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Ens trobem a les vigílies de la gran batalla ciu
tadana per a elegir els representants a les Corts de
Madrid. Tal com ha estat portada, dita lluita civil,
és evident que en aquestes eleccions es juguen bon
nombre d'interessos resPectabilissims, els més lona
mentals de la nostra societat. Naturalment que, en
dir que es jugen aquests interessos, no ens podent

referir a altra cosa que a la representació Política
deis mateixos; Perd rePresentació Política que haura

cíutadans católícs
panya, el reconeixement i la defensa de molts drets,
la persecució encara més aferrissada que
segons quina sigui la situació política que
o

fins ara,
vingui a

conseqüancia de les eleccions.
Cal no oblidar, igualment, que

tenim davant nos
tre, no solament una esquerra, sinó una esquerra
que s'aixopluga en el marxismo, lo que vol dir ton
com

la

desf eta

trucció de la,

de la nostra familia cristiana, la des
riquesa del País, l'obertura del camí

de posar el govern en unes o altres mans, que Poden
emparar i afavorir aquells interessos, o Poden per

al comunisme soviatic, i tantes d'altres calamitats
que no es Poden mesurar des d'aquí, precisament

seguir-los

per la

fer-los un dany incalculable.
En altres eleccions, nosaltres, que, des de aques
tes Pagines, no fem política, ens hauríem lirnitat a
aconsellar que tots els catblics votessin com a cata
ites i segons les seves oPinions de partit. Pera, en
aquestes eleccions d'ara, en qua, Per una llei equi
vocada, pera llei a la fi, s'han Jet necessaries les
grans coalicions i s'ha obligat a unir les forces a
ben diversos, és evident que no aPareixen
més que dos frotas fonamentals, i en molts casos,
únics, en qul predominen la tenclancia d'ordrei la
tenda,ncia revolucionaria; i, en aquest cas, l'elecció
ne

de

del

i

és Pas dubtosa.
A més, ho han entas tant així els

representants

l'Església,

que tots han cala la veu d'alerta, des
nostre amadíssim Prelat fins al Sr. Cardenal de
Passant per altres Srs. Bisbes. Davant la

Toledo,

consciancia del catalic ha

d'ésser altcument conside

rada aquesta intervenció deis Pastors de l'Església,
Jet Poques
vegades Prodtat en Per-íodes electorals en
das
temPs moderns, I qua vol dir, la mateixa? Vol
ir, senzillament, no pas que l'Església ni els seus
ministres entrin en política, sinó que veuen clarís

stmament,

com

l'resent lluita

esperits desperts, que de la
ti poden derivar a l'Església, a* Es
tots els

blar

seva,

enorme

transcenclancia. Potser

va

sem

fórmula

la de lluitar contra la revo
al
lució,
començament del Período electoral;. perb
aixi que el temPs ha anat passant, la propaganda i
l'actuació de les esquerres-socialistes ens ha anat
una

mera

que veritablement Es
a tots de qua ço
debat en aquesta lluita és el predomini de la, revolu
ció entre nosaltres i el dret del comunisme rus a
barrejar-se en els nostres assumptes.
No és Possible el clubte, doncs. I és menys posei
ble encara que Per cap ciutada es menystingui la
lluita de dema, Per raó d'altres problemes, que, tot
i essent interessants i alguns d'ells de solució ur
gent, no tenen res a veure amb les bases fonamen
tals de la civilització que es discuteixen en, la pro
convencent

pera lluita electoral. Si
per

a

nosaltres

—

cosa

la mateixa resultés adversa
que diem en, el terreny de
pot ésser que, almenys Jora

hiPatesi, ja que no
d'aquí, les esquerres guanyin
la

ben aviat n'hau

ríem de tocar les conseqüancies, car la revolució no
podria ésser arada des de l'endema mateiX del

triomf dels adversaris.
Que cada ciutada catalic faci, dones, examen de
consciancia, i procedeixi segons el seu resultat, aixa

és, segons el

seu,

deure.
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Les cavil•lacions d'un sembrador
JORDI ARNAU

Mentre que el sembrador tirava la llavor del blat

eixams, un pardal en va caear al vol un gra i se
l'emportá al pi de la vorera del bosc per menjar-se'l
tranquillament ; peró allí un altre el veié venir i li
disputa la presa ; comeneá entre els dos ocellets una
épica batussa, que s'acaba amb gemecs de totes dues
bandes, mentre que el gra lleneat va caure sota el
a

marge de la vora del bosc. Allí hi trobá bona terra
i ben grassa, ningú no H disputa ni la humitat ni
el sol ni la llum ni l'aire ; grillá a pler, fillolá de
valent i va fer una mata espessa de den tanys.
Quan el pagas es va adonar d'aquella mata, vol

gué saber en qué pararla ben portada, i u va cavar
l'herba a tot el voltant, i fins li va fer al costat un
clot que entollés l'aigua de la pluja, i no deixava
veure-la tot sovint. La mata de blat creixia
a pler, sense cal) entrebanc.
Aixé passava a unes feixes que miraven al mar
de Tiberíades, on el clima és més cálid que aquí a
la nostra terra, i on a mig maig els camps de blat
ja s6n rossos con : els cabellá dels ángels. .1 el bon
pagas va segar el seu camp de blat, i el va batre
amb els seus animalons, i va ventar el blat i el va
apilar i el va mesurar, i es va trobar que la collita
era del dotze per u, aixé és, que va portar al graner
dotze quarteres de gra per cada una, que n'havia
Llavors va anar a veure aquella mata de vara el
base. Havia crescut dos panas més que el blat del
camp, i encara que les espigues havien quedat una
mica endarrerides i encara verdejaven, les pogué
collir vuit dies més tard de la batuda. Va comptar
allí fins a deu espigues, que portaven cada una qua
ranta grans, i les va desgranar amb la má. Un gra
de blat havia donat aquella mata privilegiada, i
d'ell tot sol havien sortit quatre-centes llavors. La
collita era, dones, de quatre-cents per u.
I aquell bon home feia les seves cabales, i es
deja :
Si jo hagués estat tan afortunat en el camp
com ho estat en aquesta mata, en comptes de dotze
per u, hauria collit quatre-cents per u! Com em puc
explicar aquesta diferincia ? Per quina ra6 el blat
del camp no havia fillolat com aquest gra que pro
videncialment havia anat a parar a aquella terra
negra i verge de la vora del bosc ?
I tot era passejar-se pel rostoll i observar la terra
i rumiar per si podia endevinar la causa d'aquella
extraordinaria diferéncia, quan va veure Jesús amb
els seus deixebles i una gran multitud que passava
pel cami, 1 quan varen arribar a l'indret on eh es
tava, Jesús li va preguntar :
Bou pagés, com ha anat la sega ?
Mitja collita, mestre. He tret el dotze per u
en aquest camp ; per5 allá dalt, sota aquell pi, un
gra caigut a l'atzar ha donat deu espigues amb qua
tre-cents grans. Si aquí hagués passat aixó, hauria
anat molt millor.
I Jesús, reunint entorn seu la multitud, els
va dir :
Veieu el que passa ? Surt el que sembra i llen
ea la llavor sense mirar on can. La una can a les
vores del camí, 1 els qui passen la calciguen, i la
d'anar
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que queda se la mengen els pardals. Una altra can
a la terra prima de sobre la roca, i tan test és gri
llada, s'asseca per manca d'humitat. Encara una
altra va a parar entremig de les gatoses del marge,

Fantasíes evangtlíques
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aquestes l'ofeguen. tina part només can en terra
prou bona per donar fins el cent per u. Aquest pagés
ho té ben observat. Aixé mateix passa amb la pa
raula de Déu. Els de la vora del camí són aquells
que escolten, peró ve el diablb i se'n porta la paran
la de llur cor, no fos que, creient, se salvin. La
terra prima de damunt la roca són aquells que la
senten i la reben amb alegria ; peré en ells no arri
ba a posar arrels creuen una estona, i en el moment
de la temptaci6 cauen. Les gatoses s6n aquells que
escolten la paraula de Déu ; perb les preocupacions,
les riqueses i els plers de la vida l'ofeguen, i no
arriben a granar les espigues. La bona terra sóri
aquells que, després d'haver-la escoltada, la retener'
amb paciancia en el seu cot i en ell grana i lleva
fruit (r).
I el pagés que fa :
Prou ho entenc, Mestre, que en l'art de sem
brar jo hi he passat tota la meya vida. Vulgui Déu
que la vostra paraula trobi en mi una terra grassa
perqué arribi a produir el quatre-cents per u, con'
la mata de blat de qué suara us parlava.
I Jesús :
Tu has entés bé el misteni del regne de Déu ;
perb n'hi ha molts que amb els ulls oberts no hi
veuen, 1, escoltant, no ho entenen.
I Jesús i tots els qui l'acompanyaven van fer via
cap a Cafarnaüm, i el pagés es va quedar`altra ve
gada tot sol, i els seus pensaments s'anaven descab
clellant així :
El diable que s'emporta la bona llavor de la
paraula de Déu, bé podria ésser la suparbia. L'ho
me superb no fa cas de ningú ni escolta la veu de la
prudancia. Ni que Déu 11 parli, eh no escolta, per
qué no sent altra ven que la que surt d'ell mateix.
La roea soma que no deixa grillar la llavor deu
ser l'egoisme, que no es compadeix de les miséries
del próxim. La duresa del cor és com la duresa de
la roca, que no hi deixa penetrar cap arrel. L'amor
a Déu será només que aparent en aquells que
no es
timen el seu germá. Les espines que ofeguen la
sembradura són l'avaricia i la sensualitat. L'avar
i el sensual, ni que sentin ni que entenguin la pa
raula de Déu, és com si no la sentissin ni l'enten
guessin. El deliri de riqueses i de plaers és incom
patible amb la virtut. El camí de la virtut és una
mica aspre, i l'home de vida austera hi troba poques
dificultats. Humilitat, caritat, austeritat !,..
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RUCABADO

(15 gener), s'apressá

nombroses fotografi es deis

successos

llapis roig havia interdit. En

una

a

inserir

d'Octubre,

que

página aparella

dijes notes patétiques : dos cadávers. Dues víc
times que moriren per les bales al mig del carrer,
Perd les significacions de les quals no poden ésser

m. és oposades i més contradictbries.
mort els
lgualava en l'actitud, el gest trágic, desplomat, del

que can per la pluja de ferro ; morts freds i aban
donats que
a la intemplrie dies i dies, fins
que acaba la Iluita. Aquests dos morts simétrics en

jagueren

la plana del setmanari madrileny són un capellá i
n
revolucionad. El primer, estirat, amb la sotana,
descale, té la cara tapada pel vestit, al costat de
la reixa d'un pare. A l'altre, ajegut 1 encongit, com
volent salvar unes provisions que portava, se li ven
la cata
negra de sang. L'amatent literatura del set
manan madrileny, sempre amb el comentad a punt
en sentit
maligne, insinua que el capellá va morir
casual itat, fugitiu entre dos focs, i que el re

volucionad caigué en anar a cercar unes kosquilles
Per menjar (que, efectivament, es veuen escampades
Per terra, al
voltant del cadáver) i que fou tombat
Pel foc d'onze guárdies civils. Pels indicis, conjectu
radem que el sacerdot és el Dr. Sanz Baztan (pel
lloc i pel detall de la sotana que portava la illustre
víctima) ; pero:), de totes maneres, ha d'ésser un dels
ec.lesiastics relacionats a la llista oficial, perqué no
hl ha notícia de cap altre. Ës un deis martirs d'As

túnjes
L'altre cadáver és també,

segons la literatura
eruptiva d'aquests dies de mentida i de vergonya,
«mártir d'Astúries», que caigué víctima de la
«repressi6 capitalista» i del «feixisme». Tots els qui
innriren fent foc contra la guardia civil o contra la
tropa, els qui iniciaren la revolució, els que la co
menearen, la prepararen, l'organitzaren, armant-se
fins a les dents, amb totes les armes que pogueren,
sinh abundants provisions de dinamita, els qui ata
aren per tot arreu les casernes de la guardia civil
les columnes de l'exércit, fent rendir o aniquilant
els defensors
de les primeres i retrocedir les segones
en molts
llocs per la superioritat dels agressors i
de l'armament,
tots aquests, quan, davant de la final
,re.acció de les forces de l'Estat, hagueren de sucumDlr, s6n martirs, encara que duguessin a la má la
Pistola, el fusell, la bomba o el paquet del terrible

exPlosiu.

La contemplació d'aquestS dos cadávers sugge
dilema inexorable. O l'un o l'altre, d'a
quests dos homes caiguts, tenia ra6 ; o l'un o l'altre
renc un

I,
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errat. O l'un o l'altre ha caigut per la veri
tat. I, per tant, o el primer o el segon ha caigut
per la mentida. O tenia ra6 el capellá o tenia ra6 el
revolucionad. Per bé que els partidaris de l'un i
els de l'altre apliquin a cadascú la mateixa venera
ble designaci6 de nartir, o l'un o l'altre mereix de
debd aquest títol. O l'un o l'altre no el mereix, i no
és més que un pseudomártir que morí debacles. Si té
ra6 el capellá, no té ra6 el revolucionad. Si té ra6 el
revolucionad, no té ra6 el capellá. L'un és mártir,
anava

La revista de Madrid Mundo Gráfico, en el pri
número que vejé la llum després de suprimida

la censura de Premsa
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pseudomártir o antimártir. ja ho discu
tirem. Perd jo, ara, aquí, solament vui aixecar la
conclusi6 següent ; i vull que, amb mi, la recone
guin ádhuc els més radicals i els més exaltats i els
més implacables i violents revolucionaris. Ps im
possible que tots dos tinguin raó.
impossible que totes dues víctimes siguin
!listes i venerables. És impossible que totes dues si
guin mártirs. O bé ho és l'una, o bé ho és l'altra.
O hem de posar rambla a la testa de l'un, o a la
de l'altre. A. la má de l'un o a la ma de l'altre hi
ha d'haver la palma de la victbria moral. Que la
victdria sieui de tots dos, aixd repugna a la ra6 i
a la consciancia humana. Perd jo ja en tindria prou
que els revolucionaris sincers reconeguessin, un mo
rnent, aquesta veritat peremptdria : que és impos
sible, humanament impossible, venerar aquests dos
cadávers per un igual i atribuir igual sort a alld que
aquests dos bornes a dina portaven : la flama, Palé
de la vida.
La mateixa el-andada, la mateixa importancia
deis ideals revolucionaris, ajuda aquesta conclusi6.
Com més enaltiu l'ideal revolucionad, cona més
forca i escalfor i més passi6 donen a les idees o prín
cipis que fan els colors i els lemes de l'estendard
revolucionad i les idees de la meni del militant, com
més relleu donaren a l'actitud del revolucionad, a
la seva protesta, al seu sacrifici, tant més haureu de
convenir que l'un o l'altre d'aquests dos homes,
momentániament igualats per la mort, ha mort car
regat de ra6, i l'altre carregat de culpa.
Aixequeu tan en l'aire com vuleueu l'ideal re
volucionari, pronuncien al to Inés alt, i amb crits
els més estentoris, els mots sagrats de Redempció,
Llibertat, Justicia, Emancifiació, Dret, Dignitat,
Autonomia de l'individu, Cilncia, Llum, Felicitat.
amb tota la forea de la majúscula i de la lletra, el
mot Vida. Tant més estrident, dura, cantelluda i
desesperada sera la confusi6, la contradicció, l'a
berraci6 tant més fatal, inhumana i desesperada.
cega i inútil sera la mort d'aquest revolucionad, si
la natura visible és Púnica realitat, Si totes aquelles
paraules s'acaben amb la mort, i darrera de la mort
no hi ha res, aquest home, aquest revolucionad ha
mort per no-res. En ja no és res, i la causa revolu
cionaria, en ell, ja no és res, i, per tant, aquest
home s'ha llençat a matar i a morir, per No-res.
i l'altre és
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Ha mort lluitant ? També han mort lluitant els

guárdies civils, els policies, els feixistes (suposant
que n'hi
el caigut

hagi), els sometenistes, tots aquells
vulgui carregar la culpa de la seva

a

qui

mort.

Servidors uniformats i armats de l'Estat i del capi
talisme han mort amb les armes a la má. Dones, si
no hi ha res darrera de la mort, ells han mort amb
iguals mérits que el revolucionad davant de la
Natura.
Ha mort innocent ? També ha mort innocent el
sacerdot (força més innocent que ell, perqué era for
ea més pacífic). També han mort innocents tots els
altres eclesiástics, els rectors de parrdquies, els jo
venets seminaristes i estudiants, els germans rnaris
tes i els professors de les escales cristianes, i els
joves passionistes, i els venerables canonges ; tots
han mort sense armes i sense tenir-les ni voler-les,
perqué l'hábit eclesiástic vol dir no fer armes ni re
sisténcia, ni tan sois defensa legítima. Si la mort
innocent ha d'absoldre i exigir la glorificació del
revolucionad, la mort innocent ha d'exigir també
la glorificaci6 de l'eclesiástic, humanament molt
més innocent, perqué jamai mil partirá ni ha partit
ni pot partir d'ell l'agressió, perqué per professió i
per definició no té ni pot tenir armes.
Si darrera de la mort no hi ha res, callen, revo
lucionaris, perqué la mort ho iguala tot, i anivella
amb els cadávers totes les causes. Si no hi ha res

després de la mort, no hi ha res d'etern a defensar ;
totes les vostres paraules, idees, principis i banderes
s6n vanes, perqué s6n tan moridores com la vostra
vida mateixa. I la natura implacable no d6na cap
senyal d'on és la ra6, perqué tots dos, el capellá
el revolucionad, queden igualats en la mortal
caiguda.
El revolucionad contestará: «Hi ha la causa»...
Trista causa, si, en morir, no assisteix als qui han
mort per ella.

En l'hora de la mort els homes ne
cessitem quelcom més que una causa ; necessitem
una
Persona. Els revolucionaris estan adherits,
diuen, a una causa (a quina, o a quines, és llarg de
veure). Els cristians estan adherits a una Persona.
Elibertat, Democracia, Justicia... paraules buides a
l'hora de la mort, i després de la mort. Si fins és
insuficient la idea de pátria, causa veritable i justa,
peró sense virtut per a la salvaci6 eterna, si darrera
del mot no hi hagués la Persona de Jesucrist, Déu
i Horne vertader, en qui es resumeixen totes les
causes santes del rn6n, i sense el qual tota causa
és
buida i vana. Trista mort, la del qui es llença a
morir i a matar, sense saber ço que la mort és, sense
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saber el valor transcendental de la mort i de la vida.
Mort perillosa i esgarrifosa, la del qui la cerca per
ell i pels altres, sense saber qué val la vida.
Trista justicia, la del qui no creu en el regne
etern de la justicia. Vana paraula, la justicia i les
invocacions i reclamacions de justicia en boca deis
qui no creuen en el just ni en el Judici ni en la Jus
ticia Eterna. Vana paraula en boca dels que no la
esperen ni la temen.
a sabuda l'anécdota de aquell socialista que
malparlava deis capellans i els acusava de para
sits, vampirs, supersticiosos, fascinadors deis obrers,
enganyadors del poble, aduladors deis rics, aliats
deis militars, servidors de la burgesia, cómplices
del capitalisme, cobejosos, avars, hipócrites, etc. En
el curs de la mateixa conversa, el socialista negá
Elavors saltá un cristiá que ho escoltava,
li preguntá : «tiones, si no hi ha infern, on aniran,
els capellans, quan morin ? Perqué si no hi ha in
fern, tots aquests delictes que heu acumulat als ca
pellans no tindran cástig ! No podent ésser, com no
ho són, de fet, castigades a la terra moltíssimes
d'aquestes injusticies, la ra6 i la justícia reclamen
un lloc, després de la mort, on puguin ésser expiats
i punits tots aquests crims i infámies que v6s acu
mulen als capellans...»
Si el cástig consisteix a morir per la violéncia,
llavors el mateix cástig ha tingut aquest capellá
que aquell revolucionad. Si la rnort per la violén
cia és un mérit, igual mérit que el revolucionad té
el sacerdot assassinat. Fas revolucionaris que glo
rifiquen per «víctima d'Astúries» el revolucionar'
mort i que no creuen en la vida eterna, han de
veure que la seva mateixa dialéctica servirá per a
glorificar també l'eclesiástic... I, per tant, aquesta
dialéctica cau damunt d'ells mateixos.
Ara valen glorificar un Luis de Sirval, periodis
ta esquerrá, a qui mata d'un tret un oficial del
Terç Estranger. Ei han dit «víctima d'Astúries»,
«mártir d'Astúries». Dones, qué hem de reservar
per al P. Eufrasio del Nen Jesús, per al P. Martí
nez, per al Dr. Gago, per al Dr. Sanz Baztan, per
al Dr. Puertes, per als sis seminaristes, per als tres
passionistes, per als vuit Germans de Turon ? Si
l'haver rnort d'un tret és candidatura al martirolo
gi, si no hi ha més motiu que aquest de la mort
violenta, lógicament, la dialéctica revolucionária ha
d'honorar també per mártirs els de la nostra banda.
Peró. Martyrum non facit poenct, sed causa.
Aquests dos morts, tots dos tenen la mateixa pena,
peró no pas la mateixa causa. Qué ens diuen,
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aquests dos rnorts, que parlen, que prediquen, amb
la muda eloqiiIncia
de la mort, tan igual en la

forma,

tan

Que

ens

diferent

en,

el

fons?

diuen, aquests morts? L'un parla

de

la vida eterna. Duu
la sotana, que és com anticipa
ció de la mart. Parla la mateixa cosa que va predi
car en vida ;
predica la mort perqué pensant en la
mort esmercá la vida, preparant-se per a la mort
própia i preparant-hi els altres, no donant-la, sin6

esperant-la piadosament.

L'altre,

o bé nega la vida eterna, o bé diu que
sap res.
L'un diu : hi ha cel, hi ha justícia, hi ha llum,
hi ha vida, hi ha
bellesa, hi ha felicitat, hl ha jus
ticia eterna ; tots els pecats son expiats, á no han
estat confessats i penedits i reparats en la terra ;
totes les víctimes són vindicades, totes les injustí
cies s6n punides, i
totes les virtuts recompensades
pels segles deis
segles.
L'altre diu... Peró, on és, aquesta veu que
clamava justicia i venjança, aquesta boca blasfema
;lona j mentidera ; on és? Quan era viu, aquest
borne, en preséncia d'un mort, hauria dit si algú
Ii preguntava
«On és el mort, on és aquella
flama de vida que fa la diferencia entre el camarada
viu i el sea cadáver ?» Aquell revolucionad us ha
guera dit : No hi és, No és; No existeix. O, si ha
gliés estat una mica més sincer, una mica més
lleial, una rnica,més honrat, hauria dit : no ho sé.
Si hagués estat sincer el revolucionad, i provea
d'una guspira d'honestedat intellectual, no hauria
dit no hi és, sin6 no en sé res. Res no sé del que ve
després de la mort. No pot dir, l'esquerrá auténtic,
no hi ha
cel ni infern, no hi ha Déu, ni altra vida,
sinó tan sois, no ho sé, única dada que la ra6 cien
tífica u consent. La posició de l'agnóstic.
El cristiá dirá, sense vacillar : Al cel, a l'infern,
0 al
purgatori. No hi ha més, ni hl pot haver
illenlYs, ni passa per menys la fe, ni passa per
menys la recta ra6 humana.
Una cosa és certa i absoluta. Si una guspira
d'ésser roman després de la mort, aquells dos homes
no estan
junts.

no

en

—

Són cadávers iguals,

rer.,

a

ticia,
mava

alld,

damunt les lloses del

car

la fossa ; pero allá que en ells demanava jus
allb que en ells concebia la justicia, i recia

justicia,

si

per bé que en termes i ritme distint,
subsisteix després de la rnort, els allunya de
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passió desordenada i folla, intempe

agressiva, descarrilada i, en
definitiva, errada, perqué és passió orba i sense
llum. Per aix6 la justícia cristiana i la justícia re
volucionaria no es poden trobar mai, ni aquesta tro
bará mai la justicia eterna. Perqué la justicia, per
als cristians, és, abans que tot, paciéncia, sacrifici,
caritat i esperança de la justicia eterna. I per als
revolucionaris és venjança, tenebra i violéncia ge
neradora de majors injustícies, i desesperació final,
perqué no poden creure ni concebre ni esperar que
la justicia definitiva arribi i perduri.
Com més distáncia en el ritme, con més distan
cia en l'acent, com més distáncia en la interpreta
rant i cega, violenta i

justícia, més distáncia en la sort i en la
destinació despréS de la mort. I no més que de la
consideració d'aquests dos cadávers deis carrers
d'Oviedo, jo en treuria no solament una filosofia de
la vida, sinó una filosofia pragmática i d'urgencia ;
una filosofia electoral.
Si jo hagués pogut dibuixar un cartell d'elec
cions, hauria posat la mateixa página del Mundo
Gráfico amb les dues fotografies juxtaposades, sen
se
els epígrafs insidiosos del setmanari illustrat.
No més que amb aquesta pregunta seca : D'aquests
dos morts, quin té retó?
Es impossible que tots dos la tinguin. s impos
sible que, si hi ha quelcom després de la mort, la
sort de hm sigui la de l'altre. Si ambdós són al
No-res, mentia el capellá, perd mentia més encara
el revolucionad, perqué pel No-res no és humá mo
rir ni matar. No és humá encendre revolucions i
ció de la

vessar sang

pel

No-res. I si hi ha

una

vida,

altra

és possible que el revolucionad, antípoda i an
tagonista del capellá, sigui al mateix lloc que ell.
Si un és al cel, l'altre será a l'infern. Us impossible
que tots dos mereixin la mateixa pena o la mateixa
no

glória (t).
Quin té raó, dels dos? Quin és, dones, el verita
ble mártir? Quin val més, deis dos morts?
deia veritat ; l'altre enganyava.
el qui deia veritat, quin és deis
dos el que mentia ? a impossible que tots dos di
guessin la veritat ; és impossible que tots dos men
tissin. Qui enganya, qui enganyava, d'aquests dos
que ara són cadávers?
El qui predicava la justícia eterna i parlava de
la justicia eterna, sabent que vindrá un dia la jus
Un

l'altre

o

Quin és, dels dos,

finitivament

l'un de l'altre. Com més diferent el
rnés distint la veu i el to de la vida, tant
inés lluny, tant més separat, tant més distant aquell
ala; aquella guspira ; tant més separada i distinta
°Posada la seva sort. Si un és a dalt, l'altre és a
baix ; si aquest és a baix,
l'altre és a dalt.
D'allá on estigui el capellá, lluny, molt lluny
en será
el
ni contra revolucionad. L'actitud del revoluciona
el capellá és tnés violenta que la del cape
" contra el
revolucionad. La passi6 de justicia en

ritm e,

•:*
•:.
...

•:.
.:.

corn

posant-se la gracia en un rec6 incontaminat de la seva Anima.
De fet, alguna revolucionaria es convertiren, a Astúries, i alguna
ferits comunistes tingueren temps de fer una mort penedida i
Piadosa. Jo cm refereixo al revolucionani tiple, al que segueix
l'integre programa antieristiA del
i s'adhercix amb tota la malicia a
socialismo, del comunisme o de l'anarquisme.

..

LENCERIA

•:.
•:.

.:.
-:•:•:.
.:.

(I) Naturalment, doncm a les nostres paraules una .significaci6
meramcnt externa, i no prevenim el Judici absolut de Déu ni, en
quant els mártirs, el de l'Església. Ecclesia non judicat de internis.
segueixi la revol
Hi cap que un revolucionari inexpert o ignorant
ta amb un bri de bona fe i aquesta el salvi a la hora de la náort,
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cadascú i aquest dia será el dia
de la mort, després de la qual hom trobara la justi
cia veritable, segura i permanent, per segles de
segles ? O el qui parlava de justicia i la reclamava
amb les armes i les ungles, sabent que no hi ha
justícia i que no n'hi pot haver jamai ?
El capellb. deja: no hi ha justicia, a la terra ;
peró n'hi ha en el cel i en l'infern, i durará per
tícia

eterna per

a

A

Y

nostre, en aquesta hora de la
fervent lletania deis Sants :

imposar-la.
El capellá, esperant la justicia eterna, no agre
dia ningú.
El revolucionad agredia en nom de la justicia, bo
i dient que no hi ha justicia eterna. Feia el mal en
nom de la justícia, i exigia una cosa impossible
exigia una justicia en la qual ell no creia.
El capellá és l'únic que no enganyava. Es la víc
tima, que mereix compassió ; és el veritable mártir.
'altre, no té ra6, i saP que no té raó. Sap que
hi ha raó, i que eh no la té ; sap que hi ha justicia,
i ell no l'estima. Si l'estimés, la temeria, i no afe
giria a les injustícies presents les noves injustícies
que sortiran de la seva arma. Enganya, i sap que
enganya. Ment, i sap que ment.
Per& per qué ment i per qué enganya ? Es la
embriaguesa del delicte. El revolucionad desitja
la revolució com l'embriac desitja el vi, i la nova
embriaguesa encén més encara «del delicte la joia
:

cruel» com diu Manzoni. Hi ha en aquesta follia
revolucionária l'obscura passió del suicida, i la ne
gra passió del maniátic que s'intoxica sabent que el
tóxic li donará l'excitació per ara i la mort per

després.
Es tenebrós

i pregon el regne de la mentida. Jo
no he vist cartell més diabólic que el que avui, diu
menge, han posat pels carrers de Barcelona. Es una
página idínica. Una parella d'esposos tendrament
abraçats i un fons de fábriques iumejants d'activi
tat. Qui dina que aquesta visió pacífica illustra un
cartell d'esquerra ? Els agitadors de les vagues i de
la vaga general, pintant fábriques que treballen !
Satanás, príncep i pare de la mentida, superant-se a
cada moment a si mateix, ha signat i plantat aquest

dibuix.
D'ell i del seu regne ens lliuri, en aquesta hora
decisiva, Miguel, el Sant Arcángel, príncep de les
Milícies celestials. Que lluiti ell al costat de la host
cristiana, i ja que per damunt deis partits hi ha hagut
la disciplina i l'obediéncia de la unió, no permeti
Déu que la humiliació segueixi al sacrifici, sinó
la glória del triomf i de la pau. I passi eh al front

J

5

;I.

Una

21

cosa nov...
1

A

pregária

suprema, la

Ab insidias diaboli libera nos, Domine.
Ut inimicos San ctae Ecclesiae humiliare digneris.
Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas.

sempre.

El revolucionad deja: no hi ha justicia en la
terra, i no hi ha cel ni infern. Així, doncs, parlava
de justícia, debades. Reclamava justicia, exligia
justicia a cops de dinamita, sabent que de justicia
no n'hi pot haver en la terra, sinó violéncia i ven
jances, i negava la justicia de l'altre món, perqué ell
no admétia altre món ni admetia Jutge etern per a

CI

SO

La llei funesta
PER

JOAN GAYA

Diguem-ne llei, perqué d'alguna manera s'ha
d'anomenar, si bé, des del moment en qué consta la
la
seva falsedat, el nom no li escau. Ens referim a
llei de Malthus.
S'entén per llei aquella relació necessária que
existeix entre uns fets i els altres, de manera que no
estava
es doni l'un sense que s'esdevingui alió que
d'esdevenir,
ja
no
hi
ha tal
previst. En ço que deixi
llei. Hi haurá, a tot estirar; una hipótesi, que el
temps o els progressos de la ciéncia s'encarregaran
de confirmar, si es descobreix el motiu de la falla,
o d'arreconar, si, pel contrari, es comprova que la
falla és lo normal. Aix6 mateix ha passat amb la llei
de Malthus.
El seu inventor la formulava en els següents ter
mes : La població, allá on es troba lliure d'obsta
eles, tendeix a créixer en progressió geométrica,
mentre que els elements de subsisténcia, en les con
dicions més favorables, no poden augmentár sinó en
progressió aritmética. Malthus exposava la seva llei
amb la següent fórmula matemática, a la qual no
ha d'atribuir-se, perd, una precisió també mate
mática:
Població

:

Queviures :

i, 2, 4, 8,
1, 2, 3, 4,

16,
5,

32,

64...

6,

7...

Sostenia Malthus que en vint-i-cinc anys es pas
de l'un termini de la progressió a l'altre ; i aixb
significa que, al cap de dues centúries, la poblaci6
estaria, respecte als elements de subsist'éncia, en la
proporció de 256 :g; en tres segles en la de 4.096 :13,
passats alguns milers d'anys, la diferéncia supera
ria tota quantitat imaginable.
Les guerres, fams, pestes, miséries, etc., fins al
present (el temps de Malthus) ho havien deturat. Ehl
estimava que aquestes plagues eren veritables lleis
providencials, ho solament perqué servien per a
mantenir l'equilibri entre la producció i el consum,
sinó perqué contribuien al perfeccionament de l'es
pécie humana, en fer desaparéixer els més febles i
els menys capaços. Per aquest camí arribem a Dar
win, qui, talment, reconeix que es va inspirar en
Malthus.
La fallida, perd, acabaria inevitable ; i per aixb
Malthus recomanava mitjans preventius que vin
sa
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els esposos no poden saber si en
frau en la
: aixó allunya tot supósit de
ment del nostre economista. Recomanava així ma
teix el més rigorós fre moral en la vida de solteria.
La falla de la llei de Malthus ha estat evident.
Per a convéncer-nosjen, només cal considerar que
avui, al cap de gairebé un segle i mig, quan la hu
manitat i les subsisténcies haurien d'haver corregut,
S i més
no, cinc dels períodes de la progressió mal
thusiana i trobar-se en la proporció de 16 :5, tot és
que,

no

obstant,

tindran més

barreres económiques
crisis de... superproducció ! Tot són esforços" per
conquistar nous mercats i trobar sortida als produc
tes de l'agricultura i de la indústria. I, mentrestant,

nacionalisme,
proteccionisme,
1

les nacions es preocupen de com evitaran la dava
llada de la natalitat, que en algunes es presenta amb
carácters més que alarmants.
Segons les estadístiques, només l'América del
Nord va duplicar de població cada vint-i-cinc o tren
ta anYs en el segle passat, cas veritablement extra
ordinari i anormal, degut principalment a l'emi
gració. Europa, en el mateix segle, sois va passar
deis 175 als 360 milions d'habitants. En l'esdeveni
dor, l'augment será notóriament menor, pel feno
rnen cornprovat de la individuació, o sigui l'atenuac16 de la fecunditat per disminució en l'energia nerviosa; que comporten necessáriament els medis hi

Percivilitzats.

En canvi, les subsisténcies han seguit una pro
gressió molt superior a. la prevista per Malthus.
Prança, en 182o, recollectava 50 milions d'hectoli
tres de blat, i, en 1890, més del doble ; dades aques
tes molt eloqüents, car sabem que Malthus no pre
tenia pas que les seves progressias comencessin
llavnrs; ans afirmava que venien de sempre. El fra
cás ha estat tan notori, que Yves Guyot, ja l'any
1887, deja que els fets proclamaven la llei de Mal
thus a l'inrevés.
Tant' no ens atreviríem a afirmarPeró sí que, comsosté Baratta (1), la població
tendeix naturalment a collocar-se en una proporció
armónica amb la producció, sense traspassar-ne mai
els límits, ans
quedant-se més aviat un xic per sota.
'

(1) PYinciPii

El socialísme

Sociologia cristiana, part

2.a,

cap.
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GASTON GERARD

El socialisme espanyol sempre ha estat molt baix
de to. No sembla sinó que, des del primer moment
de la seva vida, s'hagi barallat amb les idees, no
deixant-se emportar més que per estats sentimentals
i Per ?eones dç violancia, o, potser dirlem millor,
per violancia sense ?eones.
No recordeu aquells crits classics, a les Corts,
del pare del socialisme esPanyol, Pablo Iglesias,
quan fins arribava, en la seva actitud truculent, a
predicar i exalçar l'atemptat personal? Més tard, va
semblar que el socialisme es redimía un xic d'aquest
primitivisme característic, i entrava per camins de
bon seny, com ho han fe t els altres socialismes del
món; perb aquí teniu, altre coP, Largo Caballero,
per exemPle, predicant violancia, i no atenent-se a
altre credo que el- d'una revolució roja!
El nivell intellectual del socialisme ha estat bai
xíssim, semPle, a casa nostra. Només cal llegir els
seus

diaris, per

nya,

un

a fer-se'n cabal. Així. com Alema
dia, va crear el socialisme de catedra, que
acobla forts nuclis d'intellectuals; i Itilia va donar
unes guantes figures que escrivien llibrçs ben apre
ciables; i la prbpia França ha prodiat uns quants
honies, si no savis, polítics destacats, el socialistne
espanyol ha restat sempre a l'ombra de tota cultura,
i els seus homes no han escrit llibres ni han Jet
tasca periodística accePtable, ni han excellit com a
polítics des de l'oPosició o en la governació de

l'Estat.
rnicament a darrera hora, i davant la força d'o
pinió del 14 d'abril, va sémblar que alguns profes
sors entraven de ple en el socialisme de casa nostra
i que aquest es predisposava a adquirir una valua
científica fins llavors desconeguda. Pera altre coP
tenim a la vista el resultat, amb l'entronització
de les hosts barroeres de Largo Caballero i amb la
quasi exPulsió deis Besteiro, de los Ríos i altres ca
tedratics, que, si segueixen en el socialisme, és pr
a trobar-hi un reconet des d'on arribar a les Corts
i així satisfer unes petites vanitati personal& Pera,
en

-

qua significa aquesta gent
I

saben

no

veure

que

el socialisme?
la tactica catastrdfica

en

en

es

troba precisament l'enfonsa,da del socialisme, can en
el seguiment de la, mateixa hi ha altres camins més

rapids
di

A

Perfil setmanal

guessin a substituir els flagells repressius que que
den esmentats. Aquests mitjans no són els que els

neomalthusians d'avui preconitzen i posen en prác
tica, sinó el refrenament moral, és a dir, no casar-se
iris i tant no es tinguin els recursos económics su
ficients per a sostenir la prole. El refrenament deu
ésser abans del matrimoni, i no després. Considera
va que sis era el número normal de fills ; i afegia
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comunisme, sovietisme,

sindi

III.
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VIATGES DE

"CATALUNYA SOCIAL"
La DireccIó d'aquesta Revista es proposa or
ganitzar uns viatges d'estudi (almenys un
cada any) a l'estranger per a formar-se una
idea de les organitzadons culturas socials
deis diferents pasos
Aviat es publicare) el programa del primer
d'aguests Waiges I iambé
condícions que
per

a

pendre-hi parí

serán

z

4

*
X

exígides

X

104

T

A

C

A

U

14

N

calisme, etc., que han de desbordar el socialisme
del seu propi camp d'acció.
Ni llibres, ni revistes cultes, ni periddics ben es
crits, ni conferbicies de temes culturals, ni caP ma
nifestació intellectual, en una paraula. Aixa és el
socialisme espanyol, al qual es considerarien rebai
xats de pertanyer molts socialisteg cultes estrangers.
Ni tan sois comPta el socialisme de la U. G. T.,
amb aquells articles indigestos i pedants, perd pre
tensiosament cientifics, d'un sindicalisme de casa
nostra, per exemple, amb els quals s'omple de fum
el cap deis dissortats que no els entenen, Pera que
suposen una pretensió de cultura, almenys!

Moviment cultural
El sacerdot i la ciéncia.

L'admirable encíclica
XI i dedicada al sacerdoci
és senzillament meravellosa. En aquesta secció de
«Moviment cultural» volem transcriure les idees
lluminoses que dóna referent al «Sacerdot i la
—

publicada pel Papa Pius

Ciéncia»..

«Emperó la figura del sacerdot católic, que Nós
volem fer ressaltar davant del món, seria incomple
ta si Nós no féiem esment d'una altra qualitat molt
important que li exigeix l'Església : la Ciéncia. El
sacerdot católic és constituit «Mestre en Israel»
(Joan., irr, ro) i ha rebut de Jesús el deure i la mis
sió d'ensenyar la veritat : «Ensenyeu a totes les
nacions» (Mat., XXVIII, 15). En ha d'ensenyar la
doctrina de salvaci6, i d'aquesta ensenyança se
n'han d'aprofitar «els savis i els ignorants» (Rom.,
u, 14). Peró com pot ensenyar, si ell no posseeix la
doctrina : «Els llavis dels sacerdots són els custodis
de la saviesa, í es demana a la seva boca l'ense
nyança»

(Malaquias,

II,

7)

; i per

a

recomanar

la

ciéncia sacerdotal ningú no podria pronunciar un
advertiment més greu que el que la mateixa Ciéncia
divina posa en boca d'Oseas : «Perqué has refusat
la Ciéncia, jo et refusaré del meu sacerdoci» (1v, 6).
El sacerdot ha de posseir plenament la doctrina de
la fe i de la moral católica, ha de saber-la proposar ;
ha de saber donar ra6 dels dogmes, de les lleis i del
culte de l'Església de la qual és ministre ; ha de
dissipar la ignoráncia que, a pesar del progrés de la
Ciéncia profana, entenebreix, en matéria de religió,
l'esperit de tants contemporanis nostres. Jamai no
ha tingut tanta oportunitat com avui l'advertiment
de Tertuliá : «A vegades, el sol desig de la veritat
és el de no ésser condemnada sense ésser coneguda»
(Apolog., i). Es deure del sacerdot l'allunyar de les
inte•ligéncies els prejudicis i els errors acumulats per
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l'odi dels adversaris ; cal que sápiga mostrar la ve
ritat amb una franquesa serena a l'ánima que la

ansiosament ; ha d'inspirar coratge i confian
l'ánima dominada per la incertitud o treballada
pel dubte ; ha de saber guiar-la amb una seguretat
tranquilla cap al port de la veritat acceptada amb
força i energia ; ha de saber oposar una resisténcia
enérgica i vigorosa, i, a la vegada, sólida i tran
quilla, a l'error entussodit i obstinat.
Ciancies sagrades i ciancies profanes. —11:s ne
cessari, per tant, Venerables Germans, que el sacer
dot, fins i tot en mig de les ocupacions urgents del
seu sant ministeri i per exercir-lo amb dignitat,
continui l'estudi seriós i profund de les disciplines
teológiques ; que, al bagatge suficient de ciéncia
que haurá portat del seminari, afegeixi una erudició
sagrada, cada día més rica, que el faci més i més
apte per al doble ministeri de la predicaci6 i de la
direcció de les ánimes (Cod. Iur. Can., c. 129). De
mes,' per l'honor de la funció que exerceix i per
atreure com cal la confiança i l'estimació del poble,
que són tan útils per a l'eficácia de la seva obra
pastoral, el sacerdot ha de posseir aquell patrimoni
de coneixements (fins i tot d'aquells que no es rela
cionen directament amb les ciéncies sagrades) que
són comuns als homes cultivats de la seva época ;
és a dir, haurá d'ésser sanament modern segon l'e
xemple de l'Església, que abraça tots els tern,ps i
tots els indrets, i s'hi adapta; que beneeix i protegeix
totes les iniciatives i que ,no tem els progressos de
la Ciéncia, per avançats que siguin, amb tal que es
tracti de Ciéncia auténtica. En totes les épobes, la
clerecia católica s'ha distingit en tots els dominis
del saber humb.; en els segles passats en fou erren
l'avantguarda, del saber humá ; el nora «clericus»
era sinónom de savi. I després d'haver guardat i
salvat els tresors de la cultura antiga, que, sense
ella i sense els monestirs, s'haurien perdut per sem
pre, l'Església ha demostrat, per conducte dels seus
doctors anés illustres, com tots els coneixements
del s homes poden servir a illustrar i defensar la fe
católica. Fa poó que Nós hem donat al món un
exemple d'aquesta i•lustració, en coronar amb el
nimbe dels sants i amb l'auréola de doctor el gran
mestre de l'eminent Sant Tomás d'Aquino, Albert
el «Teutonicus», que els seus contemporanis ja hon
rayen amb el nom de Gran i de Doctor universal.
La cujtura del Sacerdoi.
Avui no es pot recla
mar que, parallelament, la clerecia tingui la prima
cia en tots els dominis del saber : el patrimoni cien
tífic de la humanitat ha esdevingut una cosa de
tanta extensi6, que ningú no el pot abastar entera
ment, i menys l'excellir en cada una de les seves
branques innumerables. Emperó, per una banda,
cerca
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s'ha d'ajudar i encoratjar prudentment aquells mem
bres de la clerecia que pel seu gust i pels seus dons
especials se senten cridats a conrear o a aprofundir
tal o tal ciéncia, tal o tal art, baldament no pertanyi
directament a la llur professió eclesiástica, perqué

estudis, si se'ls manté dintre els límits ne
sota la direcció de l'Església, tornen a
honor d'aquesta mateixa Església i del seu cap diví,
Jesucrist. Per altra banda, els altres sacerdots no
aquests

cessaris i

s'han pas d'acontentar d'una cultura que potser era
suficient en altres époques ; han d'estar en disposició
d'adquirir, o, millar, de posseir de fet una cultura
general més vasta i més completa, que correspongui
al nivell més elevat-i a l'extensió més considerable,
en comparació amb
els segles passats, que ha adqui
rit la cultura moderna d'avui, parlant generalment.
Que si algunes vegades el senyor «que juga amb
el món» (Prov., vil', 31) ha vulgut
elevar a la dig
nitat sacerdotal i operar meravelles per mitjá d'ho
mes gairebé desprovelts d'aquest patrimoni de conei
xements de qué parlem, fou perqué tots aprengués
sim a estimar més la santedat que la saviesa i a no
Posar més confiança en els mitjans humans que no
Pas en els divins ; és perqué, de temps en temps, el
món té necessitat de sentir repetir aquella lliçó prác
tica: «El que és foll davant deis homes, Déu l'ha
escollit per a confondre els savis.,„ perqué cap carn
no es glorifiqui
davant seu» (I Cor., 27 -29) Peró
aixi com en l'ordre de la naturalesa, els miracles
,

suspenen per

ques,

un

moment

S

A

l'efecte de les lleis físi

suprimir-les, aixf l'existéncia d'aquests
honies, vertaders miracles vivents, no deté pas la
veritat ni la necessitat de la qual acabem de parlar.
Aquesta necessitat de la virtut i de la Ciéncia,
aquesta exigéncia d'ésser un exemple i d'edificar,
d'ésser aquesta «bona olor de Crist» (II Cor., II, 15),
sense

que, pel damunt de tot, el sacerdot ha de deixar
sentir entorns seu a tots els que li apropen, és avui
mes sentida i posada en evidéncia tant més urgent
quant l'Acció Católica, aquest moviment tan conso
lador, que sap empényer les animes cap al més su
bija ideal. de la perfecció, posa els seglars en con
tacte més freqüent i en collaboració més íntima amb
el 'sacerdot ; els seglars
es dirigeixen a eh
cosa
que és natural
no solament com
un guia ; se'l
miren com un exemplar de vida cristiana i de vir
tut
apostólica.»
Aquest meravellós passatge de l'encíclica del
Papa Pius XI sobre el sacerdoci, que acabem de
transcriure, revela l'interés que té la santedat per
la cultura sacerdotal.
No sois vol que els sacerdots
excelleixin en les Ciéncies eclesiástiques ; vol també
sacerdots eminents en les ciéncies profanes que no
clesdiuen del decor sacerdotal. Si es vol que l'Es
glésia tingui la primacia en una nació o en una did
ce, si, cal que el sacerdot católic hi tingui la prima
da en l'ordre de
l'esperit.
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Movíment Social
,

Les institucions económiques i socials i les direc
tives deis Papes.
Hi ha molta gent que creu que
la doctrina social de l'Església és una pura disqui
sició de principis allunyada de tot contacte amb la
realitat. L'Estat modern, impregnat de la ideologia
liberal, per una banda cerca solament la creació de
riquesa, i no té en compte poc ni molt el factor
individu, que és d'un valor capital en l'economia.
Per altra banda, el socialisme no cerca altra cosa
que el convertir l'Es. tat en un gran asil absorbent de
tota riquesa i de tota iniciativa. I no pretén solament
dirigir la vida económica deis pobles ; espécie de
misticisme, vol fer-se seves les animes. Lleó XIII
en l'encíclica Rerum Novarum ha condemnat
l'un
i l'altre. Emperd, al mateix temps, ha proposat re
meis precisos, tals com l'organització professional,
el salad just, l'ajut de l'Estat als obrers, etc. L'o
rientació vers els remeis assenyalats en la susdita
encíclica és general i en tots els paIsos. A Italia,
—

exemple,

per

es

aproximació

nota

en

l'organització corporativa

les doctrines papals. La irradia
ció de les doctrines socials de les encícliques ha
estat extraordinaria a Alemanya, a Hongria, a Ir
landa, a Iugoslávia, etc. El codi de treball del cantó
suís de Friburg és una veritable transcripció de
l'encíclica Rerum Novarum.
1_4 influéncia que l'encíclica Quadragesimo anno
exerceix avui en els diferents paYsos d'Europa és
extraordinaria. Era ahir que Dollfuss organitzava
un nou Estat a Austria, sota les orientacions d'a
questa encíclica. Portugal, país que té dos grans
homes, el cardenal arquebisbe de Lisboa, i Oliveira
Salazar, s'ha inspirat en les doctrines d'aquesta en
cíclica en donar una nova organització a l'Estat. Lu
xemburg i el cantó suis de Friburg han inspirat les
seves reformes en la Quadragesimo armo, i Van Zee
land, en la nova experiéncia de Porganització de la
vida económica belga, no s'amaga de dir que ha
tret els elements del seu programa social de l'encí
clica de Pius XI..
una

a

—

—

El corporativisme.
Es un fet simptomátic que
la campanya electoral que es desplega amb tant
nervosisme, ningú no proclami la necessitat d'anar
—

en

a un régimen corporativista.
partits polítics catalans que

cap
els

No comprenem que
reclamen l'autono
mia j s'alimenten d'esséncies conservadores no ha

gin advocat pel régim corporativista. No sabem si
n'és

causa

l'horror instintiu que tenen

a

la «técnica»

contraposada a la «política» (dilettantisme), o bé
si és un desconeixement de les experiéncies que es
fan en els diferents paisos. Estem segurs que si Prat
de la Riba fos viu, seria un fervent corporativista ;
i aixó per dues raons : perqué sentia i vivia la tra
dició catalana i perqué era un fervent admirador

d'Austria.
Es cosa sabuda
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que Austria ha organitzat el país
série de cambres : Cambra de la Cultura,
Cambra de l'Agricultura, Cambra de la Indústria,
Cambra del Treball. Aquestes diferents cambrés (re
gionals i nacionals) elaboren les lleis, que acceptará
o refusará el Govern, juntament amb un Parlament
elegit, no per sufragi universal, sinó per delegació.
en

una

Dintre pocs

dies,

el

cos

electoral

d'Espanya

s'ha

de pronunciar en les ekccions generals, i el que es
crin aquestes ratlles, humil hotne de carrera, donará
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el seu vot a uns senyors que tenen plens poders per
decidir sobre tota classe d'afers nacionals. Quina
autoritat tinc jo per donar plens poders a un diputat
que decidirá sobre afers d'agricultura, de comer9
o de guerra ? No és una extralimitació per part de
l'elector i per part de l'elegit ? Jo em considero fa
cultat per a atorgar la meya representaci6 a un
senyor que deixi sentir la seva veu en problemes
d'educació, d'ensenyanea, de cultura. I, al revés,
amb quin dret un analfabet (tants n'hi ha, a Espa
nya !) pot atorgar la representació a un individu que
tindrá 91ens poders per a decidir sobre les relacions
entre Espanya i la Santa Seu, per exemple ?
El vertader sentit democrátic reclama que nin
gú no traspassi la seva esfera d'acció ; que cada u
es mogui en l' órbita d'activitats que li corresponen.
La nostra pagesia, més assenyada que la gent
de ciutat, aplica en quant les lleis ho permeten, fins
a cert punt, un corporativisme rudimentari. En els
municipis rurals, quan es confecciona la candida
tura de regidors, es té en compte que totes les pro
fessions hi siguin representades, tal com reclama l'es
tructura social. Aquest punt de vista fa que la po
lítica passi a un pla inferior i que el bon govern del

municipi sigui l'objectiu primordial.
cert que la política no és cosa dels técnics,
peró ho és menys encara dels «dilettanti». Una
Cambra de Cultura, elegida per homes de carrera,
donará unes lleis que elevaran el nivell cultural del
i sabrá evitar que les universitats siguin alguna
cosa més que un viver de politiquets de categoria

país

ínfima.
Una Cambra de la Indústria i del Comerc, ele
gida pels comerciants i industrials, sabrá crear ri
quesa nacional, sabrá protegir-la i no donaria peu
a parlar d'afers de blat, de petroli, etc. Una cambra
pagesa sabria ordenar les lleis i els tractats en bene
fici de l'agricultura i fomentaria la riquesa del país.
cert que un semblant procediment evitaria
que periodistes arribessin mai a diputats o a gover
nants del país, i que els técnics no farien fortunes
fabuloses, tota vegada que estan acostumats a l'aus
teritat.
No dubtem que el corporativisme, a mida que
sigui conegut, guanyará seguidors ; és, sense cap
mena de dubte, l'orientació que está cridada a subs
tituir l'Estat liberal fracasat de despús-ahir, i
tat socialista absorbent i empobridor que avui fins
té encadenats els partits de la burgesia.

La Settnana Social austríaca del 1935.
Aca
bem de rebre la revista Volkswohl deis mesos d'a
gost i setembre i va dedicada a la Setmana Social
de Viena, celebrada a la darreria del mes de maig
del 1935. Aquesta Setmana va prendre el carácter de
«Conferéncia internacional sobre l'ordre corporatiu».
—

SI

EXAMINAR
FER-VOS
OCLISTA
VOLEO
U
METGE

UN
VISTA PER
EN

PECIALITZAT,
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En aquesta conferincia hi van prendre part delegats
de Bélgica, Xecoeslováquia, Fran9a, Itália, Iugoes
lávia, Lichtenstein, Holanda, Polónia, Suissa, Es
panya (A. Herrera i A. Martin Artajo) i Hongria.
Per endavant s'havia enviat un qüestionari als
diferents participants estrangers sobre l'estat de l'or
ganització corporativa en els paisos respectius, i
s'imprilbeixen els corresponents informes. L'infor
me sobre el Corporativisme a Espanya va signat per
Albert Martín Artajo.
Demés, aquest fascicle conté els següents tre
balls : «L'organització corporativa i la constitució
de maig», pel Canceller Otto Ender ; «L'organitza
ció corporativa a Austria», per J. Bayer ; «El pro
blema social en l'estructura de l'Estat corporatiu
austríac», per J. Messner ; «L'objectiu immediat en
Porganització corporativa austríaca», per Otto Neus
tádter-Stürmer ; «L'economia en l'organitzaci6 cor
porativa», per Pere Krauland ; «El problema de les
contribucions en l'Estat corporatiu», per Josep Do
bretsberger ; «Objectius de l'autonomia estamental
en l'Agricultura i en la Selvicultura», per Ulrich
Ilg ; «Les indústries», per Caries Dewanger ; «El
crédit», per Víctor Kienbock ; «Les professions lliu
res», per Caries Lugmayer ; «Els empresaris e
tat corporatiu», pel comte Ferran Degenfeld-Schon
burg ; «Els obrers en l'Estat corporatiu», per Joan
Messner.
Aquest magnífic número del Volkswohl, com
acabem de transeriure,
es dedueix de l'índex que
és una temptativa d'estructura totalitária de l'Estat
corporatiu. Veurem de fer-ne conéixer en números
vinents els treballs niés interessants.

Moviment Católic
La
Espanya.
La prdxima Setmana Social.
Socials
espa
permanent
de
les
Setmanes
Comissi6
nyoles torna a donar mostres d'activitat. Després de
—

—

les dues Setmanes Socials tan reeixides de Madrid
i de Saragossa, anuncia per a la vinént primavera,
deis dies 3 al ro del vinent mes de maig, la celebra
ció d'una altra Setmana Social a Valladolid.
L'arquebisbe d'aquella ciutat, que ha tingut la
máxima deferéncia amb la Comissió Permanent, ha
beneVt aquesta obra i n'ha aprovat el teman, que
anirá dedicat a l'estudi de les organitzacions obre
res i deis sindicats.
D'acord amb l'exce•entíssim senyor arquebisbe
s'ha constituit el comité local, que presideix el cap
de l'Acció Católica d'aquella seu arquebisbal r está
integrat per representants de totes les rames de
l'Acció Vallisoletana.
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Dintre poc donarem el programa d'aquesta set
mana i de totes les conferéncies que s'hi pronun

ciaran.

Activitats

de l'Acció Católica de Barcelona.
está en plena acti
vitat organitzadora. No solament ha nomenat les
Juntes diocesanes de les diferents branques, homes,
senyores, joves i senyoretes ; ha adquirit uns mag
nífics locals a la Via Laietana, 55, i, a la vegada,
—

L'Acció Católica de Barcelona

treballa activament

en

la

seva

organització

parróquies.

Demés,

mensual

en

les

ha emprés la publicació d'una revista

Acció Catblica, que será l'órgan oficial
seu. I amb el desig de
combatre una de les plagues
més terribles que degraden el nostre poble i que és
la profanació deis dies de festa, Acció Catalica ha
obert un triple concurs : I. Concurs de cartells per
a
premiar el millor cartell que faci allusió a la
santificació de la festa. II. Concurs de fulletons, el

eontingut deis quals ha d'anar encaminat

a induir
els fideis a santificar la festa ; i III. Concurs de
fulles de propaganda que persegueixin el mateix

objectiu.

Els valors espirituals.

En la campanya elec
que es desplega amb gran nerviositat, notem
una certa abséncia de ponderació .deis valors espi
rituals que en la present lluita es debaten. 14a pri
macia de l'esperit potser no ressalta prou. Hi hem
notat un anhel per fer ressaltar la desviació de la
idea patriótica, i possiblement hem oblidat
els greu
ges a la família• amb la negaci6
del valor civil al
—

toral,

matrimoni canónic ; amb la instauració de l'escola
laica, amb el bandejament deis Santcristos de les
escoles i jutjats. No fem membria dels impostos ar

bitraris

a

les campanes,

.o

als edificis de comunitats

religioses ; hem oblidat la dissolució de la Com
Panyia de Jesús.

lii ha certs sectors que encara

no

s'han donat

eompte de Pacció dissolvent d'un Patronat univer
sitari que ha portat la guerra civil a la Universitat ;

que ha donat peu a la laicització
de tots els mes
tres i que ha destroçat la cultura
catalana. Quina

representació mes deplorable no tindria Catalunya,
en el món de la
ciéncia, si ens havíem de refiar deis
estudis clássics de

les «ánimes del Patronat univer
deis estudis filológics o lingüístics del seu
President, que ha destruit la tradició de la nostra
llengua i tota mena d'organització on ell ha po

sitari»,

o

sat

S'ha fet ressaltar

poc l'acció nefasta deis homes

laics d'Acció Catalana que volen cremar un ciri a
Nostre Senyor i un altre al diable, que deuen les
quatre coses que saben a l'Església, i, a la vegada,
en

reneguen ;

que tenen sacerdots

després aprofitar-se, com pavons,
a
les aCadémies estrangeres.
III

a sou

per

a

poder

del saber d'altri,

SOCIA

1.4

La lluita s'ha de portar al camp de la ideologia.
Cal saber quin benefici han portat a la cultura cata
lana certs oracles que han passat de la barricada al
cadirat de l'Académia. Cal escatir j saber si són his

toriadors,

o

economistes, hellenistes, lingüistes, ho

de ciéncia matemática o novellistes de poc
preu. Cal que se sápiga qué deuen la cultura cata
lana i la ciéncia del nostre país a un ex-rector de
mes

la Universitat o a un President del Pátronat de la
mateixa que destrueixen laboratoris de valor cientí
fic incomparable, que fan desaparéixer tresors cien
tífics i els venen a drapaires, que s'han passat la
vida en penyes, sempre dient mal d'Espanya i di
fonent l'odi en contra d'ella.
Són culpables els executors deis fets vandálics
del 6 d'octubre, i de la revolta d'Astúries. Són, em
peró, més Culpables aquells intellectuals convertits
en ídols que han desviat la joventut catalana intel
ligent, i amb les seves doctrines dissolvents han
preparat la gran catástrofe que patim. Hi ha mitja
dotzena d'homes emboscats a la Universitat i a les
corporacions més enlairades, que són i han estat
els agitadors que han emmetzinat l'ambient espi
ritual de Catalunya ; són aquests homes els res
ponsables de la metralla que vomiten diaris
sobre ells cau la responsabilitat d'un laici,snie
ferotge a la universitat, als instituts de segona en
senyança i a l'escola elemental.
Fins a l'hora present, els católics hem encimbe
llat aquests ídols, i han tingut un prestigi fals
mercés a la nostra aquiescéncia. La lluita entre l'or
dre i la revolta ha d'anar seguida del cornl,at per
les posicions de l'alta cultura. 1.4 cultura católica,
en cap aspecte, no pot ésser tributária (Puna
cultu
ra laica.

infectes;

El cas de Banyoles.
Últimament, l'Excellen
tíssim Senyor Bisbe de Girona ha publicat un de
cret prohibint als sacerdots tota comunicació amb
el grup de «Casa Nostra», dirigit per Magdalena
Aulina, sota pena de suspensi6 «a divinis». Única
ment en cas de necessitat, per a l'administració deis
últims sagraments, hi és autoritzada la preséncia
del sacerdot. L'Excm. Senyor •Bisbe de Barcelona,
Doctor Irurita, ha fet extensiva aquesta prohibició a
la nostra diócesi.
Una decisió tan enérgica és deguda als estralls
produits en moltes ánimes bones per un cert illumi
nisme de bona o mala fe que volia convertir certa
persona com a mitjancera de les grácies que Nostre
Senyor volgués concedir per mediació de la beata
—

Gemma

Galgani.

Certa gent de la nostra terna ha patit, en moltes
.époques, l'illuminisme : cal recordar solament el
cas de Mossén Jacint Verdagtler, víctima de males
persones que fingien revelacions
com ho proven
els. quaderns trobats últimament 1 deis quals el
P. Monjas en dóna certes clarícies, en una segona
—
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edició de l'obra, «Documentos inéditos acerca de
Mosén Jacinto Verdaguer ; el famós P. Palau, amb
els penitents de Vallvidrera, etc. Aquest illuminis
me, que es caracteritza per una singular rebequeria,
és la ruina espiritual de moltes ánimes.
El Papa Pius XI ha
espiritual.
l'Acció
Católica
era, més que una
dit i repetit que
organització, un moviment. I aquest es pot obser
manera
var en la vida católica d'Espanya d'una
singular. Fins fa poc temps el grup de la Intel
Un moviment

—

ligéncia, que renegava de l'Espanya tradicional,
era el capdavanter de les iniciatives de la vida in
tellectual i espiritual d'Espanya. Avui, després
d'uns «Cursos de Verano», de Santander, darrera
d'unes Setmanes Socials i, sobretot, darrera d'un
apostolat cultural meravellós, desplegat' d'una ma
nera integral per El Debate, la iniciativa és de la
nostra banda. Entorn seu s'ha agrupat una selec
ció de gent jove, forta i disciplinada, que sense
posa ni escarafalls diu la darrera paraula sobre les

disciplines més diverses.
Per dissort, els joves catalans, educats a l'escola
escéptica i pedantesca del «noucentisme», caminen
de fracás en fracás la seva literatura és de quali
:

inferior ; la flama que abranda els artistes s'ha
apagat, i l'idealisme, generador de grans empreses,
ha estat substitnit per un positivisme amarat d'ideo
logia socialista. Al jovent catalá que dialoga amb
la intelligéncia li falta ascesi, li falta vida interior,
li falta humilitat, tres factors indispensables per a
realitzar obres grans i sólides amb modéstia
tat

exemplar.
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i contrarevolucionaries; per l'altre, les can
didatures revolucionaries, en les quals les esquerres
tenen un paper molt desairat, engolides, sobretot en
els districtes de victaria més probable Per a elles,

gítirna

Pels candidats socialistes, comunistes, sindicalistes
de Pestana i revolucionaris de tota mena. Si los Pos
sible el triomf d'aquesta gent, hauriem, de veure de
seguida ,un Govern constitteit Per socialistas, en els
quals els seguidors d'Azana, Martínez Barrio, etc.,
representarien un trist paper. I Espanya hauria do
nat el salt mortal que la Podria i hauria de concluir
a

mena de cataclismes.
Sortosament, les coses es Presenten,

tota

ara, de tota
altra manera. Les candidatures d dreta arreu
Porten el signe del triomf; i si les eleccions es fan
cosa
amb sinceritat, sense coaccions ni violancies
que ara ha d'evitar el Govern pel comPte que té
a tots plegats i al país en general —, és indubtable
en la major part deis districtes el triomf de les can
didatures dretanes.
Com les hores són comPtades fins el moment de
la batalla civil, no ens cal aventurar-nos a fer caP
Profecia, car la realitat haura d'ésser la res posta a
les nostres ,esperances d'ací a ben toques horas.
Déu ho faci, tant per la defensa deis drets de
l'Església— que els catalics Posem i hem de posar
com per la defensa de la
sempre en primer terme
Patria. Tots cal que hi Posem el maxim esforç, i
que cap catblic no deixi de comPlir amb el seu deure
estricte de consciancia en un moment de tanta gra
vetat per a tots.
una

—

—

Aqtti també ha es
Les eleccions a Catalunya.
tal ben treballosa la formació deis agruPaments, en
general. Ha dominat un esPa rit de sacrifici, perb
fins a darrera hora no ha estat proclamada la can
didatura en algun districte, com Tarragona, i fins
a darrera hora s'ha donat l'espectacle poc edifkant
de lluites internes per petites cobejances de Partit.
s una llaltima, puix que aixd haura contvibteit molt
a quebrantar la disciplina del cos
electoral en al
guns llocs, i Véu faci que no es tradueixi en el re
sultat de la camPanya, tant Pel fet de la manca de
Propaganda com Pel fet de que aquelles lluites in
ternes hagin transcendit al cos electoral, i les can
didaturas alteradas en siguin la conseqüancia lamen
—
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Crónica de la Setmana
Ens trobem ja al final
El panorama electoral.
de la camPanya electoral, i en vigílies de conaixer
els resultats de la mateixa. Ha estat difícil l'acobla
ment de les forces arreu d'Espanya, cosa que no té
res de particular, si es tenen en compte l'esforç i
les dificultats enormes que representa acoblar tants
Partits i agrupaments diferents, dins de dos únics
sectors, segons imposen les necessitats Provocades
Per la llei electoral vigent, que no deixa lloc a les
candidatures representatives de Petits nuclis, sense
coalitzar-se amb els altres,
Calia que, uns per la dreta i altres per l'esquer
ra, unissin ls seus resPectius candidats; i quan, a
última hora, aixd semblava fina Jeta, es presenta
el Govern amb el seu famós centrisme, i, valent-se
de les armes del Poder, que en molts districtes es
Panyols encara pesen molt, cerca lloc per a un bon
nombre de candiciats. 1 com aquest lloc només podia
trobar-se en candidatures de dreta, ja que les es
querres °ferien resistIncies arreu, heu-vos aci que
s'ha Izagut d'emprendre novament la tasca de l'aco
blam,ent de candidatures, bo i .donant acollida als
candidats cen tristes. El contrari hauria valgut tant
com dividir les forces conservadores del País i donar
una victdria segura a la candidatura esquerrana en
alguns districtes de la Península.
El Panorama es Presenta, doncs, net i dar; per
un costat, les candidatures d'ordre, defensores deis
drets de l'Església, de la familia, de la propietat le
—

table

en

molts

De toles maneres, també un corrent d'oPtimisme
s'ho emporta tot, al camp de les dretes. Es diu que
a Barcelona-ciutat porten la de guanyar les candi
datures d'ordre; i que a Barcelona-circumscripció
s'observa una fortíssima reacció a favor de la candi
datura dretana; i que a Lleida la batalla és guanya
da, sense chane de cap mena. A Tarragona i Girona
s'haura, de lluitar aferrissadament per les circums
tancies abarts dites; Pera hi ha també moltes Proba
bilitats de quI, si tothom compleix amb el seu deu
re, la victbria acompanyara la huila en gairebé tota
la línia.
Cal pensar que només el nombre de vots falsos
de l'altra vegada, les coaccions exercides segons el
tipus de la del caney de CasP, a Barcelona, les vio
11ncies i pertorbacions d'ordre Públic que represen
laven els petards al mig del carrer, etc., es poden
cotitzar en uns quants milers de vots, que ara es
Podran emetre molt facilment, car l'autoritat esta
disposada a garantir la llibertat del sufragi. I aquest

argument és favorable

a

les dretes,

sense

Palliatius.
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La política de masses.—Uns quants anys abans,
aquesta política semblava prdPia només que deis
Partits que a si mateixos s'anomenaven poPulars,
Perd hom hauria dit que era absolutament allunya
da de les dretes. Entre aquestes, comptaven les ano
menades classes conservadores; i els seus compo

nents,

elements més o menys benestants de la so
no baixaven al carrer a lluitar aferrissada
ment, com exigeixen les circumstáncies de vida del

cietat,

món modem.
Ha arribat

un moment, perd, en qua han estat
les bases de la civilització nostrada i en
qua els fonaments de la societat han trontollat, i to
les les classes socials han acudit a la lluita civil,
s'han llençat al carrer i han demostrat haver adqui
lit un esPerit fort i un tremp a Prova de dificultats.
El procés ha estat ben visible a Espanya. Les
eleccions a Corts de l'any 1931 portaren una forta

discutides

inclinació cap

l'esquerra. Els elements d'ordre,

a

desorganitzats,

S

A

deixaren endur per un moment
sentimental--moments sentimentals que quasi sem
Pre es paguen cars en el món social—, i vingueren
les Constituents conb una majoria d'esquerres i so
cialista, que semblava única i dominadora del País.
Déu, que deis mals en saP treure el
que más convé a la causa del bé, va fer que aquelles
Corts come tessin tantes atrocitats, plantejant tota
mena de problemes sense resoldre'n cap, que una
rea,cció ben visible s'aPoderá del poble. I les elec
cions del vocals per al Tribunal de Garanties Cons
titucionals, i lés famoses ele ccions municipal s dels
«burgos podridos», feren veure, ben clar que el país
dissoltes a temps, abans que esgotessin les energies
refusava l'actuació de les Corts, i aquestes foren
del Poble, prou depauPerat per les seves equivoca
en tots els ordresi llençat a una huila en la
que ens trobem Plename nt encara.
Vingué la reacció en forma d'altres eleccions, el
dia 19 de novembre del 5933, i una forta majoria
dretana en fou la conseqüancia. Les Corts, Pera, no
eS trobaren en situació de
funcionar, Pels obstacles
Posats en altes es/eres al Partit más fort de les ma
teixes. S'emPrá, l'eufemisme de qua dit Partit no
halda jet acatament a la República— argument in
consistent, des del moment que aquest partit havia
estat allí Portat per la lliure voluntat del Poble, ma
nifestada Pel sufragi i en una contesa Precisament
Presidida fiel Sr. Martínez Barrio —, i‘ el seu allu
nYament del Poder, des de primera hora, féu man
car
l'entusiasme entre els cents i tants diputats d'a
quell partit. La resta es troba en la memaria de bis.
Ara caldrá veure, per tant, si la voluntat co•ec
tiva de l'any 1933 és ben autantica,, i si el País vol
ésser governat o llençat al buit pels partits que un
dta el desgovernaren des de les Constituents. I hau
ra d'arribar necessariament el xoc entre aquesta yo
luntat i els que impediren llavors la seva lliure
xoc que tots sabem com ha d'acabar si, com
esPerem, ve una victaria torta de dretes en els co
micis del dia 16 de febrer.
Cada u de nosaltres té, dones, la Paraula, i cada
u té
a la seva má decidir els destins del País en
es

Sortosament,

cions
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tria. I cal que tots, el dia de densa, pensem que
tenim a la má, resoldre el problema, el más greu que
ha estat plantejat en termes ben clars•des de l'adve
niment del

nou

rágim.

Sortosament, podem ésser oPtimistes, fortament
oPtimistes, ja que Pacte dreta de Madrid de diu
menge passat, on solament les dretes ompliren deu
immensos coliseus, deixant encara milers de perso
nes al carrer, és penyora del que ha d'esdevenir el
dia 16, si tots complin el nostre dewre. Els qui no
ho facin i no Posin tot l'esforç que cal Per a assolir
el triomf, que després no es queixin del resultat...,
si

aquest

ens

tos advers,

cosa

que ni

en

hiplatesi

volem n Podem admetre.
S'han jet moltes Profecies sobre la qualitat de
l'instrwment de govern que poden representar les
Corts vinents. No és hora d'entrar per aqwest camí,
sobretot en un moment com el d'ara. Ens cal saber
a tots nosaltres—t amb aixd en tenim, prou, per ara
que kem de complir el deure de votar, de
i tant
fer votar, de conquérir el vot de tots corn un element
preciós de govern; i la resta, deixar-la a la má de la
Providancia. El dema no ens pertany, i és l'avui el
que havem de treballar i en qua hem d'exercitar
la nostra acció.
—

Som al final...
d'emetre el nostre

al moment mateix
a resultat de
la
camPanya electoral, que avui com mai ha estat viva
i transcendental, sense haver assolit, sobretot a Ca
talunya, les proporcions Passionals d'altres hores.
Ja no és avinent, doncs, de comentar ni de fer
aPreciacions sobre la gravetat del moment, sinó hora
d'obrar i de procedir en conSciancia al comPliment
del nostre deure ciuladá.
Dia per dia s'ha anal aclarint el panorama po
Utic, i tothom ha Pogut veure amb llum meridiana
el que es juga EsPanya en aquestes eleccions. Per
un costal, un afany de revalta, de negació, de vio11ncia; per altre costal, un sentit d'ordre, de dret,
de defensa del Patrimoni espiritual i material de la
nostra civilització. No cal que fem recomanacions;
autoritats altíssimes les han jet en termes que no
deixen lloc al dubte. Votem, i votem segons la cons
ciancia cristiana, en la seguretat d'haver jet per la
nostra banda el que ha calgut Per a vancer la revo
lució. El triomf o el tracas Déu ens el donará se
gons els Seus altíssims designis, impenetrables per
a nosaltres, que Wem de restar satisfets amb la idea
del deure complert.
—

Arribem

sufra,gi

ara

com
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PLANXII MERME.

aquest tombant gravíssim de la

t"blema,

com

es veu, és

confiatible amb

el

regateig

12,ntb l'esborrament de noms
tes

seva histbria. El
d'una transcenclancia

Petites qüestions,

de les candidatures, amb
Petites cobejances de cada ciutadá. Cal que tots

e,sguarden
eteecions,

fixament ço que es juga en aquestes
que bé pot ésser l'esdevenidor de la pa
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EDMUND SCHRAMM, Donoso Cortés, Leben und Werk
emes spanischen Antiliberalen (Vida i obra d'un
antiliberal espanyol). Iberoamerikanisches Ins
titut, Hamburg, 1935, 155 págs.
El cohtingut d'aquesta obra és el que segueix :
preliminars sobre la situaci6 políti
ca i espiritual d'Espanya en els primers decennis
del segle xrx. II. La joventut de Donoso-Cortés ;
la seva formaci6 en la ideologia liberal. III. Les
seves primeres activitats periodístiques i parlamen
táries. IV. Donoso, emigrat i polftic del partit mo
derat. V. El canvi ideológic-polftic i religi6s cap
al 1848. VI. Donoso, ambaixador a Berlín (1849).
Vis ?Iltims discursos parlamentaris. VII. L' ((Ensayo
sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialis
mo». VIII. Donoso, ambaixador a París. Els 'dar
rers anys de la seva vida (T851-51). IX. L'actnali
tat de Donoso després de mort. Donoso i la
crítica.
Una de les figures centrals de l'Esnanya revo
lurionAria i contrarevolucionaria de la primera niel
t del segle XTX és Donoso Cortés. Fill del 12o
rnanticisme liberal. estudiant a Salamanca i a Se
villa. professor a Cáceres, deixa la cátedra per anar
a Madrid, on,
malgrat ocupar un cárrec poc im
portant en l'administració, arriba a ésser la figura
central ele la política espanyola. Format amb la
lectura de les obres de Benjamf Constant, diu la
seva paraula oportuna
en
cada moment crític de
la vida política espanyola.
La seva teoria de qué el cap de l'Estat rot es
tablir una dictadura quan ets mitjans legals han
fracassat i les Corts són ineficients, ha tingut una
gran actualitat en el període preparatori de l'adve
niment al poder del nacionalsocialisme alemany. Es
deu a Carl Schmidt i al grup inte•lectual del «Ring»
l'haver donat una extraordinaria actualitat a Do
noso Cortés i a la seva doctrina.
Per ra6 del seu exili a París i l'ésser secretani de
la reina, rnare d'Isabel II, Donoso Cortés entrá en
contacte amb el comte de Montalambert, a/11k deis
iniciadors del moviment católic alemany, els ger
mans Reichensperger. L'ocupar aquest polític emi
nent les ambaixades de Berlín i de París, especial
ment aquí, fou la causa que es posés en contacte
amb els dirigents de la ideologia católica de Fran
ca. Va tractar Metternich, que, en la seva época,
representava el paper de metge del gran hospital
del món. ; tingué estreta amistat amb Guizot, l'es
criptor francés tan discutit de Balmes ; tenia com
amic predilecte Lluís Veuillot, el director del gran
diari católic Univers.
1. Observacions
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Donoso Cortés es féu un nom universal amb el
«Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y
el Socialismo» (1851), i aquesta obra serví de ban
dera de combat contra els católics aferrissats per
part deis católics liberals francesos que tenien per
testaferro Gaduel, vicari general d'Orleans. D'una
manera oficiosa, emperó, la Civilta Cattolica d'abril
del 1853 aprová la posició de Donoso Cortés, si bé
s'indicava una que altra relliseada en el camp teo
Iógic, molt explicable en un seglar.
L'esperit i la doctrina de Donoso Cortés han
continuat infiuint damunt Gabino Tejado, editor de
les seves obres completes ; Ortí i Lara, els germans
Nocedal, Aparisi, i Vázquez Mella.
A Franca, si els católics liberals el van atacar
per mitjá de Gaduel, Montalambert i Veuillot el
defensaren en tot moment, com el recorda amb de
vació Leon Bloy.
I a Alemanya Donoso Cortés ha estat exaltat,
els darrers anys, per aquells qui han volgut trobar
una
justificaci6 legal per a explicar la imposició
d'una dictadura.
En els moments actuals, les dretes antirevolucio
náries d'Espanya haurien de saturar-se de la doctri
na jurídica i política d'aquesta gran figura del pas
sat segle i obrar en conseqiiéncia,
seu
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BIBLIOTECA D'ACCIÓ CATÓLICA
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X
Obres
Qiiestions

d'Apologética
•
•

Exposició i defensa de la veritat, pel Dr. Josep Roura, Prev. És un veritable manual
d'Apologética popular. -3 pessetes en rústega i 5 en tela.
Els Dogmes de la nostra fe. Temes apologétics del Dr. Josep Roura, Prev. -,368 págs., 3 ptes. en
rústega i 4,50 en tela.
La Religió natural. Conferéncies apologétiques del Rey. P. Ignasi Casanovas, S. J. 2.a edició. 160

Y

d'ara.

-

págines,

1

pta.

rústega i 2,50

tela.
Qüestions religioseá. Exposició definitiva de la doctrina católica, en diferents punts de gran actualitat.
I. ?Qué és la Maçoneria», per
Dr. Josep Torras i Bages.-80 págs., 0,75 ptes.
II. La secularització deis cementiris, per l'Emm. Sr. Cardenal Vidal i Barraquer.- 34 pági

X

nes.,

X

en

en

•

0,40 ptes.

III. Matritnonl civil: Divorcl, per
Dr. Isidre Gomá.-62 págs., 0,60 ptes.
IV. L'Església davant la hiel de Confesslons 1 Congregaclons religloses 1 altres llels de la
blica. Documents.-205 págs., 1,50 ptes.

Encicliques de

Repú

•

*
gran actualitat tradu'ides al catalá

Encíclica Rerum novarum, de Lleó XIII, sobre la situació deis obrers.-64 págs., 0,40 ptes. Edició
popular sense cobertes, a 2 ptes. el centenar.
Encíclica Acerbo nimis, de Plus X, sobre l'ensenyament de la doctrina cristiana.-24 págs., 0,30 ptes.
Exhortació Haerent animo, de Pius X, a la clerecia catblica.-40 págs., 0,30 ptes.
Encíclica Humani generis, de Benet XV, sobre la predicació de la paraula de Déu.-24 págs., 0,30 ptes.
Encíclica Casti connubii, de Pius XI, sobre el Matrimoni cristiá.-98 págs., 0,50 ptes.
Encíclica Quadragesimo anuo, de Plus XI, sobre la restauració de l'odre social. -104 págs., 0,50 ptes.
Encíclica Mens nostra, de Plus XI, sobre els Exercicis Espirituals.- 40 págs., 0, 30 ptes.
Encíclica Divini illius, de Plus XI, sobre l'educació cristiana de la Joventut.-64 págs., 0,40 ptes.
Encíclica Quas prima, de Pius XI, sobre la institució de la festa de Jesucrist Rei.-36 págs., 0,40 ptes.
Encíclica Divini cultas, de Pius XI, sobre Música sagrada. Conté demés el Motu proprio de Plus X
sobre el mateix tema.-32 págs., 0,30 ptes.
-

•

Obres de seny i de formació de carácter i de criteri
Proses de bou seny. Per J. Raventós.-I. Morals i socials.-11. Religioses.-Ill. Les passions. Animes
bones (narració camperola). Miscellánia.- IV. Morals i socials (2. série).-V. Religioses (2.a série).
Váries.-Cada volum, en rtistega, 3 ptes.; en tela, 4,50 ptes.
Vuitcents pensaments del Bisbe Torras 1 Bages. Escollits, ordenats i amb un próleg del canonge
Josep Dachs, Prev. 180 págines, en rtístega, 2 ptes.
A un jove. La formació integral: Carácter, Amor, Ciutadania 1 Treball (2.° edició), per Jaume Raventós.
-156 págines, 1 pta. en rústega i 2 ptes, en tela.

5:

e

1 acte: loan

*
*

Obres de Teatre Católic per a hoines
R. Ferriol, 1,50 ptes. -Diplomácia de pagés, drama

Solibern, per
de V. Coma, 2,50 ptes.
vol., amb El Rei de les bicicletes.-Soldats de Crist, tragédia en vers, Mn. T. Bellpuig, 1 pta.
-El pretendent de Luid, per V. Coma, 250 ptes., junt amb Les sorpreses de la rifa.- Una Creu vora
el carné, en vers, per J. Miracle, 1,50 ptes.- Els Vanitosos, per Puig i Llensa, 1,50 ptes.
actes: L'Elol, ferrer de Figueres, per J. Ros, música de Mn. Obiols, 2,50 ptes.-Sang Tortoslna, drama
de Mn T. Bellpuig, 0,50 ptes.
actes: L'alegria de ter bé, per Clovis Eimeric, 2,50 ptes.-Diners que sagnen, drama de Mn. Gay, 2,50
pessetes.-Els fills de tothom, de F. Bonaventura, 2,50 ptes.- La força de la tradicló, drama de
J. Civit, 2,50 ptes L'hábil de Sant Francesc, per V. Coma, 2,50 ptes. Ling Fu o les anffúnies d'un
xlnés, per V. Coma, 2,50 ptes.-Neu als clms 1 foc al cor, de Mn. Saborit, 2,50 ptes. Pc'uria ofesa,
drama de Mn. Saborit, 2,50 ptas.- El rel de les bicicletes, per V. Coma, 2,50 ptes., junt amb Diplomó
cía de pagés.- Les sorpreses de la rifa, per V. Coma, 2,50 ptes., junt amb El pretendent de Luhl.El cosí den Pere Boter, per V. Coma, 2,50 ptes.
actes: L'Apóstol calalú., en vers, de Mn. Gay, 2,50 ptes.
actea: La covardia de Ponç Pilat, estampes de la Passió, per V. Coma, 2,50 ptes.
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Advertiment als subscriptors

y
,

de Barcelona
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Durant el
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de febrer es
passará a cobrar la subscripció
d'enguany. Preguem als subs
criptors que ens donin les ma
jors facilitats per la continuació
de Catalunya Social. A nib tot
i donar més articles i informa
ció que les revistes similars
que tenen un preu doblat, no
hem volgut modificar el preu
d'abonament.
També agrairíem que cada
subscriptor es fes el deure de
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mes

5:

5:

COL•LEGIALS
co,

El més extens assortíment en

Impermeables, Capes, Trinxeres,
Abrics cauxutats estampats

CASA ROSICII

portar-nos un subscriptor nou.
D'aquesta manera ens seria
possible d'introduir reformes a
Catalunya Social.

Casa fundada

l'any
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