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Unes paraules del senyor Batlle de Barcelona
han posat altre cop damunt la taula de la cliscussió
el problema de la caritat a Barcelona ; i qui chu
Barcelona, diu, en termes generals, al restant de
Catalunya. El Comte de Güell, que tant s'interessa
pels p bres, ha dit que han mort de fam en 'loes
la nostra ciutat

hospitals

alguns d'aquells

i que els nostres

sufic ents per atendre totes
les necessitats. I un hospital de tanta importáncia
i tan admirablement atés com el de la Santa Creu
i Sant Pau ha d'aixecar tot sovint la seva veu en
pet:ció de cabals per atendre a les seves sempre
creixents necessitats.
I si d'aquest aspecte passávem a altres de la be
neficétic a, com és ara el de l'hospitalitzac 6 deis
tísics pobres, ! quin comble d'horrors no hauríern de
contar als ulls astorats de imita gent de casa nos
tta! Només direm, perqué ho sabem de bona font,
que el Sanatori anti-tuberculós de la Mare de Déu
de Montserrat, de la benemérita Caixa de Pensions,
amb cent deu places de qué disposa, no pot atendre
més que un terç de les peticions que li són constant
ment dirigides, i es veu en el dolor d'haver de refu
sar moltes i moltes peticions i d'haver-ne d'atendre
moltes més tard del que caldria pel guariment de la
terrible malaltia.
I no és pas tot aixó perqué la nostra ciutat i la
terra catalana no tinguin caritat, no. Sortosament
tenen aquesta virtut ben arrelada ja de segles, con'
ho demostren les admirables institucions -barceloni
nes que, com el mateix hospital ind"cat, conten amb
una tradic'ó i una história brillantíssima. La caritat,
grácies a Déu, hi és en el pit deis catalans ; i el ma
terialisme, avui en part imperant en la vida, no
ha fet oblidar als nostres germans els deures vers
el proisme desvalgut i pobre.
Cal, peró, posar aquesta caritat al to deis temps,
tant

en

no

tenen llits

quantia

com

en

organització; cal, sobretot,

refiar-se massa de l'individualisme que acompa
nya moltes actuacions benéfiques, puix que els es
forços aillats en aquest com en tots els ordres so
cials perden un tant per cent enorme de la seva efi
cácia.
És ciar que avui els guanys de la gent, en general,
han multiplicat. La gran indústria, el desenrotllament
no
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del comerç, han portat avui la multiplicació de f or
tulles privades; i amb dita multiplicació hauria, ló
g:cament, d'haver augmentat el pressupost de caritat
de cada ciutadá. Peró hem meditat tots, germans,
si aquest augment del nostre pressupost benéfic és
proporcional al deis nostres guanys ? Aquesta pri
mera partida del nostre
pressupost familiar
que
un
gran patrici catalá en deia "el pressupost de
Déu"
ha crescut a mesura deis nostres majors
ingressis o ha restat estacionária?
Cal posar-nos a to deis nostres deures en aquest
punt, tenint en compte la dita evangélica de qué
"els rics són els administradors deis béns deis po
bres", terrible v6itat, de la prácica de la qual ens
será ex git estricte compte i la que deixem massa
sovint °Nidada.
Després, cal que cadascú sumi el seu esforç al
d'aquells qui en aquestes matéries tenen autoritat
i competéncia. La caritat aillada, de má a má, cal
que subsisteixi ; rnai com davant el pobre i davant
el malalt necessitat ens entra més endins del nostre
esperit el doll de grácies que ens porta la caritat.
"Germans ; feu-vos bé a vosaltres mateixos", deja
Sant Joan de Déu als rics que allargaven la má als
pobres. Peró al costat d'aquesta almoina individual,
aillada, cal l'almoina de subscripció, fixa, per aten
dre necess'tats permanents, la permanIncia de les
quals reclama una organització. Anib aquesta es cen
tupliquen els rendiments de la caritat individual; i
amb la beneficéncia organitzada es fan miracles que
mai no es faran amb la caritat de má a má.
Davant les noves i sempre creixents necessitats,
dones, ens calen dues noves actuacions : primera,
revisar el nostre pressupost benéfic per veure si ha
crescut en proporció dels nostres guanys ; i segona,
disposar d'aquest pressupost benéfic en forma or
ganitzada, segura, perqué les seves inversions pro
clueixin efectes que segurament no produirien aula
dament.
L'espera de caritat de la terra nostra és ben viu.
Cal només revisar-lo un xic en les seves aplicacions
segons les orientacions que ens tracin aquells qui
pel seu arree i el seu ministeri es trobin al davant
de la societat en aquest aspecte tan cristiá del deu
re envers el proisme.
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CLAM D'ANGOIXA DELS CATOLICS DE L'EX-IMPERI

Hem rebut de mans autoritzades el següent do
cument que reproduim fent-lo nostre, i en el qual
es veura la confirmació del perill gravíssim que ve
nim denunciant ja fa temps, especialment en els ar
íticles de les darreres setmanes (t). Els pedagogs co
munistes no esperen ras, per a implantar la seva ne
fasta concepció de l'ensenyança, a que es proclami
la fórmula sovii,,tica en el Govern del país, sinó que
des d'ara treballen en l'organització del bolxevisme
a l'escola, tasca monstruosa, que és l'atac més di
recte al cristianismo, que a llores d'ara es pot témer,
entre les moltes escomeses que de tot arreu es des
ferien contra la nostra santa religió i la moral de
Jesús. Fem nostre el clam, fem nostre el prec deis
germans d'Austria, fem nostra la súplica deis seus

illustres pastors.
R. R.

Austria, i per a allunyar-lo són insuficients
forgos deis nostres católics. Es tracta no gens

els es
menys
que de descristianitzar els nostres infants i les nos
tres j oventuts. Vet aquí el fi que es proposa la so
cialdemocracia austriaca, que compta amb sobrats
mitjans pecuniaris per a aconseguir-ho.
Té en la seva ma els més estupends i modernís
sims elements d'educació, s'entén irreligiosa, i s'afa
nya per a atreure's la joventut fins a l'entrada a
l'edat viril. I passen ja de 200.000 els infants or
ganitzats d'aquesta manera a l'Austria i principal
a

Viena.

Les grans organitzacions pedagógiques socalistes,
els anomenats Kinder freunde (amics deis infants),
per exemple, no perdonen fadiga per a atreure's als
seus
rengles el major nombre d'infants i edu
procla
car-los segons els seus principis. "Volem
men
obertament
transformar els infants en ho
mes lliures, no subjectes a lleis divines de cap mena.
Volem arrencar l'infant del si de la seva familia...
l'educació de la familia no és un benefici, sinó una
desgracia hereditaria. Cal implantar entre els in
fants l'educació deis sexes en el joc, en les excur
—

sions,

per altra banda córrer

troba

es

atrevim

en

tan

en

el

bany."

Els Kinder freunde que a Austria i Alemanya
han arrelat d'una manera insospitada, proclamen
aquests principis i els porten a la práctica amb la
majar seriositat. A l'Austria el mal avença amb
puixança major, ja que els mestres socialistes en
en l'úl
un 90 per too són veritables bolxevics, que
tim decenni han fet enormes progressos.
Contra el perill espaventós d'aqueixa diabólica
institució han establert els Bisbes austriacs 1"obol
católic en favor de l'infant", és a dir,
per a tots els católics de tot estat, sexe i condició,
de contribuir cada setmana amb un goschen (cen
tim) a l'erecció d'escoles i altres obres católiques per
a la infantesa.
Peró el nostre poble, esquilmat i empobrit per la
guerra, no pot donar una ajuda prompta i suficient,

sostenir go que
Per aixó ens
germans els católics de
a

apremiant necessItat.

acudir als

nostres
cercant ajut.
No oblidéssim que, com
en altres temps
contra les irrupcions deis turcs, és
avui dia Viena el baluard per excellencia contra les
a

l'estranger

d'una invasió moscovita.
Si per desgracia caigués la nostra capital en mans
del cotnunisme, la torrentada devastadora revolu
cionaria es desbordaria de seguida pels pobles me
diterranis.
Per aixó supliquem a V. R. ens ajudi, en quant
U sigui possible, i intervingui davant d'aquells co
neguts seus que estiguin en condicions d'enviar-nos
un benévol donatiu. Traspassarem les ofertes a l'e
piscopat austriac per tnitjá del Cardenal Arquebisbe
de Viena.
amenaces

1,"Acció Católica", d'Innsbruk."

perill immens plana damunt d'aquesta petita

"Un

ment

urgeix

i

"L'episcopat austriac

recomana

amb Ificácia la

clifusió en nom seu de la súplica precedent, que pre
guem sigui atesa el més aviat possible, perqué es
tracta de salvar per a Crist les animes de tants in
fants que corren gravíssim risc de perdre's.

Viena, Cap d'Any de 1931.

Signat, Fr. G. Card. Piffl, Arquebisbe

de Viena."

Aquest document ve acompanyat d'una lletra del
R. P. Michael Gatterer S. J. de l'Acció Católica
d'Innsbruck

(Mariatheresienstrasse,

encaridament

en nom

publicació.

seva

40), suplicant

del diví Amic deis in fants la
"Per poc que es consideri amb aten

el qual en
sois d'Aus
tria, sinó de tota l'Europa Central. Es tracta d'im
pedir la bolxevització dels nostres nois i joves. 1 no
ho aconseguirem solament amb impedir que els so
cialistes austriacs s'apoderin del Govern. Mentres
aquests siguin amos de Viena per la seva influencia
política i económica, estaran els nostres infants i
joves en mans d'educadors socialistes, a menys que
mitjançant la f undació de nombroses escotes par
ticulars católiques i Casals de l'infant, arribem a ar

ció

es

tren

veura que es
joc els més

en

tracta
cars

d'un afer

interessos,

en

no

aquestes tendres animes de la influencia sec
taria del partit anticristia".
"I si a l'Austria arriba a imperar el bolxevisme,
?qui podrá deturar-lo en la seva carrera victoriosa
envers el Centre i Oest d'Europa ?
Per aixó supliquem es publiqui la crida i al ma
teix temps tingui horn la bondat de recollir i en
viar-nos les almoines que tal volta els arribin."
No cal dir que si els amics de CATALUNYA SOCIAL,
volen respondre a l'angoixasa crida de l'Acció Ca
tólica d'Innsbruck avalada pel Cardenal de Viena,
seran degudament trameses a destinació les quanti
rencar

tats rebudes.

(1) V. particularment l'intitulat Herodes, pedagog,
últim (3 gener).
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Generosítat absoluta
Vós exigiu que buidin Ilur cor de la manera que
buida i es neteja l'ampolla plena de vi carregat de
floridura abans de tirar-hi el licor llaminer. Re
Senyor ! Vós sou la plenitud. Expliqueu-me corn cedant vetera, nova sint oninia. Alió que ens doneu
és que per tenir-vos un hom s'ha de despullar. Vós no té cap punt de comparació amb alió que tenim ;
és "com un temple de fusta que s'ha de convertir en
sou un devessall de riquesa ; será cosa lógica fer-se
un de marbre. Aquesta transformació només es pos
Tinc
pobre per unir-se amb Vós?
entes que hi ha sa
sible si es canvien totes les peces de l'obra primi
vis d'un posat tot entenimentat que tenen sobre aques
tiva i corruptible. Fóra inútil revestir d'or la dent
ta qüestió opinions absurdes. Afirmen que el despu
corcada, cal abans treure tot el que está fet malbé.
llament complet no era pas cosa necessária als nos
No ha de quedar cap de les inexactituds d'un cálcul
tres apóstols, o bé que no era tan necessária com
equivocat, i només que un boig es podrá imaginar
aixó ; troben que s'exagera molt quan es parla d'ab
que veu millor el sol encenent unes candeles. En
negació total i somien una perf ecció tal qual con
fortable en la qual, C3t11 que el vostre amor afegeix aquest cas, com que sou únic, incomparable i esteu
f ora i damunt de totes les classificacions, arribeu
una f elicitat a totes les satisfaccions legitimes i el
goig de l'ánima s'harmonitza amb el plaer del cos, Vós i bufeu totes les nostres candeles sense deixar
el cristiá, el vostre deixeble, va passant els dies sense ne cap, i en aquesta nostra nit vostra aurora, Vos
tot sol comença a illuminar-nos. Jo faig memória de
pena, lluny de tota exageració. Amb una mica de ca
suística per disculpar el que un hom vol fer i una que en les grutes subterránies, quan hom s'acosta a
lleugera absolució per oblidar el que ja está f et, la sortida s'apaguen també tots els llums artificials
per veure al cap d'allá en la boira blavenca la cla
vostres exigéncies vénen a ésser qui-sap lo accepta
reclat del forat de sortida que es va engrandint.
bles i l'Evangeli no presenta dificultats.
Les vostres exigéncies són tan benefactores ! Grá
Déu meu! Jo no goso afirmar que aquestes sub
cies
per les vostres severitats de Redemptor ; grácies
tils rnetz:nes no s'hagin filtrat en l'interior de la
per no haver permés que nosaltres barregéssim la
meya ánima, i cas que jo tingués la pretensió que
nostra farum de mort al vostre perfum d'eternitat
els meus principis ni s'han mai doblegat i que he
i que en les nostres ridícules mixtures combinéssim
tret de mi el rendiment máxim, jo mentiria a la llum
del dia i les pedres s'aixecarien per protestar contra els granets d'amor terrenal amb l'encens preciós de
la- vostra grácia. Els vostres apóstols van haver de
la meya vanitat hipócrita.
No, no ; les vostres exigéncies són totals. Els que deixar allá llurs xarxes, no per ésser espoliats, sinó
perqué Vós els f éssiu tot seguit pescadors d'homes i
desitgen la perfecció no han de començar per dis
perqué els homes no es poden agaf ar amb malles de
cutir les vostres condicions, sinó que les han d'ac
ccrdills. Quan es vol pujar al tren s'ha de baixar del
ceptar totes sense regatejar. Vós us atravesseu en
carruatge. Voler combinar les dues maneres de loco
els nostres camins com una espasa i les vostres visi
n'oció seria absurd. Les exigéncies del previ despu
tes ens fan sang. Així us he vist prendre existéncies
llament són fetes a la mida deis beneficis subsegüents.
i arrencar les de totes les coses per tirar-les al claus
Per posseir Déu cal posseir-lo tot sol. El cel no és
tre de la contemplació o a la sala de cancerosos ; us
pas altra cosa que aixó.
he vist parlar a humils jovenetes en termes tan ab
Feu-me, Senyor, la mercé d'entendre i deu-me la
soluts que m'han fet tremolar de paüra. Vós no dlieu :
força de voler. Tan de bona gana que m'arrapo a
"Deu-me qualque cosa", sinó que amb el vostre gest
les coses fugisseres ! Sóc un boig, un orb, un Iluná
indicáveu que ho volíeu tot. Vós no dlieu : "Més
i
endavant, quan els homes ja seran servits, prendré tic, de vegades em planyo, com el mal servidor, de
trobar-vos dur i trágic. ? Per quina raó voleu Vós
de bona gana algun trosset del vostre amor", sine,
tenir-ho tot, i tot seguit, i que se us doni de bona
que amb mirada sobirana us atravessáveu en el seu
gana? Així fan les meves simples murmuracions i
i
Ii
camí
exigíeu que us lliurés tot el seu esdeveni sempre cerco atenuants
i demano ajornaments.
dor i que posés en les vostres mans totes les seves
I, no obstant, els qui han f et l'experiencia decla
esperances.
ren en alta ven que mai
Tanmateix sou ben aspre, Vós, l'humil de cor, i ença que han consentit no els ha mancat res del dia
a fer de Vós llur única ri
són ben sobtats els vostres catnins providencials, tant
quesa. Senyor, no vulgueu permetre que les meves
que la meya f eblesa s'ha esgarrifat pensant que aná
deixadeses desmenteixin aparentment llur testimoni
ven a imposar l'austeritat deis deseiximents absoluts
segur. Te martyrum candidatus laudat exercitus. No
a una ánima tendra i tan jove encara.
vulgueu permetre sobretot que amb l'excusa d'en
Vós teniu raó com sempre. Per fer-nos-en cárrec doucir-lo es debiliti
el vostre Evangeli, no vulgueu
n'hi ha prou amb mirár aquests que en diem víctimes tolerar que els
enraonaments de la feblesa vinguin a
vostres i que es tenen ells mateixos per vostres ele
endormiscar les ánimes que Vós haveu escollit. El
gits. De tot cor s'atenen a Ilur sacrifici, no tan sois dia que creguéssim
que una fidelitat intermitent i una
perqué el sacrifici els fa lliures, sinó també perqué devoció tébia són encara
prou honorables, i que les
els omple de f avors, no tan sois per les f utures gló
generositats
totals,
les vocacions d'un deseiximent
ties del Paradís, sinó també pel goig present de la
absolut són una excepció permesa al zel intempe
caritat i de la grácia.
rant deis fanátics, aquell dia seríem pitjors
que So
Relictis retibus.— Sens cuidar-se mai més de llurs doma i Gomorra i haurlem
blasmat
el nostre Calvari.
xarxes, Vós ho exigiu tot, Vós demaneu el despulla
ment total perqué Vós ho voleu omplir tot d'un vi
PIERRE CHARLES
novell, perqué ho voleu transformar tot en vida eter
(La pribre de toutes les heures. Troisiéme série.)
Relictis retibus.
Deixades les xarxes.
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R. RUCABADO

Un tecnic cristiá ha pres volada cap a la ciutat del Segon desmentiment a la doctrina : algú més que
cel. Era enginyer industrial ; mereixia oi mes per
no és la classe obrera ni la classe patronal, intervé
dret propi el títol que comença de córrer en altres d'una manera eficaç i decisiva, a la vida de la in
dústria, amb facilitat per ajudar a totes, fent pas
terres : enginyer social. A la ciutat del cel, que no
pensem que sigui un mer passeig entre núvols de a l'harmonia i la pau : són els tecnics, els caps de
llum, sinó una sublimació de les activitats humanes, secció, les jerarquies intermediáries de bona .volun
tat. Tercer desmentiment : aquesta bona voluntat per
hi trobaran gl6ria els orfeonistes
a recordar la
i també els qui han f et funcionar
implantar la pau, refusant l'imperatiu de lluita fa
frase d'En Gaudí
tal entre les classes, és més visible, més eficaç,
a honor de Déu les disciplines científiques. La mort
més fecunda en els individus prove'its d'alió que els
piadosa d'En Solé i Clariana, com Ii deien els com
marxistes no saben o no admeten : el cor, l'esperit,
panys de carrera, del senyor Solé, com l'anomena
la vida cristiana.
ven amb íntim respecte els companys i subordinats
D. Manuel Solé i Clariana era un cas exemplar,
del treball, ens dóna altra vegada i amb més f orça
d'aquesta
legió admirable i providencial de técnics
que mai aquell argument, sempre nou, que la vida
Aportá a la nostra indústria la nota
homes
d'esperit.
humana necessita i exigeix una justicia sobrenatu
i digníssima d'ésser el primer director d'es
original
eterna,
perqué
portat
per
la
boca
ral i
l'elogi humá,
tampats que no era estranger ni f ormat a l'estran
i el paper, ja pot ésser sincer, fervorós, durador i
unánime, que no és recompensa proporcionada i su ger. Quan tots els titulars d'aquest cárre8 són de
Mulhouse d'Alsác'a, o bé catalans entrenats en aque
ficient a una vida práctica i llarga de treball, de vir
lla famosa escola de Química, ell va oferir-se per a
de
sacrifici.
Hem
vist
estés,
arrabassat
per
ma
tuts,
menar una fábrica de
pintats de cotó, bo i sortint
laltia breu i violenta, aquest baró, cap de fábrica,
de
l'Escola
d'Enginyers
de Barcelona ; a ell corres
home de máquines i de f órmules, que ha estat cri
pon la glória d'aquesta emancipació; i els trenta cinc
seixanta
anys
de
bones
obres
sense
dat a judici. Són
anys de
brillant coronaren amb llor de
per6 de servei lleial al proisme. Qui les hi pagará victbria la práctica
coratjosa
iniciativa. Tota mena de pre
aquestes obres? No pas nosaltres omplint de febles
mis i d'éxits industrials compensaren l'esforç pa
ni
llegint
els
paraules lleus fulles de paper,
altres
cient d'inte•ligencia i voluntat durant aquest trente
volanders escrits. Perque les obres humanes, sols
nari marcat tot justament per la transformació ra
un Déu pot retribuir-les, i els homes, els uns per
dical deis procediments químics d'estampació sobre
als altres, gaire bé altra casa no podem sinó servir de
roba. Posseidor d'un esperit de gran disciplina, me
testimonis.
tode i ordre en el treball. d'un especial do d'organit
El testimoni meu, dones, sobre aquest borne d'in
zació i comanda, pogué secundar i fer fecundes les
dústria i d'acció social que ens acaba de deixar, és iniciatives patronals que tenia per missió dur a la
més que d'aprovació i lloança : és de verita,ble gra
práctica, aportant-hi els fruits d'una clarividIncia
t:tud. La multitud del seu enterrament, obrers, pa
serena i una previsió sempre apunt. Corona, no pas
trons, tecnics i amics unánimes en el dolorós comiat, Ilarg temps fruida, han estat les recents recompenses
testimoniava la recança de qui perd un puntal segur, i elogis, que d'ençá de l'última Exposició amb oca
puntal de rectitud, de ciéncia, d'autoritat i de con sió del certamen internacional i de visites de técnics
fiança. Un obrer vell, d'aire patriarcal, deia pocs a les fábriques, pogué escoltar deis homes entesos
clies abans, quan el malalt lluitava entre vida i mort : d'aci i d'altres nacions industrials, classificant la
"Si les voluntats dels homes pesen, el senyor Solé installació manufacturera per ell intervinguda, entre
es salvará." I un tecnic, f ormat en la seva escola de
les primeres d'Europa. La confiança que aix6 li val
ciencia i d'amistat, afirmá, que l'havia plorat més gué deis seus patrons, arribá a ésser absoluta, illimi
que al seu propi pare.
tada.
L'antiga economia liberal d'aix6 se n'acontenta.
Era, de feia trenta anys, eng;nyer de La Espana
Industrial, octogenária institució fabril. El recent La nova economia liberal avança alguna etapa vers
discurs del Papa Pius XI, que davant de la terrible l'interés obrer, vers un welfare work, un benestar
plaga mundial dels obrers sense feina agraeix la ca físic de l'obrer, un treballar c6mode, segur, confor
ritat primera del donar feina, que és l'esséncia de table, que és certament un progrés social conside
rable. Per-6 l'economia cristiana exigeix tot aix6,
la funció patronal, pot fer remarcar el mérit social
i encara no li abasta. Exigeix l'hegemonia de l'esperit
de l'entitat que amb protecció visible de la Provi
dencia ha donat feina per tres quarts de centúria social crista en la vida sencera del treball i de tots els
a
mils obrers, mantenint mils f amílies. Desmentint que hi partic.pen. A aquesta hegemonia de l'esperit
el sofisma de la lluita de classes, la unitat d'interés •crista en la fábrica, el senyor Solé, educat en idees
agombola patró i obrers en una aspiració comú : la católico-socials s'hi havia donat amb perseverança
vida de l'empresa, la prosperitat, la llarga durada. admirable, lant més si es té en compte els mitjans
—

—

•

C

A

T

ALU

S

O

CI

A

865

L

ref ractaris que el liberalisme ha deixat com a rastre pervisió deis afers temporals que li estaven encoma
en tants llocs ! Comença per formar-se el cor sensi
nats perdurá fins a l'últim extrem unida a la super
ble al sof riment del pobre en l'excellent escala de visió deis afers espirituals propis. Conscient de la
les Conferéncies de Sant Vicents de Paül. Fou un mort próxima, s'hi prepará perfectament, i en l'excés
deis primers interessats en l'obra deis Exercicis per de la seva serena previsió, disposá qui havia de vet
a
obrers, secundant les primitives campanyes del llar-lo quan f os difunt.
Digueu al N. de la sec
P. Puig a Sant Martí de Provensals, de les quals ció de máquines tals, que faci venir els quatre exer
ha brollat el fecundíssim moviment posterior. Fo
citants últims. Ja sé que molts de la fábrica s'oferi
menta, tant com fi fou possible, l'assiténcia entre el ran per a vetllar el meu cos. Peró jo més m'estimo
personal de la fábrica als exercicis tancats, i era pre
que siguin aquests minyons que han fet exercicis dar
sent a la festa de germanor quan un obrer deis seus
rerament..Ells tindran la deguda reveréncia i m'enco
sortia del recés. Procura l'anada a Roma d'un grup manaran a Déu.
de joves treballadors de la mateixa casa en ocasió del
Morí al bell migdia del seu sant, i és lícit, en el
tercer centenari de Sant Lluís Gonçaga, i la seva
seu cas, veure en aquesta significativa coincidéncia
mort, tan piadosa, ha estat segellada per un acte de una mostra de predilecció divina. Molts eren els amics
simpatia als obrers exercitants com explicaré de se que remarcaven aquest senyal com si Déu Nostre Se
guida. No cal dir que les obres socials de recent crea nyor volgués reservar-li en aquella festa l'honor su
ció a "La Espana Industrial" (casa-bressol, menja
prem de les f elicitacions celestials. Solidaritat viva
dor obrer, dispensan i médic i servei médico-quirúrgic
i edificant de la técnica, el carácter, la pietat reli
grattüt per als obrers), iniciativa patronal, trobaren giosa i l'esperit social, lligant-ho amb la més exqui
en ell un executor rápid i
entusiasta.
sida delicadesa personal, don Manuel Solé i Clariana
Entenent, oi més, que el patronat aquesta fun deixa en la terra una enyorança incurable, peró
ció social que no está pas reservada solament als creiem que s'ha guanyat
amb mérits acumulats l'única
amas
ha d'estendre's fora deis murs de l'empresa, recompensa digna del recte treballador : la glória i la
aporta a distintes obres en, favor del treballador el pau sempiternes. Per ajudar al pes de les seves vir
seu esforç, ajuda i comprensió
activa. Fou propulsor tuts, subveniu-hi, lectors, amb oració humil i sincera.
entusiasta del Patronat de Cultura Obrera de Sans
Que ehl ens hi esperi, també, a la ciutat celestial.
i Escola d'Aprenents de Sant Josep, la benemérita
Se'ns hi ha emportat un bon tros del cor nostre, i
institució creada per En Santorna i dirigida pel Pare amb tants trossos que allá dalt ja hi tenim, un hom
Crexell. Coopera també a les tasques del Centre i
comença a sentir-se ja més ciutadá de l'altre món
Ateneu de Nostra Senyora de Montserrat i Sant que no pas d'aquesta terra
de prova i d'exercici.
Francesc Xavier, d'Hostaf ranchs, procurant i f acili
tant l'assisténcia deis joves obrers que depenien de
la seva jurisdicció, a les classes nocturnes. La Con
gregació mare d'aquestes obres, de la Immaculada,
i de la Purificació i Sant Francesc de Borja, comp
tava a don Manuel Solé i Clariana en el seu consell.
Estem preparant el
En aquesta Congregació esplaiá la seva vida de
pietat. Tant l'estimava, que abans de morir, en el seu
Ilit d'agonía, clarivident sempre i previsor, dicta amb
tota calma les disposicions darreres i s'ocupa de la
—
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própia esquela mortuória, manant que hi figu
a títol indispensable el de congregant, dei
xánt, amb delicadesa, a l'apreciaeió del seu superior

que sortirá

seva

rés

EXTAORDINARI

com

l'ostentació deis títols

que revelaven la

seva

el dia 22 de gener

funció i

jerarquia dins l'empresa. La seva escrupolositat era
proporcionada a l'exigent finor de la seva conscién
cia, i, tret característic de la dignitat cristiana de la
seva llar era la cura i control que posava en espec
tacles i lectures per a eh l i els seus fills.
Era l'home que pensa en tot, fins en els mínim,
detalls, posseint aquel] espet!it minuciós i provident
que pot coexistir ádhuc amb les grans volades del
pensament i que és proverbial lloar en un Claude
Bernard, en un Pasteur. Morí quan feia balanç. La
malaltia s'infiltra sornaguera, i retingut a casa, i des
prés del Ilit estant, ordenava, calculava, dictava les
detallades disposicions própies de la seva responsa
bilitat d'enginyer en cap de la fábrica. La seva su

t
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Va finir la Dictadura (amb aquell goig amb qué
tots els esperits selectes i no obsessionats n'esperaven
la desf eta) i altre cop els motllos normals varen co
mençar a ressuscitar dins el país.
Entre aquests, la llibertat d'associació va créixer
rápidament i esponerosa, amb milers de plançons,
d'aquells plançons que havia volgut collsegar per sem
pre més l'obra dictatorial... I les societats obreres
(o dites obreres) retornaren a la fe.na d'organit
zar-se.

Els motllos, peró, no variaren. Per a variar hala
ría calgut que la Dictadura s'hagués preocupat de la
seva successió, cosa que no va fer
constituint aix6
el seu més gran pecat
i hagués deixat nous mot
llos on buidar el dret d'associació i tots els altres
drets constitucionals.
Els motllo era el mateix ; i la substancia s'hi va
vessar de la mateixa manera i amb el mateix llevat,
i el resultat f ou també el mateix : unes societats ano
menades obreres, dirigides per gent no obrera, d'his
tória ben coneguda, i de les quals els obrers autén
tics i veritables, en la seva gran majoria, restaren
exclosos o admesos solament als efectes dé pagar
quotes i obeir les ordres que amb carácter brutal
ment coactiu els podien venir deis seus dirigents.
Teníem altra vegada plantejats tots els problemes
de policia d'associacions, sense que el pas del Di
—

—

rectori,

durant set anys,

n'hagués

resolt ni

un

so

larnent !

II
I com que la lógica fa que de les mateixes pre
misses derivin les mateixes conseqüéncies, d'aquí
que d'aquelles organitzacions, la vida de les quals
no va saber encarrilar la situació política excepcio
nal anterior, en derivessin idéntiques conseqüencies
també.
Aviat es deixaren sentir aquestes conseqüéncies.
Vagues a desdir ; sense cap motiu o amb motius
illusoris ; moviments d'obrers sense cap f onament ;
i darrerament, l'exercici de l'arma més f orta, cruel,
ineficaç sempre, de la vaga general.
A Barcelona tinguérem una vaga general sense
cap causa ni fonament. A Valencia la tingueren de
la mateixa manera ; a Cadis, igualment... I si ha
guéssiu demanat als dirigents del moviment la cau
sa o motiu de la vaga, fins a quan havia de durar,
quins camins podia seguir, etc., no us ho haurien
sabut contestar. Qui parlava del reconeixement deis
sindicats únics ; qui ho referia a altres peticions
concretes ; qui no s'amagava de dir que les vagues
obeien al desig de l'anorreament de tota organitza
ció obrera que no f os l'organització dels sindicats
únics, en nom de la llibertat d'associació, segura
ment !

El cert, peró, és que tot aix6 conduia a quelcom
que no tardá en presentar-se : la vaga revolucioná
ria. Tots la recordem amb pena, tant pel movi
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sempre
si

mateíx,

com

per la concomitancia de certs

elements, completament ofuscats, amb eh.
El moviment porta com a conseqüencia

uns afu
sellaments ; unes temptatives de rebellió ; i uns quants
amagaments de capitosos polítics que han deixat
en aquel moviment una gran part del seu prestigi
i de la seva posició política.
I una darrera conseqüencia : clausura de tota me
na de
socictats dites obreres, afiliades o concomi
tants amb els sindicats únics, arreu de la terra ca
talana... i a f ora de la mateixa.
L'estat actual és, doncs, aquest : societats obreres
tancades, polítics caiguts per sempre més i una
gran massa d'opinió que ha obert uns ulls com unes
taronges en donar-se compte de certs procediments
empresos amb bona fe, peró amb una manca d'ins
tint social de conservació veritablement inexplica
ble i esverador.

III
Ara bé ; les societats obreres són tancades. Per:),
fins a quan ?
No ho sa.bem i el Govern tampoc ho deu saber.
Peró si aixó no se sap, sí que caldria stber com
i en quines condicions podran obrir-se novament
aquelles societats.
Es tracta del sindicat únic, la ideologia del qual
prou bé coneixem tots com a revolucionaria d'ac
ció. Els seus actes suara els han denunciat com a
societats revolucionáries, filies del credo anarco-sin
dicalista i en oposició absoluta amb la societat ac
tual i amb totes les seve's més profundes bases. Si
és així, ? com poden anomenar-se obreres aquestes
associacions ? Qué en tenen d'obreres ? La seva fina
litat i el seu objectiu, són obrers o revolucionaris ?
Creiem que aixó no pot admetre dubte de cap mena.
I davant d'aquest problema, ?el Govern n'auto
ritzara novament el f uncionament sense cap con
trapes, sense cap garantia que eviti el que ara ha
esdevingut? ? S'obriran de nou aquests sindicats
únics, la ideologia deis quals és absolutament revo
lucionaria i els actes dels quals ho són majorment ?
Precisament en nom de la llibertat d'associació
cal que aquestes societats siguin ben controlades.
El que es fa en elles no és pas practicar aquella lli
bertat d'associació, sine, coaccionar constantment els

obrers, plantejar

vagues perqué no siguin recone
gudes altres associacions (també aixó en nom de la
llibertat d'associació ?), cobrar quotes i no mostrar
els comptes a ningú : en un mot, constituir-se en
societat essencialment anti-social, sense cap respec

a les altres societats i sense cap respecte als drets
deis seus associats... per força.
Pot invocar-se davant d'aquest cas la llibertat
d'associació ?

te

IV

Tenim,

peró,

molta por que les

d'aquí uns quants
aquelles societats ;
teixa gent

coses

aniran així

:

novament obertes
novament dirigides per la ma
que coacciona i atropella tots els drets ;
mesos

seran
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plantejats constantment conflictes la fina
quals és solament la de pertorbar l'ordre

novarnent

litat deis
social.

Qué en sortirá més tard d'aixó? Altra tempta
tiva de revolució?
Déu ha fet els pobles guaribles. Peró a condició
que tinguin seny, i per aixó els ha infós l'instint
de conservació.
El tindrem
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Potser sí ; peró tingui's en comptc que per auto
ritzar novament aquelles societats, que d'obreres no
més en tenen el nom, cal variar el motllo de la nos
tra vella Ilei d'associacions i el motllo del seu com
pliment per part de tots.
Precisament en nom de la llibertat d'associació
i perqué aquesta llibetrat esdevingui quelcom d'ef ec
tiu i real!
GASTON GERARD

nosaltres?
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Any memorable 1931

Nonfserrat
El reverendíssim Pare Abat del Monestir de Mont
serrat, i junt amb eh l el gloriosíssim Monestir, tan
catalá, tan nostre, han dirigit una magnífica invita
ció al poble catalá per tal que s'associi entusiástica
ment, peró amb un entusiasme tot actiu, a les Festes
Jubilars del present any de 1931, en qué es complei
xen nou cents anys de la fundació del Monestir pel
gran Abat Oliva (any 1031) i, a més, el cinquante ani
versari de la proclamació pontificia del Patronatge de
la Verge de Montserrat sobre Catalunya celebrat amb
gran pompa l'any inoblidable de 1881.
En la invitació s'aprofita l'avinentesa per a recor
dar el XVI Centenari Mariá de la Definició dogmá
tica, en el celebérrim Concili d'Ef és, de la divina
Maternitat de Maria, festa de primer ordre en tots
els Santuaris de la Santíssima Verge, i, per tant, i
com en cap altre, en el Santuari de Montserrat.
Dif ícilment no es donará mai més un any com
aquest de 1931 per a Montserrat i per a Catalunya.
No cal insistir sobre la magnitud extraordinária
de tals esdeveniments marians per excitar al poble
catalá a la seva digna commemoració.
Tot Catalunya se sentirá pregonament montserra
tina (com verament ho és), durant tot aquest any de
f esta, i no dubtem gens que aquest Jubilen mara
de l'any 1931 tindrá una repercussió histórica que
el f ará origen, en diades evocatives, d'altres gran
diosos Jubileus marians.
Tan íntima és la compenetració de Catalunya amb
Montserrat, que ja des d'ara podem dir que tant com
el seu estimadíssim Monestir montserratí, és Cata
lunya la que estará de festa durant tot el present
any de les Jubilacions montserratines.
Montserrat és la nostra casa pairal.

Aquí té

sa

Casa

pairal Catalunya.

cantava el poeta ínspirat en les f estes del Patronatge
montserratí i amb el poeta tot el poble catalá.

I

a

Catalunya,

quan les

cases

pairals

estan de fes

major, com ara Montserrat, tots els fills s'hi acu
llen, i s'hi engresquen, i omplen d'amors i d'alegries
ta

la

casa

pairal.

I aixó mateix passará al Monestir de Montserrat
durant aquest Any Jubilar que hem començat ara.
Les grans festes jubilars montserratines s'inau
guraran oficialment per la Mare de Déu d'abril i
continuaran en les solernnials f estivitats de la Mare
de Déu de setembre amb assistencia de tot l'Epis
copat catalá i reprcsentants de tots els poblats de

Catalunya.
Entre les dues solemnitats es celebrará. el CM ani
versari de la fundació del Monestir, una de les evo
cacions que més ha de commoure el cor deis bons
catalans, i una de les efemérides cabdals de la pairal
história.

Quatre són els homenatges que tindran lloc a
Montserrat aqucst Any Jubilar de grácia
A l'Abat Oliva, Patriarca espiritual de la Catalu
nya vella, fundador del Monestir.
Al Bisbe Torras i Bages, Patriarca espiritual de
la Catalunya nova, que a Montserrat f ou consagrat
Bisbe.
A Mossén Jacint Verdaguer, trobador de la Santa

Muntanya.
Al mestre Nicolau, cantor de la Verge i els es
colans.
Veritat, oh lectors de CATALIJNYA SOCIAL, que ja
com en una mar de niel a la sola lectura
us sentiu
d'aqueixes noves de l'Any Jubilar montserratí ? Ma
jara videbis1
1 que la Verge Moreneta deis nostres amors ens
doni a tots un f eliç any 1931 i mitjans per a obse
quiar-la com per tantíssims títols es mereix Ella!
A. Z.

-
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El matrimont í la familia
PZII.

És imminent la publicació d'una Encíclica so
bre el matrimoni. El Sant Pare recordara a aquells
que l'han oblidada la doctrina de l'Església sobre
el sagrament del matrimoni. Els sectaris s'entes
ten a fer creure als ignorants en matéria religiosa.
que és possible la separació de Vhome i de la dona
des prés d'haver estat units amb el vincle del ma
trimoni. En tots els paisos on predominen els
enemics del catolicisme és combatuda la familia
cristiana. A Rússia diuen que és pro pi deis bur
yesos estimar els fills. Entre aquests i els pares
no hi ha cap nexe ni cap vincle.
Els governants s'adonen que en tots els pobles
on hi ha establert el divorci la familia es troba en
un estat de descomposició. Unicament l'amor cris
tia pot sostenir-la i apuntalar-la. Si el matrimoni
no és altra cosa que un contracte entre l'home i
la dona, no podem exigir que romanguin tota la
vida units, perqué aquell que fa un contracte pot
desfer-lo. A Rússia la dona pot separar-se quan
vulgui del marit sense donar-li cap explicació.
•A Franca el divorci fa grans estralls. Basta un
petit motiu perqué sigui concedida la separació,
quedant novament lliure l'home i la dona que es
taven units amb el vincle del matrimoni.
Un diari de Madrid, pro pietat d'un home de
negocis que ha aconseguit acumular grans rique
ses, propaga amb un entusiasme digne de millor
causa les
doctrines comunistes. Recen tment ha
publicat un article combatent la familia. L'ar
ticulista deia, entre altres coses, que calia aconse
guir Vemancipació de la dona. Quedsevol creuria
que els marits avenlats tenen el costum d'apallis
sar la dona. En les llars cristianes la dona esta
completament emancipada, perqué no hi ha se
nyors ni esclaus, sinó Vespas i !'esposa que han
santificat !'amor atnb el sagrament del matrimo
ni. Els que esguardem la humanitat a través del
cristianisme i tenim una concepció cristiana de la
unió lliure i espontania de l'home i la 'dona, no
sabem que volen dir els avencats quan demanen
que la dona sigui lliure com l'home.
L'esposa cristiana no és una esclava, sinó la
companya de l'home.
És de doldre que de les planes estant deis dia
ris d'esquerra es combati sisternaticament la ins
titució natural de la familia. Els esquerrans pre
tenen fer creure als obrers que seran més lliures
si tren quen els lligams del matrimoni i es des fan
de !'esposa i deis fills.
La familia és obra de Déu. Adam fou conver
tit en cap d'una familia. Diu el Génesi que Déit
failona de la terra tot animal del camp i tot ocell
del cei, pera Adam no va trobar ajut a ehl avinent.
Llavors Déu va crear la dona i l'emmena davant
Adam. Des d'aquell moment la dona fou la com
panya de l'home.
Afirmen els enemics de la familia que aquesta
esclavitza els fills. Dissortats els infants que no
han conegut l'escalf d'una mare. L'escola té la
ntissió de formar intel.lectualment els nois, pera

J. CIVERA

I SORMANI

són els pares els que plasmen llur esperit. Sant
Joan Crisastom diu que no són l'escola, ni l'art, ni
la filosofía, els que formen l'infant, sinó la fa.
mília.
Ciceró anomena la familia "Principium urbis",
el principi de la ciutat, perqué la societat no és
altra cosa que un conjunt de famílies.
?Per qué no existeix cap poble exactament
igual? Perqué existeix una gran varietat de fa
mílies, i els costums d'aquestes són els que donen
personalitat als pobles.
La familia és !'origen de la prosperitat deis

pobles. L'economista anglés Malthus

digué

va

sofrir

un

fer minvar la
densitat de població per aconseguir en tots els
pobles l'equilibri econamic.
greu error quan

que calia

Hoppenot, en el "Petit catechisme du maria
ge", demostra que la crisi económica no es den
a l'excés de població, sinó precisament a la man
ca de• consumidors. La petita Bélgica, que té una

densitat enorme de població, abans de la guerra
de gran benestar.
Els homes que han abandonat la dedo católica,
o no volen penetrar-hi, perqué no comprenen la
•randesa de les seves doctrines, combaten la fa
milia per aconseguir el capgirament de la societat.
Aquesta és la causa que motivava !'actitud d'al
guns filbsofs francesos del segle XVIII. En el
món, pera, tot passa. Cauen les doctrines que no
tenen cap consistkncia. Les teories d'Hobbes i de
Rousseau, avui estan completament desprestigia.
des.
Els adversaris del cristianisme, que són els
enemics de la familia, no volen renunciar a !'a
mor; i com que no accepten el sagrament del ma
trimoni, pretenen que les lleis civils legalitzin les
unions iliegals. El matrimoni civil és un contu
berni. Diu Sant Ambras que el matrimoni ha es
tat santificat per Jesucrist i, per tant, si Déu el
santifica, no pot l'home profanar-lo.
El Concili de Trento, per aturar les campanyes
desmoralitzadores que realitzaven a Alentanya els
partidaris de Luter, digué: anatema als que ne
guen que el matrimoni és un sagrament.
L'home i la dona s'uneixen lliurement. És tan
liiure aquest acta que si hi han hagut coaccions
VEsglésia anubla la unió imposada a la forla. El
tnatrimoni és, dones, un contracte entre l'home
la dona, i no existeix una desigualtat 'entre Ves
pas i !'esposa, perqué els dos es complementen.
•Si existeixen matrimonis dissortats, és perquk
s'ha efectuat la unió sense haver-se comprés i es
timat. Diu De Maistre que si els homes es sotme
tessin a un noviciat abans de casar-se, pocs serien
els professos.
Els que van contra la familia i són partidaris
del divorci no han estimat mai. Si estimessin no
serien partidaris ni els interessarien les lleis que
autoritzen la separació de Vespas i !'esposa. Els
que estimen espiritualment no són panidaris de
la separació, sinó de la unió eterna.
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Combatre la familia vol dir

no compendre l'a
sublim de la mare, ni els sacrificis del
pare
ni Vamistat desinteressada deis
germans. Els que
la combaten són uns pobres
vagabunds que es
mor
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consideren separats deis homes, i passen pels ca
mins amb un sac a coll, allunyant-se amb rancú
nia de les llars damunt les quals refulgeix la llum
de l'amor.

Eis reís deis ínfants
PER

No sé trobar

una

festa més apropiada

per als

!pressió

JOSEP MIQUEL

I

MACAYA

d'un dissabte, cap al tard, per allá les set.
quan la afluéncia de gent a les botigues
Diria's que tota ella respira un aire;
és més
té un tret de grandiosa i
cosa d'infáncia. Solament
remarcable. Tanmateix per bé que el
l'anhel que té la miny-onia
goig deis pares comprant el present de reis per
a esperar
aquesta festa, fa pensar que el dia
a
deis
llurs fills sigui tan gran, més ho és
Reis hauria d'ésser arreu del
encara quan
món,
declarat
com
el
dia deis infants. A
avui, de bell matí, quan el sol tardará
l'espera del present que troben l'endemá,
bella estona a sortir, i salten del lit, i mig
al balcó i a la cambra,
vestits.
caldria afegir, oficialment,
obren el baleó i enretiren aquells objectes que es
una cledicatória a ningú
més a posta, de sentit reli
guarden amb ulls de joia. Si
giós, cristiá, devés els nens i nenes,
innocents, encara una plenitud de felicitat, en en els infants 114 ha
no maculats ;
els pares i f amíl' t es
sollats per les llordeses humanes i
l'es
troba cosa semblant. Es una felicitat
perit del món que roben la seva
mancomunada,
innocéncia infantil. familiar, íntima, per tal com de
Ahir matí, en sortir de casa, adés
la fruí:ció deis fills
al tramvia, adés
frueix també a bastament tota la
pel carrer on anava a peu, vaig comptar
familia.
no sé quina
Aquest gran costum d'escriure la !letra als Reis
infinitat d'in fants, que anaven amb llurs mares
Magus, no dura tota la vida. Infants sabem que
a tirar la Iletra deis
Reis a la bústia deis grans esta
a
sis i set anys perderen aquell goig
bliments, on s'han collocat sengles atuells per de
que dóna creure
que
veritablement els reis passen i s'aturen al baleó
positar les Iletres que tants d'infants han
escrit ha i de Ilur carrosa
dies i d'altres llurs pares. En tots
treuen i deixen joguines. Altres
els esguards in
n'hi ha que als deu i dotze,
fantils hi havia un traspuarnent, un
comencen de saber la
de feli
veritat d'aquest bell dia, d'aquest secret
citat, de bonhomia xica, que no sabré efluvi
paternal.
pas d'explicar
Llavors es desfloren les illusions, es perd
vos. Eren molts que
a cada aparador feien
aquell
in
llargues
terés a f er l'any vinent la lletra, i per
marrades i aquells qui tenien cura
ara mai més
d'ells se'n do
no s'arriba a esperar
lien. Peró, tanmateix, és que
l'esguard d'un noi veu alegria d'ara. Solamentel dia d'avui amb la mateixa
tantes de coses a les moltes
la fraternitat pot retornar
que s'esguarden en els
aquella alegria perduda i revenir de bell
nostres aparadors barcelonins!
nou
a la
in fáncia.
I que en demanen, de presents, els
nens ! Es de
El fet material de saber la veritat de les
dies que ja diuen qué els duran els
bons
joguines
de
que pervenen al baleó deis
l'Orient ; és de dies que pensen ja de f er-losReis
nostres infants, no és
la !le
tan
dolorós
com
el
f
tra.. N'hi ha que demanen
et espiritual, mil cops
més atta:1:coses inversemblants,
que lleva la innocéncia de
extraordináries, les quals no es comprarien amb les ador,
l'infant. Penseu que
la pérdua del secret de les
fortunes més benestants. Tot amb tot i per bé que
joguines d'avui, hi ha
l'endemá, avui, en el balcó i a la cambra, no hagin rnés dolor a la pérdua de la innocéncia jocunda de
felicitat, davant els malastres i les caigudes de la
trobat aquelles coses que més els abellien
i pidolaren
vida. Per aix6 caldria que la festa deis Reis
a mans besades, de
dies i en la lletra, quedaran ben
de
l'Orient f os la f esta que dugués aparellada a la
contents, quitis de tota recança i desesperació. Tan
vegada dins la innocéncia de la joguina, la
mateix no trobaran cosa que colpeixi
innocéncia
que la
del món. Tant de bo que aquesta
vigilia deis Reis quan el nen i la nena més
innocéncia f os
se'n van al perdurable.
Abans obren el baleó i hi deixen una sabata.
Es pot dir que en aquesta
Epifania del Senyor, 1931.
nit no han dormit, han
sentit moltes de vegades el
rellotge
del menjador,
els autos i tramvies del carrer,
i alguns, més
dues
vegades s'han aixecat per tal de sotjar si el de
present
estimat ja era al baleó.
Aquesta nit passada, a les deu, he sortit de casa,
just per donar un tomb pels carrers més
i
principals de Barcelona. He volgut sotjar céntrics
de prop
els molts pares í familiars
que en havent sopat van
de compres. Veureu tot de
gles paquets, i tot de cavalls,persones que duen sen
Reparació electromeeenfre
d'atantróbflr,
nines i capses de jocs.
per especielletes del
areb utillEdge
modem: preub limilais
En aquestes compres, i en
aquesta sortida de part
Bnith,96 BARCELONA Tfilt1 106E6
de nit, quan la filiada dorm i
espera, hom
41,&
esplai, una alegria paternal i maternal quetrcIa un
cúlpeix
en el bell pregon de
l'ánima. Barcelona dóna la im
nostres

infants,

que la diada d'avui de

l'Epifania.
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Comentdrís
repetits testimoniatges de veneració i cortesanía.
Bolívar es traba providencialment lligat a rdlgid
histbric de la pubertat política deis pobles
de
patriar
període
la
Si fas possible fer antipátic un home
l'Espanya colombiana enlld deis mars,
aconseguirien
les
que
engendrá
mIrits
d'En
Joffre,
ho
calitat i
multiplicades indiscrecions i l'embafadora informa i fou lleial a la seva vocació guerrero-nacionalista
ció' a qué ha donat lloc l'última malaltia del general que va obligar-lo, de vegades, a obrar d'una manera
indesitjable.
frands, tan modest mil insigne.
Es indiscutible que va cometre greus atzagaiades
Talment sembla que la premsa espera amb avidesa
equivocacions, coses de qub eh l noblement
i
moltes
indissimulable que caigui algun peix gros al cave de
i
seva
és la famosa frase de qub "'havia llau
s'acusa,
les noticies per abocar-lo al peribdic i omplir fácil
sobre
les aigües..."
rat
molt
pendre's
sois
la
mo
planes,
sense
tan
ment les seves
Altre avantatge d'aquest Centenari és l'haver-se
lbstia d'arrenglerar bé les naves, suprimint les repe
Se'n fa

un

gra

retre

massa

donat

tides i posant d'acord les que resten.
Ha durat setmanes aquest abús intolerable, que
solament té l'avantatge pels que saben llegir el.s dia
ris d'informació, de passar-ne vía sense a penes cap
De segur que el senzill i rude soldat del Mame
s'hauria mort de fástic si s'hagués vist ell matei%
objecte de tal homenatge.
Altrament les proves que ha dai de cristianitat du•
rant la seva llarga malaltia i l'aconhortadora benedic
ció del Papa, a part d'aquesta pedregada periodística,
han aureolat la figura del nostre quasi compatrici
cm la d'un home verament extra ordinari
Té ben rnerescuda la glbria i el descans, En Joffre.
Preguem per eh!

com

histbria

si

fossin criatures...

Els Reis d'Orient

Aquest
Reis,

és

any s'han mostrat
a

espUndids

els nostres

din, els Reis de Barcelona. Anticiparen

fruir les grandeses i mera
famosa en tot l'Orient tant
ja no hi ha ciutat que li planti

llur vinguda, frisosos de
yenes de la nostra urbs,

Bolívar

com en

La commemoració del Centeruzri de Bolívar ha tiv
gut l'avantatge d'haver restat un santó del calendar

l'Occident,

on

cara.

laic maçanic.
Bolívar era un deis grans santons de l'Europa filia
de la Revolació francesa. Els inteblectuals havien pre
sentat sempre Bolívar com un incrbdul i enemic de
la nostra santa fe. Els primers anys jovenívols de la
seva vida pública tal volta donaren peu per a dir-ho.
Ara, amb motiu del centenari de la seva cristiana
mort, el principal heroi de la independbncia de l'Aml
rica espanyola ha estat estudiat diligentrnint en tots
els aspectes i s'ha posat ben de relleu la seva interes
sant figura histbrica.
Ni tan sois fou Bolívar enemic d'Espanya, contra
els representants de la qual lluitá aferrissadament,
ni molt menys de l'Església Catblica, a la qual va

JA SOU

seva

les seves aficions literáries, com també les
opinions que tenia sobre els defectes i els perüls i
insuficibncies de les democrácies i del seu instrument
polític: les eleccions, durament tractat per eh.
De segur que si Bolívar hagués pogut completar
la seva obra política nacional, altra fóra la turmen
tosa histaria de les repúbliques de VAWrica del Sud,
que després d'un segle encara fuguen a revolucions

esforç.

4.

conbixer caires curiosos de la

a

íntima, i

Els bagatges reials, aquest any, no solament ont
pliren botigues, rnagatzems i mercats, sinó fins i tot
les places, i els carrers, i les grans vies i tot.
Quin devessall de joguines! Quin bé de Déu de
riqueses I
La gent de seny ja es comença a queixar d'aquest

luxe oriental deis nostres Reis, i els modestos pecu
lis de les famílies de la classe rnitjana no abasten a
correspondre degudament a tan ostentases visites.
I com que cada any pren més peu el costum que
els Reis portin presents a la gent gran, a més de la
gent petita, comença a pensar-se si no ha arribat el
pairals
cas de tornar als antics morigerats costums
amics
de
rebre
els
Reis
cristians
bons
que sols tenien
de l'Infant Jesús i de tots els seus amiguets.

ESUBSCRIPTORS
DE

CATALUNYA SOCIAL?
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sant temor de
El desgavell i els retrassos que porta a les redac
cions l'última Ilarga vaga de l'art gráfic, ens va pri
var de
parlar oportunament de l'Exhortació Pasto
ral d'Advent sobre el sant temor de Déu, que publica
el nostre venerable Prelat, plena de zel apostólic, res
plendent de llum celestial i tan adequada als temps
presents, que no ens sabem estar de cridar
sobre ella
l'atenció deis lectors de CATALUNYA SOCIAL, i encara
copiar-ne alguns parágraf s de candent ensenyança
vibrant
"No hay temor de Dios : el orgullo de los unos le
niega basta la existencia en nombre de la ciencia,
el egoísmo de los otros le suprime en
nombre de los
intereses fementidos, de las pasiones bastardas. ? Qué
temor han de tener esos insensatos de un Dios que
no existe ?
Pero no es tarea fácil suprimir a Dios. Los cielos
cantan su gloria ; y, mientras los cielos no se
derrum
ben, mientras los astros giren sobre nuestras cabe
zas

describiendo

sus

magníficos movimientos,

conti

nuarán entonando el himno grandioso de las alaban
zas divinas, y los que tengan oídos, se verán
obliga
dos a escucharlos. Es más fácil fingir un Dios a me
dida de nuestros deseos y caprichos, un Dios bona
chón que nos ama demasiado para enojarse por
nues
tras culpas. Y si, por ventura, se enoja
y pide satis
facciones, ahí tenemos a Cristo Redentor, que satis
fizo por todos los pecados del mundo con satisfacción
superabundante. ? Para qué molestarnos nosotros ?
? Para qué hacer penitencia? ? Para qué temer? Así
discurren muchos por desgracia, así obran por lo me
nos labrándose su perdición
eterna.
Causa verdadero espanto en el alma ver la
inso
lencia con que se desprecia a Dios, se blasfema su
santo nombre y se profanan sus días, su Iglesia y sus
sacramentos. Y no habiendo temor a Dios, tampoco
hay respeto a le autoridad, a la ley, a la moral, a los
derechos de los demás.
Quien no reverencia a la Omnipotencia, a la Ma
jestad y Grandeza Infinita, ?cómo ha de acatar a la
Majestad de la tierra, limitada y siempre débil?
Quien se burla de Dios y hace risa lo mismo de

41111~~d~~~~4.4~1~1~~
OBRA

INTERESSANTISSIMA

de

Jesús

Infant

pel

P. lgnasi Casanovas, S. J.
Foment de Pietat
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Déu

sus premios eternos que de sus cárceles eternas, ? qué
aprecio hará del hombre, ni qué temor tendrá a sus
sanciones, a sus cárceles por lóbregas que sean, cuan
do siempre queda la esperanza de limar las rejas de
la prisión y recobrar la libertad ?

No debemos extranar lo que estamos viendo por
doloroso y horrible que sea ; porque donde no hay te
mor de Dios, allí está el reino del
pecado (Beda), allí
la perdición del alma, la disolución de vida, la abun
dancia de pecados (S. Bernardo). Así como el temor
de Dios es principio de la sabiduría, así también la
falta de temor de Dios es el principio de la locura,
la fuente del desorden y del libertinaje, la causa de
la ruina de los pueblos.

V
......

a Dios, y dadle honor, porque viene
la hora
Juicio (Apoc. 14, 7). Temed a Dios, hijos muy
amados ; trabajad con temor y temblor en la obra de

Temed

de

su

vuestra salvación (Philip. II, 12). Los
que sois pa
dres de familia educad a vuestros hijos en ese santo
temor desde la primera ninez, inspiradles un grande
horror al pecado ; sólo así los haréis buenos para vos
otros y para Dios.
Temed a Dios, autoridades de la tierra: vuestra
más sagrada obligación es velar para que los
dere
chos de Dios sobre los pueblos sean respetados y los
deberes de los pueblos para con Dios sean cumplidos,

sin lo cual no lograréis la paz de los espíritus,
ni
la armonía social, ni la obediencia a las
leyes, ni la
sumisión y respeto que os són debidos. Grabad
en
vuestras almas y meditad con
frecuencia una frase,
que para vosotros y también para Nós, escribió
el

Páginas Sagradas (Sap. VI, 6):
potestad sobre otros, serán
juzgados
rigor." Judicium durissimum
his qui praesunt fiel.
Temed a Dios también vosotras, almas piadosas,
dedo de Dios

"Aquellos

en

las

que ejercen
con extremo

que deseáis adelantar en el camino de la perfección.
Bien está que prefiráis las vías fáciles y gozosas
del amor ; pero no es lícito desembarazaros del santo

temor, como de un huésped enojoso. El temor y el
deben andar siempre juntos, porque se comple
tan mutuamente : el temor sin amor degenera en mie
do y desesperación ; el amor sin temor en vano sen
timentalismo y presunción ; el temor pone el funda
mento del edificio espiritual, el amor lo levanta y
corona ; el temor nos introduce en la ruta de la per
fección; el amor nos acompana y nos lleva al Cielo,
mansión del amor. Mientras vivimos, tendremos por
qué temer, por santos que seamos, que también pue
den caer los cedros del Líbano."
Hem subratllat per la seva cabdal importancia al
guns parágrafs, peró la veritat és que tota la Pas
toral mereix ésser escrita amb lletres d'or.
amor

L'ánima de Santa Teresa
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Oficina románica
(Secció de Ilengua
CONSULTES
Per quina raó s'escriu ara Penedés
Cons. 48.
per comptes de Panades, que és el nom oficial d'a
questa comarca catalana ?
C. S.
Resp. 1.— Panadés, a més de nom geográfic, és
deis
nom de familia, com passa en la gran majoria
noms de casa.
noms propis de lloc que també són
Aixó sol ja ens diu que hi ha una relació íntima entre
la reforma de l'ortografia d'uns i altres. Les mateixes
Normes Ortográfiques, publicades en 1913, establint
textualment que "no afecten als noms propis geográ
fics... ni als cognonis", ho reconeixen.
D'altra banda les raons que donárem en la consul
tradicionals i dialec
ta 33, per respectar les grafies
igualment
pels noms geo
cognoms,
valen
tals en els
—

—

repetir-les aquí. Consignarem, només,
la varietat de grafies pot tenir també utilitat

gráfics

i

no

práctica

en

com

cal

els

noms

de 113c : Vilobí

(poble

de la

Selva) Vi/oví (poble del Panades); Banyeras (poble
del Panadés), &rayeres (poble del partit judicial
cl'Alcoy), etc.

crivi ja no tenia noció de l'origen del nom. Aixt¦
confirma que són reconstruccions arbitráries les for
mes
del baix-llatí posteriors PENITENSIS i PINNA
TENSIS.

La forma penedés o penetés pot baixar f onetica
d'un PENITMO, a la manera que cabes devalla
de CAPI1 IO. Ens ha fet pensar en aquesta possible
explicació la paraula PENrrinum, en bretó penn.„
que registra el Du Cange. En les actes ms. de
S. Golué s'hi llegeig: "St. Goluennus elegit sibi
locum juxta littus... aptissimum contemplationi di
ánae, aedificavitque ibi domunculam quadrangulailL
in
tormam oratorii, quae lingua Britonum Peniti
dicitur, hoc est, penitentiae vel praenitensis domus...
Sanctus igitur Goluennus intra septa Penititii sui se
inclusit." I en les actes ms. de St. Goéznoveu.
"B. Goéznoveus... aedificavit oratorium in qu,odana
quattuor
nemore juxta rivulum quendam in loco...
civitate
Ocismorun
distante,
quod
millibus passuum a
c-atorium hodíe dicitur Penititium S. Goézuovei."
Així penedés fóra una casa de penitent o peniten
cia. Peró Du Cauge no senyala la data d'aquests
documents, i així PENITITIUM podria ésser també una
reconstrucció d'escrivá sobre el bretó peniti. Si Pz
Nrrmo fou de verítat una paraula del llatí vulgar
corrent al temps de formar-se les llengues romá
niques, segurament haurá donat altres derivats en
dif erents indrets del món llatí. Apuntem nomes
aquesta coincidencia, que demana un estudi mes
extens, abans d'ésser propasada com una etimologia
ment

una esmena en els
dliem que f óra una grafia castellana del
nom, 'peró mirant d'esquivar els inconvenients ju
rídics. Igual cal •dir pels noms geográfics, i l'esme
l'Ajuntament respectiu propasar-la al
na tocaria a
perqué
la passés oficialment al cens i a les
Govern,
1
llistes de correus. Mentrestant en les publicacions
adreces
les
prudencia
en
escrits particulars, i amb
segura.
de les cartes, f óra convenient d'esmenar la grafia es
trafeta.
Mentres duri aquesta inseguritat sobre l'etimolo
2.
Peró aquest no és el cas de Panades. En els gia de Panades, prescindint i tot de les altres raons,
escrits i documents catalans del segle xiv trobem mes prudent és respectar la forma oficial, que és
ja Palmas, al costat de Penedés i Penades. Aix6 també tradicional del segle xtv ençá. I res ha de
diu que aleshores ja pronunciaven aquesta pa
ens
valdre la prioritat de la forma Penetese dels docú
raula com ara, fent f osques les dues primeres vo
ments llatins del segle x.
czls, que així tant podien respondre a upa a com a
4. ?On aniríem a parar, si haguéssim d'adap
tendencia predominant en el se
una e escrites. La
grafies deis noms propis actuals a les pri
gle xv i següents a representar per a la vocal fosca tar les formes
que trobem registrades en els docu
l'etimologia,
meres
mitja entre a i e, quan era ignorada
aquí
uns exemples de les reformes a
és
l'oficial
tuents
?
Vet
Panadés,
que
féu prevaldre la forma
d'aquest principi : Vinarás
dialectal
menaria
l'aplicació
grafia
qué
una
resum,
Panadés
és
d'ara. En
consta
de la carta-pobla de
Binalarbs,
com
Figueras, Gls tornaria
com Casas, Casanovas, Farré, Tarré,
fundació
(Borrás,
Historia
de
Vinarós, p. 44) : Li
cal
castellanisme,
i
que
la
nyolas, etc., sense cap tara de
ltet fóra Lilied, com consta d'un document de io86
respectar tant o Inés que aquestes altres.
(Baronies de Pinás, I, p. 40); Vilanant es faria Vi,
3. En confirmació d'aquesta resposta podem afe
estem
a
tan
la Abundant, com consta d'un document de 966 (Mar
gir que sobre l'etimologia de Panadés
Hispánica 886); Vilobi o Vi/oví així mateix fo
les f osques ara, després que se n'ha parlat i escrit ca
(Monsalvatge XVIII
ren Vila Albí, docurnent de 882
tant, com al segle xtv.
nom de casa Vilalbí, i fins Lley
p.
26),
com
hi
ha
el
rebutjava
la
de
PE
En Balan i (Oríg. pp. 44-45)
tornaria a ésser Lérida, com es troba en els do
NnENSIS (> penedés) i s'agafava a PINNATENSIS da
literaris més antics. Els noms pro
(> penadés). Fet i fet les formes que cita són lla cuments i textos perdut el significat ideológi9, evolu
fo
ja
han
tenen
valor
pis,
que
tinitzacions deis escrives, que no
totes les llengües i cal
nética, perqué com és sabut cada escriva Ilatinitzava cionen molt més de pressa enprimitiva,
sine) en la ac
la
forma
grafiar-los,
no
en
el nom a la seva manera. La forma més interessant,
encara que més allunyada de l'etimologia, res
l'any
918
pe
tual,
per estudiar-ne l'etimologia, és la de
pectant les grafies corrents, dialectals i tot, mentres
netese, que per estar f eta sense pretensions llati
no consti
d'una corrupció o contaminació estran
aquell
gera.
que
en
nitzadores, f ora de la e final, demostra
El Secretani de Redacció de l'O. R.
temps ja deien penedés o penetés, i que el qui l'es

L'única raó sólida d'intentar
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El principal fet hebdomadari és la publicació deis
pressupostos de l'actual exercici. Són una copia un
xic reformada deis pressupostos passats, pero força

interessant.
Deis actuals, el ministre de Finances n'ha
donat

extracte que no pot ésser pas més autoritzat.
Les despeses es calculen en pessetes
3.690.000000
i els ingressos en
3.753.000.000, la qual
un

cosa repre

superávit inicial de 63 milions de pessetes.
S'aconsegueix aquest superávit inicial malgrat que
les despeses augmenten en 53
milions de pessetes,
deis quals 38 milions i mig són per
a minores de sous
i reforma a les plantilles
de funcionaris civils i mi
litars. Els restants 15 milions
serviran per a l'adap
tació
senta

un

definitiva deis crédits procedents del
pressupost
extraordinari anterior.
Les despeses es divideixen :
Deute públic, 890 milions de pessetes.

Despeses

civils : 1.739 milions.

Despeses de seg-uretat, inclós l'Exércit, Marina,
Guardia Civil, Carrabiners i Cos de Seguretat, 1.06r
milions.
La qual

*

constitueix una proporció molt
tatjosa comparada amb l'exercici
anterior.

*

*

cosa

avan

principal augment de despeses civils
es troba
a Instrucció
Pública, com a conseqüéncia de la mi
llora als funcionaris i l'augment de
mil mestres i mil
El

mestresses per

a escoles
nacionals.
El pressupost d'ingressos no
sofreix cap modifi
cació. Es calcula que el nou segell
de correus de cinc
céntims produirá un ingrés d'onze
milions de pes

setes.

S'han

que tots els órgans d'opinió i els organismes econó
mies comencessin a estudiar i planejar les bases deis
indicats pressupostos par tint de la força contributiva
nacional.
En confeccionar-los ara només parlen el govern i
els polítics. Ja és hora que parli el país contribuent.
Altrament, s'ha cornentat bastant el discurs d'En
Bugallal. Aquest gallee ha parlat l'últim, peró ho ha
fet fort. La seva ven sembla una veu d'ultratomba.
Cánovas, en el seu lloc, ho hauria fet d'una manera
semblant. Peró aixó no vol pas dir que Bugallal pu
gui ombrejar a En Cánovas. Bugallal ha f et oposi
cions peremptóries al poder. Hom no li donaria pas
la nota d'aprobado.
Es diu que s'estan fent treballs per a conjuminar
un Ministeri Nacional que porti a
terme les eleccions
lleialment i després quedi a mercé de les Cambres
constitifdes.
Aquella dita catalana tan assenyada : no toqueu
peces, ve aquí com l'anell al dit.

adoptat diverses disposicions pressupostáries
régim definitiu de ferrocarrils i Con

per .establir el

federacions

Hidráuliques.

Els pressupostos van precedits d'un
plicatiu, la qual cosa no era costum preánbul ex
en les prórro
gues de pressupostos, peró
que aquesta vegada s'ha
cregut necessari fer, sense
perjudici de portar l'as
sumpte a les Corts, a les quals
haurá de sotmetre's
l'estructuració deis futurs pressupostos i ajustar-los
a les
necessitats del país i en el sentit de modificar
la tributació en forma que
carregui als qui millor
puguin suportar-la.
El pressupost de l'exercici que
ara acaba, se salda
ami) un superávit de 40 milions
de pessetes que es
destinen a ref ornar l'equilibri de Tresoreria.
Tot aix6 que ha declarat oportunament
el senyor
Wais és fins a cert punt satisfactori
; peró el minis
tre de Finances
s'oblida d'un aspecte interessantís
sim preliminar deis
pressupostos : la poténcia contri
butiva del país, que pot ben dir-se está
exhaurida.
Els contribuents ja no podem
amb la eárrega.
En confeccionar-se els
pressupostos definitius (els
de l'any 1932), batira de
pensar-se seriosament en la
rebaixa de les cárregues públiques.
Ja fóra temps

Les festivitats nadalenques i la fi i cap d'any, es•
presten a la campanya que sol fer-se sempre
en pro
de la pan amb tal avinentesa. La nota que
més ha
sobresortit, com cada any, es la del Pare Sant
Pius XI. En 'la seva acostumada Allocució al Col
legi cardenalici, els desigs de pau i l'aversió "a7 la
guerra tingueren per part del Papa paraules de su
prema importancia i crepitant expressivitat.
Condem
ná enérgicament el nacionalisme
"egoista i dur" i
qualificá de "monstruosament homicida i suicida"
l'Estat que pretengui provocar un nou
conflicte bél
lic. I com si aixó encara no fos prou, invoca
contra
el culpable de la guerra la terrible pregária
de l'Es
criptura : "Senyor, destruiu les gents que vulguin la
guerra!" Dita Allocució -és de les més sensacionals
que s'han pronunciat en semblants ocasions pels
Pon
tífexs Romans, i no cal dir si ha estat i és
encara
comentadíssima.
També els caps de Govern s'han distingit en
tan
solemne oportunitat pacifista per a fer
protestes de
pan. Als Estats Units s'han allegat alguns
f ets po
lítics per a fer veure les ánsies de pan i a la
Gran
Bretanya se l'ha proclarnat amb entusiasme.
Peró a Alemanya els vots oficials per la pau han
estat amarats de f el pels efectes anihiladors de la
Guerra Gran, les conseqiiéncies de la qual per a les
nacions vençudes perduren sense cap alleujament
sensible, predisposant-les a una nova guerra. Ja ho
hem dit-cent vegades i ho repetirem cent vegades més
si cal : El Tractat de Pau de Versalles és el Tractat
de Guerra del món sencer.
Així es c:esprén del fons pacifista de tots
els dis
cursos a qué ens ref erim.
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La Junta Diocesana d'Acció Católica aprová un
projecte de creació d'un organisme diocesá promotor
del Bon Cinema, que ha estat elevat al senyor Bisbe
per a la seva aprovació.
A més, ha sollicitat de Radio Barcelona la inclu
sió en els scus programes dominicals d'alguns actes
de carácter instructiu religiós, tal com fan altres es

d'impulsar l'obra

Es fan molts elogis
gura., el dia de Sant Eloi,
cola-taller de les Arts del
Benéfic. Es tracta d'obres
any resulta un exit obrer

de l'Exposició que inau
Patró deis serrallers, l'Es
Metall que sosté el Crup
fetes per aprenents. Cada
aquesta Exposició, per la
qual mereixen expressives felicitacions el Grup, l'Es
cola i els jovenets autors de les obres exposades,
força interessants totes elles, i, algunes, notables.
La prórroga del R. D. sobre lloguers ha tran
quillitzat un immens sector social, peró no respon a
principis d'estricta justícia. Es un cas de salus populi
—

que hauria de procurar-se fer innec'essari.

A Madrid ha ocorregut

un

cas

A

L

réixer com una secta furiosament anticatólica i d'em
penta tan formidable com brutal. Ensopegá amb la
Pedra...
En els Estats Units es té per esbrinat que la
crisi bancaria que assola el món financier, es deu
en bona part a la insidiosa propaganda sovietica con
tra el créela bancari que es fa des de Moscú amb
mitjans de tota mena. Es natural.
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Per Sant Ramon de

de

sabotatge

Penyafori

Donatius rebuts

—

—

OCI

—

Espanya

tacions nacionals i estrangeres.
També s'ocupa de la necessitat
de les joventuts católiques.

Y

De F. M Y

25 ptes.

Grandíssimes merces. Esta assegurada

peró

la

festa,

amb

les almoines fins ara rebu
des
la renovació de l'anyada de les llánties eléc
triques, ni la de l'oli que es deurá renovar aviat. Es
dernana, dones, un esforç més als devots en general,
segurs de qué el Sant Patró els pagará amb abun
dor la pia caritat.
no

encara

—

—

ve

fumisteria que el senyor
Doménec Hernández Rodríguez té installat al carrer
de Valverde, han aparegut destroçades totes les ma
rament odiós. En el local de

quines.
El propietari del taller no sospita qui pugui ésser
l'autor del salvatge atemptat, fet que, a més d'oca
sionar una pérdua de 35.000 pessetes, deixa en atur
forçós tots els operaris que en dit taller treballen.
El Banc d'Espanya ha muntat en el seu si un

COMPREU
el volum I de

—

Centre d'Estudis financiers que está cridat a un fruc
tuós esdevenidor. Hi haurá, a més de la ciéncia, l'ex

periencia.
Thl dia 4 de setembre de 1930,
Vich, sota la presidéncia del

es va

constituir

a

senyor Bisbe, el
tribunal per al Procés de la Causa de Beatificació
i Canonització de l'Illm. P. Strauch. Actualment es
treballa amb molta activitat en la confecció de l'es
rnentat Procés. Els PP. Franciscans de Catalunya

han empres aquesta Causa confiats en la Providén
cia divina i la voluntat generosa del fidels admira
dors i devots del Bisbe mártir, particularment deis
sacerdots de les Diócesis catalanes que tan inte
essats han de sentir-se per la glorificació del qui
fou gran Prelat i valerós mártir de la fe.
Els qui vulguin contribuir a la subscripció que
s'ha obert per a subvenir les despeses del Procés,
poden enviar l'import a l'Administració de CATA
LUNYA SOCIAL, Duran i Bas, II, Barcelona.

Estranger
ianquis demanen la modificació de

Es confirma la

Ku-Klux-Klan,

pitgines

en

total de text

15.000 anides

290

rápida davallada del ex-famós

que tants mals de cap doná

en

apa

gravats

És un inventan i del tresor de la lienlua
catalana parlada i escrita, antiga i mo
derna, amb la correspondéncia castellana,
etimologia i pronúncia fivurada de les
paraules, autoritats d'escriptors clás,ics i
moderns, sinónims i folklore abundant.
Comprén les paraules a arquivolta.
-

PREU DE VENDA

Enquadernat elegantment ornb llom de pell
Al cc mptat
A terminis de 10 ptes. mensuals

Demaneu-lo

Els estudiants
la llei seca.
—
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Editorial

40 ptes.
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Máquina
cana de primer rengle
Molt més perfecta i

.11

sólida

que

Serra.
comunitats

Famoses máquines
de calcular.
Les millors del món.

Per a demostracions, al
Representant Exclusiu:

-L.

Les

cap altra

"TIM" i
"UNITA S "

Carrer Casp, núm. 4.

--

religioses, collegis

-

Teléfon 19861.

subscriptors d'aquesta Revista, gaudiran

i

-

Barcelona

d'un descompte especial.
ww~4.4venl.4%%4.~1

FON1ENT DE P1ETAT
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Biblioteca
deis Exercicis Espirituals
de Sant Ignasi de Loyola

CALLIZO

pel

P. Ignasi

Casanovas, S.

RUDA UNIITIISITAT, 29
J.

BARCELONA

Autor Text
Direetori
Comentad
Explanació
—

—

—

Ja ha sortit
el volum

Sant

primer d'aquesta Biblioteca

Ignasi

autor deis

de

Loyola

Exercicis Espirituals

Llibre de 422 págines amb

una

fototípia

del vertader retrat del Sant.
Preu: 3 Ptes.
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TORPEDO
LA

MÉS

Passeig
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MODERNA MAQUINA D'ESCRIURE
de 0.!ácia, 42

Teléfon 15345
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l'Angel,
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Apartat 782

CI

COTS

totes les bones

COMPI21

PUM

XAROP

Acommui

1

Convé també tenir

en

A

Quan la pluja flagella les finestres i la caigu
da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debem permé
tre,li qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excellent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratories, que son les més castiga,
des durant l'estació d'hivern.

Pies. 5'00 el fiase

VACILI

Senyoretes

O

38

Peritatge, Professorat mercantil i Batxillerat

Cavalleza, Senyorea, joyo.

Fartnácie$,

NO

U

Teléfono 18953-75303

len

Comerc : ldiomes

L

Avinguda

Académia
Fundada

A

compte que la

POMALA PUIG

completa l'acció del XAROP, perqué la
fórmula conté els productes volátils de

seva

més

eficácia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
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