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Acostem la justicia als pobres
Ha tomencat ja l'anunciada revolució de la jus
ticia, segons frase deis ho.mes actuals del Govern.
Les Ponéncies nomenades a l'efecte, treballen amb

delit;

i él Ministre, per altra part, ha pres alguna
mida de carácter interí, qué ha de considerar-se
encertada i que ha estat rebuda amb general aplau
(limen& Qué en sortira de tot aquest moviment?
No ho sabem; pera sí que podem dir que o s'acon
seguirá quelcom de seriós i transcendent, o mai
más no cal pensar en una reforma de
tanta im
Portancia, que comporta l'atac a tants interessos
creats.
Nosaltres, pera, hez» d'aixecar
veu
Pergué les reformes es portin a cap laen nostra
un extrem
concret de l'administració de justicia: el que ter
qui acostar lá justicia als
pobres.
i.as que avui els pobres no la traben la justicia? No, no la traben. Els camins de
la mateixa
sán
tan

llargs complicats; són

tants i tants els

re

quisits que exigeix l'arribar al santuari mateix de
la justicia, que
els pobres han de quedar-se en el

llindar

sense

ens

atrevir-se

a

entrar-hi. 1 consti que

referirn als pobres de bona fe; perqué els al
tres, els qui preciSament manta vegada fan servir
la Pobresa
judicialment declarada d'arnta de com
bat i
en

ocasions de
deis

mitja

chantage, 110 entren
pobres. Aquests són
lles humilshonrats,.. els petits propietaris; els ho
de despatx i oficina; els petits indus
trials; els comerciants
modestos rots aquests, que
Poques vegades tenen la
facilitat de tractament le
gal de pobresa, han
de restar portes enfora del tenz
Ple de la jtisticia;
i quan es decideixen a entrar-hi,
ha déssser a
costa de sacrificis imponderables, que
els deixen
És ce.rt aixafats com una greu
que quelcom s'ha fet en aquest sentit
Pels quz suara
porten el pando' del governament
de l'Estat. I
així, els obrers han trobat fa, en de
terminats
tot més asPectes, una justicia més rápida i sobre
en els Tribunals Industrials,
Comités econarnica,
Paritaris, etc. Pera, i els tiltres? 1 el
Petit
eh

la

categorja

el,s obrers

de

nostres

i Pindustyjal modest, i el
ciant propietari,
de

botigueta,

ion la troben la

Pida, s'egura, barata?

comer

justicia

ra

Cal pensar, per tant, en proporcionar-los-la.
Determinats serveis socials un Estat ha de ga
rantir-los antb una facilitat extraordinaria pe.r
a tothom. I si cap servei no hi ha que más rapi
darnent

degui

acostar-se al poble i lliurar-lo al
tota mena de facilitats, aquest és la

poble anzb

justicia.

justicia é.s el fonament de l'Esta& I
es manté tense justicia. Quant mi
llor organitzada estigui aquestcz, guantes més fati
La

cap poble

no

litats es donin als ciutadans per acostar-4i, tant
más guanyara el poblé en satisfacció del zPiure,
en interés de conservar un Estat els serveis fona
mentals del Tual li resulten apropiats al viure seu
i a les seves necessitats. Res no hi ha con:, la in
justicia per a sublevar els pobles.
Pera és ciar que per l'acostament de la justicia
al poble són moltes i transcendetztals les reformes
que en la mateixa cal introduir. La primera d'elles
és que la justicia sigui pagada pér l'Estat. .Preci
sament avui que l'Estat tot ho tutela, en tot entra,
?quina logica tindria el comentar per fer pagar
als ciutadans la justicia? Si l'Estat entra en tot
ro que no li és fonamental, lCOM pot deixar de
facilitar justicia a tots, paguin o no paguin? I
suposa la supressió del paper segellat, la su
pressió del cobrament per aranzel, etc. I tan sols

aquest punt, iquants problemes no tanect respecte
de la forma en qué avui existeixen les coses que

cal reformar?
Per?, tinguem confianca en la tasca que porten
a cap les Ponénties nomenades. És de suposar que
en elles s'enclou el bo i millor dels elements técnics
en aqluestes matéries, i podem esperar tranquiRa
ment la seva labor. Ara, que cal que la refornus
cerqui tres principis que entenem fonamentals:
primer, gratuitat absoluta de la justicia; segon,
procediments senzills i rdpids; tercer„seguretat
i técnica en el ntoment decisiu, que és el de la Sen
téncia, mitjançant la tria de yutges ben indepen
dents, ben técnics, ben pagats.
I pel que valgui, quedi aquí aquest prec *asiré,
que hém fórmulat a manca de temes más interés
sants per tractar aquí. I no perqué aTuests no
certameht...!
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pacíficament... Encara no li defineixo ben bé
la silueta. Ja és més a prop. El dia és ciar i calorós.
Tot ehl va amarat de sol. Li veig Huir un llibre a la
rná.... No hi caic encara. El tinc massa lluny de temps
i d'espai i, com que sóc vell, cm falla la memória i
la vista.
Ara! ara! Mira-te'l ! Qui ho havia de dir I El se
nyor Antonet, el metge que jo havia vist i conegut
i tractat a can Feliu, ben conegut de la casa, perqué
está casat amb una néta de rávia, la més gran de
totes. Va de dret a dret al portal del pati del dar
sis
rera amb una arrencada de trot fort. Es el seu
tema : sempre entra trotant als patis de les cases i
els patatraps de les potes del cavall serveixen d'avís i
tothom endevina qui hi ha. El Sr. Antonet !
Muntat en el seu cavall el senyor metge jo no diré
que sigui una silueta heroica com la de Sant Jordi
o la de Napoleó, o la d'Atila o la del Caupolican
araucá. Té les carnes curtes que poc u servirien si
les hagués de clavar al ventre del cavall. Els seus
peus no van guarnits d'esperons. La béstia que mun
ta no té pas mala hetxura de cavall ; és, peró, obei
dient com un anyell. La color dels pantalons f orga
beguda pel sol. Una mica panxudet, no pas per obe
sitat : s'ho porta el passar tantes hores a cavall. No
fa cap alta prominéncia damunt la sella, peró hi esta
assegut d'una certa manera i amb una mena d'elas
ticitat com si ell i el cavall f ossin una mateixa pega.
Posat el cavall al mig del pati de can Feliu, aque
lla pega es partirá en dos trossos, el genet baixará i
talment semblará una pega desmuntada del seu lloc
natural. Si tot just sap caminar ! I amb unes carnes
totes tortes com si encara estés cavalcant darnunt el
vent que passa per entremig. No paseu ánsia del ca
vall. Ell sap bé qué ha de f er. Se'n va de dret a dret
de
a l'argolla que hi ha sota el porxo i no parará
pernejar per avisar que ell és allá, fins que hi anirá
un mosso o una minyona a anusar les regnes a l'ar
golla per pura fórmula.
Reparareu que els gossos que passejaven la mandra
pchs patis se li acosten ami) les orelles planes i els ulls
dolgos per si li semblés bé d'amanyagar-los. Després
aniran a llepar el morro del cavall del qual tots són
bons amics. L'ávia, asseguda al canapé, ha sentit l'en
trada del metge : si té la vista obscurida, se li ha anat
afinant l'orella i amb veu esf orgada, peró un bon tros
rogallosa, del seu seient estant crida : "Mercé, Mercé.
hi ha l'Antonet !" No perqué a l'Antonet se li hagi
d'ensenyar el camí, que bé prou que el sap de petit,
de quan anava a jugar a can Feliu amb els fills de la
casa
de la seva edat, Ilavors que quan algú u pre
guntava qué volia ésser, ell responia amb tota segu
retat : "metge com el pare i l'avi, per a servir a Dal
i a vós". El que l'ávia volia era que fos rebut amb
tot honor com calia per la seva carrera i per l'amis
gronxa

L'arribada
Aclucat d'ulls, no pas nerviosament, sinó deixades
les parpelles com dues cortines espesses dannt
les finestretes deis ulls, el cor remollit i amb les fibres
a punt de vibrar a tota impressió i la fantasia tota
ella illuminada románticament amb una mena de Ilum
blava, medito i m'entusiasmo amb una imatge sublim
representada per aqueixes paraules de Chesterton en
L'home perdurable: "George Wyndham va dir-me
havia vist volar per primer cop
en certa ocasió que
un deis primers aeroplans que es fabricaren, i diu
que f ou un espectacle ben meravellós, per() no tan
meravellós com un cavan que es deixa cavalcar per
un home. Algú ha dit que un home bell dalt d'un bell
cavall és Vobjecte corporal més noble del món... Será
fácil d'enlairar l'home i el cavall plegats a quelcom
d'heroi i simbólic com la visió de Sant Jordi voltat
de núvols" (1). De primer antuvi el cap se m'omple
d'imatges heroiques que van esborrant-se i substi
tuint-se automáticament sense cap iniciativa nieva.
La que Chesterton ja em dóna f eta : Sant Jordi,
tot nimbat de claror perqué porta la cuirassa de plata
i perqué munta un cavall blanc com la neu i per la
refulgéncia de la seva santedat. La llanga apuntant
invencible la gola vermella d'un drac negre alat i es
garrifós que té la cua arrapada a les potes de dar
rera del cavall... bella imatge per un catalá.
Napoleó passant els Alps a cavall... el tricorni en
sorrat al cap per mor del vent... la má algada per a
f er-se visible de tots cls soldats... el tapaboques vo
leiant a impuls de la tramuntana... la crinera del ca
vall esbarriada i les potes de la béstla arrapades al
rocallís escombrat per la cua... és una visió imposant
Atila, tot ehl acuirassat, muntat en el seu cavall ne
gre, que mai més no deixará créixer l'herba en la*
terra que trepitjá, volant com una allau amb la seva
tropa de bárbars vers les portes de Roma... és una
representació que fa feredat.
Caupolican, fet una pega amb el corser salvatge,
travessant les pampes d'Araucánia, arrapat amb la
iná esquerra a la crinera i brandant amb la dreta el
llag escorredor... aixó m'entusiasma.
Després ve el contracop de les imatges complemen
táries.
Don Quixot, escamarlat damunt el Rocinante, amb
l'elm de Mambrino al cap, caminant per les planú
ries i traspassant les serres de la Manxa, guaitant
entorn seu amb ulls esverats, cercant agravis per re
parar i torts per adregar... No val a riure, que els
crítics em dirien estúpid. Cervantes no va escriure
una sátira sinó una epopeia.
El cavall d'espases del rneu joc de cartes i el ca
vall de cartó que munta el meu nét... Ja hi som ! La
imatgeria ja va pel pedregar. Acluquem f ort els ulls
a veure si podem regenerar la inspiració primitiva.
Déiem de Chesterton, d'un bell home dalt d'un bell
cavall...
Ara cm ve com una son plácida i veig venir de
lluny, no pas corrent sinó al pas, un genet que s'hi
caure

(r)

Versió de M. Manent, introducció.

antiquíssima que la casa professava a la familia
Sayol, que aquest era el cognom de la dinastia de
metges que sortits primer de la Universitat de Cer
malalts
vera i després de la de Barcelona assistien els
de
les
d'aquell poble des de la llunyana data
del segle divuit en qué baixaren al Penedes pro
cedents d'una dinastia pairal de la Conca de Tremp.
JAumt RAVENTÓS
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Del món del treball
El Ministre del Treball va
presidir la constitució
oficial del Comité Paritari de la Indústria Hotelera
de Madrid i aprofitant
l'avinentesa va pronunciar un
discurs del qual jutgem convenient donar aquest
tast

S'han creat aquests organismes que els obrers per
feccionaran. El sistema económic que sustenten les
organitzacions corporatives no són tan dolents com
diuen els seus detractors ; no és perf ecte, pero les
comissions permanents d'associacions tenen en estu
di aquest sistema nou per a les recaptacions per re
gions. De totes maneres, l'actual sistema económic
de l'organització corporativa és molt més a bon preu
que el de la majoria de les nacions europees i el seu
cost no pot produir una pertorbació en Feconomia
in

:

"Es un dia de satisfacció per a la indústria hote
lera veure com estan units patrons i obrers, cosa im
possible abans de l'agremiació corporativa.

Vosaltres

—

continua

—

heu

entes

millor

l'orga

nització corporativa que molts teoritzants. El Comi
té Paritari no és ni pot
ésser, com s'ha dit, la con
sagració del pacte privat, perqué aixó no pot ésser
obra d'un govern social com aquest.
Heu fet l'adaptació a la vostra indústria de les
lleis generals del treball, creant el conveni norma,
que és llei en el vostre gremi, i
ara els contractes
particulars s'emmotllen al conveni norma, qbe és tot
el contrari de la consagració del pacte privat,
del qual
se us acusa.

No és possible burlar les lleis del treball

i per aix6

aconseguim amb l'organització corporativa, en dos
anys, més que abans en un segle de
governs liberals
qui s'inhibien en les lluites del treball fins que arri

baven al carrer.
Abans hi havia patrons bons que donaven als obrers
el
que calia, peró aixó feia més dolorosa la
cia comesa pels altres.

injusti

Crec
afegí
en la necessitat i eficácia deis
sindicats prof essionals com una defensa avançada de
l'organització corporativa. A aquests sindicats heu
d'atendre i tatnbé a la formació d'un esperit apostó
lic que arriben així
a
l'organització corporativa.
Aquest és el concepte integral de l'organització cor
—

Quines pertorbacions ha produit aquesta organit
zació ? No ha provocat
cap vaga ni boicot, al con
trari aquestes manif
estacions de Iluita han disminuit,
no per disposicions
del Govern, sinó perque s'ha sen
tit la seva
necessitat. No s'evitaran totalment com
tarnpoc un govern pot evitar que sorgeixi un motí.
Les comissions mixtes no poden despertar recels
estranys perqué en elles caben totes les organitza
cions de les rnateixes indústries
sense preferencia
a

La

branques particulars.

primera que es creará a Espanya será aquesta
de la indústria
hotelera i la de la Banca, la convoca
toria per a
l'organització de la qual será aviat, i en
aquest nou avenç en

l'organització corporativa

proposetn,

com

guin llurs

diferencies."

Declara que

ens

sempre, que obrers i patrons resol

obrers i patrons han comprés fins ara
de les organitzacions paritáries corporatives
rnillor que molts teoritzants.
Din que fins que el Govern no prengué a arree
seu
l'organització corporativa, la fórmula gremial era
defectuosa i afegeix que s'ha d'actuar amb molt d'in
teres a l'eficácia de
tots els organistnes, perqué no hi
ha res que
més a l'escepticisme que el sistema
d'un estat porti
que of ereix solucions i els organismes
creats per aixe,
siguin ineficaços per a trobar-les.

resperit

Termina afirmant que amb els comités paritaris i
comissions mixtes, tot problema del treball fará in
útils les violéncies, afirmará l'ordre i bona predispo
sició per al treball i contribuirá a la millor esplen
dor de la pátria, que és el que més ens ha d'interessar.
Cal pendre bona nota d'algunes d'aquestes mani
festacions.
Encara segueixen a Austrália les lluites derivades
de l'últirna vaga de la gent de mar.
Al Port Ad&aida s'ha produit una altra collisió
entre els treballadors sindicats, els quals, en nombre
de Soo i amb el concurs de so dones, atacaren els
dockers no sindicats. Hagué d'intervenir-hi un cen
tenar de policies dispersant els revoltosos.

—

porativa.

per

dividual.

La vaga deis miners del Loire, a França, es pot
donar com virtualment acabada. Es torna a repen
dre el treball a totes les mines.
Diuen de Nimes que la vaga de miners segueix
amb tendéncies a augmentar.

estacionária, peró

Els miners en vaga de l'A f rica del Sud decidiren
acceptar les condicions acordades pel govern.
Els Sindicats miners de la Conca del Tarn, Fran.
han dirigit una crida als obrers perqué es de
clarin en vaga. L'ambient no els és pas favorable.
ça,

Els obrers diamanters de Nacuagualant (El Cabo)
amb la vaga si els patrons no accedeixen
les seves pretensions.

amenacen
a

S'ha comentat molt a Madrid la vaga d'una certa
revista de les que es diuen illustrades, per les seves
irregularitats i la facilitat amb qué prescindeix de
tota trava quan la passió furga...
El director de l'Oficina Internacional del Treball,
M. Albert Thomas, el qual es troba actualment a
Xina, ha declarat que en la conferencia que celebrá
amb el ministre del Treball i del Comerç xinés, ha
via exposat al dit ,senyor la necessitat d'adoptar me
sures en el que es refereix a les dones i nois, els
quals actualment treballen en circumstáncies impró
pies de llur condició.
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El Serninari de Girona í les Missions
ressorgiment general

favor de les
inactius
? Si
seminaristes
restar
missions, podem els
missioneres,
han
de
voleiar
senyeres
no
arreu onegen
també, ben obiradores, damunt els seminaris? Si la
joventut católica es mobilitza per a contituir l'avant
guarda de l'exercit missioner, els joves seminaristes
donar un poderós
no ens rnobilitzarem també per a
i constant ajut a l'obra máxima del cristianisme se
gons frase de Benet XV? No vull dir que molts se
minaris no hagin sentit encara l'escalf missioner ; al
contrari, amb gust veiem com rivalitzen molts per
tal de conquerir el més preat llorer per llur seminari,
sinó que així com per obtenir l'estabilitat de les Obres
Pontifícies missioneres hom dirigeix les mirades a
la parróquia, així també per la formació d'apóstols
hom han de buscar la sement en els seminaris.
Tan gran era l'empenta que portava la Federació
Missional de seminaristes en constituir-se en magna
Assemblea celebrada a Madrid el 13 de setembre de
l'any 1923, que segons frase de Polo Benito consti
tuien a Espanya les avantguardes de l'exbrcit conque
ridor. Des d'aquella data, 5.000 seminaristes es rno
bilitzaren, i entre ells els seminaristes de Girona. La
nostra Unió Missional no pot tenir un origen més
humil l'escalf apostólic de quatre seminaristes i les
orientacions dels superiors posaren la semença ; ger
miná, produí i produeix encara saborosos fruits. Si
una glória podem tenir és la de no haver deixat mar
cir una flor en bona hora desclosa. La saba benf ac
tora de la grácia hi traspua encara, i li dóna fecunda
vida. Els cors deis nostres seminaristes s'escalfen...
hi guspireja la flama de l'amor divinal. Cada dia
proselitis
nous entusiasmes, cada dia més esperit de
camins
de
la
nostra
U.
M.
pels
me que ha portat a
l'exit Inés falaguer.
Que l'actuació de la U. M. del Seminari de Giro
na ha estat constant, ho diran els fets que ací mateix
consignaran breument. La base de l'éxit l'hem bus
cada sempre en la f ormació missionera del semina
rista. Uns quants seminaristes apóstols són el foc que
abranda tot el Seminari. L'esperit de santa emulació
cristians.
en coses de zel és natural en tots els bons
Dos o tres seminaristes amarats de zel en cada curs,
mantenen sempre roenta la flama missionera en tot
Davant l'actual

el

a

Seminari.

La formació del seminarista té tres caires : conei
xement i Apostolat de les Missions, oració i coope
ració práctica. Com reix en els tres aspectes la Unió
Missional de Seminaristes de Girona ? Vegem-ho
breument.
a) Biblioteca missional.— Aquesta primera i in
dispensable providencia ens la proporciona la U. M.
de la Clerecia de la diócesi. És completíssima, i el
servei de préstec está a mans de tots els seminaristes.
Més encara : La U. M. de la Clerecia estima tant la
f ormació missionera del seminarista, que en el Cer
tamen que tots els anys organitza la nostra Congre
gació Mariana, ofereix almenys tres premis per al
tres tants temes missionals. És poderós allicient per
qué es consultin les obres de la biblioteca. El Pro
testantisme, tant s'interessa per la f ormació missio
nera deis seus estudiants, que en un setanta cinc per
cent dels seus seminaris del Canadá i Estats Units,

I

A

L

(1)

donen cursets regulars de missionologia. Veus ací
el que nosaltres cobegem, i que per f elicíssima ini
ciativa del Sr. Bisbe de Barceona ja en gaudeixen els
nostres collegues d'aquel] seminari.
1)) Oració.—L'encens de l'oració és constant en
el nostre Seminari. Estimulats per l'edificant exem
ple del seminari de Vitória, instituíem l'any 1925,
el nostre Banc Espiritual de Missions que funciona
sota la direcció del Sr. Director Espiritual del Semi
nari, amb un zelador a cada curs, que reparteix i
recull a finals de mes les paperetes impreses ad hoc,
morti
en les quals consten els actes d'amor, pietat o
seminarista
a la
ofrena
el
ficació, etc., de qué fa
capital
es
li
assigna.
El
d'infidels
que
hom
Missió
piritual desemborsat per aquest Banc a favor de les
Missions és, en l'actualitat, de 440.814 obres bones.
De qué l'oració és l'arma més poderosa per atraure
els cors a Crist, i de quant estimen el missioners les
nostres espirituals ofrenes, vegi's una mostra en aques
tes paraules que ens dirigí el Rey. P. Lluís Bertran,
S. J., de Bombay : Creguin, diu, que el xec que he
rebut d'aqueix Banc Missional, és de més valor que
qualsevulla quantitat de moneda. Les oracions i sacrificis són els que han de salvar aquests 300 mnilions
d'indis".
Ultra els beneficis imponderables que a les Mis
sions i als seminaristes proporciona aquest Banc,
ens proporciona també la correspondIncia directa ami)
els missioners. Fins ara I'hem mantinguda amb eh
Vicaris Apostólics i missioners d'Amoy, Bombay, Ve
rápoli, Abissínia, Les Antilles, Patagónia, Fernando
Poo, Illes Malvines, Nova Núrsia y Drysdale de
l'Austrália.
c) Cooperació practica.— Ressenyar detallada
ment les campanyes que hem portat a cap des de l'any
1924, seria tasca molt llarga ; encara que orientadora.
puix deixaria entreveure tot seguit la plasmació d'u
na obra forjada en la f ornal del sacrifici i abnega
*ció constants. Les més humils obres d'apostolat van
mesclades sempre amb el sacrifici ; peró el sacrifici
forja esperits f orts, esperits de zel sense fronteres,
esperits invencibles... La f ortitud la dona Déu!
La cooperació práctica, l'exercitem nosaltres en les
vacances nadalenques i a l'estiu. Podem cobejar va
cances més aprofitades que les que fins ara gaudeixen
cls seminaristes gironins ? Podem emprar millor el
ternps de vacances, si el gastern propagant arreu aquell
esperit conqueridor que abrusava el Cor de Jesús vo
lent f er de tots els homes un sol ramat sota el guiatge
d'un sol pastor? Certament que no.
Dóna bo de veure el nostre Seminari en apropar
se el temps de les campanyes missioneres. L'escal
fament de cors s'exterioritza. Reunions intimes als
peus del Sagrari ; cartells i fulles plantats ací i allá;
exposició de material, impres sempre en aburmláncia
amb relació al caire de la propaganda ; repartiment
de fulles orientadores, etc., etc. Els entusiasmes dei
xen albirar que la collita será copiosa. L'ardiment de
llurs cors confon la inercia i el pessimisme dels f reds ;
podem ja augurar l'Ixit ; la viciória será nostra. Són
entusiasmes momentanis ? Els f ets ho desmentiran.
La primera campanya no f ou obra de tots. Els
que copsaren l'entusiasme es llançaren a la lluita pri
es

4

CA

T

L

A

mera; t'oren ardits i
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venceren
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obtenint ells sois

A

la popularíssima revista Catalunya Mis
els fruits primers que btenia la U. M.
del nostre Seminari. Aquesta xifra ha augmentat i
avui son ja 1.731 els
subscriptors que grácies als nos
tres humils esforços
llegeixen les gestes heroiques
deis missioners.
a

sinera

La propaganda de la revista ha

mitjançant
riors

ella hem trobat

en

estat un encert ;
les carnpanyes ulte

terreny preparat ; per qué, dones, cessar en
quan hi ha el 'presagi de l'exit ? No estranyi,
dones, el lector, si en circumstáncies tan favorables
la

el

lluita,

ens

llançarem

a

campanya que més d'un creia

una

excessivament atrevida. L'objectiu, no obstant, no
podia ésser més falaguer i
atractívol per als semina
ristes. Es tractava d'un ajut als nostres germans, els

serninaristes indígenes volíem obtenir
menys una beca perpetua, equivalent
setes.

Detallar

tot el

procés d'aquesta

a ells al
6.000 pes

per
a

campanya, que po

O
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dem qualificar de providencial ; exposar els
de la premsa i explicar el miracle que feren

una

pensió per un seminarista indígena. El primer i més
difícil pas estava ja donat. Quan aixó es f eia públic
en
solemne vetllada, un seminarista deia a l'altre : si
l'ardidesa d'uns quants ha obtingut aquest exit, que
no
obtindríern tots junts ? En la següent campanya la
propaganda missionera deis seminaristes ja s'estenia
a
cinquanta poblacions. Ja era acció de tots ! 666 subs

cripcions

S

seminaristes, mereixeria

un

judici$
alguns
capítol llarg. Jutgin els

lectors per l'eloqüencia deis fets : 18.000 pessetes, sa
tisfetes totes les despeses de propaganda, que no f o
ren petites per cert. Els que creien difícil l'obtenció
d'una sola Beca perpetua, quedaren sorpresos veient
ne sorgir tres.
No hi ha cap dubte, Déu beneia la
campanya. És que deuen plaure-li moltíssim els es
forços i l'ajut mutu deis seus futurs ministres !
El daurat somni deis seminaristes gironins ha es
devingut una realitat falaguera. Tres seminaristes in
dígenes pregaran perpetuament pel nostre seminari !
Podríem cobejar millor glória ? I no ha pas de mar
cir-se així com així una flor regada quotidianament
per l'oració de sacerdots apóstols ! No ha pas d'enru
nar-se fácilment un edifici de tan sólids fonaments !
Cal que no s'apagui una fornal així encesa en l'amor
de Déu i del proisme ? Les nostres properes cam
panyes ho diran. Lluita i més lluita és el nostre ideal.
Lis llorers de la victória no els volem pas ara ; els
volem per a després... en l'eternitat. O millor dit, els
llorers i les victóries les volem solament per Crist, el
nostre Rei.

Joszp GIRGAS OLIVERAS
(I) Aquest article no es va poder incloure
extraordinari per haver-lo rebut amb retrás.
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el número
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A rentorn del

Espumes

sopar

d'En Sagarra
No hem

pas

llegit

del qual

tota la novella que ha rnotivat
tant

han

parlat els diaris

cata

lanitzants ; tenirn prou ami) la mostra que portar
ranY passat L'Opinió i que motiva els reprovables
en

de la

creences

va

platja de Llafranc. Per

de

en

Girona.

Ilegir

la llista deis que

varen

honor del cavalleresc poeta, se'ns

assistir

a

ocorre pregun
Es que tots aquests senyors es fan solidaris
conceptes abocats en
?
Aquest célebre sopar, ensel capítol
ha produit més sorpre
sa que
indignació, puix certes personalitats que mili
ten
obertament
han estat els en el camp católic i d'altres els quals
iniciadors d'agrupacions de joventut in

tarnos:

trínsecament religioses,

hauria valgut més que s'ha
d'avalar amb la seva presencia o
adhesió una festa en
lagual es glorificava l'entrada
en la
literatura
catalana
de l'obscenitat més crua
fasti gosa.
1 ara qui
sigui confrare, que prengui candela.

abstingut

Blanes.

*

en
se

JOAN BAGUENY
de la redacció de Recull

*

*

A França, l'aplaudida actriu Pini, molt coneguda
el món de l'escena, ha deixat el teatre per a fer

religiosa.
Els que creuen,

el viure bé es troba
el que vertaderament
cerca la pau de l'anima, ha d'anar als claustres, per
assolir-la.
en

el

món,

van

encara, que

equivocats,

l'apat

deis

guessin

joves i

les nostres

religioses, com així també per temperament,
som enemics
de tota mena de violencies ; i així com
la força
bruta mai no se'n portará el nostre bene
plácit, tampoc podem restar callats davant de les
proeacitat's d'una ploma que amb llibertat incompren
sible, tira un grapat de llot damunt la fama de les
filies
En

l'efecte s'han fundat diverses associacions d'homes,
dones que fan esperar resultats esplendents.
Sembla que els nostres germans de Lila han com
prés ben bé que és el que deuen atacar per a triomfar.
a

l'homenatge
incidents

Amb l'expressa autorització del Bisbe de Lila,
França, s'ha fundat una nova croada antimaçónica, 1

car

*

En rebre el Sant Pare el General deis Caputxins,
exalta els merits, el zel i l'activitat d'aquells religio
sos. Actualment té la Ordre 44 províncies i un con
junt de ii.000 religiosos ; el personal dedicat a les
Missions ascendeix a 1.195 i el nombre de católics
a llur dirrec sobrepassa a un milió i mig.
Amb un exércit així hom compren el miracle de
l'expansió del Catolicisme, sobretot tenint en compte
l'abnegació deis seus soldats.
*

*

*

Geiselgastein, Alemanya, s'ha aixe
la primera església dedicada a Crist Rei. El dia
de la inauguració l'Eminentíssim Cardenal de Col.ó
nia pronuncia un conceptuós discurs, dient que aque
lla església constituia una "idea, una pregaria i
un vot".
A la ciutat de

cat

A
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Per qud
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I,

existeixen un aplec d'home3
f er feina en aquest sentit, es
troben mancats d'un organisme central director que
dicti normes clares i precises en aquestes qüestions...
S'ha dit i repet'it només que per espantar els decidits,
que no hi ha res a fer 1 que d'obrers no en tenim 1 etc.
Res Inés lluny de la veritat. Nosaltres podem assegu
rar, almenys a la nostra vila, que disposem d'un
petit nucli o ens segueix un petit nucli i que de poder
que no podem f er com
seguir una altra actuació
directrius
generals en aques
ja hem dit per manca de
Socials ens
les
Setmanes
és
go
que
ta materia, que
no sois mantindríem els qui tenim, sinó
fornirien
que faríem nous adeptes. El que manca només és
energia per envestir aquest problema.
En nom deis companys de la Secció d'Estudis del
nostre "Centre", demanem al qui ho sápiga ens vul
gui donar llum sobre aquest afer, i en portar aquesta
petició a CATALUNYA SOCIAL, ha estat amb el fi que
els católics d'altres viles agullonats pel mateix de
sig, exposin les seves indicacions per veure si entre
tots removem les aigües encalmades del moviment so
cial cristiá. Esperem veure'ns complaguts.

En els "Círcols"

Set

entusiastes disposats

a casa nos ira?

on
a

Creieu que fa pena veure la desorientació que reg
terra en go
na entre els sectors católics de la nostra
que a doctrina social es reíereix 1
Les Encícliques lluminoses de Lleó XIII són co
negudes per una petita selecció. Trobeu individus, en
í
els nostres medis, que professen idees polítiques
amb
la
predomina
socials dignes del temps en que
feudalisme. Sortosament,
seva esplendor máxima el
virada vers les doctri
s'inicia
una
temps
enga
d'un
l'Església, de les quals els
nes donades pels Pares de
católics no havien hagut d'apartar-se mai.
D'aquesta saludable reacció n'ha dut sempre la da
vantera CATALUNYA SOCIAL,. Els fruits ja es comen
els Centres Católics de Catalu
cen a collir. En tots
joves plens d'inquietuds, que
s'apleguen
nya hi ha o
s'interessen vivament pels problemes que planteja la
vida del treball, i en veure com es mouen els nostres
adversaris en ideals, voldrien que en el nostre camp
mitjangant Congressos
es donessin mostres de vida,
de "Centres" on podríem tenir un canvi d'impres
BzNET RIBAS
sions ; peró sobretot amb Setmanes Socials, les quals
serien un estimulant per als homes que es captenen
Blanes.
per qué no
del moviment obrer o social, que és
r4%.trzlhiret,51~r%:.Lrees.t
en
un deis problemes que més joc dóna
dir-ho ?
la vida moderna deis Estats.
Voldríem saber
parletn en nom deis joves de
Blanes
que és go que priva que s'organitzin Set
Uns pintors deis anomenats avantguardistes es
manes Socials.
que no se'ls comprengués bé ;
Des del lloc frontal d'aquest setmanari, hem llegit queixaven l'altre dia
aparentment discretes, que
persones,
que
hi
hagués
sempre que els nostres germans de Franga n'orga
contemplant llurs obres.
s'irritessin
enfutismessin
Pireneu
1
1
d'enllá
del
nitzen "Convé imitar els catelics
avantguardistes.
pintors
sobrera
els
que
s'ha
I
tenen
raó
passades
setmanes
ací
enyorar
les
Ens fan
més
riure.
Val
vien organitzat !" Aquest plany, dit i repetit tantes
vegades, als joves comarcans que no estem en l'in
El bon poble barceloní, que de tat treu partit per
tríngulis del moviment, ens fa pensar, qué sé jo ! en
privar d'organitzar-ne. divertir-se, aprofita els petits incidents a que dóna
una forga estranya que deu
públic, per a fer
hi ara aquí va la pregunta d'ignorants en peu la reglamentació del tránsit
Per qué
badoquejar
a costa deis agents
innocentment
i
formidables
broma
obstacles
tan
hi han
aquesta materia
que plányer la reglamentadors i de les persones reglamentades.
a superar que no tinguem altre remei
L'espectacle, al principi...
nostra dissort? Sigui el que sigui, almenys per aques
veure
migra
en
Peró tal volta ja fóra hora de no fer-ne cas. Ciu
ta joventut de les comarques que es
realit
tadaneja
tan poc aquesta badoqueria...
insuperable
en
impossibilitat
que existeix una
gent, que es parli ciar
zar els projectes de la nostra
Uns forasters discutien al peu deis brolladors de
d'una vegada. Que es diguin els motius pels quals
nostra.
la
Plaga de Catalunya si l'aigua era, o no, de bo de
Setmanes
Socials
a
casa
no es poden celebrar
ja déiern que no estem bo. Alguns la tastaren, i l'escopiren tot seguit. Un
Perque nosaltres creiem
que fins
assabentats de les dificultats que es poden presentar d'ells, que f eia de graciós de la colla, digué
ara,
i
un altre replica sentencio
operant
l'aigua
es
falsifica
renaixement
cristia
que
s'está
que amb el
sament que l'aigua prou era aigua, peró que la f an
arreu, l'organització d'una Setmana Social comptaria
passar i repassar com els comparses de teatre quan
amb un nombre considerable d'assistents. I seria lla
Católics
naixe
fan els soldats. Per fi van convenir tots plegats que
vor d'actuació nova. I en els Centres
sec
l'aigua del seu poble era més bona i més abundant,
seccions
de
segurs
mutus,
rien d'aquest impuls
Treball,
clas
encara que no íes tanta forrolla.
d'obrers,
Borses
de
professionlls
cions
habitualment n'estan man
ses d'oficis, etc., que ara
Al Passeig de Gracia hi ha un eixam de criature
valgui el mot
cats. Es seguiria una política
d'aju
tes
aquests matins de sol esplendid i de freda tem
més
s'ha
poble,
que
és
el
que
viva, de cara al
dar, car és el que está mancat de mitjans. I en canvi peratura.
El sol enganya la vista, peró el vent del Nord en
s'operaria en les nostres cledes, ja que no ens troba
al
ganya
al sol. I fa fred. I els petits, nuets de carnes,
viles,
que
tenint
en
moltes
riem com ara passa
ploren de fred. Pere, les mamás no se n'adonen.
nostre costat un nucli d'obrers joves, no els podem
—Que tindrá el meu fill que avui plora tant
donar o presentar altra cosa que un local amb fun
a una dida
pregunta
una J'elles, f olrada de pells,
fugir
del
costat
cions teatrals. Llavors no haurien de
penjolls.
carregada
de
enormement
grossa
en
les
nostres
d'escalf
que
no
troben
nostre per manca
—Qué vol que tingui? Fred!
entitats.
—

—

—

—

Notes volanderes

—

—

—

—

—

—

—

—
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El cami de la justicia
Els rninaires de Rocabruna cada nit es reunei
a la cantina Allí
es parla apassionadament deis
Problemes del treball. Els més exaltats roposen
solucions extremes per a solucionar els conflictes
socials.
A Rocabruna existía una entitat la missió de
la qual era afavorir
els interessos deis obrers. Els
que estaven davant
Ventitat
s'havien fet el propb
sit d'acoblar tots
els minaires de Rocabruna, perd
llurs intents no varen reeixir. Pretenien solucio
nar els conflictes
plantejats en el món del treball,
organitzant vetllades i funcions teatrals.
Del campanar de l'esglesiola del\poble havien
caigut cinc hores quan va córrer la nova que s'ha
xen

via

esfondrat

una

de les

galeries de les mines. Les

mares i les dones deis minaires es varen llançar
al correr com
unes esperitades. Els vailets corrien

darrera les dones.

Els que

coneixien la nova
cases.
Abans
d'arribar a les mines varen tro bar un grup de mi
naires que confirmaren la trista nova. Els engi
nyers de les mines varen donar ordre
que no dei
xessin penetrar ningú a les mines, per tal que no
dificultessin els treballs de salvament. Un. deis en
ginyers, adreçant-se a les dones, els digué:
—Tingueu serenitat. No sabem
si po
drem o no salvar els minaires que hiencara
ha soterrats.
Una de les dones exclama alçant els unys do
sos;
no

eixien encuriosits al portal de les

Ja.ho dejen els minaires que
d'apun
talar la galeria. La companyia és s'havia
responsable
de
la mort dels
nostres homes. Val tant la vida deis
minaires com la vida deis accionistes.
No us exalten— digné l'enginyer per apai
vagar la indignació de les dones deis minaires.
us Prometo
que es fará
Les dones esclafiren a justicia.
riure sarcásticament i
una d'elles
exclama en un to burleta:
El que taren será empresonar els minaires
que
—

--

exigeixin responsabilitats

Comparegueren
" un

a

la

companyia.

quatre minaires que portaven
baiard el cadáver d'una de les víctimes de

rensulciada.

Les dones
fós. Varen
,

varen fer

"me!" exclama

un

crit

d'esglai. "És el meu

dona, fent un xiscle esgarri
deturar-la
perqué volict llançar-se da
munt el
cadáver.
Després de treballs molt feixucs, es varen tro
bar entre les
i-dos minaires.runes, horriblement deformats, vint
Foren arrenglerats per tal de poder
identificar-los.
Era aquell un espectacle tan pu
nyent i tan
colpidor,
que alguns minaires no po
clien evitar que
una

les

avall.

llAgrimes

els rodolessin

cara

Quan les dones deis
nyades de la mina, es minaires havien estat allu
presentO una dona molt es
gue.ida que anava acompanyada d'un infant
aspecte rnalaltís.
tan aclaparada que no
es
donava compte delEstava
qué
feia.
Caminava antb una
gran

lassitud

i

col« si tin
gués les nines amb els ulls
mortes Passa davant els cadávers
que
estaven arrenglerats a terra, i després d'es

guardar-los digné:

—

No he sabut reconéixer el

meu

home. Si

d'aquests l'hauria reconegut.
L'infant malaltís, obrint desmesuradament

fos

un

els

ulls, laturava damunt els minaires deformats

després d'esguardar-los ,s'allunyava temoregament.
Adreçant-se a la seva mare li digné amb llOgrimes
als ulls:
O. és el pare.? L'heu trobat vós? Qui sap
si encara el trobaran viu entrernig de les runes!
Oh, mare nieva, quina alegría .més gran si pogués
tornar a veure el pare!
Es va repenjar del braç de la mare i, decantant
el cap sobre el seu pit, es va posar a plorar amb un
gran desconsol. La mare no podía plorar perqué
ja no tenia llágrimes. Es trobava en un estat d'in
consciéncia. Obrí els braços i va estrényer forta
ment el seu fill contra el seu pit. Li beses, el front
i li va dir:
Fill meu, no ploris, que farás esberlar el cor
de la teva mare. ?No saps que tic ets l'únic consol
que tinc? Si abans vivía per tu i pel teu pare, ara
no viuré sinó per tu. Hem d'asserenar
l'esperit
per a saber ben bé el qué fem. Déu no ens aban
donará, fill rnen. Si el teu pare et pastava el nostre
pa de cada dia, ara te'l pastaré jo.
El sol s'havia estimbat darrera la muntanya, i
damunt una llenca de cel blau que deixaven veure
,els núvols que el vent havia esquineat, tremolava
un estel. Les empanes de l'esglesiola de Rocabru
na varen plorar. Les seves vibracions sonores
s'estcnien damunt els camps que s'adormien sota
la paRidesa del cel. Les finestres de les cases po
briques deis rninaires esdevenien resplendents. Les
tenebres de la nit començaven de planar damunt
els camins amarats de quietud i de silenci.
Els minaires que feien excavacions varen llan
çar un crit d'esglai. Sota unes pedres trobaren
completantent esclafat el cos d'un minaire. La ter
ra era zopa de sang.
Aquest pobre rninaire és el
pare de l'infant malaltís que el cercava inlítilment
entre la filera deis minaires morts.
Els minaires, en saber que la dona del company
que havien trobat sota les runes esperava el re
sultat de les recerques, no varen voler que el ve,qés
horriblement trossejat i li varen dir que havien
suspés les obres d'excavació perqué temien que
s'esfondrés una altra galeria. Dissimuladament ex
clama un minaire adrelant-se a la pobra dona, que
—

plorava desconsoladarnent:

—El vostre marit és mort, i, per tant, no cal
que ens apressem a treure'l de les runes.
La pobra dona amb el con trossejat s'alIttnyá de
la mina i es va perdre dins les ombres de la nit.
Dalt del cel tremolaven els estas.
A la tarda de l'enclemO va celebrar-se l'enterra
ment de les víctimes. Darrera els firetres hi anava
una llarga corma de minaires i de dones. Molte.ç.
d'aquestes ploraven. Era un espectacle horrible
ment tragic, la llarga filera de vint-i-dues caixes.
Mentre les víctimes 'eren soterrades les empanes

ploraven.

Quan els minaires abandonaren el cementiri va
un gran silenci damunt ,els camins i els xi

planar
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dins de la fosca. De
lluny estant tenien l'aspecte de fantasmes.
L'ozdema, un deis minaires més entenimentats,
va trobar als afores del poble un deis que s'ha
vien posat al davant de l'entitat que no havia Un

prers alts i

rígids s'enfilaven

gid cap eficacia.
El minaire en veure'l li va dir:
?Ens negareu tanibé ara el dret d'anar a la
vaga? Podreu negar que aquesta és justa? ?Po
dem tornar al treball si la companyia no ens dóna
garanties de seguretat? Ah! senyor Bellpuig, si
vós i els que us seguien no haguéssiu tingut una
visió tan esquif ida de la vida del treball, avui el so
cialisme no tindria tanta força.
El senyor Bellpuig va respondre una mica pre
ocupat per les derivacions que podía tenir el con
flicte plantejat a les mines:
Aneu en compte, Joan, a no exacerbar les
—

—

passions.

?Encara voleu que siguem més soferts i resrg
nats? ?No us emociona la mort trágica de vint-i
dos minaires? Defensant sistematicament el capi
tal, no aconseguireu pas solucionar els problemes
socials. Al món no hi haurá pau fins que hi hagi
—

justicia.
us exalteu, Joan.
!Com voleu que parli fredament si encara
porto dintre meu la visió tragica d'ahir a la tarda!
Els minaires estan indignadíssims.
?No creieu, amic Joan, que caldria que ens
—

No

—

poséssim en

contacte amb els minaires per tal d'evi
daltabaix?
?I quina autoritat tenin per a donar con
sells als obrers? Tots sabem que quan funcionava
l'entitat de la qual formáveu part, deixaveu de
banda els interessos deis obrers i defensáveu els
deis accionistes. El que volíeu era !ligar de peus i
mans els minaires, perqué no poguessin defensar
se. Ah! senyor Bellpuig, !que
n'ha fet de mal
aquesta política en el nostre camp social! ?No
creieu que hauria estat millar conéixer les realitats
i enarborar constantment la bandera de la justi
cia? En compte de combatre sistematicament els
nostres adversaris i de considerar ifficites totes
les vindicacions, hauria estat millar haver es
brinat les coses _fustes que demanaven les orga
nitzacions obreres. Hauríem de dir als obrers fins
on podem arribar. Creieu que alçant unes mura
lles ben altes a l'entorn de l'entitat fracassa
da que els obrers no veurien el flamareig de
les banderes que enarboren els adversaris. No
plauen a l'obrer les entitats que pretenen solucio
nar els con flictes socials repartint espardenyes i
calces de vellut entre els seus associats. L'obrer
vol obtenir totes les coses que calen a la vida amb
els guanys obtinguts amb el treball. L'home que
treballa no té cap necessitat de pido lar una almoina.
tar

un

—

Amic, Joan, teniu unes idees molt exaltades.
Aquest és el defecte que us ha fet molt de
mal. Quan un home defensa el poble, el titilen de
revolucionan. Les revolucions, senyor
aquells que reconeixen els drets
no les preparen
legítims del poble, sinó aquells que esgrimeixen
—

!'arma de la injusticia.
No ens entenem.
És natural. Com
—

—

ens

hem d'entendre si

!o

Y
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defenso els interessos deis

meus

i vós

defenseu

els

interessos deis vostres.

?És que no són sagrats els interessos deis
accionistes?
?És que no són també sagrats els interessos
obrers?
?Creieu que un minaire no és altra
deis
cosa que un instrument posat al servei del capi
talisme?
Us podria esmentar documents importantís
sints que us demostrarien que jo defenso la veritat.
S'embla increible que no us adoneu que parlen
en nom d'un egoisrne. ?Per qué heu de compro
metre el presligi i l'autoritat d'aquells que estan
per damunt de totes les vostres mesquineses? Quan
heu de combatre les vindicacions obreres teniu
l'habilitat de retreure textos autoritzats. En canvi
quan seieu a l'entorn d'una taula per a planejar els
negocis els oblideu completament.
Amic, Joan, no discutim »tés. No puc com
pendre que vós sigueu un home creient.
Segurament .són més bons que jo els obrers
que es fan socis de determinades entitats, per acon
seguir que els donin una camisa o unes espardenyes.
A vós, senyor Bellpuig, IlS agraden els obrers de
cartró. Els que es rebeblen contra les injustícies so
cials, són perillosos. El perfecte obrer és aquell que
no protesta mai.
En Joan i el senyor Bellpuig arribaren a les en
vistes del poble. En arribar-hi varen trobar la pia
la ata peída de minaires. Aquests conversaven amb
gran exaltació.
En Joan, adreçant-se al senyor Bellpuig, Ji digné:
?No és sensible que tota aquesta gent estigui
dirigida per elements hostils a la nostra espirituali
tat? ?Per qué un deis nostres no ha de tenir el va
lor de combatre la companyia que moralment és res
ponsable de la mort deis vint-i-dos minaires que han
eátat soterrats, i de defensar ardidament els inte
ressos dels obrers?
El senyor Bellpuig, en sentir la cridória deis ini
naires, es féu fonedís pels carrers humits i estrets
de Rocabruna.
Un deis minaires s'enfila dalt d'un banc de pe
dra i dirigí la paraula als seus companys de treball.
Amb paraules calides féu l'apologia de la revo
lució i digné que els obrers no podien ésser católics
perqué l'Església no estima els obrers i tolera l'ex
—

—

—

plotació.
En Joan, en sentir aquelles acusacions, es va in
dignar de tal manera, que va pujar dalt del banc i
sacsejant ['orador li va dir:
Ës fals qi e l'Església toleri l'explotació. Els
patrons, encara que alguns d'ells siguin católics,
no són l'Església. La veu de l'Església, és la ven
del Papa.
En Joan obliga a callar l'orador irnprovisat,
amb paraules vibrants defensa els drets legítims
del poble, demostrant que l'Església ha combatut
l'explotació i que mai no s'ha oposat a qué trioni
—

fessin

les vindicacions basades

en

la raó i la

justicia. Els católics no defensarem mai la lluita
de classes, peró volem que l'obrer sigui respectat
que ningú no pugui explotar-lo impunement.
Alguns minaires varen aplaudir. En Joan vct
compendre que, deixant de banda els egoismes
parlant amb el cor a la má, encara era possible
formar un nucli de minaires disposat a enarborar

C

la

A

T

A

L'U

Ny

A

S

bandera de l'espiritualitat cristiana. La noblesa

d'En Joan

els minaires i molts el
varen seguir. Visita el director
de les mines i Ii
digué que si volia que els obrers retornessin al tre
ball calia que la companyia concedís una pensió a
les famílies de les víctimes i que fes
immediata
ment obres de seguretat a
les mines. Al cap de
pocs dies, el director comunica a En Joan que la
companyia acceptava les condicions pro posades.
Els minaires varen incorporar-se novament a la
vida feixuga del treball.
va

commoure

O

C
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Un día En Joan trobá al senyor

gué :

65

L

Bellpuig i li di

iCreieu que organitzant vetllades sentimen
repartint espardenyes s'hauria solucionut
aquest conflicte? He triomfat perqué he sabut enar
borar la bandera de la justicia.
tals i

El senyor

Bellpuig

exclama amb

una

mica de

recança:

Potser teniu raó que hem

perdut el tempsl...

J. CIVERA 1 SORMANT
"•-••-••¦¦•••¦-•••••TIP.,,I1,11.,•-••¦¦•-•I

seciarísme d'un escripfor
El senyor Caries Soldevila, de les planes estant de
La Publicitat, en diverses avinenteses ha intentat
do
nar una Ilançada al
prestigi i a l'autoritat del Sant
Pare. Fa pocs dies es preguntava : que passa a Roma?,
donava a entendre que el Papa actua únicament
sota la suggestió de la
diplomacia.
En el número de dimarts darrer, en uns petits
comentaris que posen de manifest el ven í que porta
a dintre
el senyor Soldevila, afirma que Maurras tenia
raó quan digué que la
tiara es convertia al briandis
me, a canvi cl'avantatges d'ordre material. Ve a dir
el senyor Soklevila, que el
Papa ha condemnat l'Ac
ció Francesa
per obtenir determinades concessions
del senyor Briand.
Aquesta insinuació malévola no
és solament una
insídia sinó també una infamia.
El senyor Soldevila creu
el Papa és el cap
d'un partit polític que no té que
altra norma que la po
lítica oportunista. El Sant Pare, senyor Soldevila,
está molt per damunt de
les petites anecdotes po
litigues i no es convertirá mai, en instrument de

ningú.

Un horn es pregunta com és possible que un es
criptor creient pugui collaborar en un periódic da
rnunt les planes del qual es publiquen
articles ten
denciosos arnb el deliberat propósit de fer minvar el
Prestigi del Sant Pare. No comprenem aquest mons
truós contuberni.

Católics,

no caigueu en el parany. De Roma ens
la llum.
L'adhesió infrangible al Sant Pare,
és la f orça
del catolicisme. Roma és l'aglutinant que
converteix en una força compacta, el catolicisme dis
pers i escampat
arreu del rnón. Per damunt de tot

ve

Sigue

Pregunteu al senyor Soldevila, quins elements de
judici té per a
acusar al Sant Pare. Segurament us
dira que ha recollit
els rumors del carrer i que ha
llegit les
que estan: informacions de les agéncies tendencioses
en poder deis
jueus.
No aparfem els
ulls de la Roma immortal. Po
sem-nos a l'entorn del Vicari de Crist.
Comprenem que el senyor Soldevila, traductor de
Voltaire, fereixi el Sant
Pare. El que no compre
riein és que
hi hagi católics tan cecs i tan obcecats
911e segueixin
llegint un diari dirigit per homes creiet
per co vard.ia o per conveniencies políti
deturar la ma innoble deis que
Ileng
intenten
de llot damunt el rostre
augus t del Sant
Pare.

saabren

Una ínierviu ínieressant
La

distingida poetessa cubana Emília Bernal, dona

de talent, en un interviu que ha tingut amb un
dactor de La Ven, ha declarat... Peró val més

piar-li les própies paraules :

re
co

"—Voste és feminista ?
Ii preguntem de sobte.
—No
ens respon la nostra illustre
interlocutora,
sense vacillar
Es a dir
atenua
segons el que
vulguem entendre per feminisme.
—Entenem-ho segons el sentit corrent de la pa
raula.
—Llavors ho repeteixo : no!
—Per que ?
—Perque considero que la dona, mai, absolutament
mai, no ha d'envair el terreny de l'horne. Ara, si per
feminisme entenem posar en totes les accions i en
totes les expressions el máximum de feminitat, Ila
vors sí, sóc feminista."
Després va fer, respecte al Panamericanisme i
l'Hispanoamericanisrne, les següents curioses revela
cions, de les quals cal pendre nota :
"—Digui'ns alguna cosa sobre Panarnericanisme i
Hispanoamericanisme u demanem.
La senyora Emília Bernal respon :
—Cal acarar-se amb la veritat i reconeixer que
l'Hispanoamericanisme és una creació, un bon desig
de la gent intellectual, de l'élite. El poble, la massa,
s'interessa més, molt més, pel Panamericanisme. I
per molt sensible que sigui, és una cosa lógica, El
Panarncricanisme está basat sobre ideals concrets
riquesa, benestar material. Que l'esperit no hi té res
a veure ? Que en trobaríern poques de
persones que,
a la nostra época, es preocupin de l'esperit ! Avui per
avui, tothom procura lligar-se amb el que té diners,
amb aquell que els vessa a mans plenes. Aquesta és
la raó de la preponderancia del Panamericanisme.
Ara, que l'ideal Hispanoamericanisme no és un im
possible. Peró per a realitzar-lo cal canviar de nor
ma. No
n'hi ha prou d'una lirisme pujat de to. 1
el comerç ? I la indústria ? Aquestes són les dues ar
—

—

—

—.

—

mes

que, si per cas, han de fer triomfar

l'Hispano

americanisme per damunt del Panamericanisme."
rzzatrcat

rizalMat
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Per San( Ramon de Penyafort
Dontius rebuts :
De J B
5 ptes.
De F M Y
25
Grans merces i que Sant Ramon de Penyafort els
pagui la caritat.
"
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XXI
La

(1)

terme amb l'estudi exclusiu deis clássics cristians.
Aquests, segons ells, constitueixen models acabats
i perfectes sota tots els aspectes.
Val la pena que examinem amb una mica d'aten
ció aquesta greu qüestió plantejada pels gaumistes.

qüestió plantejada pel "gaumisme" té el seu
en
l'oposició en la qual

aspecte més interessant

colloca l'estudi deis clássics pagans i l'educació cris
Es veritat que l'estudi deis clássics pagans presen
tiana de la joventut. Monsenyor Gaume i els seus
partidaris, als quals s'adherí el ja esmentat abbé ta un positiu perill per la fe i els costums cristians
deis infants i dels joves?
Guillaume, sostenien que l'estudi dels clássics pa
Abans, peró, d'entrar a f ons en l'examen de la
gans no pot tenir altre resultat que el de paganitzar
qüestió,
ens interessa f er dos advertiments d'impor
;
és,
segons
ells,
ma
i descristianitzar la joventut
la
teixa que rosega i corromp fatalment el sentiment tanda cabdal. Primerament, partim del supósit que
els textos dels autors pagans que es posen en mans
cristiá.
Aquesta tesi del "gaumisme", rectament aplica deis joves educands han estat préviament expor
gats amb cura escrupolosa de tots els passatges que
da a l'educació de la joventut hauria de tenir com
atemptin directament contra la fe i la moral cris
conseqüéncia rigorosament lógica l'eliminació abso
tianes. Sant Ignasi en les Constitucions (part 4.a,
luta i radical de l'estudi deis clássics pagans en les
capítol 5, declar. E.) formula aquesta regia: "In
escoles i centres on s'eduquen els joves. Si els clás
sics pagans són realment una perillosa metzina, un libris ethnicis litterarum humaniorum nihil quod ho
nestati repugnat praelegatur". Segonament, supo
aliment intellectual malsá i nociu, no hi cabria en
sem que la institució en la qual és donada l'educació
l'educador cristiá altra actitud que la de declarar
los totalment exclosos de l'ensenyament. Per6 els clássica, és f onamentalment católica. Així doncs,
gaumistes, cauen en aquest punt en la més crassa hem de suposar també que els joves que s'eduquen
contradicció, i amb la més evident inconseqüencia, en aquests establiments tenen cursos de religió se
reconeixen la necessitat de mantenir l'estudi deis riosament organitzats ; que reben de més a més una
clássics pagans en el programa de les Humanitats ; sólida i intensa educació religiosa; que estan sotme
sos a una rigorosa disciplina i a la gelosa vigilan
i declaren que són els primers en admirar les grans
literatures de l'antiguitat classica i que "Homer i cia de mestres i superiors, interessats en inculcar
Virgili, Demóstenes i Ciceró tenen en ells els més en llurs alumnes les normes de la pietat cristiana ;
en una paraula, que
l'ideal d'educació que es per
f ervents admiradors" (2). Segons ells, cal f er es
tudiar als joves, aquests autors, tot i els perills que segueix en aquestes institucions és el de formar ho
llur estudi implica, per dues raons principals. La mes sólidament i profundament cristians.
Ara ens hem de demanar : ? En un ambient com
primera, per tal de mostrar en quin abisme de cor
rupció el món hauria caigut abans de l'adveniment el que acabem de descriure, l'estudi dels clássics pa
de Crist i per tal de f er veure la necessitat de la gans, tal com l'hem exposat, ofereix perills i incon
redempció de l'humá llinatge i l'amor que devem venients de carácter moral i religiós? Creiem sin
cerament que no. Peró els gaumistes són de con
al nostre diví Salvador. La segona, per tal de mos
trar, per mitjá de la comparació, la superioritat de traria opinió. Segons ells, els perills, ádhuc en les
condicions d'aquest ambient, subsisteixen. Llurs ar
la literatura cristiana sobre la literatura pagana.
guments són de diverses menes. Poden ésser reduits,
que
Emperó, hem d'objectar
tots aquests motius
peró, a tres principals : els uns són basats en l'au
no són prou poderosos per exposar als joves al pe
rill positiu de perdre la fe i els costums cristians toritat de l'Església ; els altres són de carácter his
al qual els aboca, segons els gaumistes, l'estudi deis tóric ; i un tercer grup són arguments lógics.
En el curs d'aquests articles ja hem tingut oca
clássics pagans. L'única cosa que els podríem con
sió d'examinar amb certa detenció els arguments ba
cedir com conseqüéncia d'aquells motius és que l'es
sats en les decisions de l'autoritat pontificia i en
tudi deis clássics pagans pot ésser útil i beneficiós
els
f ets histórics, que els católics enemics de l'estu
únicament a homes ja f ets que no estan ja tan
di deis clássics pagans esgrimeixen contra els parti
exposats al perill de deixar-se pervertir.
Aquesta cabuda que donen els gaumigtes a certs daris d'aquest. Hem deixat, així ho creiem, ben de
mostrat que ,ni el criteri deis Doctors de l'Església
autors pagans en l'educació de la joventut no té
i deis Sants Pares sobre aquesta qüestió, ni l'evo
peró,
altra significació,
que la d'una concessió arren
lució de la cultura intellectual dintre del catolicis
cada a la f orça en el curs de la polémica. Llur tesi
pedagógica, basa& en f onaments morals i religiosos. me poden fornir als enemics de l'educació humanis
és que la f ormació i l'educació de la joventut pot ta argunients sólids per def ensar llur posició. Ens
resta, doncs, solament examinar els arguments em
passar-se perf ectament de l'estudi deis classics pa
gans i que pot ésser portada immillorablement a prats pchs gaumistes que recolzen purament en l'e
fecte natural de l'estudi deis clássics pagans, que,
chis, és necessáriment perniciós per l'educa
segons
(1) Una vegada més ens cal advertir que en els punts que
ció cristiana de la joventut. A aquest examen dedi
toquem en aquests darrers articles sobre el present tema
seguim essencialment el criteri i les solucions, que creiem
carem
el següent article, amb el qual clourem la
definitives, que exposa el P. Jules Verest en el seu excellent
serie i donarem per prou escatida la greu qüestió en
La
llibre
question des humanités.
ells plantejada.
(2) Guillaume, Les jésuites et les classiques paiens, pagi
nes 24-27.
MANDE'. DE MONTOLIU
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Prenisa catalica

estadístiques

del 31 desembre de 1920,
a Holanda
2.444.583 católics i 3.658.797
protestants. Cal tenir en compte que entre aquests
protestants hi ha diverses sectes que es barallen mú
tuament. Cada any augmenten considerablement les

Holanda es divideix en un arquebisbat i quatre
bisbats. Uns tres mil sacerdots
formen la clerecia

Parroquial Els clergues seculars són f ormats en els
seminaris diocesans. Les cases religioses augmenten
extraordináriament.
Hi ha 453 caputxins holandesos
i 596
jesuites. Són també molt nombrosos els fran
ciscans i els dominics.
.

A Holanda es publiquen 24 revistes que aparei
dues o tres vegades per setmana, 86 periódics
mensuals, 106 setmanals, 32 diaris i 27 fulles pro
fessionals, órgans d'Associacions. católiques prof es
sionals.
El Moasbode publica una edició a la nit i una al
tra al matí.
La revista illustrada De Katholiche Illmstratie té
un tiratge de més de cent mil exemplars.
Els católics holandesos han comprés la importán
cia que té la premsa, i s'han Ilengat a la lluita fun
dant diaris admirablement escrits i ben inf ormats.
PoiselrnzatrilutTL PlIat
r4111J Plz1.1
xen

conversions.

.

Les vocacions religioses

Comentarís

una

estadística publicada per l'antic rec
tor de la
Universitat de Nimegue, el P. van Ginne
ken, S. j., en el període de 1920 a 1925 hi ha hagut
unes 117
vocacions anuals. Aquestes vocacions són
únicament de clerecia secular.
Les vocacions en
les ordres religioses són molt
nombroses. L'any 1925 hi hagueren
253 vocacions
°
sigui una vocació per cada ioo joves.
Caputxins són els que tenen més vocacions.Els ElsPares
se
gueixen els dominics
després d'ells els jesuites i
els f

ranciscans.

La vida
eucarística

Després de l'any 1911, que els bisbes holandesos
varen
aconsellar a llurs fidels que fessin combregar
els
infants als 7 anys, la vida eucarística ha crescut
"lb una
intensitat
anYs, les comunions verament remarcable. En deu
s'han elevat de io milions a 50!
Les obres
110tn remarca
també un gran aveng en les escocatóliques. Segons les estadístiques de l'any 1926
assisteixen a les escoles católiques 331.164 infants.
Entre les obres
postescolars, cal esmentar els patronats i les
deixen a congregacions marianes. Aquestes aseen
,

tes

750.
La joventut
católica está admirablement organit
zada. Estan
associats uns 137.000 joves. Existeix
tina

Joventut Católica per la formació de joves.
Existeixen
algunes associacions de carácter social
molt
- ;e_s interessants i gran nombre d'escoles populars.
a

donen

ulls deisconferéncies apologétiques per tal d'obrir
que no creuen a la llum de la veritat i de la joves
f e.
1
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sofia i lletres. Hi assisteixen uns 300 estudiants, en
ells 15 sacerdots i 27 religiosos.
Cal també remarcar l'Oficina Central católica de
l'Ensenyament i de l'Educació, de La Haya. Aques
ta oficina sé una institució model que ha cridat l'a
tenció deis estrangers. Publica un Anuari interessan
tíssim. A Holanda existeixen 199 internats cat6lics.

La clerecía i els
fidels

Segons

L

tre

Els calvinistes holandesos han

les

A

f ou solemnement inaugurada a Nime
gue la Universitat Católica. Provisionalment compta
amb tres facultats : de Teologia, de Dret i de Filo

combatut furiosa
ment el catolicisme
i han intentat anorrear-lo. Dei
xem parlar les
estadístiques per a veure si progres
sa o no el
catolicisme en aquelles terres.

Segons

I

Ensenyanient
L'any 1924

Holanda

Es parla molt deis progressos
del catolicisme en
les grans nacions,
i en canvi poca cosa sabem del
que passa en els petits
pobles on els nostres germans
han de lluitar
aferrissadament
contra les escomeses
deis sectaris.

hi havia

OC

Per

a

Crónica Social, de Terrassa

Aquest excellent confrare i amic en la premsa ens
ha f et la mercé de dedicar un article a CATALUNYA
SOCIAL. Agraim l'atenció i el to mesurat de l'edito
rial, encara que sentim en l'ánima que la nostra tas
ca mereixi al diari terrassenc un concepte tan
equi
vocat.

Ens acusa no menys que de desorientadors deis
católics. I tot, per que ? Perqué en les nostres co
lumnes s'ha atacat la sindicació católica, s'ha atacat
cert cinema i s'ha combatut el darrer llibre de Mos
sén Angel Carbonell sobre la compatibilitat del col
lectivisme amb l'ortodóxia católica, pel nostre com
pany Sr. Rucabado.
En primer lloc, cal tenir en compte la nostra po
sició ideológica respecte a tots aquests problemes.
Manta vegada hem dit i repetit que les nostres co
lumnes restaven obertes a la lliure discussió de te
mes semblants, ja que tot el que no ataqui el dogma
la moral ni la disciplina essencial de l'Església, és
perfectament discutible ací. I no hem d'ésser nosal
tres, homes lliures del segle xx, els qui imposern nor
mes arbitráries de limitació.
A més a més, Crónica Social está equivocada, ja
que si en les nostres columnes s'ha combatut el sin
dicalisme católic, s'ha defensat també ; si en les nos
tres columnes ha estat combatut el cinema com es
pectacle i com empresa en certes mans, ha estat iba
da una iniciativa com la de la institució del "Comité
Católic del Cinema", a París, precisament en la nos
tra darrera edició ; i si en les nostres columnes ha
estat combatuda l'obra de Mossén Carbonell, ha es
tat aquesta defensada pel seu propi autor a la sola
petició feta a la direcció de la revista. Els fets, doncs,
deposen contra el nostre collega terrassenc.
Peró encara que no f os així ; a títol de qué ha de
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resultar desorientadora per als católics la nostra tas
ca ? Perqué llença a la lliure discussió un llibre com
el del meritíssim i estimat Mossen Angel, del qual
els propis censors eclesiástics preveuen la discussió
orta ? I si el terna és de lliure discussió, per que no
es pot discutir ? Es que la discussió realment des
orienta mant esperit, pero no desorienta quan aquest
esperit está suficientment preparat, i a aixó hem de
tendir tots. Si així no f os, seríem nosaltres els qui
acusaríem de desorientador el llibre de Mossen Car
bonell, ja que es presenta en oposició amb la tradi
ció católica sobre el concepte de la propietat, espe
cialment des de Lleó XIII ençá. Pero Déu ens guar
di de f er-ho, ja que el nostre esperit és obert i dis
posat a inquirir i discutir tot alió que sigui discuti
ble. O és que el diari que ens alludeix entén que f er
professió de católic és tancar-se a tot corrent intel
lectual ?
Que li consti al collega que si el llibre de Mossen
Carbonell s'ha publicat amb censura eclesiástica, és
amb censura eclesiástica com es publica CATALUNYA
SOCIAL.

Llíbres
L'abella d'or, calendari per a l'any 1929,
aforisnies, contes, Catalunya pintoresca.

folk-lore,

Heus ací un deis calendaris més interessants que
s'han publicat en la nostra llengua. Hom endevina
en fullejar-lo, la má experta d'un notable periodista.
Conté articles molt interessants i gravats f orça
ben fets. En aquest calendar, que honora els obra
dors de mestre Altés, figuren registrats els fets més
culminants esdevinguts l'any darrer.
Es un calendari molt recomanable que haurien
d'adquirir totes les persones de gust refinat.

•

Margarida,
riera.

—

text

i dibuixos de Lola

Anglada

i Sar

Impremta Altés.

La dona catalana ha volgut també incorporar-se
al nostre moviment artístic i literari. Lola Anglada,
es sens dubte, una de les figures de més relleu del

Teologia
mes s'inaugurá, a la Universitat
de Saragossa, una cátedra de Teologia. La iniciati
va del Rector d'aquella Universitat, Dr. Royo i Vi
Ilanova, ha despertat entusiasme en els medis cultu
rals. La Universitat de Saragossa té una tradició
Una Facultat de
Aquest mateix

un f ogar de cultura fortament emmot
llat en l'esperit de la ciutat aragonesa i fins en el
districte universitari. La seva tasca es troba plena
ment compenetrada amb l'ambient cultural de la ter.
ra.
I totes les institucions literáries i científiques
responen perfectament a les iniciatives i als treballs
universitaris. En termes petits pot ben dir-se que la
Universitat aragonesa és una veritable Alma mater
d'aquella cultura. I així, els aragonesos tenen Uni
versitat.
Oidá que poguéssim dir el mateix aquí, a casa
nostra! La Universitat de Barcelona (salvant sem
pre honrosíssimes excepcions, com en tot organisme
múltiple, no ha sabut compenetrar-se amb la nostra
cultura, que és el nostre renaixement. I per aixó, a
part algun camp limitat en les ciéneies experimen
tals, aquí no hi ha Alma Mater perque no hi ha
Universitat propiament dita, sinó un organisme bu
rocrátic, fábrica de títols académics.
Aquí l'exponent de la cultura cal anar-lo a cer
car, sobretot en ciencies morals i jurídiques, molt
lluny de la Universitat. I si no, no semblava cosa
regular que en la darrera modificació de plans d'es
tudis hi hagués a la Universitat una intervenció de
les Societats Economiques per a crear aquí una
Facultat d'Estudis Económics, com arreu del món?
Al revés ; un dia el Foment del Treball Nacional va
crear una Cátedra d'Estudis Económics, i va haver
de donar-la f ora de la Universitat. Un dia "Els Es
tudis Universitaris" van oferir a la nostra Univer
sitat tres Cátedres de llengua, literatura i dret, i no
van ésser acceptades. I així podríem continuar.
La Universitat de Barcelona és un dos hermetic,
tancat en el seu burocratisme, on dif ícilment entra
l'aire del carrer. Perqué aquest, en entrar-hi, f aria
molt de mal a mant esperit enrarit d'aquella casa.
Felicitem la Universitat saragossana, i qu4edem
envejant aquí també una Universitat !
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nostre

món artístic.

Dibuixa

i

escriu amb

una

grácia extraordinária.
"Margarida", és un llibre admirable que va adre
çat als infants. Aquesta mena de literatura sembla
aparentment fácil i, no obstant, és plena de dificul
tats, perque no tothom sap embolcallar-la amb el

i constitueix

•

mantell de la humilitat. Si no sou humils i no us
f eu petits, els infants no us compendran. Cal f ran
quejar les portes del món damunt del somni. Lola
Anglada, ha sabut estendre les ales de la fantasia
ha volat dins la llum blava del somni. No ha es
crit, peró, una obra fantástica i inversemblant, sitió
una obra planera plena de tendreses.
Els dibuixos de Lola Anglada, són verament de
liciosos. Són tan delicats i revelen una ánima tan
exquisida i tan refinada, que forçosament ha (1=•
plaure als infants.
Aquesta mena de llibres fan un gran bé, perque
són altament educadors. Voldríem veure a les mans
dels nostres petits, el llibre exquisit i alliçonador de
Lola Anglada. Es una obra que exhala un perfutn
deliciós de poesia.
No tots els llibres que s'han escrit per als infants
són recornanables. De vegades l'autor, sense donar
se'n cornpte, els fa seguir mals viaranys. 1,01a An
glada, ha deixat de banda el sentimentalisme cursi
i ha escrit una obra plena de serenitat.
Es una obra que está cridada a obtenir un gran
éxit editorial. No es publiquen pas cada dia llibres
tan exquisits com "Margarida", l'obra admirable que
acaba d'ofrenar als nostres infants la notable artis
ta Loia Anglada.
CIVERA
La rescensió que várem fer de les poesies de Ma
en el número darrer, va sortir un poc desfi

ragall

gurada.
hagués plorat el millor deis meus
com si hagués mort etc. On es
llegeix : s'inauguraran altres escoles, s'ha de llegir
s'imposaran altres escoles i finalment on diu : sórl
On diu

amics, ha

: com

si

de dir

:

meravella de vida i de calor, ha de dir : són una
meravella de vida i de color.
una

A

A
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Oficina
CONSULTES
Cons.

Resp.—Es

la conversa ?

en

—
•

per estalviar

P.

cosa

conquistat

Posarern

en

Dista de casos, classificats per mati
significació, sense voler dir que hem aple
gat, ni de molt, totes les formes que són
vives en
cara en la bona parla
catalana :
a) Per acabar la conversa :
Con que ustedes lo palen bien, que en catalá do
lent fem : bueno, adiós eh!; i pitjor encara:
nada,
sos

d'ús

una

i

conservar-s'hi.

Mt;°Irr

vis

13É.- Molt bé;

ens alegrem molt d'haver-lo
tingui un f eliç viatge ; passi-ho bé.
VAJA.
Vaja, es
tignj bona, Vaja, adéu, que m'esperen.
donya Maria, passi-ho bé. Estiguin bons.
Bis, noNcs. Bé, dones, fins una altra hora; es
tigui bonet.
DoNcs. Adéu, dones, passa-ho bé. D'aquí a
doncs, adéu.
Anem, bona nit tinguin i perdoni de
1 en

que

—

—

—

—

s

fado:
VOCATIU.

hi

—

Miguel, fins

Sr.

una

altra

estona;

que

conservi.

BENíssim

diuen

Mallorca,

i BÉ ESTÁ Açó a Vai pendre comiat.
b) Per trencar o desviar la conversa :
13É, 331. Quin món ! Tant que ens escarrassem
per
atresorar i amb un badall se deixa tot.
Bé, bé,
110
Vencaparris.
Déu Ii doni el que li convingui i
Si és
mort,

lencia

a

per acabar la

conversa

-

—

paciencia.

HOME.
Mira que al capdavall de la culata
hi ha un
tornet.
Bé, home, no me la quedaré pas.
BAH, BAH. —Bah,
plega, bé massa que el
trobaries el compte : elbah,
gastat, gastat.
JA Ho Si.
Mira que tens al cap del nas
ja ho sé,
deixa-ho estar.
AJA.
Oh qué hi fa que taqui les tovalles. Les
ta:ques de xocolata
rai, amb aigua i sabó se'n van.
vaja, ves i sortim-ne
aviat, que és tard i vol ploure.
Cal consignar
una altra castellanada corrent en
del parlar: Apa, buenas, no m'ensaronaru catalá s'escauria : apa, bon vent, no
pas, i d'altres maneres més pintoresque s
encara.,
-

—

—

—

ensarrEn

Contesta afirmativa, peró
D°Ncs.

—

No

en

ne
malarnt.
Be, dones,

deixem-ho

xic per força:
no, que les torren
estar.

un

compris,
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romá nka
BL,

ben notadora la popularitat que
la llengua parlada la paraula bue
no, que en la seva mateixa forma porta l'estampa
castellana. Té una infinitat de sentits i aplicacions
sembla que ho pugui dir tot, quan hem de tornar
una contesta. Si,
parlant en castellá, la f eiem servir
com quan
conversem en catalá, els mateixos caste
llans se n'estranyarien, perqué ells no en fan ni de
boa tros un ús tan general.
La solució de dir bé sempre que se'ns
acut el
bueno no és escaient, perqué bé sol s'esmunyeix mas
sa de
pressa i resulta curt per sostenir tota la força
de significació
que li volem donar. Caldrá cercar,
doncs, un substitut que tingui més cos, com ara :
vaja; vaja, dones; bé, doncs ; molt bé; anem ; bé pera;
be si, etc.
s'ha

O

miRÉu.
En fi, si vosté vol li diré que vin
i ja s'ho enraonaran. Bé, mireu, si s'aconsola
de guanyar només per anar f ent la viu viu, bé será
molt que no li trobern alguna cosa.
BÉ, VAJA, DONCS.
Si li dic a son pare, en fará
—

gui,

Quins substituts hi ha

II.—

la paraula bueno

S

-

una

li'n

mica

Bé, vaja, doncs,

massa.

parli.

BÉ, vAJA,
tir, com vol

CORRENT.

Pero si

-

no

no

que em faci entendre ?
trenta cinc...

em

vull pas que
deixa discu

Bé, vaja,

corrent.

l'any
d) Contesta afirmativa de plena conf ormitat :
M'EsTA. BÉ.
Jo pensava que pugéssim carretera
amunt i a la fábrica podríem trencar per anar a
A

—

l'hort. M'esta bé.
Movr BÉ DIU.

Podries arribar-te a l'estanc i
Molt bé diu, será servit.
Com vuLcuis.
Mira que gent que hi va a veure
la processó. Anem-hi també. Com vulguis, anem; se
ran dos badocs més.
PROU, PROU.
Dones ja em podries deixar l'es
copeta. Prou, !‚ron, sempre que vulguis.
Tu mATEix. No et sembla que podríem passar
per la plaga de tornada ? Tu ~tea- dirás.
Sí.
Deixem-ho per demá allá a les 2 de la tar
da, si li está bé. Sí, ehl rai a qualsevol hora pot venir.
TANT SE VAL (Ernpordá).
Comprem-ho ? Tant
se val, és a dir, sí, m'está bé.
e) Per introduir una observació :
Bit, PERÓ.
Me n'haig d'aliar a Terrassa a fer
unes compres. Bé, pera quin cija
tornarás?
O BÉ.
O bé, no ho facis massa vegades aixó.
O BÉ BÉ.
O bé bé, no vinguis massa sovint.
O BÉ, PERÓ.
No m'ho faran pagar pas dues ve
gades. O be', pera et poden moure raons.
B BÉ, PERO, MIRI,
Ves a llevar el noi i després
desfés la xocolata. Bé, mare, pera miri que En Ra
mon diu que no en vol pas de xocolata desf eta.
Bit, sí SENYOR, PER&
Entens ara ? Bé, sí se
nyor, ja són tractes, pera.
f) Per f er una pregunta :
VAJA. Vaja, ara que som aquí, que vols ?
I BÉ.
El seu noi gran me n'ha feta una com un
cove. I bé, que vols que li digui?
BÉ, QUE.
Bé, que és cap deshonra ?
BÉ i QUÉ.
Bé, i qub Ii hem de f er ?
g) Tot contant un fet :
Au, ALA.
Entra el seu pare, me l'agafa i aui! o
ala! (bueno) l'estova ben estovat.
QUÉ JA JA. Arribo al casino i em trobo amb una
colla que ja ja (bueno); ni el més pintat se'n desei
xiria.
JA ET DIC JO. Puja escales amunt, posa la clau
al pany, obre i ja et dic jo que n'hi troba d'enrenou
(i bueno, troba un enrenou de mil dimonis).
h) Altres usos :
AH sí.
Ja portes el mocador. Quin ? Ah sí! el
de seda me l'he deixat.
RA1.
Si hagués estat a Ripollet, rai.
Notem, per acabar, que el corresponent catalá
exacte de bueno que és bo, té un sentit ben diferent.
13o, ja hi som.
Bo, no farem res.
comprar

-

paquet de tabac.

un

—

-

—

—

—

-

—

—

-

-

-

-

-

—

—

-

-

-

—

—
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EL DIARI «EL MATI» DESPERTA
ENTUSIASME A BARCELONA
I A TOTES LES CONTRADES
Heus ací el text integre del

SI

segon manifest

que acaba de posar-se

en

circulaciá:

en el nostre Manifest parlávem d'unes esperances, avui, grat sia a Déu, podern
parlar d'unes realitats. L'oportunitat de la nostra empresa, llavors lógicament
irrebatible, avui té l'aval suprem deis fets. Una empresa poc oportuna no hauria
trobat en l'opinió, ciutadana i forana, la resposta eloqüent que hi ha trobat la
nostra, traduida en milers de subscripcions espontánies, nombroses ofertes d'anuncis,
cartes i visites d'encoratjament, en un mot, l'espectacle de tot un poble creient que
veu a punt d'esdevenir realitat un desig temps ha sentit, pero que la timidesa mantenia
ocult quasi sempre. Avui EL MATI, encara nonat, té una subscripció molt valuosa pel
nombre i encara més pel símptoma, i unes possibilitats de difusió que lleven el carác
ter de quiméric a les ambicions que ahir podien semblar més illusóries.
factors han contribuit a aquest éxit. En primer lloc, la bona disposició
del nostre poble que sent créixer cada dia més l'esperit religiós i la necessitat
de servir-lo amb instruments de tota mena: els actes de propaganda a Barce
lona, Mataró, Palamós, Bagur, Palafrugell, Molins de Rey, Badalona, Valls,
Reus, Gironella, Igualada, Berga, Pobla de Lillet, etc., en els quals les multituds han

vibrat d'entusiasme i han corregut a subscriure's i a convertir-se en estols de propa
gandistes, demostren prou que la nostra llavor cau en terra bona. En segon lloc, l'ajut
generós, espontani, lleialíssim de la premsa d'ací i de Madrid, la qual ha reproduit
el nostre Manifest, ha fet comentaris encoratjadors, i ens ha significat desigs nobi
líssims de reeixida. Ocupa, com no podia ésser altrament, un lloc distingit la premsa
confessional. A tots, el nostre regraciament més fervorós i la ratificació en el triple
lema de caritat, veritat i justícia, que ha de marcar especialment la nostra conducta
envers les altres publicacions.
N darrer esforç per part de tots, i tindrem el nou órgan de difusió d'islees
sanes que tant
desitgem i necessitem. En les poques setmanes que manquen,
nosaltres redoblarem la feina d'organització interna i de propaganda, i els
nostres amics de pertot redoblaran la seva, no menys necessária, per tal que
EL MATí sigui alló que té el dret i el deure d'ésser el nou diari católic.

La data d'aparició no ha estat el día de Cap d'Any, com
del muntatge de maquines, treball llarg i delicat que es

causa

algunes

el nostre desig, a
i que exigí/1'a

fent,

setmanes.
* *

Atk que el

jet

de rebre les

les seves,

com

*

subscripcions per

tasques d'administració i organitsació, els

seguit

era
ve

també els blocs de butlletins
*

endavant

nostres amics són

*

facilita

moltíssim les

pregats de

trametre tot

omplerts.

*

Una constatació consoladora i encoratjadora ha estat la
l'adhesió de la clerecía secular i regular, sense cap excepció.

ratificació

unetnime de

* * *

que

A la lista de persones seglars que
encara incompleta, la següent:

signaven

el

Manifest, podem afegir, per

bé

Josep CARNER.— Eduard TODA. M. THIO I RODÉS, Advocat.—Vicents
M. de GIBERT.— Josep M. GICH, Advocat i publicista.— Joan BERGOS, Arqui
Jaume MER
tecte.— Salvador MALUQUER.— Damiá CASANOVA, Industrial.
Josep M. MILLAS I VALLICROSA, Catedrátic de la Universitat de
CADÉ.
—

—

Ramon SUNYER.
Martí Maria
Madrid.— Estanislau ALSINA I TORRENT.
ADROHER, Publicista.— Maria PERPINYA. Enric ROIG.— Joan ARÚS.
Joaquim PLA.— F. de P. BADIA 1 TOB ELLA, Notari.— Joan
Llúcia CANYA.
Desideri CANALS,
PAGÉS I ESTEVE, Advocat.— Artur DASCA I SUMSI.
Advocat.—F. RIBA I MARTI.— Lluís jovzR 1 NUNELL, Advocat.— J. M.
FONT I ALEU.
P. FARRERAS I DURAN.— Narcís de CARRERAS, P. de
l'Associació Universiteiria d'Estudiants Catblics de Dret.—Leonci SOLER I MARCH.
—

—

—

—

—
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11111111" IDIE 111.4.
Quasi pot donar-se per

un

fet l'empréstit del qual
a cobrir

d'engá d'algun temps ve parlant-se, destinat
atencions del Pressupost extraordinari.

Les minores que en ehl s'ordenen no es fan sense
diner. Són necessáries ? Dones, avant. Tot el quid
está en si ho són, o no, de necessáries. Els luxes, en
els Estats, com en les
famílies, sempre són ruinosos,
per& a base d'empréstits, una bogeria.
El nou contracte amb la Transatlántica ha cridat
l'atenció, com la sol cridar sempre tot quant es refe
reix

a

aquesta gran empresa de

navegació.

Pot ben dir-se que en la Companyia Transatlán
tica está precisament Vinculada la vida marítima
d'Espanya. Per aixe, els contractes del Govern amb
la

Transatlántica

tenen

una

itriportáncia

tan cabdal.

En el nou contracte les rutes deis seus vaixells
s'han eixamplat considerablement.
Tota una vasta i abraonada política marítima f óra
necessária per a donar a la vida d'Espanya l'empenta

decisiva que

vanament es busca des de Madrid re
menant expedients d'hisenda i f ent projectes terrí
coles. Com des de Madrid no el veuen el mar, tam
Poc comprenen la vida de la mar i la seva impor
tancia. Es una desgrácia. I no estan tots a Madrid
els

incomprensius...

Els viatges d'En Primo de Rivera amenitzen la
seva vida d'home
d'Estat ocupadíssim, i també la po
lítica monótona própia de les dictadures.
1.,a. Comissió de prócers financiers nornenada per
a
estudiar el plantejament del patró or, sembla que
s'ha pres amb veritable zel aquest rnagne problema,

que de sois parlar-ne fa tremolar.
Hom recorda
l'Ixode de l'or espanyol de resultes de les teories eco
1161/ligues que implantaren els homes de la Revolu
ei6 de
setembre.. A Hades sortia el "preciós metall"
per totes les
fronteres. Espanya restá en poc temps
eixarreida,
i una allau de paper pintat i de pesanta
Plata substituí
l'or. Fins les llefiscoses monedes de
coure f oren
emprades per substituir-lo. Quins grans
negocis es feren aleshores l No vulguem repetir la
Prova sense
tenir la plena seguretat de l'éxit.

La crónica
estrangera está plena d'interessants

deveniments
1_,'aprovació
nat deis

ries de Poincaré ; la salvació del rei Jordi d'Angla
terra ; la nova guerra mauritana que torna a afligir
els f rancesos i podria posar en perill les regions vei
nes... ; l'inquietant moviment irredemptista indiá, mal
dissimulat per les poténcies a les quals interessa ; les
noves alteracions de l'Estat xinés ; la revolta de Gua
temala; les topades, fins ara económiques més que
polítiques, de la Xina i el Japó, etc., etc. De tot cal
dria parlar-ne per a hom fer-se cárrec de l'estat pre
sent mundial i fer calendaris assenyats per al pre
sent any, peró la sola enumeració ja s'emporta el
temps i el paper consagrats a aquesta secció.
De t'ots aquests esdeveniments el que més crida
l'atenció és el del plantejament de la qüestió romana.
El sol f et de no desmentir-ho la premsa católica ofi
ciosa, dóna la quasi seguretat d'aquest plantejament,
demés, ho deixa veure l'esparverament amb qué en
parlen els diaris esquerrans i amb qué es mira en els
centres diplomátics émuls d'Itália i poc afectes a la
Santa Seu.
Aquesta és l'hora—davant d'aquest grandiós afer
d'escoltar, callar i pregar com diverses vegades hem
insinuat.
Un altre deis afers (i per cert no l'hem enumerat
abans) que més profundament sotmouen l'opinió a
Europa, és el ressorgiment alemany que en totes les
manifestacions de l'activitat humana es demostra amb
obres espalmadores. No cal pas citar-les ni exalgar
les, i ben evident és la infiuéncia que van adquirint
i la recanea i la temenga amb qué es contemplen pels
seus enemics. Un nou creuer alemany de- guerra, de
factura meravellosa i potIncia militar superior, que
s'acaba de conlixer, ha posat altra volta de relleu
aixó que acabem de dir. I no porlem deis miracles
de la química germánica aplicada a les arts de la
guerra.

Alguns esperits vidents demanen l'alianga de Fran

ga, Anglaterra i Alemanya per assegurar la pau d'Eu
ropa.
Peró abans cal desf er el Tractat de Versalles i re
fer la pau de la Gran Guerra.
J.

4144W&44444~1444~44%44%444%4444j,%j4444%4
es

del Pacte Kellogg pel Se
vol dir la seva imposició
a
totes les poténcies del món ; els armaments navals
deis Estats Units
i de Franga, acompanyats deis
d'Auglaterra
i Itália; el plantejament, tal volta defi
ilitiu, de la qüestió romana ; el fet evidentissim de
la
universal reacció deis sentiments nacionalistes i
ádhue
de la seva resurrecció en regions on sembla
yen morts
i enterrats, amb el consegüent agreuja
ment dels
problemes que suscita ; l'arranjament del
c,onflicte Bolívia-paraguai, afirmen més i més el preernmirli deis
Estats Units ; els
efectes de la
_,LUIroinant dictadura del rei deprimers
Iugoeslávia; les au
agressions diplomátiques del govern
disfressat de pacifista ; la forgosa i rárussa cap al régim capitalista ; la
guerra civil de l'Afganistan ; els nous escánde Franga, que han posat de manif est
podridures d'un gran sector esquerrá
; les victó
:

Estats Units, que

-

,

comdols
iesfinanciers

Del món cafólíc
A Xina, el nombre de católics, sense comptar el
catecúmens, passa de 2.427.631. Els protestants es
queixen amargament de les ruines de gran part de
llurs missions xineses, per culpa de llurs missioners.
que en compte de romandre junt amb els fidels
l'hora del perill, com ho feren els missioners católics,
les abandonaren en esclatar la revolució.
Aquest és un deis fets eloqüents que demostren
clarament els ideals católics comparant-los amb els
ideals protestants. El Catolicisme és fe, abnegació,
caritat, germanor, mentre que el protestantisme cer
ca Ilurs benestar i confort, car és aquest
l'ideal de
la seva religió, fugint sempre del perill, car, no és
protestantisme una religió de mártirs, com ho és la
nostra. Més aviat fomenten les revolucions, i després
en fugen. Que ho diguin si no algunes repúblique;
sudamericanes, víctimes del protestantisme americá.
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Durant la darrera setmana la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvis ha cobrat per imposi
cions d'estalvi 8.050.840 pessetes i ha pagat per rein

tegres d'estalvi 6.716.058 pessetes ; resulta

una di
ferencia de 1.334.782 pessetes a favor de les imposi
cions. En la mateixa setmana s'obriren 1.620 llibre
noves.

En el ministeri del Treball i Previsió es reuni
ren les seccions segona i tercera de la Junta central
de formació professional i aprovaren la carta funda
cional per la qual s'han de regir les escoles indus
trials de Huelva, Córdova, Gijón, Les Almes, Má
laga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo i
Saragossa, les corresponents a les escoles del Treball
d'Alacant, Badalona, Eibar, Mahó, Sabadell i San
Sebastián, i les de nova creació de Burgos, La Línea
de la Concepció, Lleida, Palencia, Pefiarroya, Tarra
gona, Valls i Vergara. Aquest és el primer pas de
l'aplicació de l'Estatut de formació prof essional, en
materia de tant d'interés i obtenir grans serveis en
la formació técnica de l'obrer que tants beneficis ha
de reportar a la classe treballadora.
El ja f ainós Marqués de Valdecilla ha donat
uns quants milions més per a obres benéfiques i cultu
—

-

—
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a Barcelona coincidirft amb l'Exposició,
dirigit una circular a la clerecía secular i regu
lar pregant-li la Cooperació personal i económica a
l'esmentat Congrés.
A la vegada fa pública la llista de temes que hi
seran estudiats, els quals són tots molt interessants
algun d'ells, de viva actualitat i transcendencia col
pidora. Augurem un éxit f ranc a aquest Congrés.

ha

Espanya

Que

A

de celebrar

Nolíciarí

tes

Y

—

S'ha constituit

a

Madrid la Comissió permanent

Corporacions Agráries. Es president el general
Vallespinosa, i figuren en la Junta representants de
la Confederació Nacional Católica Agrária i de l'Ins
titut Agrícol Catalá de Sant Isidre Llaurador. Tam
de

bé hi té un representant la mal anomenada Casa del
Poble de Madrid, que és una entitat purament so
cialista.
Per R. 0. s'han establert Instituts d'idiomes a
totes les Universitats.
Autoritzada degudament per l'autoritat gover
nativa, s'ha constituit per dif erents persones de sig
nificació a Barcelona, comerciants o industrials en
bona part, una societat que desenvolupará amplament
diversos aspectes de mutualisme, organitzant coope
ratives de producció i de consum de matéries, creant
seccions d'assegurança mútua contra tota mena de
riscos, sobretot, organitzant serveis de gestió i de
fensa mútua davant de les oficines públiques, ádhuc
els Tribunals de Justicia.
S'ha donat pels organitzadors, a la Societat, el
nom de La Mutual Jurídica i actualment es fan amb
intensitat els treballs d'organització d'aquesta.
—

—

Marqués d'aques

ta mena!

A Palencia ha tingut lloc l'Assemblea anual de
la Federació Católica Agrária, presidida pel senyor
Bisbe d'aquella diócesi. Els Sindicats de la Federa
ció treballen de valent i amb molt d'éxit allí.
L'associació Nacional d'Agents d'Assegurances
ha celebrat l'acte d'obertura del segons curs tecnic
sobre assegurances.
L'acte tingué lloc davant d'una nombrosa i distin
gida concurrencia. El secretani de l'entitat, senyor
Amorós, llegí l'acord que motiva la seva celebració.
En nom del professorat, l'advocat Enric Sánchez
Pastor dissertá sobre la utilitat i necessitat de l'edu
cació pro fessional i especialització en el que es ref e
reix a assegurances. Josep Maluquer Salvador, con
seller delegat de l'Institut Nacional de Previsió, par
la sobre la conveniencia de la continuació dels cur
sos tecnics i
assenyalá el desenrotllament adquirit
per l'assegurança, tant en l'ordre oficial com en el
privat. El president de l'Associació, Ferran Mont
serrat exaltá l'obra de l'entitat, especialment la trans
cendencia dels cursos técnics.
Al local de la susdita Associació, (Canuda, número
43, principal), es donará, els dijous de cada setmana,
de set a vuit de la tarda, una lliçó corresponent als
ensenyaments del curs actual, que comprenen les
assegurances de Vida, Incendis, Responsabilitat civil,
Accidents del treball, Marítims i Pedregada.
La Junta de la Secció de Ciencies Teológiques
del Congrés per al progrés de les Ciencies que s'ha

Estranger

—

—

—

El govern francés, a fi de protegir l'estalvi nacio
nal, ha establert una serie de precaucions i restric
cions, especialment en el ram bancari, que f aran di
fícils les fallides.
Els elegants de Londres, comengant pels més
aristócrates, van abandonant els smokings i es pre
senten als teatres, al clubs i a les reunions de més
etiqueta senzillament amb vestits de color.
Vet aquí una evolució d'indumentária que bé pot
qualificar-se de democrática i fa tornar tarumbes els
elegants de París, tan democrátics com són.
Segons Ilegim en alguns rotatius, a Moscou la
fam i el f red fan molts estralls. El poble demana pa
endebades. El govern no sap que f er. Es una deli
cia viure a Rússia en aquests temps !
—El govern italiá ha fundat un Banc destinat a
coordinar i a promoure l'activitat deis nombrosos
Bailes católics que hi ha arreu d'Italia.
—D'acord amb l'ultima llei italiana contra l'emi
gració a les ciutats i despoblació del camp, s'han
adoptat mesures que en alguns casos semblen dra
conianes. A Torí, Milá. i Roma han estat' expulsats
els vagabunds i captaires. Nombrosos obrers sense
treball han estat també invitats a traslladar-se al
camp. Els governadors d'algunes províncies han ne
gat nombrosos permisos d'obrers carnperols que de
sitjaven traslladar-se a la ciutat.
Potser en fan un xic massa les autoritats italianes.
—

—

Aquesi número ha passat per la

censura

govemativa
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és la

LA INNOVACIÓN
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Tota persona desitjosa de triomf en la vida tindrá gran mirament en la correc
ció perfecta del vestir. Mai obtindrá el relleu desitjat aquell que, menys
preant el bon vestir, adopti robes de fabricació dubtosa i de mitjana confecció
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Treballs de laboratori per a aficionats, Perfumeria, Bron
geria, Drogues, Pintures preparades, Esmalts, Colors
Vernissos, etc., etc. SERVEI A DOMICILI.

Carrer de Ciaría, 57
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LES GRANS INDUSTRIES

Companyia Trasatlántica
VAPORS CORREUS ESPANYOLS
Serveis Regulars

FABRICA DE XARXES
I F1LS RE'FORTS
PER A LA PESCA

e
e
¶U
Holiti
Jai 1
1 DE
'

1
9
1

1
N Bruch, n.° 7
Teléfon
W(Entre Trafalgar Ronda)
-

1

9

1
9

11422

i

BARCELONA

1

LUID

Espanya-Nova York
DIRECTE
9 expedlcions a l'any
RAPID: Nord d'Espanya a Cuba i Méxic
16

expedicions

a

l'any

a

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina
12

expedicions

LINIA: Mediterrani, Cuba i Nova York
16
>

expedicions

l'any

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
11 expedlcions

Mediterrani
»

a

a

a

a

rany

Fernando Póo
12

expedicions

a

l'any

3

expedicions

a

l'any

Filipines

Servel tipus Oran Hotel.
telefonia.
Orquestra.

-

T. S. F.

-

Radio
etc.

Capella, etc.,

Per informes, a les Agencies de la Companyia
en e Is principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines .1- la Companyia : Plaça Medinaceli, 8.
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Académia Cots
Direcció general: Av. Portal de PAngel, 38—BARCELONA
F-UNIDACIA ENJ 1E379
Teléfon 18953 A.-Apartat 782
SUCURSALS:

MADRID, Av Conde Penalver, 7; LLEYDA, Esterería, 10; MANRESA, Angel Guimerii, 32
MATARÓ, Riera, 59; BADALONA, Carme, 52 bis.

REUS, Arrabal Robiuter, 23;

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERÇ

-

sexes

per

diferents pisos i escales

IDIOMES

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

places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul,—Lletra comercial.— Correspondéncia.— Meca
nografia.—Taquigrafia. —Francés i Angl?s.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.--Linguófons.—Máquines de calcular, etc.

CASA-CREUS

EL

MILLOR

MATER'IAL

Calla' de luxe

a

Aribau,

Teléfou 14833

PER

24

A

-

prcus ilmilais

COBERTES

CONCERTADO
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