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El confingui del Primer de Maíg
festa del treball fou instituida pels dirigents
socialistes del món amb l'objecte de fer manifes
tació pública de sentiments i aspiracions que en
carnaven en determinades peticions d'un programa.
Dit programa venia a ésser així com una crida di
tigida pel món proletari a la societat burgesa. (se
gons el llenguatge llur) reivindicant drets socials.
I cada any, la festa del Primer de Maig oferia
ocasió per a renovellar lai crida; i les manifesta

cions,

en

les

principals

ciutats del

món, recordaven

les aspiracions proletóries allí contingudes.
Dites áspiracions venien a constituir, d'una ban
da, un programa mínim; d'altra banda, una que
Podrem denominar programa máxim, de lo que
les classes obreres demanaven. Les peticions del

p.rograma mínim

eren

justicia

elemental i
ateses amb mides legis

d'una

Podien ésser perfectarment
latives. Les mateixes no exigien renova.cions so
cials intenses, i no podien venir de llur implanta
ció canvis radicals ni trastorns en la manera d'és
ser de les nostres societats. Qui refusava, per
exemple, l'adopció de prescripcions sobre el treball
de dones i nois, sobre accidents del treball, sobre
treball de nit, sobre hores de jornada, etc. Hi po
dia haver algun partit o algun govern que— sal
vant circumstancies i amb la parsimonia degudct
en

matéries tan

importants

—

desconegués el fons

de justicia que semblants peticions contenien?
Per aixa aquestct part mínima del programa del
'non del treball resta ben aviat incorporat a les
lleis de tots els paisos civilitzats; i avui, fins aque
ltes aspiracions de les vuit hores (deis tres vuits,
com llavors es deia) que aleshores semblaven mes
radicas, han vingut a convertir-se en altres tants
textos legals, de plena observancia en tot el l'ion, i
a despendress,
ier tant, del programa del Primer de
Maig. (Programa, per altra part, en aquests punts,
Pro pi de la reforma social católica que, en pobles
com Bélgica, Espanya, etc., fou realitzat per go
verns catblics o simplement conservadors.)
Separat, dones, aquest programa minim, de l'i
deari de la festa del treball, qué ha resto en la ma

teixa? Ha restat com a idealitat en ella el progra
ma marxista máxim a base, principalrnent, de la
nacionalització deis mitjans de producció. I aquest
programa que sembla poder ésser una realitat des
prés de la guerra gran, amb els assaigs desventu
rats deis comunistes italians, amb les campanyes
per la nacíonalització de mines a Anglaterra, etc.,
avui es veu més allunyat que mai del inón de les
realitats vivents. Fins en aquella mateixa Rússia
soviética la nacionalització decretada per llei ha ar
ribat a ésser una paraula perfectament buida de
sentit, ja que el desastre més enorme ha acompa
nyat els intents de realització de la mateixa. I dar
rera.ment, en el petit reialme de Bélgica, el Go
vern

actual

(format amb tres ministres socialis
Vandervelde) ha desnacionalit

tes i amb el propi
zat els ferrocarrits

passant-los de l'Estat a compa
amb tot i les protestes de cert
sector del partil socialista, protestes que han estat
ofegades per la gran majoria del propi partit. Qu.?,
en resta, doncs, de la nacionalització fine ara de
manada en la festa del treball?
I si a aquesta absoluta caréncia de programa
s'hi junta la disgregació del socialisme, el primer
de Maig resulta encara más buit, más inexplicable.
És que ami la festa l'organitzen els socialistes
governarmentals? És que la celebren els marxistes
no contaminats pel governf .És que la porten a cap
els comunistes? Heus ad que no pot ningú con
nyies particulars,

aquestes preguntes i, com a conseqülncia,
sap ningil a quina carta quedar-se quan d'a
questa testa socialista es tracta.
Sense programa mínim ni maxim (el primer per
trobar-se ja realitzat, i el segon deixat de banda
per impossible) i sense organització pel fet d'ha
ver-n'hi d'una diversitat encrme, qué en resta de
la festa del treball? No és veritat que la mateixa
ja no pot concebre's més que a base de festa revo
lucionaria o a base de testa mansoia í inofensiva'
limitada a unes peticions de detall com ho fan
aquests seguidors de la pacífica "Unión general de
testar
no

Trabajadores" d'Espanya?
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(1)

crífica

d'accions i passions. Que es rnouen gaire de la ma
nera que vol, ereu o confon el nostre crític, els per
sonatges de les tragalies gregues? Que es mou gai
re l'home, quant en el llit d'agonia está, lluitant entre
la vida i la mort?
Un crític així, de tanta curtedat intellectual, i amb
una passió encesa (encara que no es mogués de la bu
taca, durant la representació) d'irreligiositat, no és
i
sentiments
de
fer xocar el crític contra les idees
estrany que no arribés a filar (passi el mot) tots els
Catalunya,
si
és
una
l'obra.
Per
aixó
a
l'autor de
moviments, adhue passionals, de dubtes i vacinacions
terra on es llegeix massa poc, també es pot afirmar
crítica,
entre l'impuls de la fe, i els defallirnents morals que
o
que es critica massa f ácilment encara. La
senzillarnent
punyien o punyeixen totes les f ibres de les animes
i
i
superficial,
o
bé
és
és fácil lleugera
apassionada. El tipus del crític apassionat el tenim deis pelegrins, en l'obra de Ghéon. Tampoc és es
trany que no filés les fines ironies, agudes i pun
en Josep M. de Sagarra.
xants, amb que els pelegrins creients de fort atien la
motegem
Aquest senyor, no som nosaltres que el
fe insincera o feble deis altres, o els seus defalli
temps
li
apassionat.
Perque
ja
fa
que
ara de crític
ments. I ja no volem remarcar el valor de l'acció psí
han tret molts deis seus camarades, per la gelosia de
rebentador de totes les obres que no li saben grates. quica, moral i espiritual, de la fe en el miracle, com
Per aixo, boi descomptant la pendent per on havia demostrado sensible d'aquella altra Acció, origen i
de despenjar-se sobre l'actuació dels "compagnons fi de tota acció humana i terrenal, perque ja sabem
que el nostre crític no hi creu. El que no ens sabríem
de Notre Dame" al Romea, esperáyem amb curiosi
explicar prou bé és si el nostre crític, en jutjar els
tat la seva crítica i fins amb cert delit i tot. I tantua
teix no ens ha decebut i com més l'hem llegida, més personatges de les tragédies gregues, creu o ha cre
gut mai en la fe religiosa, motor central del dina
divertida i saborosa l'hem trobada. Realment és xo
misme dels personatges. Car sense ponderar, com
cant.
valor teatral, la fe d'aquells, no pot estimar-les, ni
rep,
és
que
La primera impressió que un hom
aquest senyor, tot criticant l'obra de Ghéon, per un mai ningú no podrá, compendre-les abastament.
Afirma, demés, En Sagarra, que el teatre ha de
fenomen suggestiu de teleyisió, fa la crítica del seu
tocar
de peus a terra. No haurlem, ni podíem espe
Marçal Prior
que ni la volunta
darrer drama
rar mai aital afirmado, d'un home que fa teatre poe
l'Enric
ni
la
d'un
gran
actor
com
Borras,
riositat
benvolença incomprensible de bastidors enf ora, d'una tic, amb eyocacions históriques. Sincerament, ens
hem quedat veient yisions. Aleshores cal deduir que
empresa, no pogueren aguantar airosament.
tot el seu teatre poetic és plagat deis mateixos de
acció,
com
—El teatre és moviment, és
formula
axioma estaic el nostre crític. 1 apuntalat en aquest fectes que eh l critica i retreu al teatre de Ghéon. O
caldra pendre-ho com un penediment, o una recti
axioma rebenta amb bromes de mal gust l'obra
La mort á cheval— del dramaturg católic francés. ficació de camí ? Que tanqui amb set claus el seu
Marçal Prior, doncs. I aixó rai, encara! Car, haurem
ara gosem preguntar al nostre crític: i en el seu
de desar tot el teatre poétic i historie, creat i increat.
Mar çal Prior, qué passa, llevat de ben poca cosa en
No tindrem més dret a fer reviure els herois histo
el primer i en el cinque acte ? No res. I el que passa
ries i Ilegendaris. O bé és que segons el nostre crític
és queleom de tan incoherent, ingenu i contradicto
només els personatges histories i llegendaris, pro
ri, que ratlla en el ridícul, i els tres actes centrals es
fans o brutals, toquen o poden tocar de peus en
devenen senzillament soporífers.
terra?
El seu heroi —,Marçal Prior —,barreja de fill
I és natural que si En Sagarra, després de les se
prodig modernitzat amb infiltracions contagioses
epidermiques de Faust, és verament un personatge ves fallides experiencies, es declara impotent, ne
gui, contundent i dog-matic, el dret, a molts ,o a tots
que no toca de peus a terra. Declama amb una am
pullositat vaga de fer grans coses, i no les fa, ni els altres poetes de prou fecunditat i alenada de vida
per fer ressuscitar a les taules aquells personatges,
conta que li hagin passat, i s'ha defallit al punt ma
teix de partida d'empendre-les... En fi, deixem en com és el cas de Ghéon. I és també dar que aitals
personatges no parlaran, no podran parlar mai el
pau el darrer drama del nostre crític i autor, tot res
llenguatge del carrer, ni el inateix propi llenguatge
pectant que els morts enterrin llurs morts, Inés mi
d'avui dia. Llenguatge francisca, plorós i desmaiat,
sericordiosos que no pas en.
moteja En Sagarra el llenguatge deis drames de
Aquest, com déiem, formula l'axioma que el tea
Ghéon. Precisament el lexic i Ilenguatge del drama
tre és essencialment acció, moviment i vida. Segons
i com. Suposant ingenu tot el que es vulgui al nos
tre crític, no l'hi suposayem pas tant que arribés a
(i) La urgéncia del respondre d'una manera deguda a
confondre puerilment l'acció mecánica i muscular,
l'atac sectari contra l'excel•ent obra artística i cristiana del
teatre de Mr. Ghéon, fa avençar la publicació d'aquesta vi
amb l'acció psíquica, moral i intellectual, que si res
gorosa defensa de nostre link Grau, el qual, si Déu vol,
elosa en la consciencia o subconsciéncia és impotent
seguirá en altres números la série d'articles descriptius
de moure una cadira, és capag, pero, de matar un de la tasca per aquella exemplar companyia realitzada.
home, o bé de desvetllar en els altres una explosió N. de la R.

Sempre hem considerat penós, delicat i de suma
responsabilitat l'ofici de crític. Penós perque l'exer
cici de la crítica suposa un estudi profund, detingut
i analític de l'obra (no pas una pressosa lectura, o
una superficial impressió). Delicat perqué sovint va
lligada amb compromisos entre el crítie i l'autor. I
de suma responsabilitat perque el subjectivisme pot
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turg católic francés, a les seves virtuts d'agilitat,
airositat, ductilitat, soup/esse i de bona mena, cal
afegir-hi les d'ésser f ort, trempat, essencialrnent
dramatic.

Finalment,

oblidant

encara

altres coses, cal rebut

jar de pie per tontes, ridícules i de mal gust i pró
pies d'un home descordat (per dir-ho ami) el mateix
mot tant car al nostre crític), les ironies que dedica

de passada al renaixement literari católic francés.
Morbosa i ficticia l'obra d'un P. Claudel, d'un Jam
mes, d'Henri de Roure, de Cocteau, Bourget, Ber
nanos, Baurnann, Psichari, Maritain, Massis, i tants
i tants altres que
podem registrar? No ho compre
nem

d'estupefactes.

Tot aixó que hem hagut de rebutjar no ens sap
greu precisament pel crític que ho ha etzibat, sinó

A
que

L
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dol per altres raons. La primera perqué és
constatació de la faisó insolvent, irrespon
sable i passional, de com es fa la critica a casa nos
tra. Segonament, perque tan sovint es repeteix el
cas d'exercir la crítica, no segons un criteri, un gust
i unes normes estétiques, totes perfectament respec
tables, sinó segons les creences religioses, supedi
tant a aquestes tota objectivitat artística o literaria,
sense el més mínim respecte ni consideració a les de
molts dels lectors.
Car, després de tot, si l'amor fervent a un ideal
comú ens obliga els uns a una coacció extremada
de benvolença i tolerancia, aixó sol dóna un major
dret a exigir les mateixes virtuts als contraris en
vers nosaltres.
ANGEI‹ GRAU
ens

una nova
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En favor del Serninari

l'ordre de les almoines que hom es proposi fer per
glória de Déu i bé del proisme.
Amb sacerdoci escás no prospera cap diócesi, ans
al contrari.
No ens f em la illusió que aquests flagells espiri
tuals estan lluny, són improbables, quasi bé impos
sibles a casa nostra.
Preguem a Déu perqué es trobi remei a aquest fla
gell, i, com és de llei divina i de personal interés (en
cara que de moment no ho sembli), f cm almoina
als
Seminaris necessitats, al nostre benvolgut Seminari,
responent com a bons fills als precs paternals de nos
tre sapientíssim i virtuosíssirn Prelat.
Z.
a

La
El

veu

del Prelat

nostre venerable i estimadíssim Pastor es veu
el cas de cridar l'atenció deis seus feligresos so
bre les cada dia més urgents necessitats del Semi
flan i diocesá.
"Prou ho saben tots els nostres cooperadors dins
el sagrat ministeri que ni els alumnes del nostre Se
minad pervinguts de l'orde Presbiteral són en nom
bre suficient per a anivellar les baixes anuals de sa
cerdots, i per tant, poder atendre com cal totes les
necessitats espirituals de la Diócesi, i que ni les ren
des i entrades pecuniáries de l'Establirnent són prou
crescudes per tal de poder atendre bé l'educació, ins
trucció i sustentació deis seminaristes pobres, els
quals gairebé són la totalitat deis matriculats. Tam
poc no és decorós per a una diócesi tan
important
tan caritativa
com la nostra, que, per caréncia d'es
tírnul convenient i per absencia de zel per a l'ajut de
les vocacions eclesiástiques, es perdin per al servei
de l'Església barcelonina tants de joves com es po
drien conquerir per a l'apostolat sacerdotal."
Cal tornar-les a llegir aquestes breus ratlles, ama
rades de zel evangélic i de fonda tristesa davant la
cr.isi que sofreix, en alumnes i en recursos, el Se
rumari d'aquesta diócesi.
A continuació el senyor
Bisbe recorda ço que fe
ren els seus
immediats antecessors per a remeiar un
mal que
les própies arrels del f rondós i sa
cre arbre corseca
del sacerdoci diocesá.
`Amb gran dolor" es plany nostre zelosíssim Pre
lat de no veure's ben
secundat en la tasca d'aplegar
recursos pel Seminari, i dona disposicions severes
Per a
procurar-ne.
abans havia dit amb sobradíssima raó :
En bona part, tot aixó es podria remeiar si les
Persones piadoses afavorissin aquesta Obra de la
tnateixa manera que dediquen socorsos per afavorir
els pobres,
sostenir escoles populars i obres post
escolars, i de llur esbargirnent."
Nosaltres ens permetem dir quelcom més, amb
pertnís del nostre Pare i Pastor. Nosaltres, creiem
que "Obra del
Seminari hauria d'ésser la primera en
en

Mes,

—
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La Carta del

Treball,

a

Italia

El dia 21 del present m'es ha estat firmada, a
Roma, pel Cap del Govern, la Carta del Lavoro, el
test de la. qual ha aparegut en els diaris italians.

Aquest document no és molt extens: compta amb
articles, dividits en quatre seccions. Els deu
primers tracten de l'E.s.tat corporatiu i la seva orga
nització; els articles XI a XXI legislen sobre el
contracte collectiu de treball i les garanties de l'o
brer; els articles XXII a XXV parlen de les Borscs
del Treball o Oficines de collocacions; i els anides
XXVI a XXX són dedicats a la previsió,
trenta

l'educació i la instrucció deis obrers.
Al dir Carta del Treball, millor que Codi en el
qual s'hagin aplegat les lleis del treball vigents a Ita
lia, cal entendre Carta fonamental, és a dir, de prin
cipis que regulen Porganització del treball. Si po,.
guéssim dir-ho, quasi gosarient a dir que constitueix
aquest document una mena ?le Constitució de l'Es
tat en lo que fa referbncia al món del treball.
No cal dir com és transcendental el document i
cal comentar-lo amb detall. Pera com que en aquest
número no ens és possible, en edicions successives de
nostre setmanari vindra la glossa extensa de la Carta
de Lavoro, sense que puguem avençarjuclicjs pel que
toca al seu lxit en el món de la realitat. Consti, no
más, per endavant, que l'estatisme de qul fa poc
temps es queixava el Sant Pare treu novament la cua,
d'una manera ben poc dissimulada, en aquesta Carta.
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Notes

"Així, dones, pels que a nosaltres pertoca, els se
sigui la
crets de ,Maximi i de Melánia, sigui quina

II
La qüestió deis Secrets
Recorden els lectors, ja ho explicávem, que la
Santa Verge durant l'aparició, a un punt donat del
Maximí i li digué paraules
seu parlament s'adreçá. a
ma
que Melánia no oia, i que de seguida repetí el
sense que el
aquesta
parlant
amb
teix amb la pastora,
llavis de la Dama
seu company, que veia moure's els
lluminosa, pogués percebre els mots que pronuncia
dos vidents un
va. Havia confiat ella a cadascú dels
expressa
de no revelar
ordre
secret particular, amb
confidencies,
que
Aquestes
ningú.
l'altre
ni
a
lo ni a
formen el que s'ha anomenat Missatge secret de La
Salette per a distingir-ho del Missatge palie que
mi
tots coneixem, varen ésser guardaeles pels dos
f orça
invencible,
i
cap
constáncia
"amb
una
nyons
arrencar-los-hi", segons paraules del
no havia pogut
Monsenyor Bruillard. Resistiren
Grenoble,
Bisbe de
pressions, temptacions i ame
heroica
valentia
amb
naces.

article relatá
a l'anterior
Pare
Pius IX, as
Sant
que
el
vem, doná ocasió
sabentat del cas pel prelat de Lyon, manifestés el
desig de coneixer els secrets. Era l'any 1851. "Fins
els dos pastors roma
diu Faure
a llavors
aquest
punt.
Ningú no els ha
intractables
en
nien
demanava
via pogut sostreure un mot, i tothom es
secrets al
revelar
consentirien
a
els
amb ternença si

L'incident d'Ars, que
a

—

—

Papa".

"Pel juliol d'aquel' any Maximí es trobava al Pe
tit Seminari del Rondeau, prop de Grenoble, i Melá
nia a Corenc, amb les Sors de la Providencia. Amb
molt d'esforg se'ls va fer compendre que el Papa te
tractava
nia dret de conéixer llur secret, i que no es
dejen
vegada
que
d'una persona com les altres, tota
fi,
van
ningú.
Per
revelar-lo
a
ells que no devien
separat,
en presen
escriure'l,
cadascú
per
a
accedir
cia deis delegats de Monsenyor de Bruillard. Lacra
el bisbe a dins
ren ells mateixos els plecs, que tancá
segell,
l'adreça de
del
seu
amb
sobre
provist
d'un
Pius IX. Els abbés Rousselot, vicari general, i Ge
rin, rector de la Catedral, f oren encarregats de tra
metre al Sant Pare la preciosa missiva." Varen és
privada el 18 de juliol de
ser rebuts en audiencia
1851. El Papa va obrir els plecs i no va donar-ne
coneixement sinó al Cardenal Lambruschini, Secre
tari d'Estat.
diu Msr. Giray, Bisbe de
"Des de llavors ençá
d'observar
amb respecte a
escau
Cahors (2),
assenyada
reserva.
No hi ha dub
aquests secrets una
coneixer
el seu con
existeixen,
pedí
és
difícil
que
te
tingut exacte i el seu sentit precís, tota vegada que
el Sant Pare no ha revelat a ningú, excepte al seu
Primer Ministre, la comunicació que va rebre de
part dels confidents. I, com dejen els Missioners de
La Salette en el Bulletin de juny de 1907, havent
guardat silenci l'Església en aquest punt, tota altra
font d'inf ormació manca d'autoritat suficient".
—

—

que hagin estat publicats, són desproveas
d'aquella principal garantia d'autenticitat que ema
seva intervenció."
na de l'Església i de la
Santa Verge secret volia,
la
doncs,
ço
que
Així,
més alt
secret queda i ha de quedar per als fidels, i
l'Església
per a
dipositari no lii ha que el Cap de
prohibicions
rei
l'augusta
confidencia.
Les
custodiar
com energi
oportunes,
tant
justes
i
terades, molt
ques, que des de 188o ençá, per a tallar curiositats
forma

en

illícites i sancionar publicitats temeráries, Roma pro
nuncia, consoliden el respecte a la voluntat de la Ce
lestial Ambaixadora. I ens obliga a tots a acatar-lo,
pri
quan havent devingut infidel un deis vidents, al
obrir
la
bocá
rebut,
gosá
que
havia
vilegi excepcional
que en aquesta qüestió havia d'estar segellada per
sempre.
Una eficácia práctica tingué l'elevació deis secrets
per
al Sant Pare, i f ou el deixar expedita la via
qué fos immediatament proclamada l'autenticitat de
l'aparició i autoritzat oficialment el culte de La Sa
lette. En l'entrevista mateixa felicitá el Sant Pare a
Rousselot pel seu llibre vindicara el fet sobrenatu
ral, i quedá provat que cap cosa contradictória o de
pressiva no podien contenir els secrets quan, pocs
després, prévies consultes i ami) la deguda
mesos
conf ormitat de Roma, publicava solemnement Mon
lenyor Filibert de Bruillard, Bisbe de Grenoble, el
19 de setembre del mateix any, data del cinque ani
versari del f et, el Manament Doctrinal judicant que
"l'Aparicio de la Santa Verge a dos pastors el 19
carena
de setembre de 1846, a una muntanya de la
Salette,
de
parróquia
de
La
dels Alps, situada a la
l'arxiprestat de Corps, porta en ella mateixa tots els
carácters de la •veritat i que els fidels tenen f ona
ment per a creure-la indubitable i certa."
Aquesta fita és culminant en la história de La Sa
lette, perque marca l'acabament de la missió deis
pastors. Des de llavors romania acomplert per Ma
ximí i Melánia, com din Msr. Giray, llur tasca ofi
cial, que havia estat la de fer passar el discurs de
Maria al seu poble, posant-lo en mans de l'Església.
l'Es
Per l'acte episcopal de 19 de setembre de 1851
d'aquesta
missió.
cárrec
solemnement
glésia es feia
"Sigui quina sigui la conducta futura deis pastors,
contra
escriu Carlier, ja no és possible concloure res
que
el rei
l'Aparicio.
Malgrat
la divina realitat de
pot
de
se'n
vellesa,
no
pervertir
en
sa
Salomó es va
duir que no hagi rebut el do de saviesa en comengar
el seu regne ni que no siguin autentics els Llibres
Sagrats sortits de la seva ploma" (3).
Molt bé ho remará en aquella epoca el Bisbe Gi
noulhiac, adreçant-se als pelegrins de la Santa Mun
tanya quatre anys després del Manament Doctrinal,
"La missió deis
o sigui el 19 de setembre de 1855:
infants és acabada, la de l'Església comença. Que
vagin ara ells alla on vulguin, encara que es disper
sin en el món, encara que es tornessin mals cristians,
pobles,
que oblidessin go que han anunciat a tots els
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trepitgessin les grácies que han rebut i que
bran, tot aixó no podrá ja somoure el miracle
que

re

de
l'Aparició, que és cert i provat canónicament, i que
no trontollará" (4).
Un cop compresa la fortitud de la posició de l'Es
glésia acceptant la tasca del missatge celestial de Pe
niténcia i Reconciliació i de retre culte a la Santa
Verge en sa nova manifestació victoriosament cons
tatada per incessants miracles, llenguatge propi i
directe de Déu, pot hom situarse per a apreciar les
desviacions que en efecte els vidents de La Salette
començaren a sofrir, Melánia sobretot, i compen,
dre la justicia i l'oportunitat del veto de Roma.
Ja alludirem en un article anterior a la vida acci
dentada i transhumant de Melánia, esperit neguitós
vagabund, convivint amb un cor pur i creient, car
la pietat i honestedat, la fe sincera de qué en tota sa
vida i en sa fi dona prova, és incompatible amb les
calúmnies grolleres d'alguns opositors. El defecte de
Melánia era, segons sembla, una certa vanitat, que
Ii feia donar-se a voltes uns aires de profetessa, sor
tint-se evidentment del seu lloc, i deixant-se ensi
bornar per gent interessada a explotar per mires po
litigues el seu nom i les seves suposades prediccions.
Va ésser successivament novicia amb les Monges de
la Providéncia de Corenc, amb el nom de Sor Ma
ria de la Creu, Carmelita quatre anys a Darlington,
Anglaterra, després Monja de la Compassió a Mar
sella, amb el nom de Sor Zenaida, altra vegada Car
melita a la mateixa ciutat francesa, deu mesos, tor
nant de nou a l'orde de la Compassió, on rebé el nom
de Sor Víctor. Tres anys després hagué de deixar
la comunitat i marxá a Itália, en 1867, on residí, al
ternant amb curts retorns a França, durant la llarga
resta deis. seus anys. Morí a 73, el 15 de desembre
de 1904, a la ciutat d'Altamura.
La publicació més o menys clandestina d'uns frag
ments de suposades revelacions que Melilla havia
fet del seu secret, omplí una vinticinquena d'anys,
els que van de 1854 a 1879, i va ésser inspiradora
d'una literatura morbosa i extravagant que manejava
els Profetes i l'Apocalipsi com si fossin un almanac,
cercava l'Anticrist a cada cantonada, i pronosticava
a data
fixa i próxima la destrucció de les citttats per
verses i la fi del món, arribant en les seves temerá
ries exegesis a extrems d'una ridiculesa absoluta.
Ben lluny de desaprovar ,Melánia aquest ús del
seu nom,
sembla que no es retreia del conreu d'a
quéll perillós tema. Peró la relliscada fatal va ésser
quan en 1879, Melánia gosa publicar, a Castellama
re, diócesi de Lecce, Itália, un relat de l'Aparició en
el qual s'insertava, deja,
íntegrament, la confidéncia
secreta que li havia f et en 1846, trenta tres anys
abans, la Celestial Dama apareguda. Existeixen mo
tius poderosos per dubtar de l'autenticitat d'aquest
"Secret", tota vegada que Melánia, diu el P. Car
lier, "havia pogut enganyar-se, sigui per defecte de
memoria, sigui per efecte de la seva própia imagi
nació, sigui per la suggestió d'homes exaltats i de
judici poc segur, amb els quals va estar notóriament
en
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nació. Amb data 8 agost de 1880 el Cardenal Cate
rini, en nom de la Sagrada Congregació del Sant
Ofici escrivia : "La Santa Seu ha vist amb disgust
la publicació d'aquest opuscle, i vol que els exezn
plars, allá on hagin estat repartits, siguin retirats
de mans deis fidels" (6). Posteriorment la prohibició
ha estat encara ref enriada, diferentes voltes, i en
data recent.
Un decret de la Sagrada Congregació del Sant
Ofici, data 21 desembre 1915, prohibeix amb seve
res penes "a tots els fidels de tots els paisos discutir
i tractar la qüestió anomenada el secret de La Salet
te sota cap pretext ni forma", i fa constar que aixó
no va en cap manera contra la devoció a la Mare de
Déu Reconciliadora de La Salette (7). L'any 1916
va ésser posada a l'Index una Exegesi del Secret,
segons decrets de les Congregacions del Sant Ofici
i de lIndex, de 12 abril i 5 juny (8). Més ença, una
decisió del Sant Ofici, del Io de maig de 1923, pros
crivia i condemnava una reimpressió integral del
text de Melania (9).
La Salette ha tingut dues menes d'enemics : els
opositors i els illioninats. Aquesta exacta frase d'un
autor, que subratlla i fa seva Msr. Giray (to), indi
ca i explica el mal que, a més deis escéptics i plam
fetaires tipus Déléon, que negaven i blasfemaven el
fet sobrenatural, han causat els conreadors extra
viats d'un fals sobrenaturalisme, no desproveit
de segones intencions polítiques. Aquesta gent, que
compliquen, comprometen i desacrediten la causa
de La Salette, homes de bona fe sovint, peró indis
crets sempre, emportats pel trop de zlle, són els par
tidaris enragés del Secret. De dos d'ells escau dir-ne
algun mot, per a orientació deis lectors.
R. RUCABADO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Recit de l'Apparition, p. 26.
Les Miracles de La Salette. Préface, p. XXVIII.
P. 174.
Citat per Carlier, ibid.
P. 189.
Citat per Carlier, p. 188.
(7) La Documentation Catholique, 1921, ifr seternbre, pá
gina 147.
(8) Ibid.
(9) Documentation Ccaholique. 1923, 24 seternbre. Col.

687.
(w)

P.

XXVI,

nota.
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professional Integral
els

treballaçlors de la societat: treballadors predomi

o de rutina i treballadors pre
dominantment intellectuals, i abraga no sois als atros
sino a molts altres treballadors interlectuals que no
són compresos sota el nom d'obrers.

nantment manuals

El máxim de rendiment amb el mínim d'esforg.
aquí el fi de l'orientació professional. Es a dir
"adequació" o "collocació" de cada individu que
Heus

forma la societat humana en el lloc on pugui donar
el máxim de rendiment amb el mínim d'esforg. Aquest
problema ha preocupat científicament a metges i a
psicólegs; del conjunt d'aquestes investigacions s'anat
fonnant un cos de ciencia que en les seves experi
mentacions i aplicacions es denomina "orientació pro
fessional". L'orientado professional, si ha d'ésser
práctica, no ha de fixar-se solament en les tendencies
físiques i psíquiques deis individus per a determinar
la seva orientació professional, sinó que cal que con
sideri altres factors no científ ics pero que exerceixen
d'una profes
a voltes forga decisiva en l'escolliment
sió, com és la situació económica i moral de l'individu,
la de la familia, l'existencia assequible de la indústria
la més o menys saturació del
o professió, inclús
mercat del treball, etc., etc. Voler prescindir d'aquests
factors i donar tota la importáncia als resultats an
tropornetrics i psicometrics és separar-se de 1"' orien
tació" i anar pel camí del "determinisme" profes
sional, manifestació de l'escola determinista condem
nada per l'Església (r). Notem que tant en les teo
ries en que es basa l'orientació professional com en
les seves aplicacions hi ha en resum dues tendencies
oposades : la cristiana i la determinista. La primera
indi
usa de la ciencia per perfeccionar i millorar els
vidus indagant les seves tendencies professionals
hagut més o menys compte d'altres factors socials
que ja hem apuntat, els orienta vers la professió més
"adequada". La segona, la determinista, no busca.
ja tendencies, sinó la "determinado" en la persona
de les causes invariables que han d'aconduirla a un
fi també invariable o determinat. El determinisme és
encara pitjor que el fatalisrne, puix aquest últim fa
deprendre tots els actes humans d'una primera cau
sa, que podria ésser lliure i indeteuminada. El deter
minisme no admet més que el que és determinat.
El determinisme en boca deis jansenistes torga les
paraules de Sant Pau quan es referia a la grácia de
Déu; Deus operatur in vobis et velle ct perficere,
puix conclouen: "L'home no obra, solament és
obrat": non agit sed agitur. L'escola cristiana reco
neix el lliure albir, que és, ensems que la més gran
dignificació de l'home, el motiu de máxima reco
neixenga al Creador, qui ens dona el camí de gua
nyar de nou la Vida Gloriosa que perdérem pel pecat
deis nostres primers Pares. Si l'home té, dones, la
llibertat deis seus actes, com pot ningú determinar, ni
tan sois buscar de determinar la seva fi?
Distingim, doncs, ben bé l'orientació de la deter
minació professional, inclús quan aquesta última vin
gui enunciada sota el nom de la primera.
Si l'orientació profesisonal pretén el perf ecciona
ment i millorament de tots els individus, forgosament
ha d'ocupar-se no solament dels oficis, sinó tarnbé
de les carreres o professions liberals. Així conce
buda l'orientació professional és integral, puix abraga
a tota la societat. Heus aquí també la Sociologia en
la seva més ampla accepció, puix considera a tots
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L'orientado prof cssional s'ha fet aquests dies d'ac
tualitat. La Gaceta del 24 del passat mes de marg,
porta un Decret avangant un passet més deis bons
propósits concebuts en el cap. IX de l'Estatut d'En
senyanga industrial (2), sobre l'orientació i la selec
ció professionals.
No hem d'ocultar que ens han causat certa de
cepció els vuit articles del recent reial decret.
Ja fa massa anys que l'Orientació Professional ha
estat iniciada i posada en práctica perque el camí
recorregut sigui poc més que el reconeixement ofi
cial de l'Institut d'Orientació Professional de Bar
celona (primer fundat a Espanya, fa uns set anys)'
i el més o menys similar de Madrid (de fundació
més recent). El Decret que comentem anuncia l'es
tudi i seguidament la publicado de la reglamentació
deis serveis d'Orientació Professional, creats per el
referit Estatut i deixats de reglamentar en el Regla
ment d'Ensenyanga Industrial (3).
Tota persona que hagi compres ls'abast de l'orienta
ció professional no precisament en el terreny cien
tífic, sino en el social i económic, que és l'aspecte
que ens preocupa, ha d'esperar amb impaciencia i
amb esperanga, una Reglamentació práctica deis ser
veis d'orientació professional. Si els serveis d'orien
tació professional queden eficientment organitzats,
amb l'ajuda i amb l'experiencia deis Laboratoris ja
existents, han d'ésser com les molles que elevin indi
vidu per individu el nivell general deis nostres tre
balladors i que ensems elevin el nivell económic de
tot el nostre poble initjangant el máxim rendiment
que de l'adequació d'aptituds i condicions socials
ha de seguir-se'n. Es la racionalització del treball,
puix cada individu es colloca al lloc que fi pertoca
racionalment. Així ho ha compres Alemanya, el país
que es preocupa de racionalitzar totes les seves orga
nitzacions socials i económiques. Per que el nostre
país no pot aixecar-se a un nivell molt més superidr
del que ara es troba mitjangant la "racionalització"
de tots els seus elements de treball, com ho ha fet
i está prosseguint Alemanya, des de l'armistici fins
ara? Citem l'exemple d'Alemanya, perque tot i ésser
el més evident, és el país que millor i més completes
publica les dades de tot go que fa. La dificultat, di
ríem, no está a tenir materials, sino a escollir-los.
Heus aquí unes xifres envejadores (4).
1923-24 1924-25
Serveis d'orientado professional.
Nombre de consultants
Homes
Dones
Provinents de les escotes de primer

senyament

Id. de segon ensenyament
Id. d'ensenyament superior
Dirigits a oficis
Id. a escoles professionals
Id. a escotes superiors
El reste destinat a peons

385
250.560
144.162
106.398

.

518

306.503
183.090

123.413

en

275.239
18.665
12.599
139.903
9.447
678

104.403
7.498
531
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Notern que aquestes dades són les deis serveis ofi
cials peró que a Alemanya existeixen nombroses ins

titucions privades d'orientació professional.
Hem d'arribar a xifres semblants i aprofitar l'o
rientació professionasl per posar-nos rápidament al
nivell d'altres Estats. Per aixó

bastará la
no ens
part própiament dita de l'orientació professional,
sinó que per a fer-la realment práctica ens será neces
sari organitzar eficientment dos organismes. L'un,

documentatiu, raltre,

de realització.
No és suficient que l'oficina d'orientació profcs
sional tnitjançant els seus experiments investigui les
aptituds d'un individu, sinó que és necessari que
disposi d'un arxiu suficientment complet d'oficis ana
litzats per a poder acoblar els resultats deis scus
experitnents a l'ofici més adequat. Aquesta documen
tació, arxiu o cens d'oficis aplicat a l'orientació pro
fessional entenem que és un requisit sense el qual
es ficticia tota
l'obra d'orientació professional. Es
inprescindible que el Reglament que aquests dies
s'está confeccionant prevegi aquest requisit. Par
len aquí del Reglament, puix verament per a con
feccionar un cens d'aquesta mena ningú més que
l'Estat té mitjans per a fer-ho. Els oficis són nom
brosíssims ; notem per exemple que la "Rosa deis
oficis" formada en 1918 per la "Chambre des mé
tiers" de la Gironde (França), contenia 220 mono
grafies deis principals, y que, a Alemanya ja abans
de la guerra s'arribaren a classificar, si mal no recor
dem, més de 15.000 oficis. Naturalment que al costat
del treball de l'Estat ha d'haver-hi el deis tecnics
en orientació
professional, per tal de no f er sola
ment una llista d'oficis, sinó un arxiu de monogra
fies aplicades a l'orientació professional.
Es de com
prendre que un tal arxiu no s'improvisa, i que la seva
efectivitat és a Ilarg terrnini; confiem, peró, que
les persones que estan ordenant l'orientació
prof es
sional sabran preparar obra sólida i duradora.
L'altre organisme, que he anomenat de realització,
és aquell que una volta trobat l'ofici
adequat a l'indi
vidu, l'hi colloca. Es l'oficina de collocació, és la borsa
de treball qualificat. Heus aquí un altre organisme
de tanta necessitat
com
l'anterior perque l'orientació
professional rendeixi fruits práctics. Les oficines de
collocació i les borses del treball són ja organismes
coneguts ; el Reglament, per tant, no ha de crear, sinó
relacionar de manera suau els serveis d'orientació
professional amb els organismes rcalitzadors. No és
a91.11 el lloc d'examinar l'organització, directives i efec
trvitat de les oficines de collecació i de les Borses del
treball, peró aquests punts han d'ésser tinguts ben
en
compte pels confeccionadors del Reglatnent.
Així, dones, l'estructura de l'orientació
professio
nal apareix de la
segiient forma :
Part Técnica 1

Experimental

Instituts, Oficines

1 Serveis
Palies i Privats

d'Orientació Professional
Part de Documentació
Part de Realització

Cens

Arxiu de

Oficines

Borses

aplicades a

de

del

Professional

collocació

Treball

Monografies

d'Oficis l'Orientació
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D'intent no ens hem referit a l'orientació profes
sional de les professions liberals, perque ni els arti
eles de l'Estatut d'Ensenyança Industrial en par
len (5), ni l'organització prevista pel recent Decret po
dria acoblar-la. Aquest aspecte de l'orientació pro
fessional, sense el qual l'orientació no pot ésser inte
gral, el desenrotllarem en un próxim article.
R. PERPINA GRAU
(i) El determinisme

com a negoció radical del lliure al
contradicció amb la definició del Concili de Tren
to (sess. VI, can. 5) i amb mantas declaracions molt explí
cites de la Santa Seu, especialment respecte als errors de
Baius i deis jánsenistes.
(2) 31 octubre 1924, Gaceta del 5 novembre 1924.
(3) Vegi's l'exposició de motius de l'esmentat reglament
de data 6 octubre 1925 i Gaceta del lo octubre 1925.

bir está

en

(4) Reichsarbeitsblatt, x juny 1926,
(5) Solament semblen referir-se tímidament

res

a

les

carre

dites industrials.

lelmatztstsmeaz~~5=025:~a~s
COSES BELLES I ENYORADES

Passejar per les frondositats deis encontorns de
les nostres comarques, és ben bé una delicia. El cant
ininterrornput deis rierols que van lliscant i ref res
cant llurs voreres curulles d'herbei, ens recorda una
poesia que tenim sempre a flor de Ilavis, i que no
ens cansem pas mai de recitar i sentir.
Dalt d'una muntanya propera, s'albira un home
solitari a l'entorn del qual una blanca bellugadissa
us fa esbatanar una mica més els ulls enlluernats
de tanta maravella. Us hi atanseu freturosos de quel
com encara nou en aquell bé de Déu de somni para
disíac, i empreneu la caminada amb una energia in
sospitada. Ja som vora aquell pastor voltat d'un ra
mat d'anyells que van flairant l'hcrbei humit de rou.
Aquell borne no és pas ni de bon tros, aquell pas
toret somniat, tot ingenuitat i poesia, no hi ha sinó
un home vulgar. Ja no porta aquella
indumentária
tan íntirnament lligada a ell mateix. Aquell capot en
caputxat ha estat substituit per una indumentária
moderna. Ja no toca aquell flabiol d'on sortien
unes melodies camperoles que cap compositor no ha
via escrit, sinó que eren dictades per la mateixa inge
nua fantasia. Ara, ring té la vida amargada perqul en
aquells llocs solitaris ha arribat també la cruesa de
les ciutats, i perque grácies a les comunicacions esta
blertes, tot sovint les visita. Ara porta aquell
malcontent arrapat al pit, i fent veure que es dis
treu, xiula algun coplet groller, dissonant i ridícul
que ha bandejat els cants senzills del poble. Aquell
tracte amable per la sinceritat que d'ell naixia, s'ha
canviat per una aspror fastigosa. El seu lexic abans
tan graciós i tan muntanyenc, que recordava temps
passats, és suplantat per uns mots grollers. El guar
da d'ara que ja no és un pastoret, té l'esperit mig
cremat, no parla amb els seus xais, ni amb les flors,
ni amb els rierols, ni amb el ca, ni ara les nuvola
des, ni amb el sol, ni tampoc sap fer sonar idalica
ment el flabiol; un corc va rosegant-li les entra
nyes, perque ha estat occit pel progrés mal entes que
ha arribat a destruir la seva veu humil i senzilla.
La poesia del camp va perdent la seva ánima, i quan
s'ha perdut ránima, el que resta és solament un
munt infecte i tanmateix horriblement
menysprea
ble.
P. VINYOLAS 1 VIVET
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L'ombra del Cardenal Mercíer
ornbra estimada, volguda de tots nosaltres.
En nostra terra, el Cardenal Mercier, el gran belga,
extraordinaria
hi va comptar sempre amb simpatia
ja
que
tant
a l'Institut
gegant,
obra
de
per la seva
Superior de Filosof ia de Lovaina, com a la seva
obra restauradora de la litúrgia, eren moltes les
rnirades d'ací que estaven f ites a Malines, la ciutat
És

un

arquebisbal.
I la simpatia

ha anat creixent després de mort,
quan el temps va valorant-lo cada cop més corn un
apóstol, com un home exemplar en vida cristiatia,
vident de l'esdevenidor.
com un innegable
Fa sis mesos que resavem, agenollats, davant la
fossa de les seves despulles, a Sant Rombaut ; i ara,
al començ d'aquesta primavera de 1927, ens el tro
deixeble
bem novament a Barcelona, portat per un
doctor
Nicolau
d'ell,
aquest
i continuador de tasca
de
l'Institut
Metafísica
a
catedratic
de
Balthasar,
Filosofia fundat per l'eminent purpurat.
d'a
I aquest bon doctor Balthasar, que té el do
de
sim
home
pie
que
és
un
treure públic escollit,
paties i que sap fer brollar suggestions en els oients,
que és un admirable causeur, que té el secret de
mantenir l'atenció d'auditoris nombrosos, encara ens
Car
ha posat més de relleu la figura egregia del
denal i ens ha destacat la valor de la seva obra. Ha
estudiat d'ell,

la seu arquebisbal de Malines. I les con
trarietats i dolors que l'hi proporciona la guerra,
foren innomblables. Sostingué la dignitat de l'Es
glésia atropellada, la bandera del dret, sense odiar
segons confessió del propi general
els alemanys
Laak.
von der
gran po
I morí com un sant, en mig de la més
Les
parets
viscut.
bresa franciscana en que havia
acolliren
ses
Brusselles
hospital
de
blanques d'un
distinció
belga,
sense
mirades.
el
poble
I
darreres
de classes ni d'opinions, l'acompanyá fins a Santa
Gúdula, i d'allí a la tomba comú deis Bisbes a Sant
Rombaut. Dins de poc, un monument funerari ser
vara aquelles despulles fins a la resurrecció de la

Puja,

—

carn.

EL FILOSUP:
Podríem caracteritzar la tasca del Cardenal dient
que f ou la seva l'obra de conciliació del tomisme
amb les ciencies modernes? 1 aixo no per una ae
do peresosa, lenta i tradicional, sinó per un treball
constant de contrastació, per una tasca de gabi
net, d'experimentació, per procediments de labora
tori en els quals cap llum científica, moderna no ha
estat refusada.
En el darrer Congrés de Filosofia de Harvard
(la primera Universitat americana) pogué dir el re
presentant de la Universitat de Lovaina que cap fi
lósof no hi havia més modem que Sant Tomás. I
aixo entre els aplaudiments de tothom, d'un públic

primerament,

L'HOME:
El Cardenal venia d'una familia que tenia

entre

i la
les seves característiques l'elegancia francesa
independen
per
terra
belga,
la
fervent adhesió a la
Holanda.
cia de la qual havia lluitat en 1830 contra
El pare, esperit un xic aventurer, f ou dissortat
empreses comercials; la familia hagué de f er
en
serioses economies, i el noi Mercier hagué de portar
estudis en una modesta pensió de
a cap els seus
familia flamenca en la qual va haver de fer tres
treballar i atre
coses (segons dita propia): obeir,
que
té per base
aquella
santa
audacia
vir-se, ami)
humilitat.
la
En estudiar f ilosofia i trobar-se entre la situa
ció mandrosa d'un tradicionalisme eixorc i les ne
bulositats d'un idealisme alemany, va concebre el
propósit de cercar la veritat per una veritable f

losof ja.
Nomenat professor del Seminari de Malines, s'e
namora del tomisrne i el vejé capaç de reinstaurar
moderna. En la cátedra era
se davant tota filosofia
essencialment atraient per la seva absencia de pe
danteria llibresca, per la seva compenetració amb els
alumnes, i atractiu per la seva bondat, ja que ve
ritat que no acaba en bondat, no és veritat coin

pleta.

Al cap de poc temps, rebé de S. S. Lleó XIII l'en.
cárrec de l'organització d'un Institut de Filosofia,
aixó Ii
a Lovaina. El nombre de contrarietats que
seguint
eh,
descrit.
Peró,
proporciona, no és per a
el precepte papal d'Estimeu a Sant Tomás", con
seguí portar a cap, amb escassedat de mitjans, la
indiferIncia de
seva obra, florida esponerosa entre la
l'hostilitat
d'altres.
molts i

a

heterogeni.

,

En fundar-se l'Institut de Lovaina, per aquella
gran Papa que f ou Lleó XIII, el

genial visió del

llavors abbe Mercier intensifica la seva preparació
ciencies fisiológiques i es posa a estudiar corn
en
alumne de Charcot, de París.
Més tard, en fundar l'Institut de Filosofia, va as
sociar-hi doctors com Nys, Wulf, etc. I la seva tas
consisténcia, fins a l'extrern
ca ana adquirint relleu i
pel món sencer i
en qué avui la veiem, apreciada
Institut
de Filosofia,
Lovaina,
amb
el
seu
constituint
filosófic
el catoli.:
pensament
dins
davantera
del
la
cisme.
Ehl mateix, el Cardenal, publica els seus tradats
de filosofia, ací coneguts i apreciats. I mai, ni des
de les altures de la seva catedra episcopal, no deixá
d'ésser el protector de l'Institut de Filosofia. Quasi
podem dir que aquell Institut constituí sempre la
nina deis seus ulls.

L'APOLOGETA:
On hi ha el dolor, allí hi ha el fons Veritable
allí
de la vida humana. On el dolor és santificat,
Crist.
hi ha el
Heus ací que el gran Cardenal, convençut d'a
questa profunda veritat, ama sempre el dolor, la
contrarietat, la negació própia. I la conseqüéncia
de
f ou que aquest dolor vingué a constituir el f ons
Dolor
apologética.
la seva vida i el secret de la seva
económic de la seva familia, dolor
en l'enrunament
portats a cap amb certa penúria,
estudis
en els seus

T

A
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en fundar ata entusiasme superior als mit
jans l'obra de Lovaina, dolor en ésser acusat davant
el Papa de les seves ensenyances poc amb harmonia
amb l'esperit tradicional, dolor durant la guerra,

dolor

dolor encara en triomfar en la guerra davant tanta
ruina i devastació
la Universitat, la Biblioteca, la
própia Catedral de Saint Rombattd*. Sempre el
dolor acompanyá la seva vida, i sempre sabé trans
formar aquest dolor en el llevat de la seva vida
cristiana; d'ací el seu valor apologetic.
I aquest dolor culminá en trobar-se separat, r er
a morir, de la seva ahnada Malines, de la seva Ca
tedral, d'aquell modest palau bisbal que tants i tants
records seus servava, especialment del període de
la guerra.
Morí com moren els Sants. Recordant la seva
mort, per boca del doctor Balthasar, qui en féu un
moment emocionant, fortament emocionant, de la
seva conferencia última, no poguérem estar-nos de
recordar altra mort d'una ánima distinta de la del

S
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Cardenal, peró tan acostada
aspectes: la mort del
seus

a
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la d'ell per molts dels
Torras i

nostre doctor

Bages.
*

*

*

—

Aquesta fou la tasca del deixeble del gran f iló
sof entre nosaltres. Ens mostrá l'home, el filósof i
l'apologeta. Peró fou tant el seu amor per l'home,
pel gran home, que amb tot i voler parlar de la seva
tasca en filosofia i en altres activitats humanes, no
es sabé moure quasi del tema de l'home. I aixó cal
que l'hi agraim, ja que els aspectes més objectius
poden donar-nos-els altres f onts. En canvi aquebt
aspecte subjectiu, íntim, del gran Desideri Mercier,
solarnent un deixeble ben amat com aquest podia of e
rir-nos-el.
L'ombra del Cardenal continua viva en aquesta
terra nostra.

Jostr M

GICH
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sfil marge d'unes
El Dr. Balthasar, catedrátic de Metafísica a la
Universitat de Lovaina, que com és sabut ha donat
una série de •conferéncies a Barcelona sobre la per
sonalitat del Cardenal Mercier, ha cridat fortament
l'atenció, no solament per les coses pregones que
ha dit, sinó també per la seva orataria fácil i ele
gant.

Els catalans, trist és confessar-ho, no es distin
geixen pas per la bellesa d'expressió. Exceptuant
Un

petit nombre de conferenciants distingits,

tots

els altres quan parlen posen de manifest no saber
qué cosa és l'elegancia.
Tenim homes cultes, que diuen coses pregones,
Pera no saben dir-les amb una mica de bellesa. En
general els nostres oradors són. inatussers. I és que
són pocs els que dominen a fons la. nostra llengua.
Com és possible parlar bellament sense dominar la

llengua

que és

l'argan d'expressiór

El Dr. Balthasar parla bé, no solctment perM
posseeix una ,vastissima cultura, sinó perqué co
neix a fons la llengua francesa. Per un orador és
una cosa essencial el domini de la llengua vernácu
la. Els que no coneixen ?'idioma natiu i parlen en
Públic emprant altres llengiles, encara ho fan mes
malament que en la ?lengua prapia. Más d'una ve
9:ada ha florit en els nostres llavis un somrís, sen
tant parlar a determinades persones que bande gen
espontániament o per imposició el verb pairal.
En general els nostres oradors no parlen bé per

malantent l'expressió parlar dar
t catala. Hi ha gent que creu que són més clan i
mes catalans emprant paraules grolleres.
Haureu sentit exclamar despectivament més

qué s'interpreta
d'una vegada
a

una

a

certes

persones després d'assistir

conferéncia:

—Bah!

tot

aixa són flors i violes!

Encara que opinen el contrari,

a

nosaltres

ens

calen Imites flors i violes. Ens hem d'avesar
Parlar bellament. Les inflexions de veu són neces

conferéndes

Saries. El mérit de ?'orador és aconseguir que la
llengua soni ben harmanica en els seus llavis.
Aquelles persones a qué alludient suara, quan
senten parlar un orador estranger, exclamen:
—Aquest home fa coméclia.
L'oratbria és una art, i per tant, no hem de
parlar en públic de la mateixa manera que parla
ríem en la intimitat.
No demano que els nostres oradors facin co
média i es valguin de trucs oratoris per enlluernar
el palie, no; el que desitjo és que siguin ben sin
cers i a la vegada ben elegants.
La sinceritat i l'elegancia no són incompati
bles. Certament que hem de donar más importan
cia a les idees, pera no oblidem que aquestes, per
pregones que siguin, no produeixen cap efecte si
s exterioritzen malament.
Per bona que sigui una composició musical, el
mestre compositor no obtindra l'éxit cobejat si els
músies que formen l'orquestra fan sonar el: ins
truments desafinats. Les idees són essencials, pera
també té una gran importancia la. paraula, argan
d'expressió del pensament.
Si parlem malanient en públic, és que també
parlem malantent en la vida de relació 't de convi
vhccia amb el: nostres germans.

Si parléssim ké en privat, parlaríem bé en pú
blic. Aquesta és una veritat axiomática.
La nostra gent parla sense modular la veu.

tots tenim un léxic pobríssim. Hauríem de
tenir en compte que la. ?lengua l'hem. de tractar -com
si fas un instrument musical. Parlará millor a
quell que sabrá parlar més bé.
Hem abusat potser de la sobrietat. Hem d'ésser

Quasi

sobris, pera

no

pobres d'expressió.

D'on pervenen la delicadesa i l'elegancia? Tro
beu homes cultes i plens de saviesa que són ma
tussers. Aquelles dues qualitats les hent de trabar,
dones, al santuari del nostre esperit.
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Un home verítablement espiritual no poi ésser
groller. Quan l'esperit és refulgent els ulls esde
venen clars i es delecten únicament esguardant les

Bélgica i

belles i pures.
Deixem-nos portar per Vesperit i esdevindrem
delicats i elegants. No menyspreem la poesía. Les
obres que han passat a la posteritat, és perqué fo
ren concebudes en un moment de bellesa. No ha
esdevingut immortal el nom del Dant, perqué era
eruclit, sinó perqué per damunt de tot era poeta.
Els homes que són únicament erudits i no coneixen

Els exércits d'ocupació poden de moment im
posar-se amb la forea de les armes, pera per gran
que sigui el seu poder no poden occir !'ánima d'un
poble quan aquest no es resigna a morir.
Les armes poden trossejar el cos d'un home,

la Bellesa i a la Poesía,
passen rápidament per la terra. En el món de la
ciéncia mai ningú no dirá la darrera paraula. Avui
triomfa una determinada escola i denla será ven
pida per una altra de más moderna.
En canvi l'art i la poesia no moren mai. Cauen
els segles a l'abisnte de l'eternitat i les obres d'art

enllá.

coses

els camins que

menen a

perduren.
Tots els homes poden arribar a posseir una gran
erndició en una disciplina determinada, pera única
ment els escollits saben on es troba el temple de la
Bellesa.

Sapiguem posar damunt de toles les coses, ádhuc
de les més humils, un polsint de bellesa. Si els nos
tres ulls són avesats a la contemplació de les coses
belles, la paraula brollará harmoniosa dels

llavis

com

un

nostres

rajolí d'aigua clara.
* *

*

El Dr. Balthasar ens ha parlat d'una manera
emocionant de la noble i heroica actitud del Car
denal Mercier davant les autoritats de l'exércit d'o
cupació. La petita Bélgica ha aparegut refulgent
davant els nostres ulls.
El Cardenal Mercier no va acotar la testa da
vant l'exércit invassor. Oh! quina actitud més no
ble. L'exércit d'ocupació volia anorrear la petita

Cardenal

poble.

peró
o

no

matar la seva espiritualitat, pera el gran
va saber defen,sar heroicament el seu

poden ferir el seu esperit.

Els exércits d'ocupació són sempre veneuts. Tard
d'hora el poble es redreea i el foragita frontera

Com s'equivoquen els que creuen
fulgir l'espasa, els pobles lliures es

que

fent

re

El
Cardenal Mercier sabia que la' petita i heroica Béi
gica no podia morir. Els seus enemics esgrirnien
l'arma de la foro, í el gran Cardenal, sense un
mutar-se, esgrimía l'arma del dret i de la justicia.
Els que en comptes de lluitar, es lliuren a la vo
luntat i als capricis deis representants d'un exércit
d'ocupació, per obtenir com Judes una bossa amb
trenta diners, és que tenen
d'esclau. La pos
teritat respecta el nona deis que han mort lluitant,

pera oblida i

execra

el

nona

sotmeten.

d'aquells

que han

viscut sense honor.
El Cardenal Mercier, llibertador de la

Bélgica,

viurá eternament

belgues.

en

el

cor

deis

petita
patriotes

Al Dr. Balthasar, en parlar de l'eminent Carde
nal, li espurnejaven els ulls. El record de la gran

guerra, feia commoure la seva ánima i la seva pa
raula esdevenia vibrant com el so d'un clan.
El mea cor tctmbé es va emocionar. I mentre
brollaven deis llavis del docte conferenciant parau
les calides, lo pensava: felieos aquells que tenen
una patria per estimar i una bandera per eltré
nyer-la fortament contra el seu pit.
•

J. CIVERA I SORMANI
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La Se/mana Eucarística
La Junta Diocesana d'Acció Católica de la Dona,
organitza sense fressa, peró amb molt d'encert, una
"Setmana Eucarística" que aquests dies s'está cele
brant curosament i devota a nostra ciutat. El Pro
grama, adequat al temps i al lloc, va desenrotllant-se
d'una manera f ruitosa i brillant com si en fossin
mestres els organitzadors.
El teman i dóna cabal idea deis propósits de la S. E.
Vegin-se alguns deis seus temes:
Obres del culte.
Obra Pia d'Esglésies Pobres.
Les Associacions Eucarístiques.
Les dones eucarístiques.
Sant Tomás, Doctor eucarístic.
L'Eucaristia com a font de vida sobrenatural.
El Santíssim Misteni de Sant Joan de les Abades
ses.

L'Eucaristia en la vida d'acció católica de la dona.
El f oment de la devoció i apostolat Eucarístic en
la familia.

Les darreres Comunions.
Les primeres Comunions.
L'Eucaristia font de puresa, activitat i fortalesa
en la dona.
A part d'aquests treballs d'estudi, d"illustració i
de propaganda, que constitueixen com el moll de la
S. E., tenen lloc funcions religioses molt escaients i
devotes, que formen el complement i, en certa ma
nera, la part principal de l'obra, la coronació de la
qual será una Romeria a Sant Joan de les Abades
ses per visitar aquell miracle vivent, aquell porten
tós f et que es perpetua a través deis segles per a
edificació i confirmació deis fidels i advertiment i
confusió deis descreguts, go és : la conservació inte,Yral d'una Sagrada Forma en l'església del famós
Ilonestir románic, com si acabés de rebre la sacer
dotal consagració.
Bé mereixen una particular i efusiva felicitació
per endavant els organitzadors i propulsors de la
Setmana Eucarística barcelonesa, l'éxit de la qual
ja pot dir-se que és esclatant i definitiu.— A.
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Petífes notes
Les Compagnons de Notre Dame han obtingut a
Barcelona un bxit de premsa. Tots els crítics d'art i
tots els esperits selectes s'han apressat a elogiar la
artística

seva tasca

en

termes

veritablentent

extraor

gairebé no hi ha hagut ningú que regate.:
gés a aquests formidables artistes l'aplaudiment que
mereix el seu art veritablement excepcional.
Peró rbxit de públic no ha estat tan gran, ja que,

dinaris,

i

dissortadament,

el teatre Romea

no

ha arribat

a em

plenar-se.
És estrany, aixó. I davant el fenomen que, no so
lament aquesta comPanyia católica, s-inó mates al
tres com la mateixa d'Emita Grammatica, cont la

Pitoéff, no trobin entre la nostra societat
mereixen, es pregunta un crític teatral, a

mateixa de
que

qub obedx semblant retraiment? No sentbla que hi
hauria d'haver una selecció social disposada a acu
dir en aquestes manifestacions d'art?
No ens trobem nosaltres amb forces ni prepara
ció per a contestar la demanda del crític ande. Pea
potser sí que si haguéssim de donar una respostd
breu u diríom al mateix: aneu davant un teatre en
qub es cultivi el gOnere de revista, o de broma a la
manera cl'Arniches, o s'hi donin espectacles de
couplet xavacct i grolter, i potser hi trobareu un se
guit d'autontabils que ample el carrer de cap a cap.
Aixó sí, cal que el teatre sigui de bon to.
La manca d'espiritualitat és evident. I la manca
d'educació artística és realment esfereiclora en certs
estaments socials. I fins entre els educats per Vcrt,
caldria un xic més de mirada ampla en saber apreciar
tot el que és veritablement artístic prescindint del
seu origen. Molt val el tenir afecte als valors pairals;
perb cal que aquests no siguin exclusius, perqub, a la
!larga, aquells mateixos va,lors pairals en patinen.
I si aquests mots poden servir de quelcom per a
respondre aquella demanda, ací resten consignats.
*

Arreu de

*

*

Catalunya han tingut

lloc els Homenat

Aquesta fasta ha esdevingut un ve
ritable festa popular entre nosaltres; i els pobles que
n'han estat la seva forta sentor espiritual, ja la ce
lebren com una de tantes festes incorporades defini
tivament a la diada de Pasqua Florida.
Ris vellets hi són homenatjats, hi són pensianats,
hi són voltats de !'afecte de tot un pobte que en ellS
ret tribut al: seus fonaments secular: com a poble.
Per aixó el poble, en hontenatjar els vells, es sent
ges

a

la Vellesa.

homenatjat

ell ntateix.
Cal estendre aquesta fasta, dones. Perb amb la
seriositat deguda, amb les sentars pairals d'ací. No
escauria gens a aquesta fasta la teatratitat de qul al
guna vegada— per desviacions que no poden fácil
ment evitar-se pels seus capdavanters —se l'ha pre
tbs rodejar. Amb !'afecte de tot un poble, antb la te
bior del: conciutadans, els vellets en tenen prou. 1 la
idea de la vellesa hi guanya en prestigi: i la fasta en

seriositat.

*

Els socialistas espanyols són gent senzillamest d e
tuacions governamentals, demostrant així que raíl
liciosa. Bits tendeixen a treure partit de totes les si

ció als principis resta un xic apagada per Vafició
al bocí. Fin: al Consell d'Estat han arribat. I en or
ganismes de nomenament per R. O. han acceptat cr
recs sense que els seus principis fonamentals i de
mocratics n'hagin patit... almenys din: la consciOn
cia socialista. Ja és un exemple„.
Aixb sí, cal anar amb cura a qualificar-los de col
laboracionistes amb el Govern, perque llavors
dignen i treuen la caixa deis llamps i deis trons. Per
exemple, El Socialista de fa pocs dies, refusava
aquest qualificatiu, i deia: "so pena, de no hacer
nada, tendremos que hacer de todo y estar en todas
partes, y no podremos evitar se nos llame colabora
cionistas si queremos ser prácticamente revoluciona
rios".
No és cert que aquesta afirmació que "tendremos
que hacer de todo y estar en todas partes" és d'un
regust ben característic de la seva actuació? No és
cert que aquest mot de revolucionaris fa riure liara
cat pels !tomes del socialisine d'avui?
A nosaltres, ja ens va bé, ja, aixb que els socialis
tas siguin collaboracionistes. El que no ens va tan
bé es aquesta inconseqüMcia saya, i, sobretot, aques
ta hipocresia que fa alternar al Partit entre el col
laboracionisme en situacions conservadores i aquesta
eterna amenala revolucionaria que ja fa riure,a tot
hom en mans deis socialistes.
Ha estat una qüestió llargament debatuda en el:
nostres Centres Católics la de certs aspactes del tea
tre d'aficionats. I hem tingut el sentiment de veure
com arribava a tenir proporcions de gran qüestió i
fin: arribava a fer canviar el titol d'algun d'aguests
centres.
Aixb demostra Vafició al teatre catblic en aquests
agrupantents de gent nostra.
I si aquesta afirmació és certa, donan° ara jo:,
com és que aquests aficionats no han emplenctt ara
la sala d'espectacles del Romea amb motiu de les re

presentacions donadas pels Compagnons de Notre
Dame? O és que, com diu un excellent contpany, els
nostres Centres católics no concebeixen cifra mena
de teatre catblic més que aquest que consisteix a
posar en escena "Cebes al cap"?
*

*

*

ja novament davant nostre la Fasta del
el Primer de Maig. Cada any va perdent la
importancia. Cada any el: nostres socialistes, in

7'enint

Treball,
seva

ternacionalistas, etc., cerquen más el celebrar-la a la
muntanya, menjant i bevent i pro».
Cal que en: alegrem del tom,b? Cal que ens n'en
tristim? No sabríem, certament, a quina carta que
dar-nos: la baixa d'idecdismes en qualsevol
vitat és

lismes,

cosa

no

que

ens

definitiva, per

ens

apena

apena; la baixa de
tant... sobretot si la

tornas,

que

certs idea

baixa fos

creiem ni
hem cregut maí.
Tenim Imita fe en les idees, i sabem que aquestes
fan una sembra els fruits de la qual, tard o d'hola,
s'han de recollir, dissortadament en aquest cas.
a

no

cosa

no
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Aspectes de la qüesfió d'Odent
Els geólegs deis Estats Units han llançat suara
—un mal ave
--ex abundantia cordis os loguitur
inquietes
de sol ixent,
damunt
gerdes
illes
rany
les
la

desaparició cataclísmica de les quals haura de
(?) dins el termini de deu centúries.

consumar-se

sabríem discutir seriosament aquest vaticini
esfereiclor, ni ens escauria d'escarnir-lo. La ciencia
és dócil a raons que el sentiment ignora.
Demés, les convulsions terribles qui sotraguegen
semblar
tan sovint el sol del Japó, ens haurien de
premonitóries d'aquesta predestinació sinistra.
El procés continuat de disgregació deis arxipélags
Indo-orientals és evident. En els temps protohis
tórics, quasi totes les illes eren unides per llenques
de terra i, avui encara, en aquells paratges la mar
no és gaire profunda.
Aquesta sensació dolorosa de la inestabilitat de
la terra ancestral haura exercit una direcció notable
en la política exterior del Japó.
Amb el protectorat damunt la península de Co
rea, guanyat a la guerra sortosa contra Rússia i es
devingut sobirania efectiva l'any 1910, satisfeien els
japonesos la necessitat subconscient ,de posseir a
l'Asia continental una base consolidada d'expansió,
si la precaria solidesa del país els f oragités de la
No

metrópolis.

les hordes manxús, eren
reculats
les emigracions qui
eixides en els temps
engendraren a les illes del Japó el tipus caracterís
tic de la raça, en ajuntar-se amb els aborígens, bra
quicefals nómades, oriünds de l'Asia central, les dis
persions anteriors deis quals arribaven fins a Ir
landa. Després encara, les incursions malaies havien
d'encomanar als indígenes de Kiuxiu i Xikoku la
impetuositat que determinaria l'actual evolució for
midable de l'imperi.
A Corea, l'asea de la qual és equivalent a l'illa
d'Hondo (22o.000 quilómetres quadrats), els japo
nesos han iniciat amb tota fortuna la producció de
f erre i de cotó, elements deis quals havien d'ésser
tributaris de l'estranger.
De

Corea, fugitives de

*

Temps enrera, llegíretn
ne, del coronel francés

*

*

un

llibre

(Lanvasion

Jau

Driant, caigut a Verdun
evocada, amb una traça honesta

l'any 1918), on era
i suggestiva, la proximitat immediata del perill groc
a Europa. Aquest militar es decantava singularment
que la guerra
a certes preferencies internacionals,
degué forçar-lo a renunciar.

La possibilitat de l'allau extrem-asiatica era con
dicionada en aquesta obra a l'actitud expectant d'A
mérica i a la neutralitat interessada del govern

anglés.

La Xina enorme i indolent hauria estat mobilit
zada sota la disciplina rígida del comandament ja
ponés, promotor de la guerra, i les nobles ciutats
d'Europa, floració exquisida de la cultura nostra,
serien enderrocades per la cavalcada frenética deis
invasors.
Hi ha una certa versemblança en aquesta anticipa
ció histórica, encara que la inhibició del Japó en l'ac

tual commoció de Xina, lliurada a la mediatització
sovietista, sembli que n'allunya l'eventualitat.
Peró, al Japó no li convé gaire de mantenir a
l'Asia la posició d'isolament que Anglaterra ha ob
servat sovint respecte al continent europeu. La ma
teixa inconsistencia geológica del país no li ho com

porta.
El Japó és cridat

a

exercir

l'hegemonia própia

pobles orientals, la psicología i les
pecularitats externes deis quals u són comunes, i
cadria, potser, que a l'hora dolorosa present qui afli
geix la Xina, el consell si no l'ajuda de Tokio no
s'hagués reservat tant. Ara, el Japó haurá de mal
fiar-se de les velleitats bolxevitzants qui prevalen en
el nacionalisme xines i que la tradició de l'imperi
repudia.
sobretot

en

els

La dinastía deis Mikado, continuada més de vint
i-cinc segles, és assistida encara d'un ministeri se
cret (Genro), i la constitució promulgada el 1889,
popular, sinó a la yo
no obeí a cap reivindicació
monarca,
espontánia
del
al qual són atribuits,
luntat
executius de la nació.
sense restriccions, els poders
El valiment deis partits militars i reaccionaris,
l'abundor de dones i la política proteccionista oficial,
han destorbat sempre les demandes proletáries. En
1912 era prohibit als treballadors japo
cara l'any
de l'orga
nesos d'associar-se i avui, el darrer cens
reporta
30.000
Juaikai"
tot
just
nització socialista
inscrits. Les altres entitats professionals només són
cooperatives de consum.
D'altra banda, la iconoclasia soviética ha de re
pugnar al ciutadá xines en les própies institucions
familiars i socials, la integritat secular de les quals,
ylins el recinte de la gran muralla, havia estat pre
servada d'immigracions corruptes.
En l'obra d'alliberament nacional de Xina, la pro
paganda comunista será una nosa, puix que a Rús
sia mateix la depressió moral de l'individtt ha estat
considerable. La fallida de l'expedició a Polónia, de
la qual Lenin s'havia penedit tantes vegades, és re
marcable en aquest aspecte.
I la independencia deis novells Estats de la mar
Báltica, pobles de civilització superior qui, en re
cobrar la consciencia de la personalitat racial flor,
empenyeren la ideologia bolxevista enla de les fron
"

teres.

Afegirem encara, la incorporació a Romania de
la Bessarábia que la f ederació russa no ha sabut
reivindicar.
El contuberni actual amb la tresoreria de Moscou,
el Daily Telegraph ho insi
també podria ésser
una dissimulada habilitat política deis
nuava adés
xinesos, apresa a les aules universitaries d'Europa,
reciprositat a l'acolli
on eren lliurement admesos en
ment deis marxants estrangers que hom els havia
—

—

imposat

a

Nanking, l'any 1842.

És evident que la influencia europea, malgrat
d'haver estat consentida per forga, impulsá el des
envolupament de la mentalitat xinesa.
Sir Robert Hart, qui governá més de quaranta
anys les finances i l'educació pública a Xina, cuida
va, sobretot, d'adaptar els funcionaris anglesos a la
idiosincrásia autóctona i, inversament, d'inculcar als
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indígenes la práctica deis costums occidentals. Així
esdevingué possible i eficient la missió comercial xi
nesa qui aná a Europa i a Nord-America l'any 1868.
I el mateix succeí al Japó, on la convulsió qui
havia d'anorrear a pro fit del Mikado, el visirat pre
toriá dels Tokugawa, obeí al sentiment de revolta
del poble contra les humiliacions que els vaixells de
guerra d'Occident infligien al govern decaigut de
ledo; peró la crisi fou decisiva per a l'esdevenidor
de l'imperi, qui, des d'aleshores, s'incorpora reso
ludament a la civilització que avorria.
Al japó u caldrá, doncs, oposar-se a l'imperialts
me sovietic a Mongólia i a l'incipient república de
Tsxita, i Anglaterra no haura d'oblidar l'amenaça
constant deis ernissaris comunistes, qui sotgen, des
de les collades de l'Afghanistan, l'hora propicia d'in

iltrar-se

a

l'India.
*

* *

a l'Asia hagué de rependre els
política deis tsars qui, en estimular la
colonització penitenciaria i comercial de Siberia,
consolidaren el camí qui partia de Petersburg fins

L'acció bolxevista

trets de la

a

la
A

mar

d'Okotsk.

mitjans del segle xvit, Pavlovitch Kabarow
ja disputava amb els dinastes de Pekín la frontera
de Transbaikália, on els mercaders tártars i mos
covites barataven la seda i les pedres fines.
I el govern deis tsars a desgrat de la inepcia que
ara els és imputada continuava passiblement la pe
netració russa a l'Asia central i aconseguia sovint
deis emperadors xinesos tractes qui valen el preu
d'una
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La f ederació sovietista ha estat sovint mancada
tan eficient. Ara mateix, en
instaurar a corre-cuita la socialització comunista a
incorporades al movirnent
les províncies tot just
alliberador de Xina, els agents de Moscou han pro
vocat l'escisió d'un deis caps nacionalistes de més
prestigié Txiang-Kai-Xek, les cleclaracions del qual,
comunicades temps enrera a un diari de Califórtua,
eren concloents en aquesta qiiestió :
"Jo no he estat mai deixeble deis soviets ni de
Karl Marx; només conec les necessitats del meu
país i per aixó la gent cm segueix.
"A Xina no hi ha capitalistes ni hisendats ; no
haurem dones de resoldre cap deis problemes socials
qui anguniegen les nacions de l'Europa.
"Cal restaurar sobretot les característiques tradi
cionals del poble xinés : la lleialtat, la devoció filial,
l'honestedat i la temperança."
Encara que el Daily Mail persisteix a barrejar
els conceptes de nacionalisme i bolxevisme en la
crisi actual de l'Orient, els líders de la revolta ini
ciada a Canton ja comencen d'adonar-se que havien
oblidat la direcció dreturera de les reivindicacions
nacionals de Xina.
Edouard Herriot rnateix
Russie Nouvelle),
en rellevar l'increment de les propagandes comunis
tes a l'Asia irredenta, deia : "Que vient faire Marx
en cette histoire ?" Nosaltres no ho endevinem tam

d'aquest sentit polític

poc.

Joszp F1.40-TÉRMENS
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guerra.

Alhora que França i Anglaterra imposaven bi u
talment als xinesos estemordits el tractat precari de
Tein-Tsin, el general Nikolai Ignatiew, jove de
vint-i-sis anys, escortat només d'una sotnia de cos
sacs, negociejava a Aigun arnb els comissaris del
Fill del Cel, l'anexió a Siberia de la vessant meri
dional deis monts Stanowoi, en una latitud de 1.500
quilómetres, fins a la badia de Pere el Gran, on les
esquadres i els navilis mercants de les Rússies re
prendrien la ruta de l'expansió eslava a l'Orient.
I quan hom franquejá els ports xinesos al tráf ec
estranger, Rússia participa també d'aquesta conces
sió, amb l'avantatge de la posició de Vladivostk als
límits de la mar lliure.
Els russos posseien, demés, el control de la via
clássica de les caravanes, de Pekín a Irkutsk, a tra
vés el desert de Gobi i havien establert una xarxa
postal qui relligava la Siberia a la Xina, al servei
deis marxants de te, precursors de la puixança mer
cantil deis dos imperis.
En lloc de trametre a Pekín diplomátics imperti
nents i barroers, Rússia hi havia encaminat mis
sions comercials qui enrayen de reverenciar la dig
nitat del jerarques xinesos, tan susceptibles en
aquesta qüestió.
La política tsarista a Siberia i a l'Asia sabé as
sociar a l'obra d'engrandiment de l'imperi, gent de
races i de religions diverses i decanta l'atavisme
bellicós de les tribus nómades al bescanvi pacífic deis
f ruits de la terra i del treball. Així l'águila bicéfala
deis Romanow imperava ara damunt la meitat de
les terres del món antic.

Eliblialca Balas
Avui divendres 29 d'abril el

Dr.

Alfons
Canonge

donará la

M.a Ribó,

de Barcelona

primera

de les

conferéncies culturals de

primavera sobre

el tema:

L'esperit sacerdotal
de Sant Ramon
A un
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uult del uespre

A
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Nofíciarí
Espanya
Congrés internacional Católic d'aquest
com a terna primari : "La vida económi
ca moderna i la Moral católica", i al voltant d'a
quest tema, espinos i interessant com cap altre, s'es
tudiaran el següents : "L'activitat económica i el seu
lloc en la vida católica"; "Crist i la seva Església,
f onaments de la prosperital material" ; "El capita
El VII

any

tindrá,

lisme modem i la moral católica"; "El comunisme i
la moral católica"; i "La Solidaritat social nacional
i internacional en la vida económica".
A més, es discutiran temes particulars que po
dran proposar-se, peró amb vistes als temes que aca
bem d'indicar.
—L'Ajuntament de Cuenca ha decidit la cons
trucció de cases barates.
—L'Exposició Regional d'Avicultura d'Aragó s'o
brirá el 15 de maig.
—E1 dia 2 del mes vinent començará a Valladolid
el Congrés Nacional Católic de Ferroviaris. Diuen
que será important.
—S'ha concedit un crédit de 25.000 pessetes per a
repatriar els obrers espanyols expulsats de França.
Hi fan falta un parell de zeros.
—La Federació d'Estudiants Católics, de Sara
gossa, a imitació de la F. C. E. C., de Barcelona,
ha inaugurat una Exposició de dibuixos, pintures,
caricatures, etc., en els salons del Centre Mercantil,
que crida justament l'atenció.
—Falten pocs trámits perque es converteixi en
llei el projecte de la "Universitat Industrial de Ma
drid". Hi fa moka falta.
—La Junta Superior de Protecció a la Infáncia
aprova la iniciativa de la Diputació de Madrid dis
posant que les mares acollides a l'institut de la Ma
ternitat no puguin anar-se'n de la Casa fins dos me
sos després d'haver deslliurat. Es una ben encentada

disposició.
—Aquella

nova que
l'Alcalde d'Almendralejo es
proposava crear un impost sobre els clatells pelats
i les faldilles curtes (que ha donat la volta al món),
ara resulta que es tracta d'una ironia municipal feta
oportunament i amb bona sombra.
—Ossorio i Gallardo ha declarat que els homes són
professionalment molt vells i agafats a la rutina i a
la injusticia, que la dona no. Aquesta pot fer un
gran bé a la societat posant un poc de feminitat en
tot quant faci en els nous camps conquerits per ella.
Ara per ara... ho fa tot al revés...

—Llegim que el tribunal Tutelar per a Nois, de
Barcelona, Tarragona i Palma de Mallorca, té en
un curs d'estudis dedicats als
collaboradors
tecnics que tenen cura del Ref ormatori, Cases d'ob
servació o institucions especials al servei deis respec
tius Tribunals, amb l'objecte d'especialitzar-los en
les matéries própies de llurs respectius arrees.
Donada la importáncia social de l'esmentat curs,
han accedit amablement a actuar de professors, ele

marxa

ments de gran válua dintre la nostra cultura

pedagó

gica, médica, psicológica, jurídica i psiquiátrica.
Les práctiques es realitzaran en diferents institu

cions de Barcelona a cárrec de llurs elements téc
nics.
—Durant el passat mes de març la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha cobrat per im
posicions la quantitat de 19.948.082 pessetes i ha
pagat per reintegres d'Estalvi, terminis mensuals de
pensió i capitals diferits reservats, 16.618.50o pesse
tes, i havent resultat una diferencia a favor de les
irnposicions de 3.329.492 pessetes.
Al 31 de l'esmentat mes el saldo d'operacions de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis
era de 268.137.243 pessetes, de les quals correspo
nen 224.615.197 a l'Estalvi a la Vista; 9.218.690 a
Estalvis Diferits i 34.303.356 a Assegurances socials.
En el mateix aboná 400 subsidis de maternitat
d'un import total de 20.000 pessetes, concedits a les
mares obreres que han acreditat trobar-se inscrites
al régim de Retirs Obrers i haver complert les altres
causules que regulen la concessió del subsidi. Per
pagaments de pensions de capitalització a favor d'o
brers que compten ja 65 anys, la Caixa ha satisfet
14.466'98 pessetes i així mateix ha abonat 15.850
pessetes en concepte de 19 bonificacions extraordiná
ries de 350 pessetes cada una, i 23 de 400, concedi
des a 42 vells majors de 65 anys que, havent ja rebut
l'import de son compte de capitalització, han estat
compresos en la repartició de la quantitat procedent
del recárrec per al Retir Obrer sobre les transmis
sions de béns per herencia entre parents des del
cinque grau col-lateral, inclusive, o entre persones
sense vincle de parentiu.
o

Estranger
El govern anglés ja té esbrinat el que l'hi
ha costat l'atur minen; passa de quatre cents miions
de lliures esterlines, suma, realment, fabulosa. Els
comentaris, que els faci qui tingui humor d'arren

glerar

zeros...

—La premsa anglesa comenta el casament d'una
filla del socialista angles Thomas, president de la
Federació de Sindicats Ferroviaris. Diu que la
sumptuositat asiática de la boda ha estat "un cínic
insult" al proletariat, arruinat per la vaga consabu
da. A la boda hi assistí, entre altres personatges,
Lloyd George i burgesos opulentíssims...
—El nombre d'obrers parats, a Anglaterra passa
d'un milió. Aquesta crisi suposa una copiosa sagnia
oberta al si de l'economia anglesa, cada dia més
combatuda...
—La Cámara japonesa ha votat una llei abolint la
prostitució, la vigencia de la qual ha conmençat ja
en tot aquell poderós imperi. Ultra els ef ectes mo
rals de tal prohibició, la raga japonesa en rebrá una
vigoria i una sanitat extraordináries.
—La Cambra ianqui ha ajornat per un any el nou
reglament relatiu a l'emigració, basant el nombre
d'immigrants sobre el cens de 1920.
—El Congrés Miner nord-americá ha decidit, per
1.500 vots contra una ridícula rninoria de 18, elimi
nar deis Sindicats rninaires els elements comunistes.
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gran frulcló

LA BIBLIA
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la vainilla, ametIldday amb
canyella i sense.
Sá, nutritiu i de fácil di
gestió.
Classes molt recomanables per a famílies,
hotels, comunitats, etz.
Nostres xocolates es distingéixen per sa
puresa i gust exquisit.
Es fan cuites especials a gust del client.
Demani !lista de classes i preus.
a
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_
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a

1886-Sant Andreu, 244: Barcelona
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originals
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constará de 23 volums de més de 300 planes en gran
format.
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CLASSES SELECTES separats els dos

COMERQ

1879

sexes

Asma

Nova)

782

per diferentes

pisos

i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctico

CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
per ocupar bones
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes

places.

comercial.—Correspondancia.—Meca
ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra
Araiu.—Alts estudie

nografia.—Taquigrafia.—Francés i Angks.—Alemany.—Classificació
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines
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OBRES DE

J.

Civera i Sormani
Sota els ulls clars de Madona Pobresa
Preu: 4

(novena franciscana)

ptes.

Les abolles del jardí de laReina 1 altrescontes
Primas 4 ptes.

Diccionarl Catalá-Castella. i Castellá- Catalá
Preut 12 Ptas.

GRAMÁTICA CATALANA (edició popular)
Preu: 0'75 Ptem.
Preu: 0'50 Ptes.

EL FLASELL BE LA BLASFEMIA

Preu: 2 Ptem.

TEMA I CEL

D'IMMINENT

LLEO XIII I LA
(Concede,

Conga:10 Transatlática
VAPORS CORREUS ESPANYOLS

Serveis Regulars

RÁPID

Espanya-Nova York

DIRECTE

9

RAPID: Nord d'Espanya

QUESTIO

SOCIAL

Jordi)

BEETII0VEN L'HOME I EL MUSIG
PREPARACIÓ
L'IlEROISME DELS IIUMILS (novel.la)

EN

Les meves amigues

les roses (novena)

l'any.

a Cuba i MéXiC
16 Expedicions a l'any
14

Expedicions

a

l'any.

LINEA: Mediterrani-Cuba-Méxic-NovaOrleans
14

Expedicions

a

l'any.

Mediterrani, Costa Firme 1 Pacífic
11

Mediterrani

a

a

Filipines

Expediclons a l'any.

Fernando Póo
Expediclons

a

l'any.

3 Expedicions

a

l'amy.

12

-

(Concede, Popular Barcino)

a

EXPRESS: IvIediterrani i l'Argentina

PUBLICACIÓ
Sant

Exoedicions

Servel tipum Gran Hotel-T. S. 11.-Radlo,
telefonía Orquemtra Capella, etc., etc.
-

Per informes, a les Agencies de la Companyia
d'Espanya. A Barcelona
en els principals ports
oficines de la Companyla: Plaga Medlnacell, 8
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