toutes vos con quétes, n'ont pas de valeur a
(r) Vegi's el notable article de D.
comunismo« a ni Debate, 7 maig
article va ésser repnoduit a luventus,
del

religión
(núm. 8.247). ‘Aquest
número del 25 juny,
Manuel Gratia «T,a

darrer

454

C

T

A

A

14

U

N

yeux, fixes dans le royaume certain de la justice
eternelle, justice certaine, dont pas un caPitaliste,
pas un patron pas un exploiteur n'echapPera. Tou
tes vos' avantages ne sont rien, p,uis que vous les pa
yez au prix d'effacer cette justice eternelle; puisque
vous nous parlez d'une justice fausse en eveillant
une soif qui nel peut pas etre apaisée, car vous avez
tani la source. Camarades socialistes, tos revendica
tions, votre journée reduite, vos hauts salaires, vos
contrats collectifs, votre justice méme, ÇA NE
són

res

les reivindicacions

condicions de treball ?

agrair.
? Per qué haudem d'agrair res als socialistes,
per qué hauricin d'agrair reivindicacions, hores de
treball, contractes collectius, augments de salan, si
el socialisme no agraeix res a la religió, si tota la
dialéctica antireligiosa está a no voler saber res es
pecialment de les obres practiques de la religió ? Si
la literatura i la política socialista estan precisament
no

enfocades contra les fundacions religioses, contra
les comunitats, les obres benéfiques i culturals ? Res
no vol, res no agraeix, res no estima el socialisme
de ço que l'Església ha fet pel poble. ? Per qué hau
ríem els cristians d'apreciar res, d'estimar res, d'a
grair res de eo que ha aparentat fer pel poble el
socialisme ? ? Per qué hauriem d'abonar la moneda
falsa i el menjar enverinat que ha servit al poble
des que el socialisme existeix ? ? Per qué ens enci
saríern en l'obra del socialisme a favor dels obrers,
i gosaríem acatar-la com a obra de justicia, profa
nant així una paraula sagrada, si ara estem sofrint
l'acció nefasta del socialisme a Espanya, imposant
l'expulsió de les comunitats religioses deis asils be
néfics i deis hospitals, imposant la clausura de les
escbles religioses ? No estem veient els diaris socia
listes de Madrid, aquests mateixos dies, en qué ells
i els anarcosindicalistes (sense Déu els uns i els al
tres) s'estan batent com a feres (ço que vol dir no
agrair-se, no reconeixe'ls mútuament), excitant l'Es
tat a la incautaci6 deis hospitals encara servits per
monges i provocant l'expulsió brusca d'aquestes ?
? De qué ha servit a les religioses de la Maternitat de
Madrid estar cent cinquanta any.s- al servei deis po
bres, si les han expulsades el dia 8, donant-les vint
i-quatre hores de temps per a sortir de l'edifici ? Si
els socialistes no saben agrair, tenim el dret plenís
sim de no agrair res al socialisme.
? Qué hem d'agrair als socialistes si ells amb ells
Georgee

Sorel.

Rejlexions

sur

la

violente. 3.a

edició. 1'.

1x7.

qué, dones,

? Per

hauríem de tenir per al socia
menor veneració ? Ara ma
teix, tornant al cas de Fralça, llegim i constatem
una notória falta de lógica : constatem aquella fe
blesa dialéctica de qué parlavem, per part deis elé
ments técnics católics,. paraules de satisfacció pels
resultats d'aquestes vagues per tal com han donat
lloc al contracte coblectiu, el qual és «una base indis
pensable per a l'organització de la 1070fessió». Peró,
senyors, si aquest contracte collectiu s'ha fet servir
d'arma contra els sindicats cristians, si n'han estat
exclosos aquests, si ni són tolerats per part deis sin
dicats revolucionaris ni reclamats pels representants
deis patrons ! I una organització professional a base
de no reconéixer més que el sindicat revolucionani
socialista-comunista, i d'excloure expressament el
sindicat cristiá, d'aixó en diuen organització ro

lisme i les

.

seves

obres la

-

fessional2 Trista organització és aquesta,

en

la qual

compten i entren sois els obrers revolucionaris, que
per principi no respecten res ni temen res (i que
han assolit els seus desigs mitjançant la violéncia
de les vagues i el segrestament deis técnics), i en la
qual no entren els obrers moderats, conservadors,
addictes al treball, disciplinats, qué per principi s6n
bons ciutadans i bons pares de familia, és a dir, els
obrers cristians ? Pot seriosament sostenir un católic
que una organització prof essional pactada pels pa
trons amb els comunistes i exclosos ele católics, si
gui digna de consideració ? ?No és una organització.
mentidera, fallaciosa, enganyosa i falsa ?
Ah! Els patrons que han pactat amb el sindicat
revolucionani i que han consentit, cense protesta,
excloure els cristians ! Quin capítol hem de dedicar
hi als pati-ons ! No tenim temps avui, i ho farem en
un article próxim. Com ha dit exactament el carde
nal Lienart, «l'organització prof e ssional no po t fer
se sense els patrons cristians». Sobre els patrons cris
tians pesa una responsabilitat molt greu, i un deure
concret

d'urgéncia.. Es

i

el 'de

no

desemparar

els

obrers cristians que pel fet d'ésser cristians pateixen

patiran persecució. Quants n'hi ha, a Espanya,
als quals hom obre subscripcions, per tal que
puguin menjar ! El deure deis patrons cristians hau
ria d'ésser atendre i soc6rrer aquests obrers en pri
i

per

mer

terme.

organització de la professi6 comencará el dia
siguin andes
deis seus amics, siguin patrons veritables, que vol
que els patrons cristians de cada ofici

dir defensors i amics deis obrers cristians.
I sobre tot, •el dia que cada patró cristiá, i cada
obrer pristiá, comencaran de demanar a Crist la ins
piració de cada dia.

Aquesí
(z)

A

nacional

asso

lides pels comunistes, pels socialistes, pels anarquis
tes. No valen res, les bases de treball, l'organització,
els augments de salad, les disminucions d'hores,
tots els avantatges sindicals de que cada organitza
ció es vanta, i que els sociólegs tant celebren. No
s'ha d'estimar en res, no s'ha d'agrair per a res.
Per qué ho agraidem ? No ha estat Georges Sorel
qui ha aconsellat el desagraiment més fraile i més
brutal a les obres socials dels patrons ? No és el
teoritzador de la vaga general el qui ha aconsellat
«t'ayer d'une noire ingratitude la bienveillance de
ceux qui veulent pro téger les travailleurs, opposer
?injurie aux homélies des defenseurs de la frater
nité humaine, et répondre par des coups aux avances
des propagateurs de paix sociale» (1). Jo no proposo
respondre amb cops ni amb injúries, sinó simple
ment

OCI

no

,

no

S

s'agraeixen, res ? ?Per ventura la Tercera Inter
perdona a la Segona, 'ni la A. I. T., la deis
anarquistes, que es vanta d'ésser la Primera. i que
és la quanta o la quinta, perdona ni agraeix res a la
Segona o la Tercera ? ?No heu vist a Madrid, a Má
laga, a Barcelona mateix i en tants llocs, perseguint
se com a feres els militants de la una i els de l'altra,
caçant-se a trets com a conills, sense tenir en compte
ço que cada una d'aquestes anomenades organitza
cions hagués fet per l'augment de salaris i per les

nos

VAUT RIEN».
No valen res,

A

Y

número

de

ha pass& per la
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trobávern llegint

i essenf un gegant com Goliat. El llibre llegit, un
deis más densos i extensos de la seva producció, al
costat de la joiosa embriaguesa de les cançons que
inspira l'esperit, no pas el viciós de Bacus, sinó el
que en certa manera és sagrat, de Noé,

deixa que l'aigua vagi enfora i el vi

a

dins !

és un formidable pamflet apologétic i social, una
sátira viva de la política imperialista británica, i de
l'aristocrácia protestant que per menyspreu al poble
i a les tradicions cristianeS del poble arriba fer-se
pitjor que amiga, deixeble deis musulmans.
niés gran de Chesterton no el podia dir sinó l'amic
más gran, el company inseparable, Hilani Belloc :
'«Un gran angl?s ha. abandónat Anglaterra, un angl?s

d'anglbs» (1). Inspina
Orage que Gilbert
típic d'Anglater
anglés
més
«era
l'home
Chesterton
ra ;
no l'anglés más típic, sinó l'home anglas més
típic (not Englishman, but English man). Podem
fácilment perllongar aquesta definició dient que se
gurament era l'home anglés perqué era l'home cris
tiá, i essent profundament cristiá, concentrava tot
el millor de la seva raça, les más típiques virtuts del
Católica.
seu poble que formá i performá l'Església
que el que de més tenia

aquest judici l'apreciació

era.

de Mr.

G. K. Chesterton els honors máxims.
el de parlar amb ell en la seva histórica
visita a Barcelona, providencial visita, perqué per
metrá arrodonir i ádhuc aprofundir la seva significa
ció. 1.,a nostra revista li dedicá llavors mateix un
estudi : Chesterton i la «Nova Jerusalem» (2), a pro
Pósit del llibre que per aquella época va sortir. Quan
l'espessor de la nuvolada social ens deixi el respir
parlaren' de G. K. Chesterton, amb
d'una
el goig d'haver-lo Conegut i la gloriosa certitud de
retrobar-lo de comensal a la celestial tatúa, on Crist
mateix va convidar els séus arnics a beure el vi no
Devem

a

Tinguérem

clariana

vell,

en

el regne del Pare.
R.
Matl,

ittnY.

(i)

El

(2)

CATALTJNYA SOCIAL,

21

It(11/1.

268,

3

Juliol 2926.
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Les dones al treball
els homes en atur

G. K. Chesterton

la seva darrera novela pu
blicada, La taverna que yola. (L'auberge volante),
i ens arribá la nova sbita de la seva mort.•L'entra
da de Gilbert Keith Chesterton en el cel ha d'anar
voltada d'infants i de flabiols com un gegant de
processó., I tanmateix res de más seriós que aquest
cristiá corpulent, que era un infant com David, bo

Ens

O

$

Pha‹.

JOAN GAYA

Ens ocupávem, en un altre article (1), de l'equi
vocada direcció que es dóna a les noies de la classe
mitjana, en fer-les cursar carrera. Avui parlarem del
sentit antisocial i antieconómic del treball de la dona.
en

general.

Va començar la intervenció femenina en la vida
del treball a l'empar d'una doble preocupació : la
necessitat de la gran indústria de tenir, en els dits
de la dona, un instrument más apte per a determina
des labors, i la necessitat de la família d'aportar
tots llurs components el seu ajut económic a la llar,
vista la insuficiéncia del jornal del cap de casa.
La primera d'aquestes necessitats, peró, si hé ens
hi fixem, és falsa. El pretext de la gran indústria
per a ocupar les dones fou, realment, l'esmentat ; la
raó veritable l'haurfem de cercar en el menor jornal
amb qué es retribuia la má d'obra femenina.
La necessitat de la familia d'enviar les filies a la
fábrica fou veritable el remei, peró, no esteva en
ço que es féu, sinó en l' evitació de l'enviliment del
preu del treball, considerat, en aquells ternps de li

beralisme económic, com una mercaderia. Aqueixa
necessitat absol les famílies de la determinació que
prengueren, traspassant la culpa als patrons, per la

insuficiéncia deis jornals.
Peró si els obrers no tingueren la, culpa inicial,
sistema les
l'han contreta després, en dedicar
filies a la fábrica, al taulell, a l'oficma. Ja no és la
necessitat la que, a contracor, els obliga, sinó el vo
ler que les noies s'emancipin, que tinguin un mitjá
personal de vida, amb independéncia de l'estat de
matrimoni, per si no el contrauen ; o sigui, en defi
nitiva, el motiu mateix que impulsa la classe mit
jana a donar carrera a les noies.
Hem dit que la intervenció de la dona en el tre
ball és antisocial i antieconómica. Es treu la dona
de la llar, on l'horne, decorosament, no hi pot ni hi
deu estar, i se la posa en el cárrec que hauria d'ocu
par l'home, i es deixa aquest sense treball. Anab.
l'agravant que la retribució que guánya, que en
l'home serviria per a la seva subsisténcia i la de la
o sigui, en
familia, que pensa i desitjaria crear
mateixa,
a qui
per
a
la
de
la
'dona
darrer terme,
prendria per companya, i la deis fills que duna al
món —; en la dona, en canvi, no serveix sinó per
a deslieses supérflues i vanitats : vestits fora de la
própia condició, barret, maquillatges i .perfumeria,
i ben sovint per a fumar i contraure vicis...
I pitjor si mai serveix per a subvenir les cárre
gues del matrimoni,, en supléncia del treball del ma
rit, car llavors es trastoca l'ordre fonamental de la
familia ; passa l'autoritat a la muller, que és la qui
porta el pa a casa, en detriment de la clignitat del
marit, que es veu postergat i humiliat, i així queda
incapacitat per a situar-se en el camí del ressorgi
ment, car la depressió moral és l'obstacle més ferm
per al triomf. Tot just aquest és el gran problema
de l'atur forçós, la derrota moral que infligeix ai
marit i que porta la desavinenea a la familia. Per
una banda, la dona, que ha d'aliar feta un escarras

per

—

.

(I)

VCIWS

CATAIUNYA SOCIAI, de

13

juny 1936.

A

l'home a qui Déu, en treure'l del Paradís, u impo
sá l'obligació de guanyar-se el pa amb la suor del
seu front. A la dona no li mana pas aixó, sinó que
amb els necessaris dolors, i aixó ja des del moment
de portar-los al món, es cuidés deis seus fills. La
situaci6 en qué ens trobem l'ha duta l'oblit volun
tad d'aixó. Mentre la dona defugi ço que li és ma
nat i s'entesti a ocupar el lloc de l'home, és inútil
basquejar-se ; el món anirá pels afrosos viaranys de
mort i de miséria per on camina ja fa segles.

sot,

no pot contenir-se d'atribuir a mancaments del
marit la seva situació. D'altra banda, la casa no va
en ordre. Es que l'esposa pot dividir-se en dues, i
atendre la filiada al mateix temps que guanya el pa ?
Es evident que no. Tots tenen rá6, i tots s'increpen.
Mentrestant, la llar esdevé un infern.
Dones aixó que passa quan la necessitat imposa
el treball de la dona pel desvagament del marit, es
devé més greu encara quan al marit li és imposat
.el desvagament per causa del treball de la dona.
Havent-hi tants homes en atur, per qué han de tre
bailar les dones ? Ah, per si un cas, per si és queden
solteres ! Reteniu les noies a casa ; deixeu que els
homes, treballant, puguin constituir una. familia, i
no tingueu por que es quedin solteres. Si, pel con
trari, ocupen les places d'ells, haureu subvertit l'or
dre social, i llavors sí que restaran solteres.
,

Amb l'equiparació

quasi equiparació deis

o

Les activitats
clfAcció Social Popular

zza

laris d'homes i dones, ha desaparegut gairebé
motiu económic que induia els patrons a emprar el
treball femení. No obstant, continuen emprant-lo,
i és. que en resta un altre de motiu : que darrera
del taulell, a la caixeta, davant de la máquina d'es
critire, hi ja més bonic una noia que un xicot...
Diguem, en aquests termes pudorosos ço que a nnal
de comptes constitueix l'explotació de l'atracció del

UNIÓ DE DEPENDENTS
,

sexe.

Cert que per part deis treballadors —elles i ells
també s'accepta amb complaença. Com s'explica,
si no, que hi hagi «dependentes» a les sabateries i
«dependents» a les botigues de roba de senyora ?
que els metges tinguin noieS
practicants, i les da
mes elegants les vesteixin cls modistos? que se ser
veixin de seeretáries els homes de negocis, i a les
perfumeries lii despátxin bornes joves? Fins a quin
nivell ilo ha baixat la moralitat ambient d'ençá que
generalitzat el treball de la dona !
No pretenem pas que la dona no hagi de treballar
mai. Respectem sempre i ádhuc admirem aquells ca
sos de treball de les filies per necessitat, que indis
cutiblement n'hi ha. Recordem haver sentit ámb
profunda emoció una simpática propagandista de
l'Institut d'Obreres de l'Agulla començar el discurs

propi de la dona está en la llar.
Ella, no obstant, eš veia en el cas de treballar, car,
per dissort, el jornal patern 'no era prou per a tots.
Aquesta és l'única justificació del treball femení la
necessitat. Com a regla, general,, la dona no ha dé
treballar ; per excepció
i l'excepció no anulla pas
la regla, ans la confirma
quan no tingui un
home, pare, gerniá, marit, que treballl per ella, po
drá treballar. Llavors, emperó, haurá de treballar
en ocupaciops própies del seu sexe, o en coses i ar
ticles d'ús de les dones, ni que amb elles no guanyi
tant, perqué el bé de' l'ánima és superior al del cos,
i l'interés social és preferent a l'individual.
s a
dient que el lloc

:

—

—,

EXAMINAR

Recés espiritual.
Tindrá lloc, a. D., diumenge
dia 19, a la Casa del Sagrat Cor de Vallvi
drerá. Está organitzat per la I4liga de Perseverança
de Sant Just i Sant Pastor i patrocinat per la Unió
de Dependents d'A. S. P. Caldrá que insistim a fer
veure la necessitat absoluta que tenim de proporcio
nar a aquesta mena d'exercicis el nostre esperit per
tal que no es desorienti en les seves lluiteb de cada
cija contra el materialisme imperant ?
—

vinent,

ALS DEPENDF,NTS NO

ASSOCIATS

La «Unió de Dependents d'A. S. P.» és el pri
sindicat que ha desplegat a Catalunya sense re
la bandera del veritable sindicalisme ca
tólic, i amb conferéncies, cursets, converses; parti
cipació en reunions i assemblees, ha anat creant amb
paciéncia, constáncia i fe l'ambient favorable al sin
dicalisme católic, malgrat tots els obstacles que se
li han presentat.
Ea «Unió de Dependents d'A. S. P.» s'ha pre
ocupat i es preocupa constantment de l'educació
sindical católica deis seus dirigents, deis seus pro
PagandisIes i deis seus socis.
La «Unió de Dependents d'A. S. P.» sempre a tu
amb les circumstáncies, no ha negligit mai la de
fensa professional deis dependents de Catalunya amb
un sentit profundament católic
reclamacions i de
mer

ticéncies,

fensa davant els Jurats Mixtos, gestions particulars
per al millorament de les condicions de treball, par
ticipació en la discussió de noves bases de treball i
en les informacions públiques sobre projectes de llei
que interessaven a la professió, campanya pro des
cans dominical i dies de festa de precepte, etc.
/ La «Unió de Dependents d'A. S. P.» és membre
de la «Federació Internacional de Sindicats Cristians

LA

VOLEU FER-VOS OCULISTA ES
SI
UN ME1GE MILLOR
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relació amb la Confederació In
ternacional de Sindicats Cristians i amb Confedera
cions, Federacions i Sindicats católics de la resta
d'Espanya i de l'estranger.
La «Unió de Dependents d'A. S. P.» és un au
téntic sindicat católic de dependents legalment cons
inscrit al Registre Especial d'Associacions
Professionals Obreres i al Cens Electoral Social, i
partit polític.
no té cap lligam ni influéncia de cap
Sollicita
el teu
católic
!
Dependent Dependent
Dependents
Unió
de
amics
a
la
ingrés i el deis teus
d'Acció Social Popular, carrer del Pi, 12, primer,

d'Empleats», está

en

primera.

Les

qualítats

essencíals

de Chesterton
PER

J.

CIV ERA I

SORMANI

s'expressen 'els pensadors católics, no haurien
aconseguit enganyar ningú. Per aixó és difícil que
els cercadors de coses naves admirin els escriptors
católics, perqué aquests són clars i diáfans com un
d'ésser ex.
cel inundat de llum, i no tenen necessitat

travagants per a defensar la veritat.
L'ánima de Chesterton, que acaba d'emprendre
camí
de l'eternitat, era clara i transparent corn
el
quin és el nostre ori
un cristal]. Els católics sabem
fi,
i,
per tant, no podem
gen i quina és la nostra
món
i de la vida. Sa
concepcions
del
donar falses
bem on som i sabem també on anem. Aixó no vol
dir, peró, que un escriptor católic no pugui ésser
original. Chesterton era un escriptor originalíssim.
La seva originalitat no consistia a dir coses que nin
gú
havia dit, sinó a dir-les d'una manera nova.
Aquest és el mérit cabdal de l'escriptor. Els pintors
contemplen un paisatge i ens donen una visió per
sonal de les belleses naturals que han copsat. El
mateix fan els escriptors. Les idees són elaborades
dins de l'esperit ; peró no tothom sap expressar-les
amb originalitat.

...

Aigua "VICHY CATALAN"
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gran

de la ironia. Heu's ací una de les qualitats
cabdals de Chesterton que la gent del nostre país
hauria d'imitar. Ací, en compte d'esgrimir el floret,
s'esgrimeix la destral matussera. Alguns escriptors
católica que tenen més talent i més preparació que
la rnajoria deis sectaris que mbnopolitzen la cultu

elegant

ra

i la

ciéncia,

no

poden alcar

el cap

perqué

damunt

d'ells branda la destral del despit i de l'enveja.
Si no hagués tingut, peró, altres qualitats que
l'agilitat i la gracia, no hauria estat un gran pole
mista. Les seves campanyes tenien una gran eficá
cia perqué defensaven la veritat amb un gran entu
siasme. Si combatia l'adversari, no era per la prnija
de ferir-lo, sinó per a convIncer-lo i esvair les te
nebres que enfosquien el seu esperit. Per a convén
subjuga, sin6 que ell
cer l'adversari, no l'atrau i el
que és
va a cercar-lo en el seu propi terreny. Com
per
l'adversari
a pe
tustar
la
porta
de
fort, no tem
netrar dins de la seva cleda.
Els seus enemics han dit que era excessivarnent
apassionat. No era la passió el que l'obligava a im
pugnar les falsedats deis adversaris del catolicisme,
sinó el convenciment. No creieu en els apóstols que
encesa la flama de l'entusiasme. Els
no porten ben
no convertiran ni faran vibrar les
freds
mai
homes
ánimes frecles. Els sants ten'en l'anima embolcallada
de flames. Sant Pau convertia els gentils no amb
la seva eloqüéncia, sinó amb el foc que portava a
dins de les
dintre. La seva paraula cálida penetrava
animes i les arborava.
Chesterton tenia tanta imaginad& que de ve
gules era una mica desordenat. En desenrotllar un
tema, les idees que exposava Ii suggerien una série
de comentaris que l'apartaven del camí assenyalat.,
Chesterton tenia plétora de vida. Sempre tenia les
ales de l'esperit disposades a volar. No el cerquen
arran de terra, sinó dina la llum clara de les altures.
Les altes espeenlacions filos6fiques no van poder

.

i

"FUENTE ESTRELLA"

MALAVELLA (GIRONA)

BALNEARI A CALDES DE
TEMPORADA OFICIAL DE 15
Administració:

un

sament.
Posseia dues qualitats que pocs escriptors pos
seeixen : la grácia i l'agilitat. Era un polemista for.
midable, i de vegades lliscaven de la seva ploma pa
raules que haurien pogut clavar-se damunt el pit
de l'adversari com un dardell enverinat ; peró eren
dites amb tanta de grácia i amb tanta d'agilitat,
que l'adversari somreia, i es llevava el capell davant
del geni que esgrimia amb tanta d'habilitat el floret

com
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llum amb una vestidura enlluernadora. La prosa de
Chesterton és enlluernant com un sol de posta. L'en
Iluernament prové del colorit. Les lluissors no són
passatgeres com la claror enlluernadora del sol que
rodola cap a la posta, sinó que són permanents per
qué en la prosa del gran escriptor anglés no hi ha
únicament colorit, sinó una gran densitat de pen

el talent i l'enginy d'un* escriptor que defen
propaguen doctrines
sa la veritat. Els qui defensen i
tenen
cap consistén
aquestes
no
que
errónies, com
cia, són exposades d'una manera boirosa, i els qui
religiosa ni filosófica resten
no tenen cap preparació
filósofs que han intentat
majoria
deis
meravellats. La
impugnar les veritats dogmátiques del catolicisme,
doctrines
han procurat embolcallar de tenebres llurs
clarament,
tal
expressat
s'haguessin
anticristianes. Si

O

1,

era original perqué a més a més d'és
escriptor, era un artista. Quan la ploma
esdevé un pinzell, amb el qual hom pot pastar els
colors més bells de la fantasia, el pensament ix a la

neguin

...

A

Chesterton

ser

escriptors
El món católic ha perdut un deis seus
d'bbtenir
una
gran po
fácil
més brillants. Es molt
;
clarins
de
l'estridéncia
sonar
els
fent
pularitat, tot
peró és molt difícil aconseguir que els homes reco
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aualitzar l'home. Chesterton era profundamcnt hu
má. No era únicament un filósof, sinó també un
poeta. Sabia posar fins damunt de les ,coses més sen
zilles un- polsint de bellesa. Per exposar les seves
idees, se servia d'imatges vives. De vegades aques
tes

itnatges

enlluernen

com

la llum clara d'un
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setmanal

signe del materialisme
decadent

raig

de sol.

Chesterton u interessa més l'home, que no
masses compactes i amorfes. Per als enemics
del Cristianisme, la humanitat és una multitud d'in
dividus ; per als cristians és un conjunt d'homes.
L'Església no colloca als altars les multituds, sinó
els individus. Els sants són les individualitats més
fortes del cristianisme. Per aconseguir la perfecció
de la collectivitat, cal perfeccionar l'individu.
Una de les qualitats essencials de Chesterton és
l'optimisme. Cal, peró, reconéixer que aquesta és
una qualitat essencialment cristiana. Els cristians
són optimistes. L'optimisme cristiá, mai no el co
A

PER

GASTON GERARD

pas les

neixeran els escéptics i els materialistes, perqué no
saben alear els ulls al cel.
Chesterton és una glória del catolicisme. Segu
rament, si no hagués estat creient, la premsa hauria
parlat molt més d'ell, peró les seves obres mai no
moriran. No poden morir, perqué hi brilla la llum
de la veritat. Passaran els segles, per() aquesta llum
mai no s'extingirá. La corona de la immortalitat que
el gran escriptor portava damunt el front en davallar
a la tomba, el tetnps no la podrá esfullar.

Els sectaris tenen éxits momentanis, peró els-qui
portant dintre ránima la llum de Crist, viuen

moren

eternatnent.

Ningú com nosaltres no ha estat Partidari de les
veritables reivindicacions socials de les classes tse
bailadores, de les més humils de la societat. Perb
ningú com nosaltres no ha cregut constantment que
l'alçament de cap classe social no Podia ésser obra
exclusiva del materialisme pur i vergonyós, car mai
no es produiria un major nivell de la justicia social
allant els de baix materialment per a enfonsar-los es
piritualment.
L'horno és un ésser integral, esPerit i matéria;
i únicament l'eleva,ció integral és el que pó t corres
pondre a l'hom,e. I únicament dita elevació equili
brada pot arribar a tro bar aquell lo d'harmonia, jora
del qual es fa impossible la vida de la societat.
Que la societat actual pateix de moltes injustí
cies? Es evident; el régim capitalista ha, estat el que
ha, portat la societat a la situació en qué es troba,;
el capitalisme ha, tingut ben poca cosa a veure amb
els principis cristians que han informat constant
ment el nostre idean. Perb si per a corregir els de
feces d'un régim, social ens atenem a un materia
lisme pU7, en nom de qué es pot propugnar per una
major justicia, essent el concepte de justícia una
valor exclusivament espiritual? Si comencem per
occir el mateix concepte de justicia, en nom de qué
anirem alçant el poble obrer fins al nivell que ti
correspon-? En nom de la força material? Ben poca
cosa és aquesta !orla al món; i la histaria, que és
reálitat, demostra clarament com res fonamentat da
munt la forçai no perdura.
*
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Cal, doncs, no confondre conceptes ni falsejal
reivindicacions veritables, a. les que cal i es deu as
pirar. Si ercirm que la societat es basa, exclusiva
ment en minores materials, qui sostindra, aquestes
millores? 1 si el concepte de justicia és espiritual,
corn volclu
matar l'esperit sense matar a la vegada
l' anima?
Avui es produeixen moviments socials de cara a
interessos exclusivament materials. Són necessaris
aquests interessos, puix que l'home, encara que no
vis qui exclusivament de pa, viu també de pa. Pera
compte, que aquest afany d'interessos
a,nem, amb
materials no aca,bi amb els postulats espirituals que
tota societat necessita per a viure, perqué si aixi he
féssim, els mateixos avenços materials desean-sanen
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---
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damunt d'una base falsa, d'arena, que es remouria
al primer vent desencadenat en contra d'ella..
Un argument que sentireu constantment de llavis
de molts treballadors és que de cada vaga en treuen
algun profit; que no hi ha dret que uns vis quin ca
modament i altres es neguitegin per a. viure treba
llant, etc. Un ntaterialisme clesenfrenat, dones, he
corromp tot. 1 cal evitar el materialisme, que la. ma
téria sense l'esPerit és marta i les con questes en notn
d'un materialisme han d'acabar quain la. mat?ria es
i es ColVOmp sempre.
Cal una flama d'ideal. I on cercar aquesta`e El
marxismo ofereix només que un concepte vagament
dibuixat d'un humánisme fals i sense contingut se
riós. Es el mateix humanisme que ha-imputsat les
grans negacions en el món, y el mateix principi que
no passa, d'ésser una passió humana sense direcció ni
falsa creadora.
Al seu costat, en canvi, la concepció cristiana de
la, vida és l'única força espiritual remarcable que es
pot oPosar al credo marxista i materialista Per ex
celléncia. 1 el dia en qué les runes del marxisme es
trobin acumulades aci i allá, formant muntanyes de
desenganys i d'odis entre germans, únicament la
llum de l'esPiritualisme cristia, que té els seus prin
•ipis fonarnentals en la caritat (que no és solament
almoina), sera, l'esPerança de la societat futura, com
lio fou constantment de totes les societats en. els
moments de crisi suprema.

corrompi,

*

*

*

Fa uns dies hon tingut ocasió de veure Pels car
de Barcelona l'anunci públic d'un homenatge a
S. Freud, consistent en tres conferbncies donades en
qual
un centre que es diu cultural i les ten dIncies del
són a bastament conegudes, ni que les porti a caP
incon
en nom exclusiu de la. cultura ben frévola i
rers

sistent.

Qué significa aquest homenatge al representant
maxim del materialisme modem? Freud fa molts
anys que, científicament, és mort. En les seves doc
trines i dins un laboratori pot trobar-se alguna cosa
d'aprofitable; Perb les deri:vacions i generalitzacions
científiques que ell mateix i els seus deixebles n'han
volgut fer, han perdut ja completament el seu crédit
en tot el món cultural. Els noms dels seus imPug
nadors, Bodin, Gaetani, Blondel, Stern, etc., cal
dria que fossin posats a la consideració del públic
que concorrera a les conferéncies d'aquest homenat
ge. Unes guantes sensacions de l'inconscient no
Poden arribar mai a produir tot un món filosafic en
el qual es debaten els més grans Problemes de l'es
Perit. La ;reculada científica que l'homosexualisme
representaria, científicament parlant, seria una cai
guda vertical de la ciéncia i de la. humanitat. Freud
fa. molt de temps que ha deixat d'existir entre els
filbsofs i cientifics del món.
En canvi, a casa nostra, sembla haver-se cone
ctra el seu nom, i les societats culturals cle certa
tendlncia es dis posen a. homenatjar-lo.
No ens interessa en si mateix aquest homenatge.
Ens interessa únicament per tal com ve a. constituir
altre exPonent del moment de materialisme en qué
vivim, materialisme de reivindicacions i millares
merament materials, subordinant a les mateixes tot
lo altre, exponent que és, ara com ara, un home
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a S. Freud. Es Pot demanar millar valedor
per al corrent niaterialista del marxisme, que avui

natge

tot he vol envair

a casa nostra2
Cal reaccionar, dones, contra el matxisme, que
és materialisme. I si la nostra societat no ?migues
la 'orla per a la dita reacció, cauria monta, corn
han mort altres societats envaides per aquest mate
rialisme decadent. 1 una altra llum s'aprestaria
iliuminar societats noves, formadés damunt les ru
nes de les des/erres de la societat nostra.
Es que no es ve repetint constantment aquest
exemple en. tota la histdria del nión?

Vida Católica
Cessa la persecució religiosa a Méxic?
Els pe
riódics católics deis Estats Units porten la noticia
que el President de Méxic ha autoritzat els presi
dents deis governs de les diferents províncies per a
obrir part de les esglésies que havien estat tancades
—

per ordre del govern 'central.
Amb tot i que les lleis que limitaven el número
de sacerdots que podien actuar al país no han estat
derogades encara, es veu en aquesta decisió un pas
pér anar a l'arranjament del conflicte.
«L'Associació Católica per a la pau internacio
nal» de Washington ha publicat un estudi suma
ment interessant sobre la situació del Catolicisme a
Méxic. I,'escrit no es limita a descriure les devasta
cions comeses per la persecució ; estudia, a la vega
da, les possibilitats que per anar a la reorganització
de la vida religiosa d'aquell país se'n desprenen.
Extreiem del susdit escrit els següents passatges :
«Méxic és católie de soca a rel. Fins i tot les fa
mílies deis enemics de l'Església són católiques.
Obregón, per exemple, va cridar de l'exili al rector
de la parróquia de la seva núvia, que ell mateix ha
via expulsat del país, amb el fi que beneís la seva
boda ! Un altre dia un bisbe, que oficialment era
exiliat, administrava el sagrament de la confirmació
als fills d'un alt funcionani de l'Estat, en la seva
casa mateixa, de la preséncia del qual eh l havia ha
gut de fugir. El president Díaz, que mai no havia
entrat a l'església, després d'haver deixat el govern,
tenia un sacerdot a casa seva. I el mateix Calles,
del qual es diu que a casa seva tenia quadros i imat
ges de sants, es féu hospitalitzar en una clínica di
rigida per religioses. Succeeix que molts que es
diuen anticlericals no es poden lliurar de la inflan
cia de l'Església. Es cert que l'Església ha sofert
una derrota, que ha acceptat silenciosament ; peró
la lluita per l'educació religiosa i per l'escola católi
ca continua, baldament les resolucions comportin la
desmoralització dels costums.
»Amb tot, Si l'Església torna a tenir una situació
dirigent, els bisbes, els sacerdots i els seglars reco
neixeran algunes de les coses bones que ha portat
la revolució, com són la distribució de les terres en
tre elsipbrers del camp i masovers, la formació de
cooperatives agrícoles, l'educaci6 de la pagesia, la

legislació social, la creació d'una cultura popular,
etcétera. Amb tot, així mateix, el treball será dur.
El record de la injusticia soferta deixará la ferida
oberta entre católics i revolucionaris. Els grans ter,
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ratinents reclamaran les propietats llurs. El treball
que s'espera no será cosa fácil.»
En la publicació The Commonwealth del mes de
maig, R. A. Cram resumeix les seves impressions
de Méxic

d'aquesta

manera :

«L'Església, durant el govern del president Ca
lles, ha patit espantosament. Segons la meya manera
de veure, Cárdenas busca trobar un nou eamí. Cree
que, per ara, hem de mantenir reserva en els nos
tres judicis, i hem d'esperar a veure qué fará aquest

president.»

nou
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Moviment cultural
Els exámens.

—

Cada any,

en

venir el

mes

de

juny, si un té certa relació amb el personal docent
de la Universitat, instituts o egcoles, Ii plouen una
abundancia de peticions de recomanació que el col
loquen en els més difícils compromisos. La recoma
nació és una immoralitat. A Espanya tots els cárrecs,
siguin els que es vulguin
no n'excloem cap
s'obtenen per recomanació. Aquest sistema és fu
hest per a la vida moral, social i económica del país.
Quan un recomana, o es creu que aquell professor
que ha de qualificar en els exámens és injust, o nos
altres pretenem fer-li cometre una injusticia. I en
ambdós casos tenim una immoralitat palmária.
Quanta de gent, de totes les carreres, ha arribat a
tenir un loe preeminent, no grácies al seu saber
ni a la seva constancia, sinó grácies a la recomanació
en els exámens i al nepotisme. L'home que reVx en
uns exámens, en unes oposicions o en un concurs,
grácies a una recomanació, és un home immoral ; i
ni es trobará feliç en l'exercici del cárrec, ni l'exer
cirá amb dignitat, justícia i competIncia.
Per altra banda, el sistema de recomanacions és
—,

—

sumament

reVx eh els

desmoralitzador. Si

exámens,

quin interés

per

un

mitja

d'haver venut a preu d'or el seu llibre de text,
mal escrit, mal digerit i mal presentat, no tindria
medi coercitiu per a obligar els alumnes a assistir a
o

O

C

1

A

cultura,

es

procuraria donar les máximes facilitats

per a la seva difusió. Es començaria per suprimir o
retirar la majoria de les facultats que tenen un Mi
nistre d'Instrucció pública o un conseller de cultura,
per a cedir-les a la iniciativa particular, la qual ha
demostrat capacitat suficient per a crear institucions
d'alta investigació i de cultura popular modéliques.
Creiem que l'Estat es cerca molts maldecaps perqué
vol. Els polítics haurien de recordar sempre que la
funció de l'Estat és purament subsidiária, i, en el
camp de la nostra cultura, de no venir un canvi ra
dical d'orientació, l'Estat no será més que un mal

padrastre deis estudiants.

Nosaltres veuríem amb gust que l'Estat espanyol,
seguint l'exemple deis paisos més moderns, supri
mís els exámens per a reservar-se solament l'examen
de suficiéncia o de capacitat per a l'exerci de la car
rera, que l'alumne demana quan es creu prou prepa
rat. Aquests exámens que donen dret a l'exercici de
les carreres regularien l'entrada a les professions, en
mantindrien la dignitat i serien una garantia per qué
el dia de demá no hi haghés advocats analfabets o
metges' que es poden convertir en assassins. S'ha
parlat i es parla molt d'autonomia universitaria;
peró en realitat es tracta d'autonomia per áls uns

perqué puguin esclavitzar els altres. No comprenem
que en un país on hi ha autonomia universitária es
puguin tancar les millors escoles.

Moviment Social
El treball voluntari, als Estats Units.
Cap me
del programa de reconstrucció nacional de Roo
selvet no ha tingut tanta ressonáncia com la creació
del «eivilian Conservation Corps», del servei volun
tari del treball deis Estats Units. Aquesta organitza
ció fa quatre anys que funciona, i ha quedat con
vertida en organització permanent.
Els joves del servei del treball voluntari són por
tats en uns 2.000 campaments establerts en tots els
dominis de l'Estat federal americá. Des de l'abril
del 1933 fins al febrer del 1936 aquesta organització
ha ocupat 1.559.000 persones, de les quals 1.400.000
eren inscrits membres. Les despeses fetes pel
Han Conservation Corps» importen 1.173 milions de
&dan, més de la meitat de les quals són degudes a
aliments, vestits, viatges, transports, etc. Els bene
—

sura

"CUBITOS" CENOVIS

cosa nova.

amb extracte de vítamínes
1

Dos

Dipósit General: Casa Santiveri, S. A.

S

la seva aula ; emperó tampoc no és lícit ni honest
que alumnes dotats de grans qualitats i estudiosos
siguin eliminats per una geniada d'un senyor que
durant el curs no ha complert amb el seu deure. El
sistema d'exámens tal com funciona avui és immoral,
i el sistema de recomanació és més immoral encara.
Si al nostre país hi hagués un vertader amor a la

recomanació,

prendrá

professor, si no podia disposar d'uns exámens rigo
ristes, després de no haver explicat durant el curs,

Una

A

estudiant sap que

d'una

per assimilar-se la ciéncia
que u és indispensable per a l'exercici de la carre
ra? Si un individu obté una cátedra per recomanació
o per nepotisme, com podrá exercir-la amb dignitat
i infondre l'amor a l'estudi o a la santa emulació ?
Uns anys d'experiéncia eris han demostrat que els
cárrecs, per alts que siguin, obtinguts per intriga,
influéncia, nepotisme o recomanació, fan infelicos i
desgraciats aquells que els han obtingut.
Evidentment, el sistema d'exámens, que dóna
peu a tantes recomanacions i influéncies, és un sis
tema educatiu sumament funest.
s ciar que algun
es

Y

Cali,

22

o

completament vegetals

"cubitos", 0,25 pessetes

~mes,

5

it

77.0-algar,

7

o

Mallorca,
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ficis obtinguts arriben a la suma de 579 milions de
dólars. A aquesta suma cal afegir els treballs fets
per a la defensa d'incendis de hoscos i d'inundacions.
Les activitats d'aquesta organitzaci6 han anat enea
minades a la repoblació forestal de terrenys devas
tats o amennats per erosions. Es van plantar en
aquests quatre anys més de mig mili6 d'arbres. Es
van construir carreteres i carnins per les regions em
boscades en una longitud de 62.359 milles. Es van
establir xarxes telefóniques en contrades forestals i
pares nacionals en una extensi6 de 39.121 milles.
S'obriren 44.000 milles de «trencacles» per a evitar
la propagaci6 d'incendis de hoscos. Es construken
més de 2.000 casetes de guardia per a descobrir els
incendis i més de 20.000 ponts i palanques utilitza
bles per carruatges i vianants.
rvidentment, el servei voluntad de treball d6na
resultats ben aprofitables als Estats Units.
Caldria que els que vetllen i gaudeixen deis in
teressos de la nostra nació recordessin que a rspanya
hi ha extensions immenses que poden ésser coriver
tides en regadius, i que l'acabament de les canalit
zacions iniciades per governs anteriors podria donar
treball i vida a milers i milers de parats. rns perme
tem suggerir al Conseller de Treball de la Generali
tat que seria un mitjá d'ocupar els milers de parats
de Barcelona la canalitzaci6 del riu Llobregat des
de Martorell a mar, canalitzad6 que fins podria és
terrenys cl'una i
ser productiva amb la venda deis
altra banda del riu canalitzat.
Res no hi ha de pitjor que l'ociositat, mare de
l'embrutiment deis homes. Vociositat és mare del
vid ; el treball, en canvi, genera riquesa, alegria i
sanitat. N'o cerquem l'encariment de la vida amb la
reducci6 d'hores de treball ; val més que ens preocu
pem de produir riquesa amb més tteball 1 amb la vida
més barata.

llieons

La majoria deis homes,
La pérdua de temps.
especialment els de ciutat, no viuen la vida. Si es
descompten les hores que es domen, que es desti
penyes de
nen a vestir-se i arreglar-se, a seure en
ciutadans
no viuen
d'ateneus,
bona
part
deis
cafés i
més de quatre hores cada dia. Aquesta pérdua de
temps, demés d'ésser d'una gran responsabilitat da

I és que la vida política no Pot restar tranquila
melare la vida social es trobi en el grau d'enveri
nament en qul es troba i en el que no Porta, dissor
tardament, traça d'acabar. Les vagues es van multi
plicant arreu de la Peninsula; i la gran majoria d'a
questes vagues no semblen tenir la finalitat concre
ta d'obtenir millores Per al Proletariat, sinó més
aviat una finalitat revolucionaria, que té ben Poca
legítims interessos del Poble.
cosa a veure amb els

—

Déu, és sumament perjudicial a la societat.
Déu digné als primers pares, en expulsar-los del
Paradís, que haurien de menjar el pa amb el suor
del seu front. I quants n'hi ha que volen menjar el
pa regalat sense suar-lo ! Dels ociosos i clilapidadors
del temps n'ixen els trampistes i els parasits de la
societat, entre els quals és necessari comptar la bu
rocracia infecta que en forma de funcionad eixuga
els craris de les corporacions Obligues.
La pérdua de temps i la vagancia, enlloc d'Euro
pa no s6n tan típiques com a Espanya. Aixó explica
que el nostre país, el que té més riqueses naturals,
sigui un deis més pobres de l'Europa occidental.
En cercar un fet que aclareixi la vagancia espa
nyola, ja caracterit-zada per la literatura picaresca,
especialment en La Celestina, en El Lazarillo de
Tomes, o en les múltiples produccions de Quevedo,
no sabríem atribuir-la a cap altre factor que al del
mal costum que hi ha de llevar-se tard entre la gent
de les ciutats espanyoles.
Haviern sentit contar a un amic que un altre amic
comú als dos es guanyava la vida a Madrid donant
vant de

a aspirants de l'escola de policia a les dues de
la matinada. Enlloc d'Europa, els teatres comencen
i acaben tan tard, es dina tan tard i es sopa a altra
hora. rls cosa sabuda que, a ciutat, molta gent que
es lleva a les deu del matí, va a un
es din «de bé»
funeral, o millor a apagar una candela, dina tard,
fa una visita i sopa a les deu de la nit.

Certament, aquesta vida vagabunda produeix

un

mal enorme a la vida social-económica de la nació.
Si les classes dirigents i poderoses no donen exem
plaritat d'amor al treball, tampoc no sentiran aquest
amor

les classes dirigides

;

si

no

treballen els de dalt,

els de baix tampoc volen treballar.
Arreu d'Europa tothom es lleva de matí. A Ber
lín i a París a les set del matí hi ha fort moviment
pels carrers i avingudes ; els nois de les escoles ca
tóliques de Berlín, per exemple, van a missa de set,
abans d'entrar a l'escola. rls alumnes de les nostres

escoles católiques troben encara massa matinera la
missa que se celebra als pensionats a dos quarts
de non.
La vagancia, provocada pel llevar-se tard, és la
rtüna moral i material del nostre país. Les nostres
ciutats foranes, que, en virtut de lleis i ordenances
dictades pels representants del treball i de la classe
treballadora, queden convertides en grans fogars de
vagabunderia, no obrint els comercos fins a nou
hores del matí, aniran decandint-se i morint d'ané
mia económica. El llevar-se tard i l'ociositat deis de
dalt, que, com model de vida regalada provoca l'en
veja de la classe treballadora, convertirá el nostre
país en un gran hospital d'anémics i de vagabunds.

Crónica de la Setmana
...

Hem vist durant molt de

temps

com.

alguns d'a
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quests moviments vaguístics obden exclusivament
huila de sindicats, desitjosos, no pas d'ajá
vorir l'obrer, sinó de guanyar clientela i adeptes per
als seus rengles res pectius d'associats. I la vaga del
ram de la construcció a Madrid, ens ho ha demostrat
palesament amb l'actitud de la C. N. T., que ha
a una

volgut re/usar

les millares positives i ben extraor
dinaries que él laude del Ministre de Treball ()feria
als lreballadors, intentant compensar dits avantat
ges pel sol triomf del PrinciPi de l'acció directa,
que és el princiPi basic de la tactica sindicalista
anarquista. El refús de l'Estat: heu's azí tot. Una
ideologia que fa rittre avui a tot el món, i que a casa
nostrct, pel que es veu, p'assa encara con, un ideal
de societat futura, dins d'un utopisme que tara en
togir els Campanella d'altres temps idi•lics.
Ps, dones, la defensa d'ideologies negatives de
la societat actual ço que es conté en el fons de molts
moviments socials d'avui; perb de la malora de con
dicions de vida i de treball de l'autbntic treballador,

Tul

en

Parla?

Amb aquest moviment sociol, dones, no hi Pot
haver tranquilitat política. I si afegim que la in
tranquilitat es produeix també Per la mateixa ac
tuació governamental en altres Problemes, com és
ara el de
la substitució de
religiós
a les escoles, com és ara el del rescat deis béns co
munals combinat amb els problemes de la terra, cada
día més agreujats grades al fracas evident de la
famosa Reforma Agraria, de resultats que es toquen
ja en forma negativa i ben Insta, com es vol que el
Govern i la vida Pública tinguin aquella tranquilitat
que necessiten per a enfrontar-se seriosament amb
les grans reformes socials i amb el desenrotllo de
les grans reformes polítiques, precisament derivades
deis programes deis Partits governamentals?

l;ensenyament

El principi d'autoritat.
Quan els nostres avis,
des deis seus peradics de lo conservador, repetien
la necessitat d'aquest Princifii, els joves de les ge
—

neracions posteriors somrliem

un

xic, ja

que

dub

nvem que dits principis rePresentessin quelcom ben
necessari per al viure social.
En els ambients Polítics sura un nom: el
d'Inclaleci Prieto, a qui es considera !tome de govern,
de voluntat per a Posara ratlla lotes les forces ne
gatives que convingui i amb un con eixement de l'es
tat real de la societat esPanyola en aquest moment.
Reeixiran les activitats del dit polític, que es diuen
encaminades cap a un govern de plens poders en qub
!ji participin republicans esquerrans i socialistes del
grufi del proPi senyor Prieto?
No ens Pot inspirar confiança un socialista en
el (Trovern; menys encara si aquest compta amb l'his
torial del polític bilbal, que fa quatre dies era or
ganitzador de revolucions i es dedicava a passar
la frontera quan les revolucions es trobaven tracas
sacies. PerquI, quin sentit governamental Pot tenir
un home amb aquest historial? I, sobretot, un poli
tic que emPrengués el Govern en aquestes condi
cions, no hauria de resultar víctima deis seus matei
...
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aliats, que no
procediments fins

han canviat pas de color ni de
el present?
Dissortadament, la nostra societat es troba en
el cas d'un malalt greu, que crou canviar de salut
qUall realment rúnic que fa és canviar de posicié
i substituir un dolor Per un altre. Perb ja que les
coses no Poden seguir com fins ara, que vingui un
altre govern Per a, veure si el PrinciPi d'autoritat es
sobretot davant certs jets que es troben en
Perspectiva., com el de la vaga ferroviaria, contra la
qual s'ha pronunciat ja resoltament el govern actual,
vaga que tindria per a tots consegiancies veritable
ment catastrafiques i desastroses. La nostra eco
nomia es va afeblint cada dia, i el nostre nivel! ge
neral baixa tan raPidament de lo en tots els sentits,
que es fan Precises lotes les temptativás mentre
l'horitzó no artuncil nous esdeveniments. I és per
aixb que avui s'opta per un canvi de govern i s'as
senyala el senyor Prieto com l'únic que, dins la vida
Política d'ara, es traba en condicions de restablir un
xic la disciplina pertorbada arreu, sobretot en el
tnón de la producció.
xos

La tasca de la Generalitat.
A Catalunya sent
blen no tenir tanta rePercussió els ntals que afecten
la resta del país. Perb si s'esguarda un xic a fons
la situ'ació de la nostra terra, no ens Podem Pa,s mos
trar optimistes. Els atemptats els tenim, les vagues
no s'acaben mai, la crisi econbmica es deixa sentir
amb caracters agudíssims, etc. En canvi, hi ha qui
es troba obstinat a no ter cas de res, a
celebrar Jocs
OlímPics que ens emPlenaran de ridícul davant el
món, a predicar Setmanes pacifistes, i hi ha els !jo
mes que
no són tan eixelebrats com
aquests, perb
que es proPosen din i rete lis que Catalunya és un
oasi, Perqub aixi ho han acordat deszdel Primer dia,
i insisteixen en la seva Posició, encara ,que hagi
d'ésser ma.ntinguda sense esguardar davant, darrera
ni al costal d'ells mateixos.
—

És

veritat que el Parlament de la Generalitat
ha donat ara una llei de successió intestada, que
esta bastant ben feta, i bona falta feia a la riostra
terra, on aquesta matIria era un garbuix inextrica
ble. Perb al costal d'aixd ens ha donat també una
llei anitllant els acords presos pels Ajuntaments go
vernatius del bienni anterior en matdria de personal
i fent possible l'anullació deis mateixos acords en
la resta de matbles si aixi convé a la politiqueta es
querrana a rabast del partidet local corresPonenl.
Encara no ;l'han tingut prou, aquesta gent, amb la
vengan ya de l'anullació Pel Tribunal de Garanties
de la llei que negava tot recurs legal als funcionari.,
municiPals contra les seves destitucions? Com és
ens

l'exPeribncia no serveix mai de lliló a certs ele
Polítics? És que la seva finalitat consisteix a
produir efectes llamPeguejants i immediats, encara
que a la llarga hagin de caure en la Insta sort de
que

ments

Posar el Parlarnent de la nostra terna davant la lid
que estableix principis fonamentals que
rebasar de cap manera.
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MEDITACIONS PER A CADA DIA DE L'ANY
escrites per

Mn.

•:*

FERRER,

ANTONI

Prev.

.5
«FOMENT DE PIETAT»sent la plena satisfacció d'haver pogut constatar que resultá
encert consolador la publicació d'aquesta obra. Adquirit el primer volum per gran nom
bre de devots seglars i comunitats religioses, l'aparició de cada un dels volums restants
que completen l'obra ha donat lloc a un espontani plebiscit, que es manifestava en l'afany
que tenien els qui havien comenéat de fer aquestes meditacions per adquirir a temps el
nou volum, car de cap manera no volien que ni per poca dies seis estronqués el profit*
X
espiritual que diáriament en treuen.
Aquest fet eloqüentíssim no s'explica sinó per l'alta qualitat del Ilibre, tant en la seva
esséncia com en la seva forma. És indiscutible que les animes no neófites en les coses de
l'esperit, van assaonant cada dia més Ilur vida sobrenatural amb la rigor fecundant i en
dolcidora de la litúrgia viva I assimilable. L'estructura de l'any litúrgic és seguida per
elles amb emoció confortant i vicien l'ambient suggestiu i saludable de les diferente tem
porades litúrgiques. Aquest llibre aconduelx els esperits cami enllá de l'any i ara ele cull
una poncella d'esperança, ara una espina de dolor, ara una rosa de caritat encesa. Ningú
no es pensi, peró, que pel que diem, aquestes meditacions són només flora i violes. La
substancia ascética 111 és densa, perú sempre endolcida per un estil viu i amorós, d'una na
turalitat exquisida i correcta. Ensenya i commou Qué voleu més per a un llibre de
meditacions?
PESSETES
un

•

Rústega

2,50
2,75
2,75
3,11,-

Advent, Nadal, Septuagésima.

Volum I.
Volum II. Quaresma i Pasqua
V olumIll. Temps de Pentecostés.
V olum IV. Temps de Pentecostés.
Preu total de l'obra, 4 volums.
.

.

.

.

LLIBRES DE PREDICACIÓ

Tela

X

4,4,25
4,25
4,50
17,-

HOMILIARIS

-

PESSETES

Rústega Tela
Homilies Evangéliques, per a totes les Doinniques i principals festes de l'any, per
Mossén Pere Ginebra i Espona, Prev., Llicenciat en Sagrada Escriptura, i Mossén
Eudald Serra i Buixó, Prev., Director del Foment de Pietat. 2." edició augmenta
da.
614 págs.
Homilies Evangéliques, per a les principals festes de l'any. Extret de l'anterior, per
116 págs.
als qui posseeixen la primera edició.
Homilies breus deis Evangelis Dominicals. Per Anton Vila i Sala, Prev., 2." edició.
180 págs.
Explicacions de l'evangeli al poble. Per Josep Frassinetti, Prev. Traducció catalana
de Mn. Llorenç Riber, Prev., Mestre en Gai Saber.
416 págs.
Volum I. Dela primera Dominica d'Advent fins a Pasqua de Resurrecció.
Volum II. De la Dominica in albis fins a la Dominica XXIV després de Pentecos
tés.
472 págs.
Sermonar. Per I'll'Im. Sr. Dr. D. Josep Torras i Bages, Bisbe de Vic (vol. X de la
838 págs.
1.' edició de les Obres Completes).
Sermons panegírics dogmático-morals. Per Mn. Miguel Costa i Llobera, Prev.
148 págs.
244 pá
Pa de vida, El. Plátiques eucaristiques. Per Mn. Eduald Serra i Buixó, Prev.
gines amb dos gravats fora de text.
Manera de parlar en públic. Tractat tebrico-práctic de declamació oratbria escrit per
230 págs.
a utilitat de tota mena de declamadors.
210 págs.
Plátiques religioses en catalá. Per Anton Vila í Sala, Prev.
Ultimes pastorals. Reculi d'altres escrita. Per l'Il'Im. Sr. Dr. D. Josep Torras i Bages,
519 págs.
Bisbe de Vic. (vol. IX de la 1." edició de les Obres Completes.)
evangélic de
contenint
el
text
illustrades
Llicons evangéliques. Collecció de fulles
268 págs.
totes les dominiques i principals festivitats de l'any.
Evangeli del Diumenge, L'. Série completa de fulles il•lustrades amb el text i comen
tari de tots els Evangelis dominicals de l'any. 1,50 ptes. centenar. Un volum en
cartonet.
110 págs.
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I: A-Azoics
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II: Babaiar-Buvor
III: Ca!-Cavegol
IV: Caveguell-Cutxilla
V: Dabans-Enfar.
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Preu de cada volum: 30

pessetes

Pot adquirir se a EDIC1ONS CATALUNYAS.
BARCELONA, Pi, 12, i a les principals llibreries
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GORRES PER A BANY
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SABATILLES, CINTURONS, ESPONGES, ETC.
La més.extensa vare/al deis úllims models

CASA ROSICIT
CENTRAL: Ronda de Sant Pére, 7 'Teléfon 19923
SUCURSAL N." 1: Avinguda Portal de l'Angel, 25- Tel. 19613
SUCURSAL N." 2: Tapineria, 33 Teléfon 12940
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PR EUS REDUITS
SERVEI
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SERVEI DIARI
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AGÉNC1ES:

ANDRÉ

Aniple, 24- Teléfon 21505.
Eulália, 10 Teléfon 12866.
ALACANT: JOSEP BAUZA Passeig Mártires, 17- Tel.
PALMA: Galera, 5- Teléfon 2227 (La Nova Balear)
BARCELONA:

VALÉNCIA

:
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