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ANY XX I

Puis lila litúrgia s8gra

~1 i n ú c i e s
El veIl poblema, encara

lE S pa ssats donárern co mp te de is actes celebrats
pels Am i cs de l' Art Litú rgic amb motiu del XX V
.. ~ aniversar i del «Mo tu p ropio. de Pius X. Avui ens
cal fer un resse nyament gen era l d el «Mol u prop io- que I'actual Papa ha d irig it al món catól íc per identic motiu.Aixo ens
donara un a i d ea de l a i mp or tan ci a que dóna l'Església a la
Iitúrgia com a m itj á el rnés eficac per la nostra santificació.
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En parlar-n os de la Iitú rg ia , del cant gregotia i de la música
sagrada sembl a talment el mat eix Pi us X 'que ens record! la
necessitat qu e ten im de serv ar les normes li1úrgiques que va
donar-n os i ad j unt a no ves raons que remarquen IJur importancia. Cornenc a dient-nos el que és la Iitúrgia i el. nexe que
hi ha entra ell a i el do gma i per consegüent entre el cuIte i
la santificaci ó del poble. L a maj estat del cant Iiturgic -ens
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diu-mogué els pobles b árb ars a seguir , l es doctrines de
Crist: els h eretg es 'Iascl nat s per I1 ur grandiositat abdicaren
I1urs herrors: i de la Iitú r gia sorgí l'art religi ós els monuments del q.ual són l'adm ira ció de tothom. D 'aqui l'interes
dels Pontiíexs i Conci lí s a guardar IJur pu resa.
Fa 25 any s- af egeix P ius XI - Pius X amb e.[ seu «Motu

propio- es pr op osá de t re ure del temple t ot el que dcs di _gués de [a seva sant edat , per tal de fomentar aixi la r ietat

cistiana. Es do! q ue en algu ns l locs hom no s'hagi apro fi rat
d'aquests fruits p er no hav er- se seguir com calla té,n sávi es
disposic lon s, i per ai x ó aqu est any té un especial inter és a
commemorar aquesta restauració; fa també recordanca del
monj a Guid o d e A rezzo i de Sant Gregori Magne en el seu
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centenari, per ésser ell s fidels intérprets i gairebé inve ntors
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del cant anomenat gre go r ia.A més de l es prescripcions dona
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des per P ius X [i p [au moltíssim recomanar imanar a[s
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cant gregoria i en la mús ica sagrada, procurant que tots els
dies tin gu i ll lI iGó i s'exercitin en el dit cant perque així amb
aque sta p reparació retornen a ['esp[endor primitiu. Les catedra[s, basíl i q ues i col '[egiates han d'esforGar-se a comp[ir, a
més del q ue atany al res de l'Ofici Diví, que ha d'ésser «attente et devote:> com recamana el breviari, que e[ cant d'aqueIl es fa ci amb art. Per aixó és necessari nomenarun perit
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que dirig eix i i faci notar les irregu[aritats. És també el seu
desig q ue [es capelles de música practiquin I'antic cant po lifoni c a [' est i l deIs seg les XIV i XVI que tant de g lo ria don a
a ['Esg[ éshi. Cal també restablir esco lanies de ner. s can10 rs
a totes les parróquies, a semblanGa ele [es cat edral s. L 'i nst rument propi de ['Església és I'o:-ga d e [a que fa g ra n elogi tot
dien t que ha d'ésser ['única en acompanyar e[s can ts de fo rma
que aquests sobressurtin a ella en son oritat. El fid els no han
d'é3ser espectadors muts sin ó qu e han d e part ic ip ar en e[s
act es li t úrg ics junt amb la clerecia í els cant ors: Remarca e[s
fruits que poden obtenir-se d'ells com a fom ent de pi etat, i els
dóna gairebé igual importan ci a que a [' ensenyanGa de la
d oct ri na.
En una paraula , l' En cíclic a de I'actu a[ San(Pare sobre la
[itúrg ia té un alt in terés qu e no ha de passar desapercebut a[s
fide[s catoli cs. Precon itza , co m hem vist,el retorn a be[les tradicions qu e no hem de tenir ob [idades i en l es quals hem
d'intervenir amb e[ fervor re[iógis més pUf.
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NS ba sortit un contredictor- «Raul» a «Fr u ctidor »
de la setmana passada-perque
bem dit que era una llei inhumana que l'obrer bagués de tenir sempre davant el pesombre
de la penúria, sinó de la fam, i
perqué hem proposat una solució al nostre entendre bona.J
vegi's «El vell problema», 23 de
febrer.Estem d' acord amb que cal
encertar a trobsr un sistema economic que permeti que el treball es desenrotlli sense etitorpiments. Pero mentrestant es
cerca o s'orgnnitee equest sistema, que ban de menjer els 0 brers que no poden treballar per
culpa de les ineptituds deIs governats, deIs economistes o dels
ceplt slistes? En el css concret
de la crisi minera englese, tema
que motiva la nostra cronice contradita, els obrers' carboners no
tenen cap culpa de si el carbó
angles ba perdut mercats est rtuigers, No obstant, les conseqiiéncies més doloroses les pa guen ells, car els accionistes de
les mines no -es t s r en ni un dia
sense menjar,
900.000 minaires sense feina, derrera xiira registrada en
números rodons, representen un
fet que demana solucions precises. L'organització eficient de
l'economia només seria un remei
eventual de 'l es crisis de treball.
La normalitat de ~'economia d'un
pais depen d'una munió de factors aJiens. La qual cosa vol dir
que un país ecohomicam ent exemplar avui, dema po t calzre
en la crisi més aguda i pre sentar-se-Ji el problema de t atur
forr;ós am b tots els se us e fec tes
lamentabilissims. T al és el cas
d'Anglaterra, amb un a organització economica tan excel'lent
com la millor pero que no ha
pogut privar que aq ues t hivern
els seus miners patissin f am i
fred.
La solució del problem a de
l'atur for r;ós n o és afe r d' org anització economica. sinó de previsió. Per aixo, preconitzar l'establiment d'un impost so bre els
beneficis del capital amb destÍ a
un fans con t rolat per l'Esta t,
no és cap idea dissolvent baldament hagi esverat el meu c':ontraopinant, redact~r d'un períodic que sempre s'ha dit obrerista. Els propis anglesos, tan amies de l' ordre de coses tradicionals, 110 ban reconegut amb
la creació de la Unemployment
Insurance Fund, caixa d'asseguranr;a de 1'atur forr;ós, amb
l'únic defecte que la contribució
fixada per a nodrir-la és relativam en t pe tita i quan ha vingut
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dSÓlU possible les
comunicacions interpleiietñries?
iNustrada amb una profusa col'Iecciá de diapositives
ENTRA.DA PÚBLIC A

el m oment que el n ombre d'o brers sen se treball ba sobrepessat tots els c élcul s, l'esmentada
ceixs n o ha tingut diners a migo
(El Comité Blanesburgh va calAL que hom sigui b enévo l
cular, al cap de poc t emps de fi vers la jo verrtut. Seria un
nida la vaga m inera. que el n om - I malfet eíxelar-Ii les ales to tjust
bre de treballadors en atiir for- obertes, amb recomanacions d e
r;ós era impossible que pessés, : seny o amb blasmes a la se v a
per .m alam en t que anessin le s 1 natural vehemencia. És precís
coses, de 700,000. L'optimisme encoratjar- Ia, estimular-la ' amb
de l'esmentet Com i t é es demos- I el so mrís cordial i amb el mot
tra a dsrrers d'ag'ost de l'any vessant simpatia. Fer com a qu el]
pf1ssat, da.ta en l a quel els 0 - qui no s'adona de les seves go brers en vaga [orcosa eren sadies, per més que tiriguin es1.331,840.)
purnes d'Inconverriéncia. P a sSi no s' accepta la solució sus- sar per alt el seu eixelebramen t,
dita, estem veient que encara la seva fan tasia, el s eu parlar
s'acceptara menys l' altra que fort, ' l a seva prui'ja de fe r trenproposavem: remunerar el tre- cadissa, perque sense t ot aixo
ball de guisa que l'obrer pugui la joventut no seria joventut sifer estalvis prou quantiosos per nó caducitat premaÚlra.
afer front a.ls aturs Jorr;ats. És,
Pero no tot ha d'ésser b endoncs, que s'ba de prendre com volen c;a. No tothan d'é sse r d r ets
a bo aquest sistema social que per a la joventut. Cal que li exidóna tan poc de valor a l'home ,gim deures. Difícils? Nomb roque treballa?
sos? N o: Idees. Idees, a l menys.
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P. S .- Q ue es de ix i el meu contrad icto r
de divogocio ns sobre s i dic o si foig. si penso
o si no penso. Que es cenyeÍ;'d a lo qüestió
i n o b a rre gi en ella co ns ide ra cio ns que no.
vén en al cas o N o costa res d'entoular noblement una polemica, encara que aL'<o sembli
impossible a cosa nostra . S i ell n o esta co n forme amb el que dic té el dret de no estor - h i.
P er o no ha d'oblidar q ue sig u i la que sigui
la posició d'un home, la sevo op inió sobre
les qüestions socials pot coincidir més o
menys amb les d'un oltre home de posició
tota lment contraria -no cm r efer eixo a posicions ecollomiques. - Així. hem vist gent dita d'esquerra partidiuia de la jornada de
dotze hores i del jornal com més minso millor, i gent de dreta amiga de tota reivindicació obrera. El cartell no fa la coso .

O
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Hi ha a ct u a l m ent esb a r ts
jovjnc;ans
que
proclam en i
practiquen el c1ret a no pe nsar.
I
I Si es tractés del d re t a n o men : ja r p o ts er no en serien partic1a'1' ris tan entusiastes. El d re t a no
pensar, pero,resulta t an comode,
t a n addient a l a i diosincracia
deIs que el defense n, q ue es probable que trobi miler s d e seguidorso É s clar que aixo del c1ret
a no pensa r n o és res més que
'
una boutade d e quatr e minyons
amb ex cés de lleures. P er o el
m al és que h i ha q u i s'ho creu i
q ui s'h i ent usiasma i tot, i que
l a m andr a m ental cada dja
,
s' estén mé s. L 'anti-cerebralisme d efens at p er una munió
de xicots b en menjats, ben
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beguts i ben c10 r m i t s que tan aviat es c1i u en avantguardistes
com criden contra els que els donen aquest títol, no és altra cosa
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Concretem les nostres al"lus-

