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• PHH.IER QUE LA POLÍTICA, CATALUNYA LNDINS 

El Bisbe Torras i Bages diu, que 1'esperit nacional no es altra 
cosa que el pen3ement de tot3 els ciutadan3 que coincideixen entre 
ai, i allí on no hi ha armonía de pensamenta no hl ha esperit nacio
nal i el poblé no és poblé, es turba. 

Vivim uns momento de total' desorientacid i inclÚ3 elo esperits 
mea selectos de ca3a nostra no saben certainent ahont van. Diríeu que 
tota la vida col-lectiva va a la deriva empesa per tot3 ola venta, com 
ai hom haguds perdut el tiiac5 i el timoner. 

ConsequSncia greu de la tragedia visouda rrecentment quina causa 
pot concretar-se en poques paraules, dicnt que la manca d'ooperit na
cional porta al moviment catalanista, iniciat amb encert, a una dea-
feta total. Comencarem la casa amb bons materials poro construirán 
la teulada aban3 d'assegurar els fonaments. 

L'csperit del poblc cátala 'es profondament cristia i (¡1 ¿rou pe-
cat de les vellea generacions,. que Dcu ha caatigat, oa l'havervrenegat 
del propi esperit fent al diablé advocat d»una cauaa nobilíeeima. 

L1avene material ai no ve precodit d*una lnundacid d'eeperit, pe
rilla d'anar en orria i catem pagant caríssim la manca d'eepirítualitat 
cíiatiana de la gonoracid vuitcentista. 

El3 hornea Jovea que han viscut la guerra i la peraecucid a l'Es-
gldaia amb els ull3 esbatanats, eorpreeoa de veure al aau voltant tun
ta malicia, avui amb anima tranquila fan el eeu examen do conacitn-
cia devant do Deu. El tempa de prova ela agafa, por gracia de Dcu £ 
amb l'ajuda de la Vcrge de Montserrat, amb lea llantiea enececa i ¿: 

han mantingut fiiola ala conceptea eterna de Dou i patria. 
No teñen rea a rectificar i en el camí recorregut no existeix la 

mea llcu llacuna. Si foa po33iblcon el temps aturar lea horca, torna-' 
rien a rependre la ruta en el matoix lloc i moment deixada. Si hom 
ole pregunta qúd cal fer responen docidits senso duptcsi El que a1 
ha fet fina cvui i amb mes audacia i coratge ai ea possiblo. 

Creiem predestinada al fmetía amb el grou perill d*expoaar el 
noetro poblé a una mort definitiva,, qualsevol actuacid política acnoc 
un treball previ de reconquesta espiritual, tasca lenta i difícil á* 
a3Lolir amb el a<51 esforc d'una o dúos gencracions. 

Ala Ais homes capdavanters que profesoen pubTicamont llura oon-
viccions criatianes, s'cls plante Jo el dilema d'u.jcollir entre el tre
ball per la prdpia reputado i l'abnogacid en favor de 1«ideal col-
loctiu.La vocacid política noble es digne d'tasar seguido per tot eupc-
rit d'homo públie amb qualitats, pero el tormo d'aquesta actuacid en 
les preaonta circunstancies i en cas d'oxit aols ;xrí. la cr^rcid d'un 
gran partit. En canvi, l'abnogacid d'una tasca callada du penutri
cio ideológica portara amb tota segurotat a la croacid d'un gran po-
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ACTUALITA2 DE LA DOCTRINA SOCIAL-CRISTIAIÍA 

Un deis tópica a que ons tenia. acostumat3 Ir. vello. poLítico. 
-cue 301 tostuücnt croiom i volem pon morto- oro. lo. calusif leo.ció, 
do tan relativo, arbitraria i do ton rebregada insustancial, entro 
portits uo dreta i d'esquerra. 

^Els portits d'c3querra o. coso nostro. tenion com o. denominador 
comú el 3ou antie-lcricalismo -en el fons, onfcicristianismu- i un 
ontit rovoluciono.ri cstorilmont nogatiu, en el que inviluri r*'cn xi-
nes reformes socials, d'altra port ben justos. Ton negotiu era .}. 
GOU doctrinoriomo que totes les vegades qu'estiguoron al Dcáwr :.:"'• 
ren incopo.903 de govornar per a tots i es limitaren r. conter.t' • 
galorio. o.famado, de sectarismo i odi i a de3for l1 obra lcgicl: ; 
anterior; i quan mes tart la manca absoluta do sentit pol-í.i*»..; 

ccpanyols els porta o. ocupar el poder cense opoaició, no ccpi~i 1 . : 
fer altre po.per qu'el de tristos lacais dorks .partits oxtrca.5 ¿tu¿i a 
singuatarment d'un partit socialista que- res reprtsonto.vo c. coso, nos-
tra, sino una servil i guinyolesca imitado de la Rússia soviética. 

En el comp de les dretos inclolen tots aquella que osuenoio.l-
ment pretonien conservar l'ordre social i polític oxistent. Recordem 
qu'cls nostres matoixos es calificaren i coaligo.ren com o. po.rtits d' 
ordre, encara que aquest ordre que volien guardar porteo dintre seu 
la llevor de l1 injusticia i sense que en un pía de govern ostouoin 
oxempts do la posició crítica i corrossiva que co.racteritza los. gc-
neracions vellos. Naturalmont tots ells reconeixont que Ir. roligió 
os un factor d'ordro i al'^legant que formava-.po.rt de le3 tro.dicions 
i ola •costums, del pais, inluiren en els se-ua, poctulo.ta la defensa 
de la re ligio i feren cengles r.firmo.ciono de 3 catolicismo, cens por-
judici de mantenir altrcsi normes pro grama tiques bon poc coheiliabluo 
amb un eoporit católic dreturcr. 3 

Al no3tre entendre, no hi ha cap inconvenlont en quo un partit 
desquerrá -o millor dit 'deis que la gent vella anomenr.ria d'eaquer-
rapcl scu sentit social progrossiu i el predomini en lo oconómic do 
l1interés col-lcctiu- siguí un partit de católica i ditfigit por católic 
Es mes, no croiem separar-nos do la veritat i l'ortodóxia en afirmar 
que un partit ¿atdreta no; pot os3cr conoidorat de cap manera un par
tit católic -per moltcs protestes de Fe* que fassi- si en el seu pro
grama social, plític i eqonómic a'hi mantenen principia qu'ootiguin 
en pugna, amb la justicia i la caritat cristiana; la llibcrtnt i la 
dignitat humana o amb el dcstí universal i fundó social de la pro-
óiotat o altra nosmo. de moral. Volem dir amb oixó quo cal dosarre-
lar ¿o la m^ntalitat política flol pohlo el tópic de quv ele portits 

de dreta. 3on per^antonomasia els portits católica i els partíto d'ecnuo 
rra els anti-católics. Millor encara, voldriem euborrar de la tex- l-
nologir; pol'-itica aqueots termes tan rebregats que sol3 servirlo,. i 
a crear un ostat de coafusió i plante ja* problcmeu ¿e connciercí.a -. 
hornee oenzillc i honrets* 
• La política desprós del quo ha succeit al mon i a la nostro. tor

ra, demo.no, tambo" uno. renovado i uns airoo nou3 que s'emportin els 
partits fraco.ssats i els:¡seus dirigents, que quan ocuparon el poder 
i pogueren posar en practica alió qu'encara volén servir-nos com una 
po.no.coa, no feren altra cosa qu'cnfonsar els paiooc o la ruina i en 
1'anrrojj.ia i abandonar-ais ciutadans honrats. 

El pobló exigeix i te dret a que se li diguin les Verito.ts, los 
coyes peí seu nom i ol que's protcn> amb sincoritat i 3on^e demagó-
gies. Un programa ¿v, govorn que vulgui reunir a lo g-nt de bona vo-
lunto.t, ha d'osser un pro groja a diafan, lliure de prejudicio i bra
vatee "anden rogime" fabricadas en Serio p^le avui dLrrotato i des
prestigíate lliurs-pensodors veins, poro oxempt c.j.t̂  el-. formules en-
dr.rroriuos i reccaiono,ries qu». volen coñsorv; r-lie tet -bo i dolont-
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i ¡30la eerviricn per perdro-ho tot. 
El jjobl̂ ., amb un clrin c. .da dir. nu pujant i angolxóe, de córvol 

asscdegat, demana en lo social un ordre mes just i DvS hum,:l cense cx-
tremicaaes neg.tius, p^ro sense conce-ssions ais trusts i capitalismo, 
cuo vol conservar o ultranca la seva posició de privilegi encara que 
sigui injusta i vexant; en lo polític, un regim qu> perinéti rls ciu-
tadans una participado efica9 en loa tasquea de govern i una Jl.iKrtat 
que no sigui obstacle a la conservado d'aquulls principia i elementa 
de la civilitzrció cristiana verdadera: familia, propiatat, ivapocte a 
la vida i a la consciencia; un Estat que sense inmiscuir-se en ola a-
ícra de 1'EoglCsia Católica, garanteixi ;. aquesta l'exoroici c. 1: se

va miado apostólica i sobrenatural, pero aonso intervención:.- coin a tal 
Esglesia en la vida política; reconeixent d'una manera v*-»prw;£ 1 Irot 
i la possibilitat ¿els paros a queels seua íills siguin educ.te ¿;r•'"••• :--
tament en d e principia de la moral i el dogma católic. 

La col-lectivitat te dret a un ordre cconómic in el que, per \ 
ció pública, els interesaos de la col-lectivitat no siguin nr.vrl,.'_ 
cls egoiameo individúala; superant amb les compensaciona juste••• 1 . .' -
sures de nacionalització i municipalització convenienta, pero r<**3.i. • •--
tant si-mpre la iniciativa i empresa privada i que s'assoguri al poli 
un poder adquiaitiu suficient p^r t. viure -dAguamont. En fi, le3 nac¿:Vi3j 
avui tan oblidades pels Estata, desitgen que en lee relaciona entre els 
paisos hi liagi un respecte a la llibertat i 30lj>AranAa de tota el3 ,po-
bles, per petits que aiguin i una política drentesa, i lloaltat entre 
tota aquella cstats criatian3 o que 03 compronetin a respectar eia fets 
essencials do la civilitzacio occidental, r.grupats si cal, per la defen
sa contra els ecus perturbadora. 

Siiiccrament creiem que emb una aires nous i política frtogros, aquesta 
principia constituirán el pnrtit deis hornea úc bona,. voluntat i quc¡se
ria ja supcrflu cscatir si os de dreta o d'ouquerrr.,. 

PRffiER QUE IA POLÍTICA, CATALUNYA ENDINS (Vv de la pagina 1«) 

Pocats a cscollir, la nova generado no duptai Prcíoroix sacri-
ficar-ao per Catalunya; saci'iíici joiós que mal.no agraira prou a Leu 

r r 
poblc 

d c a r - s o p e r C a t a l u n y a ; s a c i ' i í i c i j o i ó s que maí¡ no a g r a i r a p r o u a L~u 
3e.nyór Nóstico, p e r h a v o r - l i encomanat en e l mon a c t u a l i en l a e f í m e 
ra e x i s t e n c i a t e r r o n a , un t a n g r a n i d e a l : La r o n n i x e n s u d e f i n i t i v a d e l 
pobló c r i 3 t i a i c á t a l a . • 

I "JLSUCRIST.. . VOLGUE QUE SOS ^PÓSTOLS TINGUESdN DO LE ILEFGUES/ 
IlPEIiQUE LES LLENGUES S'ACOMODES.dN A LES ANIMES,"I NO ÍCtí ANIMES A IZ-t 
ff LLENGUES. I ARA VA AL REVÉS,. I PER AIXO StrFA TAN FOC FRUIT EN LA LL-
|;PÜI5LICA CRISTIANA11 

Pra Pero de Puigmarí 

CCIiYÍ 
i luíJXEIIZlT 

"i. , L S C 

. PARLAR IJGLT ALT I CIAR EN AQUESTA HATERÍA, LTI.oEHYAR EL 00 -
:• DI: DEU, AIXO L S , E L CATCCISI .K, AL^ INE,7I :TS EN LLEJ-KJA nA.sTKWa. 
: COSTUI:DSTSSTABLS, PERNICIOSISSIM I ELSTR-CTIU LE .¿ FE." 

. 'AVI 
1 W 

Bich. 
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\t* FOIXL0BI5KES, NCí 

En un poriódic quo en la nostra 
ciutcvt C3 publica i com tota la 
prciasa, roseó del monent polític ac
tual, hca llogit, una vegada mee 
o.i:.- Catalunya com a regió d'Iberia 
d.,u donar intuís al scu folklore, 
I comenta el fot 9ense donar mes 
importancia a les costuras populara 
qu^ la acrrjftont turística. I acaba 
áemanant, d^sprés d*uns quants cs-
garáps d- retórica, que es noces-
sari que torni a cantar l'Crfeó Cá
tala, aixis aab tota la candidosa. 

A lv s muntanyo3 del Tirol, entre 
la bollosa dol pai3satge i la molo-

| die de les seves cantados, la gent 
ni anira por la me3 o menye excu
sable noccositat de fruir de I03 
dúos coses. Si els violins d'Hun-
gria atreuen lfatenció do nombro-
sos ciutadano, 3cra oxaotamont ol • 
matcix que si nosaltres admircm u-
na zambra gitana en pie cor d'Anda-
lusia. Es a dir, que fruir era mes o 
monys de l'cmoció estética, poro no 
coipaarcin. mai aiab la plenitud del 
conjunt de sensacions que experi
menten aquells que tala expresaiono 
no son sino una manifostació. de 
llur manera d»casor. Una cxpl033ió 
del3 seus sentimonts cri forma do 
danpa o dv, can9Ó. 
§ Aqucst interés de que canti 1' 
Orfcó Cátala no el poden voure on-
lloc que no reapongui a una vcritablc 
nocds3itat déla qui crcuen que les 
;. cancona modulades per olí son l'ox-
;-prossió viva d'un poblé que is'aixo-
j cr. i s'onlaira omb lea propi)D3 con
dona» Les que canten IOD mil mera-
: vellos' do la torra. Les que ¡parlen 
é^ les noatros coses intuios, via-
;cudoO i aaborojados amb la no3trá 
manara d'essor i de cantar. Jío con un folklorismo per a fer ritraî nt 
1«astada a Catalunya d^ls seua visitant3. Es un deis molt potito ob-
soeuis que Deu ens t& P*~r que a casa nostra ena hi trovem be. 
> KO volus. paa dir amb aixoque haguom d'essor tan ugoisto3, que lc3 
nostr^c can9ons hagin d'essor exclusaivemont por a hosaitro3. Totohm 
que sigui do bona veluntat pot gaudir porfoctamont rmb aquc-3tv.s oxprooé-i 
sion3 del nostro poblé, pero no hon do doicar-nos a for domostracions 
dol quo Catalunya pot donar per a enriquir un folklor- de col-luccio, 
coia qui atresora coroniquos do les quatro parta del non. 
L'Orfoó Cátala crei^m que ha de cantar amb pluiiitut, com li corros-

pón a la sova catogoria de institució nacional. Proscindint do folk-
lorismcsl 

PULLE3 LE L'ARBRE QUE 
PLOREIX Cid)A LIA. 

PLUJA.- Ja ha plogut. L'nigua cai-
guda dol col ha rcmullat els soles 
rcaseca on la llevor %..s mori~ i 
ha conaolat les fullos d:v.v .%..'• 
quo on cl3 arbres malf.ltc««" • 
d'una tardor prematura. 
Els ricrols han torn;t r 

tar entre le a roques * s"¡".k. i.. -
prÓ3 la caneó dol áogutall, 
Els horneo somroiun .jota la plu 

ja i els infant3 f^icn. barquitos 
do paper -un joc qua±;L be oblidat. 
Tothom donava grncios a Dou. 
Puro l'eap^ranya a'lia fós dar-

re ra el primer somriure i ol pri
mer agraiment. 

Un dia mes de rostrtocio. 

LES LE LGKDP.ES.- No podan estar
nos de r collir el final d'una 
conferuóncia pronunciada dea de 
Radio Londres, sobro ole partits 
social-criatians, por que té sus
tancia, .Ligué: 

"...Son partita baaats en la 
rcligió cristiana i on la aova 
etica social i guonyon t^rreny 
no por aprofitar-so d'unua cir
cunstancies favorables por la so
ya actitud rwcont, si no per quo 
aporten^ i el poblé ho vou, ul 
que roprosonta l'osporlt do 1" 
oc3t d'Europa." 
Ho oforim alo dofonoors a ul-

tran9a de la "qivilizacién oc
cidental" que no era pr.-ex..a. -nt 
l'esperit de l'Oeot. 



PXTRIA FLORIDA 

P a t r i a f l o r i d a , qu'haa pordut los fúllon 
i l es f lo ra en e l f ro t d 'aquost hivorn 
i ofronos o l perfum do IOB despulios 
dol tou t rono incor rupto , f o r t , otern 

a una osporanpa nova i a t rov ida 
f e t a a i r e t e b i quo*t boaa o l braneara 
por que ' t r o t o r n i , poo a poc, l a vida 
quo a'emporta la malvostat dol l lamp. 

P a t r i a f l o r i d a , sorgiraB mes b o l l a 
por quo lee p a t r i e s son un do de Tv. 
i 111 t*ha 'donat por sírabol una bu*-..::,.' 

blanca com e l t rono d ' a lba do Xa nou 
quo*8 un eomni c lava t a l a pa rpo l i a 
per for mes lluminoaa l ' h o r a grou. 

• ' ' ' • ' 3;. 
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