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Dnostre cercle ~e conferències ~uaresmals

són un supers en tot. però també poc tardareu a notar
que porten arguments buits, que d'història no en coneixen ni una engruna; tradició, ni saben que vol dir, ni
l'han sentida mai; art, és creuen que és una paraula boConferència del Sr. B. Roca i Cavall
nica, inventada per posar-se-la qualsevol com una investidura, q He mentre sigui diferenta del q11è· porten
e~s dem~s, ja n'hi ha prou.
El tema fou «La qüestió social i l'Accio Popular.
No els parleu mai de lo nostre, de lo què els berga-·
Assenyalà com a factor principal en l'ordre ideològic
dans tant estimem; per a ells l'ané}r a Q ueralt per Sant
de la qüestió social. el principi de RousE:au, que l'home
Marc. no és més que un dia d'esplai o festeig, molts.
és essencialment bo, aquest principi fou implantat en
ni entren a visitar la Mare de Déu . Les demés festes;
l 'ordre econòmic pel !liberali sme . D'aquí en feu derivar
com sant Eloi, la· Gala dè Queralt. i tantes i tantes de
el pïincipi d'igualtat, que si bé devant Ja .llei som .tots
populars , com n'he celebrem, son·criticades per ells fins
. iguals, no tots tenen els mateixos refugis per evadiren els caires més intims. trobant que són molt -boniques,
ia, o per-a cont.rapir-la, aquesta i~ualtat i aquesta boperò massa lligades ·'amb l'Església, i quantes vegades . nesa natural, en lloc de posar la pau i elequilibri eu la
en trobareu, de molt presumits, que amb un aplom
societat , acentua. -més les diferències i les lluites entre
exòtic i ridícul, malparh;n de nostra Patút!l . . que si
les classes socials. Avui , mes ·que mai, és necessari reiells manaven no en farien mai més, que ~s ;~·t;i,a fosta
vindkar i fer conèixer els drets respectius però que es
que fa vergonya d'antiquada i çom si _hagues,efiñ fot un · fonamenten primàriament en els deures de quiscú. Ne-:gran acte cultural davanUa societa.t , s'afav.én que fa
cessitat de formació 'i 'c ultura eri ordre· als problemes
quatre, cinc. sis anys, que no s'han · digiiat ·.posar els
hodierns socials. Acctuació"acuradr. i assenyada principeus a la plaça. quan s'hi celebra Ja nostra t_ípkà testa.
palment per mitjélns deies organitzacidns corporatives
La major part, ¡pobrets! no sabrien dir-nos què és
lliures professionals, · ja que les üniques no són sinó en
ésser ciutadà, què és e3timar al seu poble i les seves
detriment de llurs afiliats.
tradicions , reviscúdes per àquests actes tan plaents que
Actuació sobre les màsses obreres, no en moviments
commouen les nostres ànimes. Es queixen pe'rquè l es
esparàdics i momentanis,. sinó en formació de convicció i
troben buides de tot sentimetJ:t. patriòtic. i abçí,, despromutua compenetració dels grans problemes, sempre a
porcionat tot en el seu ~.qp-, ~v:;rn passejaqt amunt i avall
base dels princípis bàsics de la religió · que és la única
cridant l'atenció d'uns i provocant la rialleta d'altres.
que pot donar-nos una vera solució del problema de la
Aquests són els homes de demà. Ex.amineu-los, mul
relativa felicitat que tots volem en nost:,a socie tat.
tipliqueu les saviduries i trobareu que el què queda, co Feu un gran elogi de les encícliques' «Rerum novamença i acaba en zero.
rum» i ~Quadragessimo anno_>L. que, per desgr?cia, són
MARC.
molt més conegudes pels liadèrs del socialisme que pel))
Ber,l;a. i març de 1932.
.\··.
mateixos catòl ics. Inculcar el bon exemple dels patrons
catòlics i de tots els elements dirigents. per tal de que
@~~~@"'¿;é)~~ ª~~~~~~~@
no contradigttin amb llurs obres les doctrines qne com
a catòlics professen.
La conferència fou escoltada amb respectuo.sa atenció pel nuñ1erós i selecte auditori que 'ornplena_va el
local.
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Catòlics del Bergadà!

El vostre periòdic és ACCIÓ POPULAR.
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