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L lector sap que l'estudi de la ciència és manta vegada eixut.
La ciènciamés exigent. Sols després d'esjorços dolorosos, de
vetlles de lluita amb el tedi, comença a ctonar, i encara no massa
pròdigament, la fruïció contemplativa de la veritat. Fins quan la
dónn en abundància, la seva dolçor és sempre severa. Als grans
jestivals del pensament, amb prou feines si hi arriba el geni.
^
E l que molts lectors no dirien mai, ni ho hauríem dit nosaltres
si no fos per experiència pròpia, és que la percepció artística pugui
ésser àrida. La cosa pot ésser exclusivament personal, i així ens ho
crèiem nosaltres de cop, però després un professional de la música
ens assegurà que també ell passava tongades d'aquesta aridesa, cregudes per ell exclusives dels professionals.
La cosa va, poc més o menys—són experiències molt difícils de
descriure—de la següent manera. Sense saber per què, hom té obturades les misterioses vies de la fruïció musical. Desgavells fisiològics, preocupacions familiars, nuvolades morals, o tal vegada no
res, un simple buit practicat a dintre sense cap comunicació amb el
ressò dels sentits, el cert és que la música més inspirada no entra.
Passa per l'orella, arriba a la imaginació, on desperta imatges més
o menys avingudes amb l'estil melòdic de l'obra, l'enteniment hi
pren part, judica, aprecia, però diríeu que tot això s'esdevé en la
zona glacial de l'esperit, terra deserta, verge de camins, àrida fins
a la secor. més eixerreïdora. N i una gota d'aigua de consol, ni un
rqig d'e%oció, ni una espurna d'entusiasme no reïx a penetrar allí
dins, en aquell fons misteriós, més enllà de les potències, on l'ànima sojorna adolorida, però sense que cl dolor esclati en emoció. Dolor sense transcendència, sense reflexió contemplativa, sense llàgrimes de l'esperit que irisin la llum de dins, que en darrer anàlisi és
la llum de dalt. Impossible q u f en surti ni un gemec tradüible en
notes o en versos, ni un plany capaç de comunicar el corrent dolorós a un altre. És el dplor infecund dels estats de desgràcia.
I aquesta infecunditat del dolor torna l'ànima incapaç fins de
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copsar emocions artístiques. Les vies que duen la deliciosa horror
estètica fins a la cel·la íntima on esclata l'onada de goig pur que
envaeix, inunda i adelícia beatament totes les sines de l'ànhna i la
posa a jlor de pell, tivant i esborronada, estan embussades hom no
sap per quina raó ni per quina cosa.
Però no és tot perdut. Quan la imaginació i la intel·ligència esUm ensenderades pels camins inefables de l'emoció musical, conserven sempre una esma, que no és altre que un record de la llum enmig de les tenebres. A les palpentes i tot, caminen, endevinen, troben. I llavors s'esdevé aquell fenomen curiosíssim*que potser encara cap psicòleg no ha estudiat i que podria reservar'més d'una sorpresa a qui es decidís a analitzar-lo. Les facultats purament perceptives i critiques van copsant la música dessaboridament, sense cap
alenada d'emoció, però no pas cegament i distreta, com podria suposar-se. Tot al contrari. Llavors- més que mai l'enteniment críticff
lliure de tot element emocional, està en disposició de judicar fredament de l'obra. I poques vegades s'equivoca.
Veureu que un home va assaborint sense sabor, i descobrint les
excel·lències de l'obra que sent. íSuposem una obra exceüent i excel·lentment interpretada.) Descobreix l'elegància de la corba de la
melodia, els encerts de l'harmonització, la gràcia del diàleg del contrapunt, l'accentuació que va prenent el ritme en tota obra ben feta, però tot això i moltes coses més que no sabem dir, amb un esguard glacial, profundament desolat, desproveït i desemparat de tot
llamí de gaudi. Però en la seva mateixa actitud crítica, arriba a insinuar-se un inici de gaudi fred: el de pensar el que hom fruiria si
no tenia les vies de la fruïció obturades. A través de les formes, endevina l'esperit que s'amaga a ell, que es revela als altres, i gaudeix de pensar el que gaudeixen i el que ell gaudiria. Purlssim i clarissim goig intel·lectual, que arriba al cim més alt possible del desinterès i vindica la nostra vida de tanta wtzura com empesta el seu
corrent moral.
Com si talment fos una llei de l'esperit humà en estat de viador,
aquesta experiència té els seus correlatius en esferes més dites.
Aquelles hores amargues de desempar en què ni una gota del
diví consol de l'art no arriba a penStrar dins l'ànima eixerreïda, són
com un símbol de la desolació d'esperit sota els dictats de la moral.
E l deure té un gust. Res tan dolç com seguin-ne el camí, quan Déu
ajuda sensiblement, i el goig de l'obra bona esclata radiant en l'es-
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perit. No hi ha plaer comparable al de l'ànima que percep el gust
de la veritat i del bé viscuts amb plenitud.
Però hi ha hores en què el deure es torna àrid. De dolç i fàcil
que era, ha esdevingut amarg i estirós. Totes les divines harmonies
que enclou, les té avarament tancades, i només treu les pues que
esqueixen les nostres carns.
I bé, germans: llavors és l'hora de l'heroisme moral. Llavors és
l'hora de les ànimes grans, dels cors generosos. Llavors es coneix
l'or, i l'argent i el plom. Complim el deure amarg amb més delit i
amb més plenitud que el deure dolç. Acotem la testa, cloguem els
ulls i mirem endintre. La fe ens farà veure que també en aquell deure hi ha dolçor, i fins podrem descobrir-ne la causa amb esguard
purtssim de tot entelament d'egoisme.
N i l'amargor actual, ni la dolçor endevinada per la fe, no són
ocioses. La percepció cerebral de l'obra d'art prepara l'esperit per a
una futura fruïció plena. E l compliment del deure amarg condensa la seva dolçor per al dia de la revelació de Déu. E l l , que vetlla
damunt de tots, ens espera amb corones a les mans: corones petites per als complidors del deure fàcil, corones grans per als complidors del deure difícil.

ELS

A

CARÀCTERS DE L'HUMANISME
FRANCÉS A L'EPOCA DEL
RENAIXEMENT

l'albada del Renaixement francès, és a dir, a la fi del segle xv
i durant el primer temps del segle x v i , el gust per la cultura
grega i llatina fou l'esdeveniment capital en la història de la nostra
civilització intel·lectual. D'ell procediren, tant el renovellament de
la nostra literatura en llengua vulgar com l'eclosió d'una escola
poètica que brillà sota el regne dels darrers Valois i l'adveniment
del classicisme. Aquest moviment intel·lectual era anomenat pels
contemporanis el retorn o la "restitució de les bones lletres", de les
lletres d'humanitat, de les humaniorcs litterae, designades avui amb
el nom d'humanisme.
Les humanitats o humaniores litterae, significaven en l'esperit
dels qui aleshores se servien d'aquestes expressions les lletres profanes, la cultura laica, per oposició a la ciència divina, la teologia, la
qual, encara avui, porta a les universitats angleses el nom de divinity. No comprenien, doncs, tota la filosofia antiga: la lògica aristotèlica, per exemple, era del domini de l'escolàstica. Consistien principalment en la filosofia moral, la poesia, l'eloqüència i la història,
S províncies més riques en la literatura de Grècia i Roma.
'-'J1 Foren veritablement una descoberta de la gent de finals del ser-^gle x v , i es comprèn que parlessin del "retorn d'exili" de les bones
lletres o de llur restitució. L'Edat Mitjana, sens dubte, no les tingué
completament ignorades. Fins s'ha pogut dir que, quant a la poesia
llatina, hom no n'estava gaire menys al corrent en 1150 que en 1550.
Però hom ignorava el grec, i , en definitiva, foren molt rars els literats de l'Edat Mitjana que sentiren la bellesa de la poesia llatina o
de l'eloqüència, i que intentaren de fer-la passar a llurs escrits. Hom
cita, al segle x n , Joan de Salisbury, bisbe de Chartres; Abelard, el
qual cita a Virgili, Horaci, Ovidi, Ciceró, Sèneca "propter eloquii venustatem et membrorum pulchritudinem"; Sant Bernat, que compongué versos llatins. A la fi del segle x i v , la Universitat de Paris
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compta entre els seus mestres alguns admiradors i imitadors de l'eloqüència ciceroniana: Pierre d'Ailly, Jean Gerson, Nicolàs de Clamenges, Jean de Montreuil. Aquests amadors de les lletres llatines,
però, foren uns isolats, no crearen tradició. La dissort del temps féu
que llurs obres fossin ben aviat oblidades.
Ben al contrari, a la primera part del segle x v i , el nombre dels
humanistes cresqué; a França no hi ha grup de lletrats en el qual no
es descobreixin esperits iniciats en la cultura greco-llatina. El primer fogar de l'humanisme havia estat la Universitat de Paris. Encara que ella es féu una obligació de tornar a dur tota l'activitat intel·lectual a la teologia (el Studium parisiense, en el pensament dels
Papes del segle x m , els seus fundadors i protectors, primer que tot
havia d'ésser consagrat a la ciència de D é u ) , havia estat portada a
prestar atenció a la cultura literària. Alguns mestres que havien tingut ocasió de visitar Itàlia, èn el curs de missions religioses o diplomàtiques, hi havien percebut una sorpresa i una humiliació, en comparar els gustos i el llenguatge dels doctors de Roma i de Florència
amb els dels professors parisencs. A la Universitat de Paris, tant de
temps considerada com la "nodridora dels estudis", hom no es captenia de llegir ni els escriptors de Roma i de Grècia, ni els mateixos
Pares de l'Església. Hom es reduïa a l'escolàstica, que parlava un
argot bàrbar; hom discutia en baroco o en baralipton sobre qüestions estèrils, sobre els exponibles o els insolubles. A Itàlia, hom es
vantava d'expressar-se en bon llatí; hom rivalitzava en elegància
amb Ciceró; hom coneixia els secrets de la poesia llatina; algunes
vegades, fins es llegia el grec. Els teòlegs parisencs, havien de seguir
menyspreant les gràcies d'un bon estil Uati? La filosofia cristiana, la
Veritat, estava, doncs, condemnada a ésser més pobre en bellesa que
la filosofia pagana?
Aquestes consideracions determinaren alguns mestres a provar
d'escampar a París el gust per les lletres d'humanitat. Així fou com
entre les primeres obres sortides de les premses de la Sorbona, la
més antiga impremta francesa, figuren, vers 1470, uns reculls d'elegàncies llatines, de models d'estil epistolar, de tractats de retòrica.
A finals de segle, en el regnat de Carles V I I I , després de la primera
expedició a Itàlia, uns italians comenten a la Universitat els poetes
llatins, Virgili i Lucà. A poc a poc, a les escoles fou cedit un lloc a
l'ensenyament de l'eloqüència i de la versificació llatines.
L'humanisme anava ben aviat a recórrer una segona etapa: a
semblança dels savis italians, els nostres començaven a estudiar el
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grec. Els primers mestres ens vingueren d'Itàlia a la fi del segle xv.
Alguna vegada eren aventurers, com aquell Jordi Hermonim, d'Esparta, el qual es féu assignar rendes pel seu deixeble Guillaume Budé,
i era, segons el testimoni d'uu altre dels seus deixebles, Beatus Rhenanus, més apte per a ésser cotxer que professor. D'altres vegades,
també, es tractava de veritables savis, com Janus Lascari, aquell
"doctor del país de Grècia" que Carles V I I I s'emporta d'Itàlia i instal·là a Amboise, residència seva, amb alguns altres representants de
la civilització italiana, arquitectes, ensinistradors de papagalls, enginyers i perfumistes. Donà lliçons de grec a un professor de filosofia del Col·legi del Cardenal Lemoine, Jacques Lefèvre, d'Etaples,
i a un secretari de la cancelleria reial, Guillaume Budé. A poc a poc,
l'hel·lenisme comptà adeptes entre els prelats, els magistrats del parlaments de París, els grans oficials de la corona.
En 1507, l'estudi de les lletres gregues obtenia un ajut considerable amb la col·laboració del professor François Tissard amb el llibrer parisenc Gilles de Gourmont. L'un comentava públicament els
textos grecs que l'altre imprimia sota la seva direcció. L'any següent,
l'italià Jeroni Aleandre ensenyava el grec en un col·legi de la Facultat de les Arts.
Per això no és d'estranyar que es trobin vers 1520 grups d'hel·lenistes en petites ciutats allunyades de París, per exemple, a Fontenay-le-Comte, al Paix-Poitou, i a Santonge, a St. Jean d'Angély,
Pertanyen al món del Palau de Justícia; són savis i magistrats. A l gunes vegades són religiosos: el monestir franciscà de Puy-SaintMartin, a Fontenay-le-Comte, posseeix en 1521 dos hel·lenistes,
Pierre Aney i François Rabelais.
Entre tots aquests iniciats en el culte de la "Minerva àtica", com
diuen ells, promptament s'estableixen uns llaços de confraternitat.
Quasi tots estan en relació amb el príncep dels hel·lenistes francesos,
Guillaume Budé.
L'activitat d'aquest personatge ha estat capital per al progrés de
l'humanisme a França sota el regnat de Francesc I . Per la seva família, pertanyia al món dels alts oficials de la corona. Després d'una
joventut tota votada als divertiments, a la moda, és a dir, a l'equitació, a la munteria, a la cetreria, s'havia proposat de tornar a seguir, sol, en la seva cambra de treball, els seus estudis de dret, els
quals havia negligit durant el seu sojorn a la Universitat d'Orleans.
H i afegí les humanitats, aprengué el grec amb Jaume Lascaris, es
féu conèixer, de vegades, per les seves traduccions llatines d'alguns
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tractats de Plutarc; després, esdevingut secretari del rei, publicà en
1508 una voluminosa obra en llati, comentaris als vint-i-quatre primers llibres de les Pandectes (Anotationes Gullielmi Budei secretarii
regii in quatuor et viginti Pandectarum libros ad Joannem Deganaium cancellarium Franciae. París, Josse Bade).
Aquest comentari de la primera part del Digest, és a dir, del recull de sentències i de decisions col·leccionat pel jurisconsult Tribonià, per ordre de l'emperador Justinià, al segle VI, oferia l'originalitat d'esclarir el text pel coneixement de les llengües llatina i grega,
i així mateix de la història i les institucions antigues. L'estudi de les
"bones lletres" de les humanitats dissipava, a la fi, les errors que
els glossadors medievals, Accurse en particular, havien acumuJat
damunt aquests textos jurídics. Aquella obra, model de critica filològica, fonamentava la reputació de Budé com a jurisconsult humanista. Un altre llibre de recerques científiques, un tractat de les monedes i mesures de capacitat en l'antiguitat, el De Asse (1551),
havia de consagrar definitivament la seva reputació de filòleg: França ja posseïa un savi que podia fer parió a l'iHustre Erasme.
Des d'aleshores, Guillaume Budé es constituí en zelador de l'humanisme a França, encoratjant tots els qui s'interessaven en les bones lletres. En la cort, en la qual té ascendent, recomana a Francesc I la ciència i els savis. El fa decidir, després de moltes tergiversacions, a crear un col·legi de professors encarregats d'ensenyar especialment les llengües antigues, el grec, l'hebreu, el llatí. És el collegi dels Docteurs royaux que en el segle x v i esdevé Collège royal
de France i , després de la revolució, Collège de France.
Els iniciadors de la institució foren modestos. L'organització material no existia. Els lectors reials no tenien aules per a estudiar,
s'havien d'acollir a l'hospitalitat dels col·legis de Cambrai i de Tréguíer. El rei havia dit que subvindria a les despeses, però el desordre
de les finances feia que fossin pagats amb tant de retard, que un
dia, el lector de grec Danès, prengué el determini de suspendre les
lliçons per tal d'obtenir el pagament de cent cinquanta lliures que
se li devien.
Aquests destorbs no perjudicaren l'èxit dels primers mestres. Entorn de llurs càtedres s'apinyava un auditori nombrós, i els poetes
celebraven en francès i en llatí la novella institució, "La trilingüe
acadèmia", com deia Marot. I és que ella consagrava la sobirania de
les bones lletres, que a la fi eren estudiades per elles mateixes; ella
marcava el triomf de l'humanisme a França.
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De les diverses produccions nascudes d'aquest gust per la cultura greco-llatina durant la primera meitat del segle x v i , és fàcil d'extreure els caràcters del nostre humanisme. Resulta primerament que
la restitució de les bones lletres suscità un entusiasme prodigiós en
tots els lletrats. "Ara, exclama un personatge de Rabelais, totes les
disciplines són restituïdes, les llengües instaurades: la grega, sense
la qual és vergonyós d'anomenar-se instruït, l'hebrea, la caldaica, la
llatina... Tot és ple de savis, de preceptors molt doctes, de llibreries
molt grans, i em sembla que ni al temps de Plató, ni de Ciceró, ni
de Papinià, no hi havia la comoditat d'estudi que avui hi ha. D'ara
endavant ja no es trobarà enlloc una persona que no sigui ben polida en l'oficina de Minerva".
. Cap generació no apareix en la nostra història literària tan desdenyosa del passat pròxim com la del nostre renaixement. Sembla
com si abans d'ella tot hagués estat ignorància, i com si les tenebres
d'allò que els nostres humanistes anomenaven la nit gòtica haguessin cobert França fins a principis del segle x v i . No tenen, doncs,
més que menyspreu per al pensament i per a l'art de l'Edat Mitjana. No es reconeixen tenir precursos. Per sobre les boires dels deu
segles que els precedeixen, s'ajunten a la civilització de Roma i a la
de Grècia. Els humanistes, encara que formats per l'Església i restats cristians, no fan cap cas de la filosofia cristiana, els creadors de
la qual, els grans mestres escolàstics dels segles x n i x m , són la
glòria de llur època. Només atenen als filòsofs antics: al costat de
Plató i de Sèneca, Sant Tomàs i Sant Bonaventura no valen res.
Aquest menyspreu de l'Edat Mitjana, nat del primer entusiasme pel
renaixement de les lletres, es mantindrà a França tota l'època clàssica de la literatura; el manifestaran prelats humanistes, com Fcnelon. No s'acabarà fins que apareixerà el Génie du christianhme, de
Chateubriand. Què és que esperaven els humanistes d'aquesta antiguitat retrobada o millor coneguda? De cop, un progrés general de
totes les disciplines, ciències, lletres i arts. S'ha pres el costum actualment, i particularment en les polèmiques a favor o cohtra l'ensenyament clàssic, de vantar l'estudi de les humanitats per raó del
seu caràcter desinteresat. Res no era tan lluny del pensament dels
nostres savis del segle x v i . Ben lluny d'ésser una certa relaxació del
luxe, la cultura greco-latina els semblava un instrument de progrés
material. La ciència era en els escrits dels antics. Es tractava de tornar-la-hi a trobar, tot interpretant en llur veritable sentit els textos
que havien estat alterats o desfigurat pels copistes o glossadors. Heus
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ací, per exemple, els Aforismes d'Hipòcrates. En les escoles de medicina eren comentats sobre una traducció llatina que ningú no es cuidava de confrontar amb l'original grec, per no saber-lo llegir. En
1530, arriba a la Universitat de Montpeller un estudiant de trenta
anys, el qual fa deu anys que s'ha especialitzat en estudis de grec,
François Rabelais. Rebut batxiller, i havent de donar un curs, escolleix per text els A jorismes, els comenta sobre el text original segons
un manuscrit grec ben escrit que l i permet de corregir gran nombre
d'errors de la vulgarització llatina, i l'any següent, en publicar a Lió
aquest text revifat, exposa en un prefaci els serveis que el coneixement del grec pot prestar a la medicina.
Tota error de traducció en matèria de medicina pot ésser greu,
diu. Un mot afegit 0 omès, un accent girat 0 mal col·locat, pot comportar milers de morts. A l'hel·lenista pertoca, doncs, de ben establir
els textos dels tractats de medicina grega i d'interpretar-los correctament. Així, els moderns poaran amb tota seguretat en el tresor de
l'experiència heretat dels antics. Així es perfeccionarà de cop la ciència medical per un mètode filològic: l'experimentació vindrà després.
Un episodi de la vida de Rabelais ens mostra, a més, de quina
vàlua eren aleshores per als metges els bons textos antics. Era en
1540. L'estudiant de la Facultat de Montpeller, arribat a doctor, estava al servei de Guillaume du Bellay, governador del Piemont. Un
dia rebé del bisbe Guillaume Pellicier, embaixador de França a Venècia, una estranya consulta mèdica. La dona de Philippe Saccus,
magistrat milanès, acabava de deslliurar una filla, cinc mesos i mig
després del casament. El magistrat demanava als metges si l'infant
podia ésser considerat legítim, i si era "vital". Els Col·legis de doctors de Venècia i de Bolonya havien interrogat Hipòcrates, Plíni i
Avicenna. Malauradament, el passatge d'Hipòcrates en "el llibre del
Semestre", que podia resoldre la qüestió, estava alterat en els manuscrits. En bon mètode, era impossible de proqunciar-se. No fou
donada cap resposta decisiva.
Les ciències medícals depenien, doncs, del progrés de les humanitats. Es veié bé l'endemà de la publicació de De Asse, de Guillaume Budé. Aquest tractat monetari havia establert científicament, per
un estudi seriós dels textos antics, la relació de les monedes i mesures antigues amb les monedes i mesures franceses. Totes les receptes
medícals í farmacèutiques transmeses pels tractats dels antics que
comportaven pesos í mesures foren revisats i determinats segons les
dades del De Asse.
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D'altra banda, s'ha vist com la interpretació del text de les Pandectes que eren la matèria principal de l'ensenyament jurídic, havia
rebut esclariments nous de l'erudició de Guillaume Budé. Les lletres
greco-llatines es recomanaven aleshores per llur utilitat pràctica.
Llur valor moral i social les feia estimar igualment de la major
part dels nostres humanistes. Budé és l'intèrpret dels savis del seu
temps quan en dues obres, De studio ïitteratum recte et commode
instituendo (1527) i De philologia (1530), presenta la filologia, no
solament com un estudi o una disciplina erudita, sinó com un instrument de cultura general, apte a polir els costums, a civilitzar els homes, a fer-los més nobles i més feliços. Amb les lletres d'humanitat
anaven compresos els sistemes filosòfics, les especulacions de les històries polítiques, les observacions dels moralistes. Eren la flor de la
saviesa antiga. Tenien una virtut capaç de transfigurar la societat.
Quan els homes instruïts ocuparan els càrrecs públics, escriu Etienne Dolet, en l'article Litterae, dels seus Commentaires sur la langue
latine, quan tindran lloc en el consell dels reis, quan imposaran una
sàvia administració, faran florir les lletres que ensenyen a evitar el
vici i a estimar la virtut. Aleshores començarà una era de felicitat,
la causa de la qual serà el culte a les lletres: "Praestabit hoc tàndem
litterarum cultus, hoc praestabunt studia, praestabunt hoc disciplinae nunc per omnium animós tanto plausu pervagatae".
De quina manera creien els humanistes que s'havien d'aprofitar
les lletres d'humanitat per al major bé de la civilització, es pot jutjar
per alguns exemples. Diverses vegades Rabelais condemna les guerres de conquesta, romanalles dels temps bàrbars, i recomana als
vencedors d'usar, almenys, de mansuetud envers els vençuts. De primer, treu els arguments de "la professió de l'evangeli"; però al·lega
també les sentències de Plató en la República, i prescriu als Estats
que recorrin a l'arbitratge. La saviesa pagana corrobora aquí la cristiana. Car la majoria dels humanistes no trencaren amb el Cristianisme. Val a dir que l'estudi de les lletres antigues absorbeix tan
completament llur activitat intel·lectual, que el pensament cristià en
ells sembla que té una existència minsa. Alguns, però, no deixen d'interessar-se per la vida religiosa. Un Budé, per exemple, a les seves
velleses, exposarà en un llibre el títol del qual és típic, De transitu
hellenismi ad christianismum, com l'exalçament de la filologia és el
coneixement de les veritats eternals contingudes en la doctrina de
Crist.
L'admiració de la bellesa de les obres antigues suscita una lite-
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ratura d'imitació en llatí. La seva forma més distingida fou una poesia neo-llatina, d'una abundància i d'una varietat que ja no es trobaran més després d'aquesta primera edat de l'humanisme. L'estil
poètic i la versificació no podien tenir originalitat, com l'art dels alexandrins, els quals eren així mateix imitadors. La inspiració, però,
reflexa els sentiments i les preocupacions dels esperits a començaments del segle x v i . En els primers d'aquests poetes neo-llatins, sobreviuen tant l'esperit religiós com la cura de la moralitat que dominen en les produccions de la poesia didàctica de l'Edat Mitjana. Hom
celebra la Verge, exhorta a la virtut, invita el cristià a no deixar-se
desencaminar durant el pelegrinatge que és aquesta vida. El sentiment patriòtic dicta poemes a la glòria de les expedicions franceses
a Itàlia. Nicolas Bourbon de Vandoeuvre compon, segons el model
de les lloances d'Itàlia per Vergili, un elogi de França. Germain de
Brie canta les gestes del vaixell "Cordelière". Valerand de Varanne
assaja un poema èpic sobre la gesta de Joana d'Arc.
Aviat apareixen els temes apropiats als humanistes: l'amor a l'anomenada, el plaer de l'estudi, l'aversió a la ignorància i a la "barbàrie", el triomf de les belles lletres consagrat per la creació del collegi dels lectors reials.
La forma poètica més ordinàriament emprada, de cop havia estat l'hexàmetre. L'oda sàfica, però, no trigà a aparèixer, a mitjan segle. El poeta Salmon Macrin excel·leix en els metres més variats;
mereix d'ésser anomenat l'Horaci francès.
Aquesta poesia havia de morir pels seus propis èxits. Vingué un
temps en què els nostres savis, afalagats en llur orgull nacional per
l'espectacle del prodigiós desenrotllament de les belles lletres, es preguntaren si la nostra llengua nacional tindria per a expressar la bellesa poètica, o per a tractar temes de ciència o de filosofia, tants títols com la llengua vulgar d'Itàlia. Per què menysprear la nostra
llengua maternal?—escrivia Dolet—. El treball dels escriptors, especialment dels poetes, pot donar a una llengua la bellesa i la perfecció. Per què, doncs, els nostres poetes es reduiran a escriure en llatí,
en lloc d'ornar i d'il·lustrar amb llurs imatges la nostra llengua vulgar? Aquesta degué ésser la idea principal del manifest de la gran
escola poètica francesa de 1550: la Déjense et illustration de la languae française, per Joachim de Bellay. És ben sabut com tot un
es'tol de poetes s'allistà sota la seva bandera. Després de l'èxit de
les Odes de Ronsard, la poesia greco-llatina passa a segon terme, i ,
en general fou abandonada. AiJcí, l'humanisme havia creat una poe-
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sia neo-llatina i suscitat l'escola poètica de la qual havia de procedir
la nostra gran escola clàssica.
Tal fou la influència i tals foren els caràcters de l'humanisme a
França a l'època del Renaixement. Als savis contemporanis no els
costa de fer notar que els mètodes d'aquell per a l'estudi dels textos
antics, foren molt sovint incerts, i que la seva ignorància de l'Edat
Mitjana l'ha fet injust amb els assaigs de restauració de les lletres
antigues que hom intentà en els segles x n i x i v . No és menys cert
que ha prestat els majors serveis al pensament francès.
Amb l'italianisme ha estat el corrent més gran que hagi vivificat
la nostra atmosfera intel·lectual. Preparà el camí als nostres grans
escriptors dels segles x v i i XVII, en demanar als antics no solament
regles de ben escriure i ben parlar, sinó lliçons de ben comportar-se.
JEAN P L A T T A R D

• Professor de la Universitat de Poitiers
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la migradesa de preparació tècnica i la perillosa novetat del tema, no va pas costar, gaires fatigues d'escriure un
llibre tan atapeït com és El Colectivismo y la Ortodòxia catòlica. I
no diem això per pretensions infantils de vanaglòria, sinó per a palesar la gran facilitat objectiva de trobar punts de convergència entre la concepció cristiana de la vida i el sistema d'organització collectivista dels béns econòmics, encaminat a muntar-ne un funcionament i distribució més favorables als humils. Temps ha que furgava dins la nostra pensa aquesta idea d'una coHectivisme acceptable i sempre ens havia semblat cosa molt natural i planera; però
mai no havíem arribat a figurar-nos que, un cop posats a cercar la
informació i orientació necessàries per tal de fugir d'entrebancs i
marrades en terrenys-fins ara poc fressats, ens sortís al pas una
tanta abundor de raons i autoritats. Això no ens hauria pas succeït segurament si haguéssim volgut trobar fórmules de concòrdia
entre el catolicisme i qualsevulla altra secta o escola heretical de
les que tenen adeptes avui dia. Fins els que neguen al comunisme
tota mena de derivació respecte de la doctrina cristiana, han de reconèixer, si més no, entre ells dos un comú denominador, això és,
l'amor i misericòrdia envers aquells que han vingut al món desproveïts o no són gaire aptes per a triomfar en la conquesta del regne
de la terra. Aquest amor, teòric i pràctic, dels pobres, que té el seu
primer codi i inspirador en el Sant Evangeli, no ha arribat a ésser
mai lletra morta en la vida i ensenyaments de l'Església, sinó que ha
estat sempre precepte primari de la seva moral i flama viva del seu
apostolat, a vegades una mica continguda o afeblida per l'egoisme
i la flaquesa humana, però guardant en tots temps l'ímpetu intrínsec de l'alenada divina, que ha encès l'ànima dels Sants, inspirat la
paraula dels predicadors i empès les plomes dels Doctors.
ALGRAT

Sempre, davant dels flacs i oprimits, s'han sentit enternides les
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entranyes de l'Església, i , des dels Sants Pares fulminadors d'anatema contra la gasiveria i supèrbia dels rics, fins els moderns economistes cristians i organitzadors d'institucions socials, la caritat ha
exercit sovint les funcions de criteri suprem instintiu en la formulació i bandejament de doctrines. Heusaquí la raó primera de què,
mentre anàvem inquirint, en llibres de moral i sociologia catòlica,
opinions favorables a la nostra tesi harmonitzadora, hàgim trobat en
sis Pares i Doctors una riquesa tan gran de sentències hostils a la
interpretació rigorista del dret de propietat i una tendència constant a tractar-lo més aviat com funció onerosa ministradora de béns
materials destinats a proveïment social. I , per inoportuna modèstia, no volem amagar-ho: el nostre llibre—malgrat el silenci de certa premsa ultraconservadora i les envestides de qualques esperits
fogosós a qui llur integrisme els priva de veure que l'ordre present
de la societat no és pas la concreció perfecta, ni menys única, de
l'ordre natural i cristià—ha tingut arreu un acolliment efusiu i manifestacions autoritzades i franques d'haver-se fet, sota molts aspectes, interpretador autèntic d'un sentir estès entre els catòlics,
que han sabut veure totes les malvestats o defectes del capitalisme
modern i es dolen de què hom hagi volgut lligar-lo massa estretament amb la creença i vida moral del poble cristià.
Aquest criteri instintiu de caritat, judicador suprem de doctrines, ha estat causa de què molts, destriant el bon gra de la cogula,
comprenguessin tot ço que hi havia de generós i cristià en les estridències i aberracions dels programes radicals de l'obrerisme, i tot
ço que hi havia d'esquifit i pagà en el sistema divinitzador del diner, fins quan pren aparences de catolicisme. Ells han rebut sense
estranyesa el nostre intent d'obrir una porta ben ampla a pretensions de reforma social que molts judiquen definitivament condemnades, i creuen que l'efecte torbador d'aquest intent troba compensació superabundant en interessos més alts i perennes.
Ja abans d'escriure el llibre, quan vèiem encara una mica confosa la tasca, volguérem pendre fermança i esclariment en una mena d'interrogatori íntim fet a persones de competència i prestigi,
principalment de la clerecia diocesana i religiosa. Preguntàvem: ^Us
sembla absurd el pensament de la possibilitat de concòrdia entre el
catolicisme i una certa concepció dçl sistema coHectivista deslligat
de totes les heretgies anticristianes í antisocials que l i provenen
d'haver pres per ideari teòric el materialisme, i esguardant només
el seu aspecte econòmic d'una nova constitució social basada sobre
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grans restriccions del dret de propietat privada, la qual, per una
evolució lenta i espontània, anés traspassant-se a la comunitat, per
tal de veure si així arriba a tenir un compliment més perfecte que
en el règim vigent de concentració capitalista aquella aspiració, tan
cristiana, ds BalmeS, a "combinar, en el grau més alt possible, la
major intel·ligència possible en el major nombre possible, la major
moralitat possible en el major nombre possible, la major benestança possible en el major nombre possible"? La resposta, àdhuc en
sacerdots i religiosos de gran moderació i prudència, fou gairebé
sempre—de primer antuvi, sense previ anàlisi, quasi instintivament—afirmativa.
Després hem anat veient confirmada aquesta consultació íntima, no sols en l'encadenament de doctrines i en sentències de Sants
Pares i teòlegs, sinó fins en el testimoni explícit d'autors moderns
insignes, com és ara el P. Sertillanges, a qui dóna una autoritat extraordinària l'ésser un dels pensadors catòlics més eminents d'avui
dia, i especialista en el ram de sociologia, membre de la junta a qui
fou encomenada pel Cardenal Mercier la redacció d'un Codi Social.
En la pàgina 31 del nostre Colectivismo, copiem d'ell una confessió
ben expressiva, que més tard hem vist repetida amb major precisió i eloqüència en la seva obra "L'Eglise" (chap. I I I ) , í no sabem
estar-nos de transcriure-la : "Digui's el mateix del respecte i tolerància amb què el cristianisme ha conviscut amb els règims econòmics més diversos. Nasqué en temps de l'esclavatge i no el va maleir, sinó que féu quelcom de millor: va fondre'l en el foc de la seva influència reformadora. Ha seguit després amb pas tranquil una
evolució secular dimanada d'ell, com l'automòbil segueix la llum que
els seus fanals projecten cap endavant. I està disposat a anar encara més enllà, sense fer-li por ni el mateix socialisme, sota determinats aspectes, si, renunciant aquest a ésser una falsa doctrina de
la vida, una rebel·lió contra les relacions més naturals de l'home, i ,
per afegiment, una negació de Déu, ço és, una religió a l'inrevés, es
conformés a tancar-se dins del seu propi objecte: l'economia social:'

* **
Després de tot això que hem dit, resta encara sense resposta la
gran objecció que contra el llibre s'és posada, és a dir, que qui defensi el coHectivisme, es situa fora de la doctrina social catòlica, tal
com ha estat exposada modernament en les encícliques dels Papes.
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Realment, no trobareu mai el coHectivisme en cap clàusula del
programa social de l'Església. Ella, per boca dels seus doctors jeràrquics i privats, ha anat precisant, en aquests temps, la seva doctrina del dret natural a la propietat, que, tenint les seves arrels en
la mateixa constitució de l'home, hauria de convertir-se per a tothom, si fos possible, en dret de propietat. Vegi's, per exemple, això
que diu el P. Antoine, S. I . 1: "És un dret resultant de la naturalesa de l'home, un dret necessari per a què pugui acomplir la seva
destinació, un dret, per ço mateix, innat en l'home, un dret, en fi,
que té per autor el mateix Autor de la naturalesa: Déu". Està clar,
doncs, que si el dret de propietat "és necessari a l'home per a que
.pugui acomplir la seva destinació" 2, la societat hauria d'estar organitzada de faisó que a tothom, o gairebé a tothom, fossin oberts els
camins per a la realització d'aquest dret, ço és, per a l'execució dels
actes humans o fets positius determinadors de la propietat concreta. I entengui's bé que, quan els sociòlegs expliquen així el dret de
propietat, l'entenen, no sols sobre les coses mòbils d'ús i consum, sinó sobre els béns immobles, instruments i fonts productores de r i quesa.
El programa econòmic social de l'Església—que ella només ha
donat en línies molt genèriques, perquè les matèries de creació i repartiment de béns materials són una mica externes a la seva missió sobrenatural—no ha tingut mai realització plena, ni en temps
de gran intensitat de vida cristiana. N'era lluny la servitud feudal,
n'és també lluny l'actual capitalisme. La seva execució completa no
podria fer-se sense una divisió quasi esmicolada de la riquesa i de
la producció, perquè si tot home com a tal té dret a adquirir propietat estable, l'amuntegament de possessions, tractant-se de coses
limitades, haurà, definitivament, d'ésser obstacle al dret dels altres. Sense esmicolament, en societats de població densa, és difícil
de compendre com podrà succeir que arribin a ésser moltíssims,
quants més millor, els propietaris de terres, i els amos de taller o
de botiga, i necessàriament haurà d'haver-hi una gran munió que,
per impossibilitat moral i pràctica de posseir quelcom d'estable, no
podran mai ésser propietaris ni treballar pel seu compte, és a dir,
que, per a ells, aquell "dret instituït pel mateix Autor de la natu1 Cours d'Eccmomic Sociale. chap. X V I , art.
(Alcan, 6e. édition.)
! Prenem aquí aquesta explicació del dret natural de propietat en el seu sentit absolut, per conveniències d"argumentació contra els conservadors extremistes.
Però tingui's present que el mateix P. Antoine no deixa de donar-li sovint una interpretació veïna al dret de gents, com la generalitat dels teòlegs.
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ralesa i necessari a l'home per a què pugui veure acomplida la seva
destinació", serà sempre il·lusori.
Insistim encara sobre aquest punt. Les raons amb què Lleó X I I I
sosté la necessitat a natura de la propietat privada, poden resumirse així: i r . E l deure i el dret que té l'home de cuidar de la seva
vida; 2n. El deure i el dret que té el cap de casa de cuidar de la
societat domèstica; 3r. El fruit del treball pertany a qui va treballar; 4t. La propietat és l'esperó més potent de^ producció intensa;
5è. Ella és garantia de llibertat i baluart de l'ordre social. Aquests
motius tenen llur fonament en la mateixa constitució de l'home;
són, doncs, vigents en tots i cadascun. Si l'home no pot, sense ésset
propietari, cuidar degudament de la seva vida, ni de la seva llar,
ni sentir el noble estímul del treball, ni moure's amb prou llibertat... llavors hem de condemnar com situada fora de l'ordre natural i cristià la societat present, qual constitució exclou de fet la majoria dels seus membres del dret a la vida tal com la naturalesa i
l'ideal cristià reclamen. Per això diem que hom estarà mancat de
lògica si vol defensar, contra l'evolució coHectivista, l'estat social
present, adduint arguments trets de l'ordre natural i cristià.

* **
N i sembla que les coses vagin pel camí d'emmotllar-se al patró
de la societat cristiana, tal com la doctrina catòlica ens el traça. Si
sols amb una multiplicació cada dia creixent del nombre de propietaris pot posar-se remei a la malestança que l i prové de trobar-se
fora de llei. no es veu pas a l'horitzó cap símptoma que permeti
d'augurar jorns de més pau i benaurança. EI moviment econòmic
segueix rutes molt diverses, i , en lloc d'afavorir la multiplicació de
productors no sotmesos al salari, tot sembla orientar-se encara, com
en temps de Carles Marx, a la concentració del capital i a la seva
separació del treball. Perseveren agudes, malgrat qualques reaccions efímeres, les causes del mal social, tals com el maquinisme,
l'industrialisme, la superproducció, les crisis de treball que duen la
fam a les llars humils, l'acumulament de població obrera en les
grans ciutats, i , sobretot, l'oirmipotència del diner.
Aquesta puixança del dintr, instrument eficacíssim de la gran
empresa, és causa i efecte de la conversió de la petita indústria,
executada per petits propietaris, en els trusts gegantins administrats per alts funcionaris assalariats, que regeixen exèrcits de treballadors. L'evolució de l'economia social vers la gran empresa capi-
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talista, no cs troba pas en el mateix grau a totes les nacions, i potser àdhuc hi ha bandes on pot haver fet reculada; però la correntia, sobretot en els pobles que duen la batuta, persevera canalitzada vers ella. Aquesta concentració, demanant abundor inesgotable
de capitals, ha estat també causa i efecte d'haver prevalgut, en el
món modern, com condició sine qua non de la vida econòmica, l'interès del diner, condemnat abans com usurari i injust en els cànons
de l'Església i en tots els codis del món. A aquesta tara de l'actual
civilització hem dedicat, en el nostre llibre, un extens capitol, que
algú ha qualificat (ïanacrònic, perquè no ha sabut compendre com
aquest defecte màxim posa, en bona part, fora de l'ordre de justícia la constitució present. I consti que entre els catòlics no som pas
nosaltres sols a dir-ho. Vegi's el testimoni concordant del P. Antoiiie, S. I . s: "Tornant-se inaplicables les antigues lleis (contra l'interès de la moneda), l'Església ha reconegut oficialmfent que no exigeix ja llur aplicació rigorosa. El préstec amb interès és una conseqüència necessària del règim de la concentració industrial, de la
llibertat econòmica absoluta, del desenvolupament del crèdit, de
l'extensió creixent de la fortuna mobiliària. Sistema defectuós i antinalural 4; però no hi ha més remei que tolerar-ho provisionalment,
i amb ell tot ço que fatalment se'n deriva." Ell constitueix, segons
parer personal nostre, l'essència del capitalisme i la causa fonamental de la gran freqüència d'aquest ferfomen anticristià: les fortunes
enormes individuals agabelladores de tanta riquesa que ella fóra suficient per a mantenir poblacions senceres, i l'anèmia dels moradors
de suburbis.
Dir totes aquestes coses, com fem extensament al nostre llibre, no és pas portar cooperació a la crisi social, sinó esbrinar-ne
les causes i cercar-li remeis. M a i la nostra paraula arriba a ésser
tan vibrant com la de Lleó X I I I : "Car abolides en el segle passat les antigues corporacions de treballadors i no havent estat
substituïdes per cap altra defensa, com sigui que les mateixes institucions i lleis públiques desertaren de la religió dels nostres pares; per això poc a poc ha anat succeint que els obrers s'han viçt,
amb el temps, sols i indefensos, posats a mercè d'amo^ inhumans i
subjectes a la desenfrenada cobdícia de llurs competidors. Una
usura devorant ha vingut encara a donar creixença al mal. Condemnada més d'una vegada per sentències de l'Església, no ha paCours d'Econòmic, chap. X V I I , art. 5.
Subratllem nosaltres.
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rat mai d'ésser practicada, sota una 0 altra forma, per homes àvids
de guany i dominats de cobdícia. A tot això afegeixi's que els contractes de treball i el comerç de les coses estan gairebé tots en mans
d'un petit nombre, de tal manera que uns pocs homes opulents i
riquíssims han posat sobre les espatlles de la infinita multitud dels
proletaris un jou que difereix poc de l'esclavatge... La violència de
les revolucions ha dividit els pobles en dues categories de ciutadans, posant entre mig d'ells una immensa distància. L'una, omnipotent, perquè és riquíssima; la qual posseint en la seva mà totes
les empreses productores i tot el comerç, atreu vers ella, per a la
seva pròpia utilitat i profit, totes les deus de riquesa i no l i manca
fins ni poder sobre l'administració de les coses públiques. L'altra és
la multitud pobra i feble, amb l'ànima nafrada i sempre a punt d'amotinar-se."
Els remeis que Lleó X I I I proposava no han pas tingut un acolliment prou extens que sabés aprofitar llur eficàcia guaridora. Han
estat pocs els segments socials que provessin de fer-ne una aplicació sincera, i , encara que llur influència, directa 0 indirecta, sobre
l'organització obrera i la legislació social no pot ningú desconèixer-la, han vingut altres noves causes de desordre i .no han minvat
les antigues. AI cap de vora quaranta anys de la sortida de Rerum
novarum, ha pogut escriure, en una Pastoral, el Cardenal Bourne: " H i ha milions d'obrers que no veuran mai realitzades les condicions necessàries per a l'existència. Durant tota llur vida estaran
lorçats a contentar-se amb estatges mal construïts i desproveïts
del confort més indispensable. Allò que guanyen setmanalment no
pujarà mai més enllà d'una miserable pitança, i l'espectre de l'atur, sempre a l'aguait, resta a tota hora davant d'ells. Res no hi ha
a la naturalesa de les coses que exigeixi una situació semblant com
necessària sota cap punt de vista... Tals situacions són, evidentment, anormals i antinaturals" 5.
I ara qui fóra lloc oportú per a fer valer la meva experiència
personal pintant infinitat de misèries que els meus ulls han contemplat en el barri obrer de les Drassanes. Aquesta descripció hauria volgut trobar en el meu llibre el més radical dels seus impugnadors, en lloc de "càbales inútils i problemes espinosos". Però la
menuda pintura d'escenes de dolor res no hauria afegit a la síntesi condemnatòria, tan punyent, ara citada, de grans jerarques de
Carta Pastoral de 1919. Citada a "Renovación Social", núm. 95.
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l'Església. Res de nou no hauria dit que no sàpiga ja tothom i no
pugui llegir-se en manuals de sociologia. Qui no està assabentat de la
-migradesa irrisòria de jornals, d'aturs perllongadíssims, originadors de fam; de famílies obreres damnades a viure en mig de la
brutícia i en mescolança immoral per escassetat destatges a bon
preu?... No era aquest l'objecte del meu llibre; i consell de persones prudents em mogué a suprimir les pàgines que a aquesta
narració tenia dedicades, les quals, amb tot i llur pobresa de recursos descriptius, encenien més la sang i eren més dissolvents que
no p a í les apologies d'un règim d'igualtat.
Conseqüència legítima de tot això que estem dient és aquesta:
si el muntatge vigent de la vida social i econòmica no està pas
gaire dintre de l'ordre natural i cristià, sota aquest punt de vista
es troba situat en un pla poc diferent del col·lectivisme. Cap d'ells
dos està construït segons la norma cristiana. Podríem fins preguntar: quin n'és més lluny? On hi hauria més injustícia i contradicció a l'ordre de la naturalesa: en un règim de socialització dels
mitjans de producció, que vindria a desfer llur estancament en
mans d'una minoria amb dany evident de la gran multitud desproveïda de tota propietat, o bé en la distribució actual que posa,
pràcticament, obstacles infrangibles a què la gran majoria d'homes
vegin mai realitzat el llur dret natural a ésser posseïdors? Hom
contestarà: hi hauria més injustícia i contradicció a l'ordre natural en un règim d'apropiació coHectivista, perquè en ell l'impossibilitat de realitzar el dret passaria, de la seva actual extensió limitada, a una universalitat absoluta, essent en ell tots expoliats i impedits de posseir. N o es veu pas la cosa ben clara. Seria això indiscutible si l'aspiració natural a posseir es referís a la propietat
in se i no als serveis i utilitats que d'ella procedeixen. L'apropiació
coHectivista es proposa d'estendre a tots indistintament aquest
usdefruit segons la mesura de l'esforç personal de cadascú.

* **
Entrem ara en el punt cabdal d'aquest article. El règim
present—en què l'agombolament de riquesa en poques mans i la
tendència a la concentració econòmica, deixa la gran majoria d'homes per sempre més privats dels avantatges individuals i socials
de la possessió de propietat, els quals arrelen llur fonament dins
la mateixa naturalesa de l'home—no és pas execució, ni tan sols
mitjana, de l'ordre diví i de l'ordre cristià. Ja hem vist com doc
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tors insignes l'acusen d'antinatural, si més no, en bona, part. Tampoc es veu que el món vagi fent la seva via seguint les orientacions
dels Papes El liberalisme econòmic, o més bé, el capitalisme, no
és pas el sistema de l'Església. Ella hi conviu forçosament, com en
altres règims anteriors, divergents de la seva doctrina. Doncs bé,
malgrat les declaracions pontifícies que no és el coHectivisme sistema predilecte ni àdhuc admès per l'Església, n'estarà tan distant
0 serà tan intrínseca la contradicció mútua, que l'Església, com es
diu vulgarment, no pugui tenir-hi tractes, havent-ne tingut amb
ídtres tampoc gaire ortodoxes? Més encara: suposem que les condicions sota les quals es va desplegant la producció i explotació de
la riquesa material van exigint cada dia méí; la seva organització
pública oficial, per tal d'evitar desordres i danys molt grans nascuts del lliure joc de les iniciatives i ambicions particulars en un
món de gran intensitat de moviment econòmic. Llavors es plantejaria el problema de l'adveniment d'un coHectivisme espontani.
Aquesta mena de coHectivisme està inclosa també en les condemnacions dels Papes contra la socialització de la propietat privada?
Com que l'objecte del nostre llibre era només establir la possibilitat, per al Catolicisme, de conviure amistosament i trobar-se bé
dins d"'una societat socialitzada", en la. hipòtesi de què el món s'encaminés espontàniament vers aquell sistema de producció, empès
potser irresistiblement per circumstàncies especials de l'economia
1 fins per les conviccions dels pobles que cerquessin, com ideal d'avenç, l'apropament gradual a un sistema democràtic més profund
encara que el d'igualtat política, no hem d'amoinar-nos gaire en
discutir si aquestes circumstàncies vindran o són vingudes ja. No
ens cal moure'ns de suposicions teòriques. Però res no ens priva d'anar més enllà declarant la nostra convicció de què molts símptomes semblen assenyalar la proximitat d'un nou ordre de coses, com
remei demanat per la desorganització anàrquica d'avui dia, causadora de grans mals, que oprimeixen sobretot els pobres.
Essent en disciplines econòmiques gairebé llecs, haurem de cepyir-nos a impressions lleugeres i a reflexions de sentit comú. No
tenim cap pretensió de donar-les-hi vàlua científica. El capital privat, mogut tan sols per l'interès propi 0 el caprici, s'és fet senyor i
amo nostre, perquè d'ell dependeix absolutament el pa de cada dia
de tots nosaltres. Sense norma, ni guia, ni control, ell no mira gaire a les conveniències del bé comú i al proveïment de ço que és de
més gran necessitat i urgència. Posem-ne un exemple. Quan man-
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quen cases barates i totes les lleis de la caritat i honestedat demanen la desaparició d'aquestes barriades de misèria on viuen consumint-se milers d'homes apilonats amb barreja corruptora de famílies i de sexes, veiem com van construint-se bells carrers de
luxe i palaus magnificents. Així, per l'estil, podríem anar fent memòria d'un nombre molt gran de necessitats de primer ordre des
ateses, mentre, per altra banda, es consumeixen grans capitals en
desperdici o vana ostentació. La intensitat cada dia més exuberant
de la producció, filla de la enginyeria química i mecànica, ha produït
un vèrtex esbojarrat, que va a raure sovint en crisis enormes de treball, en enfonsaments imprevistos d'empreses. Tothom va veient
més clara cada dia la urgència de la coordinació reguladora, que
eviti aquests desordres i acomodi la producció a les necessitats
reals. De la comprensió general de la conveniència inajornable
a un major regularment econòmic ha nascut la formació de grans
companyies industrials i mercantils, anomenades trusts i kartells,
moltes d'elles creadores de monopolis nacionals i internacionals, sovint acusades com expoüadores dels pobles en profit de cobejosos,
però no sempre mancades d'utilitat comú. D'eila naixen també les
practiques mes recents de la racionalització industrial com factor
eficacíssím d'avenç econòmic. Si aquesta tendència va durant i
s'accentúa, dia vindrà en què l'organització monopolitzada, darrera etapa del capitalisme, convertirà de fet en servei públic una
gran part de l'economia social, i llavors serà hora de que la seva
administració directa vagi a parar a l'Estat o a corporacions de
dret públic. Abolida la petita empresa, convertida la munió de treballadors i tècnics en guanyadora de salari i subjecta a plutòcrates irresponsables de l'ordre social i del bé comú, perquè no n'han
rebut comanda, fóra arribat el temps d'un trànsit insensible al
coHectivisme, que potser seria un mal menor. Posem una comparació. La multiplicació indefinida de vehicles ràpids en les grans ciutats ha transformat l'aspecte i la quietud antiga del trànsit pels
carrers. Les topades i altres accidents serien a cada instant inevitables
i arribarien a produir catàstrofes cada dia, sense una reglamentació
minuciosa, la, qual, per la seva mateixa generalitat i la precisió de
donar-li sancions jurídiques, té per únic executor possible el municipi. La direcció dels afers d'interès col·lectiu pertany per dret natural a la col·lectivitat. No pot deixar-se a la sola mercè d'iniciatives mancades de tota garantia i inspirades principalment pel profit
particular allò que afecta al bé general i de cadascun dels membres
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del cos social. Podrà discutir-se si aquesta previsió d'una futura
concentració industrial tan profunda tindrà 0 no compliment; però,
si el cas arribés, no aniria pas fora d'ordre aquesta generalització
interventora d'un ministeri oficial que abans havia estat solament
supletori. L i caldria només a l'Estat aprofitar les organitzacions econòmiques privades existents i les capacitats tècniques i directrius,
però fent convergir en profit directe del comú els guanys dels capitalistes plutòcrates.
Aquesta intervenció de l'Estat, creixent cada dia en extensió,
l'admeten també els autors catòlics com una necessitat transitòria.
Així el P. Antoine, S. t .
"L'acreixement de la intervenció de
l'Estat és una conseqüència fatal dels canvis sobrevinguts en l'ordre econòmic; però no és expressió d'una llei. Fent-se més complicades les relacions econòmiques, més dividits els interessos pel regne de l'individualisme, més delicades les relacions internacionals,
més dèbils o atrofiats els òrgans socials, pot resultar que el bé comú, regla suprema de la societat, exigeixi un més gran desplegament de les funcions de l'Estat, si no en intensitat i fondària, almenys en extensió i amplada."
Pensàvem de donar terme, en aquest número de L A PARAULA
CRISTIANA, a la nostra defensa; però el tema. massa abundós, ens
ha fet omplir més quartilles de les que pensàvem. Serà en el número vinent, si Déu vol. Si al lector l i és poc grata aquesta teoria
d'un augment possible d'atribucions de l'Estat (que els mateixos
marxistes consenten també només com transitòria), sigui indulgent
amb nosaltres, tenint present l'objecte del nostre llibre, que "no és
pas fer la defensa de la tesi coHectivista, sinó analitzar sí el coHectivisme podria de qualque faisó, més o menys pacíficament, harmonitzar-se amb la vida cristiana, si el corrent de les coses arribés
a arrossegar cap a ell la societat" (pàg. 176). I reproduïm aquí
aquestes ratlles, com podríem citar-ne moltes altres de semblants on
indiquem el nostre fi essencial; perquè si els" nostres impugnadors
s'hi haguessin fixat més, haurien pogut estalviar-se moltes pàgines
inútils. Sobre aquest coHectivisme hipotètic espontani ens resten
encara a dir coses interessants.
ÀNGEL CARBONELL. Prev.

Obra citada, cbap. I I I , art. 5-

LA SEGONA EXPOSICIÓ I EL SEGON
A N U A R I DELS AMICS DE L'ART
LITÚRGIC

M

ís ben seleccionada que la primera ha estat l'Exposició de l'Art
Litúrgic celebrada, per segona vegada, darrerament. Ara ja
s'ha pogut seleccionar tot, donant, però, idea de l'estat actual de
coses dintre la plàstica religiosa. La primera vegada s'anava un xic
a les palpentes, hom no sabia ben bé què podria venir; ara, en canvi, hom sabia ja el que tenia de venir. L'apostolat de Vida Cristiana principalment, l'obra preparatòria del Foment de Pietat Catalana, les impulsions dels Obradors de l'Art Sagrat establerts a la veïna França, tot ha determinat conjuntament l'esplet de l'Exposició
a què ens referim.
Dues figures capitals de l'Art Religiós a Catalunya han rebut
just homenatge: l'arquitecte Antoni Gaudí i el pintor Joan Llimona. S'han posat en lloc de preferència de l'Exposició algunes obres
ben triades d'aquests dos grans artistes. La imminent aparició del
llibre Gaudí, que el firmant d'aquestes ratlles ha escrit en col·laboració amb l'arquitecte Francesc Folguera, ens dificulta de fer crítica del primer homenatjat, puix en l'expressada obra ja hem deixat dit tot el que nosaltres pensem d'ell. Podem, en canvi, referirnos al pintor Joan Llimona i veure i tot els seus precedents, recordant-nos, per a això, de la història de la nostra pintura.
Després de l'edat d'or de la pintura catalana—de les riqueses
dels mestres quatrecentistes—poca cosa ens aporta, en l'aspecte
pictòric, el Renaixement a Catalunya, llevat de la revifalla del
Monestir de Scala-Dei, de les obres del poeta i pintor Pere Serafí, i de poca cosa més. Si un hom es vol convèncer que aqueixos artistes no feien, malgrat tot, un mal paper, que contempli les mampares de l'orgue de la Catedral de Tarragona, la Santa Família de
la capella del Sagrament de la barcelonina parròquia de Santa Anna, la Verge de la retirada Església de la Sang, de Reus, i fins, amb
bona voluntat, certes capelles de Sant Joan, de Valls. Les corren-
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ties renaixementistes a Catalunya entren de ple, pel que fa referència a la pintura, dintre l'art religiós; i fins a darreries del segle x v m i a les primeries del segle x i x , no es presentà un reflorir
del tema p6^L A seguiment del barroc Viladomat—qui ens va donar una colpidora imatgeria de la vida de Sant Francesc d'Assís,
refregada per la terra catalana, rabejada amb el v i de les nostres v i nye;—ve l'afrancesament glaçat del professor Flaugier i l'afrancesament fresc i sucós del pintor Viguetà. Ambdós es donen a la mitologia amb cos i ànima, com s'hi dóna també, al cap dc poc, Damià Campeny, lamic d'Antonio Canova, fins al punt (aquest darrer) de no poder fer saltar ni una guspira d'espiritualitat mística en
el seu pas del Sant Enterrament, de la Parròquia del Pi. de Barcelona.
La influència que tingué en els primers desvetlladors de la llengua catalana dins el camp dc la poesia i en el segle passat el romanticisme d'Alemanya serva un bell paral·lelisme amb la influència que tinaué dins el camp de la pintura coetània la reacció de
l'escola natzarena d'aquell mateix pals.
Sembla que aquí ja n'estàvem cansats de l'abundor de guerrers
Marts i de Venus i Adonis més o menys impudorosos en les estàncies senyorials, i d'angelets engarlandant de roses les llindes de finestres i balcons. Com a Alemanya, la intel·ligència dc l'artista es
concentrà en la visió religiosa, àdhuc quan l'artista no era pas com
a home un catòlic complidor, com és el cas del natzarè més pintor
que hi ha hagut a Catalunya, i que es va nomenar Benet Mercadé.
Ell—molt superior a Pelegrí Clavé, a Monserdà i a Mirabent—,
hom diria que de qualsevol hàbit de convent sabia adorar el regust
de pintura. Les obres d'aquest notable artista, més vivent que Cornelius i Overbeck, no són únicament una protesta allunyada—dins
l'espai—contra l'estètica de Winckelmann: són també una sana germinació de la terra (humanament involuntària, tal vegada) contra
la teosòfica inspiració d'un William Blake—el pare de tota nebulositat de sentiment dins les arts plàstiques modernes—i el punt de
partida (de triomfal partida!) de l'art de Joan Llimona, qui arribà al seu punt àlgid de saviesa pictòrica en les grans composicions
murals que té a Vich, en la de Bràfim, en els dos plafons de Sant
Felip Xeri, de Barcelona, i , sobretot, en la volta del cambril del
Monestir de Montserrat, on el color, com a llenguatge de la fe i
de la pàtria, assoleix una eufònica puresa. Llimona parla allí amb
el mateix llenguatge que imaginem nosaltres dels Benaventurats. La
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processó de reis, sants i patriarques avança amb un sagrat recolliment, al centre hi ha el tron de la Madona que els àngels amb un
encens d'adoració flanquegen; les herbetes humils de Catalunya, les
verdors de les prades, les clepses a la garçonne dels pins, volen ésser en el concert celestial que a la Morena de la Serra fa homenatge. Els qui portaren la santedat al món volen alçar al Cel la
terra que en llur vida passatgera trepitjaren; els núvols canten en
clau de gris i lila, i el cadmi, d'esquitllentes, és audaç per a rompre l'harmonia angelical amb una ziga-zaga de reflexe.
Aquest és el millor Llimona: el Llimona del qual la pintura rajava com el doll d'aigua fresca i regalada d'una font de Catalunya. De quina part de Catalunya? Fa de mal dir, encara que els
estudis directes del paisatge i de la marina que ens ha deixat els
vagi fer principalment al Baix Empordà \ a la Costa Llevantina.
Ell sabia, certament, amb aquestes pintures tan directes, tan jauves, dir-nos tot l'encís estrictament pictòric de la naturalesa que
copsava, però en les millors grans composicions religioses que ha
deixat, tenia el do de generalitzar sensé mai expatriar-se.
Així un sentiment humanitari, dens i profund, o millor dit, el
sentiment universal de la cristiana caritat, s'alia en l'obra de Llimona a un declarat patriotisme; i també la idealitat mistica més
abrandada pot restar-hi en avinença amb la pintura en tot el paroxisme de la seva atraient sensualitat.
Si al costat d'aquest Llimona triomfant hi ha el Llimona carrincló de certs dibuixos amb llegendes, pobrament interpretades,
tant se val. En els qui d'ell fórem admiradors mentre visqué," i que
amb la mort de l'artista català, nimbada de grandesa cristiana, vàrem consolidar aquesta admiració, en veure els prejudicis d'aquests
dibuixos i d'algunes pintures, se'ns apareixen com el llast imposat
per la limitació de la caiguda, àdhuc a aquells qui en certs moments
saben deslligar llur esperit de la terra.
Després d'En Joan Llimona es presenta encara un nou pintor
religiós d'importància a Catalunya: és En Jaume Busquets, equipat d'una cultura pictòrica ben forta i escollida, que, com és natural, es tradueix en influències. Mostri encara" algun empelt del
qui fou el seu primer mestre. En Darius Vilàs, tingui un record de
la pose de Denis o rebi la influència ben directa i confessada del
mexicà Àngel Zàrraga, l'obra de Jaume Busquets és plena de joventut i de tensió, és fresca de la rosada matinal dels Sagraments
i l'oració fervorosa.
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Així com de Joan Llimona no s'ha portat a l'Exposició Litúrgica suara celebrada res més sinó alguna mostra del seu art, Jaume
Busquets hi està de manifest amb molta més abundància, cosa no
gens estranya si hom té en compte que aquests darrers anys ha estat ell el pintor de Catalunya—l'únic pintor de Catalunya—que ha
treballat intensament en l'art litúrgic. No hi té solament pintures,
ans també tota mena d'objectes adients a les festes religioses.
Exposaren també pintura els senyors Darius Vilàs—qui tant
ha treballat en la pintura mural d'esglésies—, Vila i Arrufat (amb
un important altar de Sabadell), Canyelles, Ros i l'inquiet Francesc Domingo.
L'escultura no estava tan abundosament representada: Rebull
hi té el bust de Sant Francesc que un jurat ple de prejudicis no
tingué prou coratge per a premiar-li, Viladomat dues imatges dels
Sants Metges que semblen sortides d'un retaule. Jou uns airosos
capitells i relleus, Maragall un Sant Antoni i Camps una imatge
drapada.
L'orfebreria, tan notable com sempre, puix en gran part ha sortit de l'obrador del famosíssim Ramon Sunyer.
Els altres objectes d'art litúrgic donaven grans esperances en
l'esdevenidor plàstic del culte catòlic.
I l'arquitectura ve presidida per la reforma de l'Església de Sant
Sadurni de Noya, d'En Francesc Folguera, que nosaltres tinguérem
el gust de ponderar a Vida Cristiana, i un Oratori i una tomba
(obres del mateix arquitecte), cadascuna d'ambdues coses molt boniques d'estil. L i fan costat dues ben estudiades esglésies, obra de
l'arquitecte Lluis Bonet, i tres més, també força boniques, creades
pel senyor Rubió i Tudurí. H i hagué també obres del personal Jujol, del gaudinitzant Bergós i del senyor Bernardí Martorell.
Hi ha també un projecte de trasllat del Cor de la Catedral de
Barcelona, sobre el qual projecte esperem l'opinió autoritzada del
Reverend Manuel Trens.
U"Anuari dels Amics de l'Art Litúrgic és un bon complement de
l'Exposició i del seu contingut. Cal especialmept esmentar un- treball, també del Reverend Trens, sobre la Simbologia de Jesucrist, i
un altre treball de l'arquitecte Folguera que ha estat celebradíssim.
TOSEP-F. RÀFOLS

ELS POBLES I ELS ESTATS
LA CRISI DE IÜGO ESLA VIA

E

L fet d;acabar-se, en el parlament iugoeslau, una discussió a
trets, la mort d'un dels leaders croates, i d'un altre diputat, a
rausa de les ferides que l i ocasionaren, la sèrie de manifestacions
que, després, s'han produït a Croàcia, l'anunci d'estructurar l'Estat segons una fórmula federal, i , sobretot, el cop d'Estat del rei
Alexandre anul·lant la Constitució i erigint-se en dictador, donen, a
la crisi que està sofrint lugoeslàvia, un interès que sobrepassa bona
cosa el purament anecdòtic, i que, per les ensenyances que comporta, és digna d'aquella especial atenció que mereixen sempre les experiències alienes.
,
Per aquest motiu, no serà de més de reproduir alguns documents que s'hi relacionen, lligant-los amb impressions rebudes en
converses amb alguns iugoeslaus més desitjosos de trobar una efecnva solució al malestar, que d'agreujar les causes que l'han produït.
La premsa diària ha anat donant notícia dels incidents que el
van exterioritzant, i , per a situar el lector, serà suficient de recordar, d'una manera esquemàtica, les seves causes.
Sèrbia, fins a la vigília de la guerra, realitzava aquella fórmula
de dret públic que diu que a cada nació ha de correspondre un Estat; és a dir, era un país nacionalment homogeni, i , per tant, en
característiques generals úniques també.
Aquestes corresponien a la formació d'esperit originada del fet
d'haver viscut una sèrie de segles sota el domini de Turquia. El
país serbi és un tercitori de poques vies de comunicació, poblat per
petits nuclis pagesos, que, en general, no coneixen els moderns procediments i utillatges agrícoles, que viuen bona cosa isolats, i tenen
una espiritualitat influïda per la ideologia i els mètodes dels antics
governants turcs, basats més en la raó del fort, i en la imposició
del fort, que en majors reconeixements de justícia.
En signar-se els Tractats de 1919 i 1920, es constituí l'Estat

E U

POBLES 1 E L S ESTATS

1-25

Iugoeslau, que va ésser integrat per un conjunt de territoris de nacionalitat diversa, entre ells, els de l'antiga Sèrbia, i per aquest motiu va ésser designat oficialment amb el nom de Regne dels serbis.
coates i eslovens, que respon a la igualtat de categoria amb què hi
entraven '.
Aquests territoris són, a més del pròpiament serbi, el Montenegro (regne independent fins al moment de la guerra), una gran part
de la Macedònia, la Bòsnia-Herzegovina, la Dalmàcia (província
croata d'Àustria, l'Eslovènia (que també era província austríaca),
la Croàcia (que formava part de la corona d'Hongria) i la Voivodia
'que era un província hongaresa de nacionalitat sèrbia).
A causa d'aquesta conjunció, doncs, l'homogeneïtat nacional del
temps anterior a la guerra, va desaparèixer, i l'Estat quedà convertit en un Estat hetereogeni compost per tres nacionalitats diferents, Eslovònia, Sèrbia i Croàcia, que legalment hi tenen drets
equiparats, i per algunes minories nacionals.
L'arrel del conflicte consisteix que, de fet, la igualtat ha esdevingut teòrica, perquè el país serbi, per haver-hi estat tradicionalment una ficció les institucions democràtiques, fa anys va caure sota un poder irregular que el té mediatitzat, i fent-se fort en els procediments d'aquesta mena de poders extralegals, ha volgut tractar
d"igual manera la totalitat de lugoeslàvia.
Fa una vinticinquena d'anys, un dels reis anteriors de Sèrbia,
Alexandre també de nom, volent-se alliberar de la tutela d'una lliga de juntes secretes d'oficials de l'exèrcit, anomenada "Bela Rouka ("la Mà Blanca"), decidí d'orientar la política del regne cap a
l'amistat alemanya, i la "Bela Rouka" el va assessinar. La nit de
l'onze de juny de 1903, un nucli de militars entrà violentament a la
cambra reial, i va matar el rei i la seva muller, Carolina, en la llengua del país Draga, mentre altres nuclis assessinaven el president
del Consell de ministres, el ministre de la Guerra i nombre d'adictes partidaris de la casa reial. A fi de consolidar la seva hegemonia,
la "Bela Rouka" instaurà llavors un règim de dictadura amb les característiques que són pròpies dels seus procediments, i proclamà
rei a Pere Karageorgevitx, pare de Tactual monarca regnant.
Aquest és home de tan altes qualitats personals, que amb la seva comprensió de la realitat i la lleialtat envers tots els sectors de
''opinió, conquerí una general i efectiva confiança del país: però la
' Aquest nom és el representat per l'anagrama S. C. S., amb el qual és designada correntment lugoeslàvia.
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iliga militar que entronitzà la seva dinastia, seguint la manera de
fer pròpia dels poders subrepticis, s'ha preocupat principalment de
mantenir la seva força, i l i ha anat multiplicant les dificultats en
forma que els seus millors intents s'han vist entorpits per la irresponsable intransigència dels militars units en la "Bela Rouka".
Els eslovens, que per viure en un territori coster a la mar adriàtica, foren secularment l'enclusa que rebia els cops de la rivalitat
entre Itàlia i Àustria, amb el sol fet d'alliberar-se del cercle més
roent de les seves conseqüències, han tingut ocasió de fer com un
respir, i no s'han mostrat inquiets per les ingerències sèrbies, però
amb els croates succeeix tot el contrari. Croàcia, fins a la vigilia de
la guerra, vivia dins Hongria, amb una unió reial que l i permetia
de moure's amb gran amplitud de moviment, segons els batecs de
l'esperit predominant a Europa; és un país eminentment industrial,
amb utillatge i serveis moderns, i , sobretot, amb una ideologia contrària als mètodes i concepcions absolutistes.'
L'estiu .passat, un eminent iugoeslau, que no milita en la política activa, però és lleialment adicte a la posició sèrbia. deia, en
una conversa particular, que la causa del malestar que corroeix
lugoeslàvia és l'antagonisme espiritual que deriva d'aquesta manera d'ésser dels dos territoris, serbi i croata, i que, per tant, no calia veure'l amb pessimisme perquè tenia el fàcil remei de donar a
l'Estat una organització que l'immunitzés.
Poc temps després, l'anunci de la nova constitució federal demostrava, no sols l'encert de l'afirmació, sinó la força que té aquest
parer entre els elements civils de més alt prestigi del regne; però,
al mateix temps, servia per a comprovar una vegada més quin és
l'esdevenidor d'un país intervingut per una "Bela Rouka". El projecte ideat va ésser considerat, pels croates, un engany per a fer
impossible la solució, i serví només per a enardir els esperits i enfondir l'antagonisme, fent popular la idea que no s'entendran mai
amb els serbis. Malauradament, el seu estudi objectiu el fa sobremanera suspecte. William Martín l'equànim redactor polític del Journal
de Genève, judicant-lo, es limitava, fa poc, a dir que era un projecte incomprensible.
Semblava natural, i l'única cosa a fer, donats els antecedents
del cas, que la proposta consistís a estructurar, dins una constitució federal, les diverses unitats reals, o històriques, que integren
lugoeslàvia. molt més tenint en compte que Croàcia fruïa dins la
monarquia hongaresa de facultats autònome,s. El periòdic croata
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Hrvat, el 30 del passat octubre feia un balanç de la situació del
país croata des de l'endemà de la guerra, que les resumeix en
aquests termes:
"Bons orientadors de Topinió, com ens pertoca d'ésser, establim
avui el banlanç de la nostra situació entre el 29 d'octubre de 1918
i el 29 d'octubre de 1928.
"El 29 d'octubre de 1918, la Croàcia tenia territori propi. Parlament propi, el seu "ban" (cap de l'Estat), la seva pròpia organització interior, amb la qual regia els seus tribunals, les seves esglésies, la seva instrucció pública i la seva economia. La Croàcia,
doncs, es governava, decidia i administrava per si mateixa; el 29
d'octubre de 1928, no existeix Croàcia, etc."
El projecte de Constitució formava, dins lugoeslàvia, cinc regions
arbitràries, cn tres de les quals, o sigui en la majoria, tenien absolut
predomini els serbis, i en les altres dues la barreja dels elements
acoblats sabotejava per endavant les aspiracions croates.
En ésser conegut, es rompia l'únic punt d'unió espiritual que
identificava Croàcia amb els altres territoris de l'Estat, que era l'antiga confiança il·limitada amb el rei.
Albert Mousset, en una cenyida recensió objectiva que ha publicat a VAnné politique jrançaise et etrangère, dóna testimoni de
fins on havia arribat el seu personal prestigi, explicant, en una síntesi, el mecanisme de les crisis ministerials esdevingudes a lugoeslàvia fins al moment de la mort dels diputats croates, a trets, en una
sessió parlamentària.
És un document poc menys que indispensable per a compendrc
els esdeveniments posteriors, i que, per tant, és d'interès de conèixer. Heus aquí un extracte de les seves notes:
Després de les eleccions generals del mes de febrer de 1925, les
terceres efectuades a lugoeslàvia des de la seva constitució, es va
formar un ministeri homogeni, presidit per Patxitx, l'home més representatiu dels radicals serbis. que les havien guanyades. Els comentaris que dites eleccions meresqueren dels partits vençuts, -no
tenen importància davant del fet que el programa ministerial d'aquest govern va consistir a vigoritzar alhora els poders de l'Estat
i la unificació del país.
Algunes experiències, que no cal detallar, ensenyen quines actuacions es poden amagar darrer aquest eufemisme, en un país on
actua una lliga secreta, i la seva pràctica va congriar tal nombre de
dificultats, que al cap de pocs mesos d'haver-se constituït el govern
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Patxitx, va entaular negociacions amb els croates, perquè s?avinguessin a fcrmar-ne part, amb un programa que tenia per finalitat
la pacificació dels esperits.
Les negociacions no foren ni fàcils ni curtes, però el mutual desig d'arribar a una concòrdia va aconseguir el guany d'anar reduint
les dificultats, que, finalment, va vèncer una intervenció personal
del rei. Pactaren un programa mínim, que, per a major garantia, Patxitx i el croata Raditx signaren en un protocol, a la manera
de dos pactants quan tracten.
L'essència d'aquest programa consistia en substituir la política
tradicional de raó d'Estat, per la de solidaritat social i justícia, en
sanejar, i modernitzar l'administració pública i reorganitzar els serveis, tenint en compte les necessitats dels diferents nuclis nacionals.
Per tal de portar a cap el conveni, es promogué una altra crisi, i entraren en el nou govern quatre ministres de Croàcia. Albert
Mousset posa, a la constitució d'aquest ministeri, el següent cornentari: Toutes les formes de l'acth'ité nationale prirent un nouvel
et bienfaisant essor. El govern, en efecte, es lliurà a un intens treball: va portar a les Corts una llei d'administració local que reorganitzava el funcionament dels municipis, una que refeia el de la
policia, una altra els reglaments electorals, una altra als tribunals i
una altra el règim tributari, al mateix temps que eren multiplicades les institucions d'higiene i els projectes augmentant la xarxa
ferroviària.
Aquestes afalagadores perspectives se sostenien, però, amb un
esforç que van doblegar aviat els gastaments que sotgen sempre la
vida dels ministeris irregularment influïts: les condicions de caràcter personal d'un dels ministres croates, nebot, precisament, de
Raditx. s'esblanaren contra un incident desagradable en el qual
^apareixia complicat un fill del president Patxitx; els ministres croates demanaren la immediata reunió de les Corts, que el president
negà, i en el transcurs de quinze dies es produïren una tercera i
quarta crisi que destruïren, de fet, el protocol i la unió, i enfondiren
de passada una mica les separacions antigues, amb l'agravant d'esmicolar, de retop, la unitat política dels mateixos croates; llavors
va néixer un agrupament que reuní els desenganyats, i l'esperit nacional restà dividit entre els autonomistes i els francament separatistes.
Els resultats de la desfeta es varen preveure de seguida tan greus,
que malgrat els entorpiments, els qui estaven en situació apropia-
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da per a fer-se'n càrrec, intentaren un nou esforç encaminat a evitar-los, i després de laborioses negacions es constituí un altre ministeri d'unió, contra el parer del sector croata més avançat. Poc
temps després, no obstant, al desembre del 1926, un nou incident
el va desfer d'una manera definitiva. Amb motiu de la visita a Belgrad d'una representació parlamentària de Txecoeslovàquva, les
autoritats o. naren l'estació de Zàgreb, capital de Croàcia, per on havien de passar, amb banderes de l'Estat, i sense cap bandera croata.
L'omissió, considerada com una ofensa als croates, va obligar els
seus ministres a dimitir, i es va obrir al Regne una nova crisi de
govern laboriosíssima, que durà gairebé tot el desembre del mateix any.
Un mes després d'haver jurat el nou ministeri, un incident tan
banal com la designació de dos diputats per a l'oficina d'indemnitzacions de guerra, el va tombar. Nomenat un govern nou, en
promitjar l'abril, és a dir, al cap de tres mesos, queia, deixant la
situació tan complicada, que el seu successor, per a sostenir-se, va
havre de recórrer a l'expedient de dissoldre les Corts, sense convocar noves eleccions fins a l'entrada de la tardor, i al començament de 1928, després de l'obertura de les Cortes de poc elegides,
es caracteritzà per la crisi anterior a l'atemptat, en la qual el rei va
oferir de nou el poder al partit radical, que no pogué formar ministeri, als crotes que tampoc ho aconseguiren, a prohoms de diversa
posició política més secundària, que tampoc no se'n pogueren encarregar, i , finalment, altra vegada als radicals, que per arribar a
constituir-se hagueren de pactar amb els musulmans, prepotents
sobretot a la Bòsnia.
Fent-se càrrec els croates del què aquesta continuïtat de crisi
representava, i on pararien, procuraren situar-se. i per aconseguirho varen fer dues coses: donar base jurídica a la seva posició i fer
públics alguns detalls de l'aplicació del règim unitari.
Per a la primera, el cap de la minoria parlamentària de Croàcia, Dr. Anté Pavelitx, llegí a la Skoupxina de Belgrad, o sigui al
Parlament iguoeslau, una declaració semblant a la que havia estat
ja llegida al Parlament austríac al 1918, quan es va acabar la guerra. La declaració diu com segueix:
"Han passat mil anys des de la fundació de l'Estat croata, constituït des del 925, que havent viscut unes vegades independent, i
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altres junyit a diversos pobles, sempre ha aconseguit que l i fos reconeguda la seva unitat jurídica d'Estat.
En el curs d'aquest llarg període de temps, el poble croata, sostenint estrevades lluites, ha constituït i organitzat la seva vida nacional i jurídica, esdevenint, així, membre de la civilització occidental^ de la qual ha estat uri actiu defensor, en el curs dels segles.
Mai, dins el regne dels serbis, croates i slovens, el poble croata no ha desistit de reivindicar la seva consideració d'Estat i l'autonomia a la qual, per ella, té dret.
L'actual situació, de fet consignada a la constitució de Vidovden, va ésser constituïda malgrat i contra la voluntat del poble
croata.
Aquesta situació atempta a la seguretat jurídica i a l'existència
econòmica i cultural del poble croata, i el mena vers el desesper.
La centralització que ha de sofrir, el vol privar de la seva individualitat jurídica, fonamentada en drets milenaris. La dominació actual l'afebleix econòmicament i empobreix el poble croata. Sembla
que es vulgui arrabassar la seva cultura.
El poble croata no ha consentit aquestes privacions, que no responen al seu passat, ni a les seves necessitats actuals.
Protestant, per la present, contra aquest estat de coses imposat,
declarem que la participació que la minoria croata al Parlament,
en cap manera no significa que els que la constituïm reconeguem ni
aprovem l'actual situació de fet. Ben al contrari, la minoria croata
emprarà tots els procediments legals per a transformar profundament les condicions de vida del poble croata, i restablir l'autonomia jurídica que l i correspon, per tal que pugui decidir, per sí mateix, quina ha d'ésser la seva existència política, cultural i econòmica, en un Parlament i Estat propis a Zàgreb."
Per a donar idea del que representa l'actual administració unitària, en un acte públic organitzat pel bloc croata a Zàgreb, que
presidiren l'ex-ministre iugoeslau de Negocis estrangers i delegat a
la Conferència de la pau, Sr. Troumbitx, el cap de la minoria parlamentària, el ja esmentat Dr. Pavelitx i el professor universitari
D r . Bazala, va ésser repartit, il·lustrant un dels discursos pronunciats, un resum del pressupost general de l'Estat, del qual resulta
la següent distribució:
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IMPOSTOS PÚBLICS
Per a S*rbl« I
Montenegro
Dinan

Per als restants
territoris
Dinars'

Impostos directes
Suplements

248.000,000
197.830,500

744.000,000
383.593,800

Total

445.830.500

1.127.593,800

Impostos indirectes...
Taxes diverses
Duanes
Monopolis

162.600,000
211.036,000
811.772,000
446.823,031

650.400,000
844.144,000
1.276.828,000
1.340.469,095

Total ...

1.632.231,031

4.111.841'095

Per a compensar el valor de percentatge que representen aquestes quantitats, cal tenir en compte que, segons el cens serbi de
1893, 0 sigui l'anterior a la guerra, la població sèrbia era de
-.250,000 habitants, i segons el de 1921, o sigui el de lugoeslàvia,
el cens total és de 11.628,000.
Aquest cens de 1921 té la particularitat d'englobar en una sola
partida serbis i croates 3, però recordant les dades de 1903, i àdhuc
suposant que, pel general augment de població a gairebé tot Europa, la de Sèrbia hagi arribat a tres milions, sempre resultaria que
els croates són els 5.947,000 restants.
El document estadístic al·ludit, basant-se en aquesta consideració, fineix amb aquest altre resum de les
2 E l dinar equival a i pesseta, a la par.
" Heus aquí com es descomparteix:
Serbo-croates
Eslovens
Alemanys
Magiars
Albanesos
Romanesos

.• ...
Total

8.947,000
1.025,000
513,000
472,000
442.000
229,000
11.628,000
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DESPESES D E L'ESTAT
A Sèrbía

Per als hospitals
Hospitals de l'Estat
Construccions públiques
Despeses tècniques
Ministeri d'Instrucció
Total

A Croàcia

33-545-351
29 885,562
106 834-147
74 337,027
414 982,062

2.847.000
6.945,000
7.695,000
156.733,005

659.584,148

174.220,005

Un estudi de T. Karayovoff, glossant una correspondència del
Telegraphen Union de Berlín, i publicat a La Macedoine, en parlar
de les causes de la crisi i referir-se a aquest punt de vista econòmic, aclareix el significat d'aquestes xifres dient: "Per a il·lustrar el
relatiu a aquests causes (les causes del malestar d'ordre material),
reproduirem alguns exemples extrets del rapport de 1926, publicat
per la Unió de les Banques de la Voivodina.
El total d'impostos directes per al període 1919-1926 (és a dir,
des de la naixença de lugoeslàvia) es descomparteix d'aquesta manera ;
Per q l m . !

Sèrbía i Montenegro
Bòsnia-Herzegovina
Dalmacia*
Croàcia-Eslavònia
Eslovènia
Voivodina-Srem

P i r habitant

16.840
20.361
17.853
44.322
67.514
75.236

407
556
349
702
1035
1.118

La relació entre els impostos generals pagats en 1926, i els
crèdits obtinguts de Banca nacional de Belgrad, que expressat per
les següents xifres:
r
TerrltorU

Sèrbia i Montenegro
Bòsnia-Herzegovina
Dalraàcia
Croàcia-Eslavònia
Eslovènia
Voivodina-Srem

1
,„.
Impostos
pagats

429.522,296
220.342,591
57.793.204
415.780,577
220.083,204
.,. ... 490.370,063

„.

23'37
ii'98
3'i5
22"49
I2'3S
22,66

AI
Al
qlm'

4,077
4,303
4.539
11,223
13.958
18,457

Per
h bj

98
111
93
'78
216
274

Crèdits obtinguts tn la Ban8 ca nacional

o/0

665.068,900
126.510,500
28.790.000
307.213,500
159.280,000
114.770,250

47
9
2
21
n
8
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El fet més característic és que les regions de la Viovodina i de
Srem, que paguen el 26 % de tots els impostos de l'Estat, no poden obtenir més que crèdits per un 8'19 % .
Les conseqüències que deriven d'aquesta posició diametralment
oposada de serbis i croates, sobre l'Estat iugoeslau, i de la diferència de càrregues que suporten i dins el sistema administratiu de Belgrad, són una de les causes de la crisi actual i afecten alhora a la
política interior i a l'exterior."
Els fets han confirmat aquesta previsió. El govern iugoeslau va
negociar un emprèstit a Londres, que els croates intervingueren, i
no reixí; llavors, la Financial News va publicar la notícia que els
el concedia el trust alemany de l'acer, i , de fet, tampoc va ésser
concedit. Les causes del fracàs, segons l'opinió croata, es poden resumir en aquesta frase d'un dels seus periòdics: "...els financiers
estrangers volen veure, d'antuvi, com serà solucionada la greu crisi interior de l'Estat S. C. S."; i fa creure que aquesta opinió és
molt versemblant, que immediatament després d'haver-se produït
el cop d'Estat, les agències telegràfiques publicaren la notícia de
que anava invitada a Belgrad una delegació de la Banca anglesa, els
resultats del viatge de la qual no són coneguts encara, però els fa endevinar la notícia, d'origen serbi, que diu que un consorci holandès
estudia la possibilitat de quedar-se un emprèstit de vint-i-cinc milions.
No obstant, dóna una sensació més clara del present estat de
coses, des d'aquest punt de vista, una interviu publicada al periòdic serbi Politika el dia primer de gener. És amb el senyor Robert
Porters, representant del grup bancari Rotchild, sojornant a Belgrad per a estudiar la possibilitat de l'emprèstit. Diu així:
"L'atmosfera de desconfiança és la causa principal de la no realització del vostre préstec, que havia ja negociat l'antic ministre de
finances Bogdan Markovitx."
Cal notar el fet, significatiu, que en el ministeri dictatorial, el
ministre de finances és precisament un croata, el senyor Chvrijuga,
desautoritzat, però, pels representants de Croàcia. La interviu segueix dient;
"Per tant, tot depèn de vosaltres. És necessari que creeu un
ambient de confiança a l'estranger. Llavors tindreu amics pertot,
sobretot al meu país, a Londres i a l'Amèrica.
Ningú dubta de la vostra solidesa i de la decisió que teniu de
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mantenir la unitat política. Però hi ha elements que han debilitat
un xic aquesta impressió.
Ja que vós sou entre nosaltres des de fa uns dies—pregunta el
periodista—i heu pogut comunicar-vos amb la nostra gent, em podeu dir quines són les probabilitats d'arribar a l'emprèstit amb el
vostre grup?
—No m'és possible—contesta Porters—. É s cert que he conversat amb els representants dels vostres cercles financiers, i que estic
satisfet de les dades que m'han donat. Però jo tinc d'informar Londres, i és necessari que també a Londres tinguin confiança. Per
aquest motiu jo segueixo aquí, i és possible que m'hi estigui, encara,
algunes setmanes; si durant aquest temps jo puc comunicar a Londres alguna impressió satisfactòria, no dubteu que m'apressaré a
fer-ho."
També ajuda bona cosa a entendre la gènesi del cop d'Estat,
aquest altre document que fou tramès pel cap del partit croata dirigent, Esteve Raditx, al Telegraph Union de Berlín, poc temps
després de la sagnant sessió del Parlament. Resumeix les aspiracions dels croates, concretant-les en el programa parlamentari que
proposaven per a solucionar la crisi d'Estat i el malestar que él
provocava. Diu així:
"Els croates hem reconegut honestament la dinastia dels Karageorgevitx, i el reialme dels serbis, croates i eslovens. Teníem l'esperança que ens agermanaríem dins Sèrbia, i podríem viure junts
en una comunitat fraternal, en la qual tots els pobles i races units
gaudiríem dels nostres drets i d'una igual llibertat. L'experiència dels
tres o quatre anys darrers ens ha convençut definitivament que és
del tot impossible arribar a un acord honest amb els partits serbis.
Jo estic convençut de què ho és també per a l'esdevenidor. Els croates
i els serbis formem dos pobles diferents, de diferent naturalesa i
tradicions. Els croates, per la sang, per la història i per la cultura, estem lligats amb l'Occident, i els serbis amb l'Orient. Els croates som un poble de cultura europea, i els serbis són de cultura bizantina. Si hom té en compte els permanents esforços dels serbis
per a acaparar una hegemonia absoluta dins l'Estat, hegemonia que
consisteix que totes les altres races del reialme S. C. S. quedin
sotmeses a Belgrad i subjectades al baix nivell de l'administració
sèrbia, hom compendrà perquè els croates i els serbis de Croàcia,
que estaven acostumats a altres maneres administratives i a altres
procediments d'erari públic i estatal, no es poden entendre amb els
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serbis de Sèrbia, i perquè l'Estat lugoeslau no pot subsistir en la
seva actual forma d'Estat unitari i està abocat a una sotragada.
Les reivindicacions que, després d'aquesta fonamental divergència política i moral, han estat formulades per tot el poble de Croàcia i de Dalmàcia, són clares i lleials. Els croates no entrarem en
negociacions amb els partits serbis que sostenen el govern de Velia
Voukitxevitx, ni amb cap altre de constituït amb el seu ajut. No
tornarem a la Skuptxina on ha estat comès l'atemptat. Reclamem la
formació d'un govern neutre compost per personalitats polítiques
que no militin en cap partit, i gaudeixin del respecte i la confiança
del poble.
Aquest ministeri tindria per programa presidir une^ eleccions
lliures per a una nova Skuptxina, i el govern que en sortís hauria
de revisar la Constitució i reconstruir el reialme dels serbis, croates
i eslovens sobre noves bases. En aquesta organització de l'Estat
iugoeslau, els croates reclamem la separació completa de Sèrbia
i la fundació d'un Estat croata absolutament independent, unit a
Sèrbia sols per unió personal.
El rei de Sèrbia seria també rei de Croàcia. I aquest seria el lligam que, en endavant, uniria els croates amb els serbis.
En tota la resta, Croàcia ha d'ésser del tot independent. Tindria el seu Parlament, el seu govern, el seu exèrcit, etc; en altres
termes: la Croàcia seria un Estat lliure, semblant al d'Irlanda.
Aquesta separació completa és la sola via de futura convivència de
croates i serbis.
La Viovodina, la Bahxka, la Dalmàcia, la Bòsnia i l'Herzegovina, haurien de tenir la facultat d'unir-se ajnb Croàcia o amb Sèrbia.
Aquestes reivindicacions són les mínimes, i els croates no les
aminorarem jen res."
En resum, el document, que situa la qüestió en un pla estrictament governamental i jurídic, proposa ni més ni menys que l'orientació seguida per Anglaterra, no sols per a liquidar el problema, que al·ludeix, d'Irlanda, sinó per a consolidar la seva unió i
consegüent hegemonia, amb els seus Dominis.
Sèrbia, però, no és Anglaterra, i la contestació que varen tenir
aquestes declaracions, la sintetitza el següent fet explicat en la següent notícia de les agències telegràfiques: " E l 27 d'agost, vers les
i'30, ha esclatat un incendi al domicili del partit agrari-croata a
Zàgreb, el qual ha pres, tot seguit, grans proporcions i han estat ne-
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cessaris multiplicats esforços del cos de bombers, que hi ha acudit
amb gran prestesa per a dominar-lo. Les pèrdues són de consideració."
Al dia següent, el periòdic croata Narodni Val publicava una
nota signada pel seu redactor en cap, el senyor Carles Boublitx, que
deia: "Pocs moments abans de dos quarts de dues, diversos testimonis han vist sortir de l'edifici tres sots-tinents que muntaren en
un automòbil, parat en un lloc pròxim, i que partí ràpidament. L'incendi s'abrandà alhora en dos indrets diferents." L'Agència Ayala,
oficiosa sèrbia, va comunicar que l'incendi era degut "a una mal\olença".
Dóna idea de l'estat d'esperit del territori el següent paràgraf de
la contestació donada per l'ex-minístre iugoeslau Sr. M . A. Kochoulitx, a l'enquesta portada a cap per l'associació croata "Vrémé" entre les personalitats més rellevants de Croàcia. Fa referència al
projecte serbi de reformar la Constitució convertint-la en federal, i
diu: "Hom no pot revisar ço que no existeix. Són prou conegudes
les decisions de primer d'agost *, i vós sabeu sobradament que el
sentiment de l'actual Estat ha desaparegut de la consciència popular. Aquest fet té una significació ben clara per a un home sincer. Per què revisar, doncs, una cosa que ha estat ja destruïda?
Que ningú no perdi temps cercant fórmules per a donar satisfacció als croates. Sabem prou que Belgrad no ens la pot donar, ni
nosaltres la hi hem de demanar; cal que sàpiga únicament que no
té res a fer, ni a ordenar a ningú, i menys a nosaltres, els croates
de la Croàcia, que, fidels a les nostres tradicions, i més units que
mai, defensem la civilització d'aquesta part del món. Per aquesta
civilització, el món defensarà les fronteres de la nostra individualitat estatal, comprenent que no són reivindicades per a posar en
perill la pau i tornar a la barbàrie, sinó per a fer tolerables les condicions en què hem de viure, i per a permetre'ns de col·laborar amb
els altres pobles. Cal que Belgrad aprengui de Ginebra. Mentre no
consideri Zàgreb com Sofia, Praga o París, no serà més que una nova Sodoma, i malaurat qui l'esguardarà, perquè esdevindrà una estàtua de sal."
També és interessant, per a fer-se'n càrrec, un altre document
publicat per VUzajamnost, o sigui l'associació mutual de clergues
catòlics de l'arquebisbat de Zàgreb. Aquest document, signat pel
* L'acord de reformar la Constitució.
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Rvnd. Dr. J. Loutxavitx, president de l'Associació, pel Rvnd. Esteve Bitxanitx, tresorer, i pel Rvnd. D. P. Trbuha, secretari, diu, en
essència, que no podent consentir que una posició seva de reserva
pogués ésser mal interpretada, fan públic que recorden els heroics
exemples dels seus predecessors durant el temps de la dominació
austríaca, que es senten identificats amb els seus feligresos i preguen cada dia a Déu pel mateix que ell preguen.
"La clerecia catòlica croata, que, en la seva gran part, treballa
en el poble, i amb el poble, coneix bé les seves necessitats i aspiracions. Sempre ha viscut amb ell, i ha lluitat amb ell i pels seus drets
de ciutadania; i és la clerecia qui l'ha dirigit en les hores més d i fícils del seu passat, donant-li l'exemple amb la seva abnegació,
perquè són els sacerdots els qui més han sofert en la lluita sostinguda contra els opressors del poble i de les seves llibertats, patint
persecucions, multes i empresonaments. EI petit nombre que han
volgut ajudar la política estrangera ha constituït sempre una tan
ínfima minoria entre nosaltres, que mai no ha pogut rompre la nostra gran unió.
Recordant el passat gloriós dels nostres predecessors i l'exemple dels vells sacerdots encara vivents, que, en llur joventut, i en
llur edat avançada, dignament han menat el poble al patriòtic combat per la llibertat i els drets del regne de Croàcía, la clerecia catòlica actua! es manté fidel a la seva pura tradició. Encara que a
causa del canvi de circumstàncies, tots els sacerdots catòlics croates no militen en els diferents partits polítics, estan plenament convençuts que el seu deure és estar amb el poble amb el qual viuen, i
del qual pervenen, i és per aquest motiu que la clerecia catòlica
croata segueix amb una viva simpatia la justificada lluita per la
llibertat i la independència de tot el poble croata, i cada dia prega
fervorosament a Déu perquè el poble croata pugui arribar al merescut èxit.
Les qüestions que abrusen avui els fonaments de la vida pública
del poble croata, i de tot l'Estat, són d'aital importància i gravetat, que cap dels que serveixen l'altar no poden restar-hi indiferents.
El sistema polític que oprimeix des de fa deu anys el nostre
poble 5, representa una sèrie de continuades i flagrants desconfiances en totes les manifestacions de la vida popular i de la vida cultu11 És a dir, des del 1918, en què els Tractats de pau constituïren
iugocslau.

l'Estat

138

/•'. M A S P O N S I A N G L A S E I J .

ral, religiosa, social, econòmica i financiera de Croàcia. El coronament ha estat l'espaventós crim del 20 de juny • que, en tot el r i gorisme del mot, pot ésser qualificat, no sols de cop mortal i de
provocació externa al poble croata. sinó com un delicte dels més
esgarrifosos des del punt de vista religiós, moral i humanitari.
Sacerdots de l'Església Catòlica i fills del poble croata, considerem com una obligació sortir d'una quieta reserva i condemnar
públicament el mal contra el qual batalla el poble croata sencer,
unit i unànime com mai en un sol pensament i un sol desig.
Devem sortir de tota reserva no sols perquè el silenci davant
dels fets persistents i continuats contra els principis morals, podria
ésser jutjat com una aprovació seva, o, almenys, com una culpable covardia, sinó per tal que ningú no pugui creure que tota la clerecia catòlica i tota l'organització eclesiàstica sostenen l'actual sistema.
Per aquest motiu els eclesiàstics membres de r"Uzajamnost"
de Zàgreb, considerant la lluita del poble croata com moralment
justa, sentim el deure de condemnar públicament, en la nostra qualitat de representants de la fe i de la moral cristiana, semblant inoït
crim, tant més que tots els indicis donen a entendre que és part
d'un conjunt de premeditades violències.
Encara que la totalitat de la clerecia no participi obertament en
la lluita sostinguda pels partits croates, VUzjamnost publica aquesta declaració sense cap temença d'ésser desautoritzat per cap sacerdot catòlic croata.
El poble croata, en la seva totalitat, i tots els partits polítics,
que són, en veritat, partits croates, poden tenir la plena certesa que
la clerecia catòlica els sosté i els sostindrà sempre i conscientment
en aquesta lluita pels drets i la llibertat de Croàcia.
Zàgreb, 24 d'octubre de 1928.
Dr. J. Loutxavitx, president.
•Esteve Bitxanitx, tresorer.
D. P. Trbuha, secretari."
La posició dels elements que dominen en el govern es trasllueix en el pressupost confeccionat per a 1929-1930. Les despeses
que s'anomenen d'"Administració suprema de l'Estat" hi són augmentades en 198.934,764 de dinars, i les d'instrucció pública i d'obres públiques, rebaixades, respectivament, en 96.076,190 i 90,257,429.
L'assassinat dels dos diputats al Parlament.
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Al mateix temps, ha estat reformada la llei d'Instrucció pública en
termes que han motivat una declaració de la minoria alemanya al
Parlament de Belgrad, aprovada en una Assemblea tinguda a Novi
Sad, a la qual concorregueren més de 600 delegacions dels nuclis
alemanys estesos en territori iugoeslau, i que diu: "La finalitat de
la llei escolar no és altra que legalitzar la insuportable situació actual i de privar de la seva llibertat la lleial minoria alemanya"; (una
apreciació semblant ha fet la minoria hongaresa, mitjançant el
diputat M . Strelitzky, publicada al diari Politik del 17 del proppassat novembre) "Els infants alemanys—segueix dient la decla-,
ració—que en la més favorable de les avinenteses no han après a
llegir i escriure en alemany, són totalment separats del seu ambient
natal, en forma que es fa impossible la vida de relació amb el seu
poble nacional. Els nostres infants, que han d'estudiar quatre alfabets, a la fi dels seus estudis no saben escriure una lletra en la
seva llengua pròpia. N'osaltres no podem, ni estem disposats a consentir, etc."
Algú ha comparat la situació de lugoeslàvia amb la de Portugal des del temps de la dictadura de Joao Franco; la comparació
no és del tot exacta, però no es pot negar que té certs graus de similitud: en ambdós països, la política de mà forta ha provocat l'assassinat c^el rei, en tots dos ha ocasionat també el de capdavanters
polítics, i en tots dos la normalitat són les crisis ministerials i la
desorganització, 0, almenys, la davallada dels serveis públics, en
lloc del seu perfeccionament. Portugal es va veure forçat, no fa
molt, a demanar l'ajut de la Societat de Nacions per a refer la seva
hisenda, i lugoeslàvia ha hagut de fer el mateix recorrent a la Banca particular. En quant als organismes de l'Estat, la discussió relativa d'un sol dels seus serveis, el del règim carcelari, va motivar,
en intentar ésser examinat, incidències de les més desagradables per
a un govern; però a Portugal tingué, de més a més, per conseqüència, una descomposició política, de la qual s'ha salvat lugoeslàvia,
a causa, precisament, del que la intransigència radical sèrbia no
vol tolerar, 0 sigui del sentiment nacionalista croata, que ha unit en
un fort partit tots els esperits de Croàcia.
Fa poc s'ha publicat un altre document interessant des del punt
de vista de les finances, que agreuja la similitud. És la relació lliurada al consell de la Banca de lugoeslàvia, pel seu membre senyor
Kulmer, encarregat d'examinar l'estat econòmic del país, i que diu
així:
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"Les condicions econòmiques estan caracteritzades per la situació general dc l'Estat, i pel conjunt de problemes que no ha resolt
des del dia de la unió.
No s'ha resolt el de l'estabilització de la moneda, el de la reglamentació dels deutes de la guerra i de l'avant-guerra, el del crèdit agrícola, el dels tractats de comerç amb els països veïns, el de
les herències estrangeres de l'Estat, etc, i la seva persistència és la
causa que la nostra economia no tingui una base estable, ni pugui prosperar, ni treballar segons un programa persistent.
Les ordres i reglaments encaminats a superar aquestes dificultats, en determinats aspectes n'han millorat alguns, però, alhora,
n'han complicat d'altres, i la qüestió global resta en peu. És evident que aquesta situació ha de perjudicar l'economia del país, sobretot si hom té en compte l'efecte que ha de produir a l'estranger. El seu resultat és la desconfiança envers nosaltres; i avui, després de deu anys de la constitució del nostre Estat, estem en relació a l'estranger en una posició semblant a l'anterior, si no és pitjor."
No cal seguir copiant per fer-se càrrec del conjunt de l'informe, que té un complement en les estadístiques de comerç exterior
de 1927 publicades pel Ministeri de finances íugoeslau, de les quals
resulta que l'actíu que havia iniciat la balança comercial de lugoeslàvia en anys anteriors, s'ha traduït en 1927 en un passiu de 700
milions de dinars ' .
Ajuda també a compendre l'estat actual de coses, el fet de la
repercussió del cop d'Estat a Eslovènia. La seva premsa, sotmesa a
les restriccions í coercions decretades pel ministeri dictatorial, s'ha
pronunciat en un sentit francament oposat al nou règim, i el partit
catòlic eslovè, tan preponderant al territori i tan adicte a Sèrbia,
7 Aquest desequilibri ha augnientat en 1028. E l Vrémc, de Belsrad. del 12 de
gener, va publicar un resum de la liquidació de la balança mercantil des de gener
a novembre, del qual resulta que el dèficit puja a :.44i milions dc dinars. Heusaqu! el resum per mesos:
Gener
Febrer
Març
Abril
:
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Exporta d 6

importació

Balanç

430.3
439.0
503.2
428.5
431.7
454-1
493.8
693.8
692,3
666,1
642,3

591,9
621.6
701,1
657.9
659.5
590.3
619.5
645,4
713.9
770.9
706,8

1^1.6
182.6
197,8
229.3
227.8
I3S.9
125.7
484
21,6
112,8
64. s

ELS POBLES I E L S ESTATS

141

que el president del darrer ministeri constitucional, el prevere senyor A. Korochetz, n'era alhora el cap, en entrar a formar part
del govern presidit pel general P. Girkovitx, ha estat destituït pel
partit de la seva presidència. Després de la destitució, el govern del
qual continua formant part Korochetz, ha dissolt el partit catòlic.
Acaba de donar idea de la posició croata aquest altre document,
publicat per acord de la direcció del partit agrari en sessió de 5 de
setembre proppassat. Diu així:
"A l'ocasió de la sortida de la delegació del govern de Belgrad,
sots la presidència del Sr. V. Marincovitx, ministre de negocis estrangers (del ministeri iugoeslau), per a assistir a l'Assemblea de la
Societat de Nacions, reunida a Ginebra, el comitè executiu de la
coalició democràtica-agrària, en sessió d'avui, ha votat l'acord següent :
Els representants del poble croata, serbi i eslovè units, amb el
nom de coalició democràtica-agrària, per a la lluita per la igualtat
de drets i en defensa dels drets del poble, i que ostenten la representació integral de Croàcia, per resolució del dia 1 d'agost d'enguany,
presa de Zàgreb, han declarat que la Skouptxina mutilada de Belgrad no té el dret de votar lleis per a tot l'Estat S. C. S., i que, per
tant, són nuls els acords que prengui i les obligacions financieres
que assumeixi.
Per la seva resolució de 23 d'agost a Limbliana, ha negat a la
delegació de la Skouptxina mutilada de Belgrad, el dret de representar-la a la conferència que ha de celebrar a Berlín la Unió I n terparlamentària.
La coalició democràtica-agrària nega, així mateix, a la delegació del govern de Belgrad, a Ginebra, el dret de parlar en nom de
l'Estat S. C. S. a l'Assemblea de la Societat de les Nacions, la raó
d'ésser de la qual és l'assegurança de la pau internacional, la del
respecte als tractats i als drets. Aquest govern no està capacitat per
a participar a les tasques comunes als pobles lliures, perquè representa una Skouptxina ensagnada i destronada, en la qual foren
assassinats i greument ferits els diputats croates, i de la qual foren
expulsats a trets els diputats de la coalició.
En absència seva, varen ésser votades lleis importants per a tot
l'Estat, i tractats internacionals que imposen greus obligacions,
precisament a les regions representades per la coalició 8."
' Al·ludeix al Tractat de N'cttuno amb Itàlia, tan vivament combatut pels
croates.
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El document segueix referint-se concretament al fet de la sessió suspesa pels trets, a les seves causes i a les responsabilitats que
en deriven, i acaba amb aquests paràgrafs:
" E l reconeixement internacional de l'Estat S. C. S. va ésser fet
sobre la base d'ésser constituït per lliure decisió dels serbis, dels
croates i dels eslovens. que havien viscut dins l'antiga monarquia austro-hongaresa, d'unir-se amb Sèrbia per a formar junts una
individualitat estatal. Aquesta manera de formació, l'acta d'unió
del dia i de desembre de 1918 i els principis democràtics, no han
impedit l'abassegament d'una hegemonia per l'antic reialme de
Sèrbia sobre tots els altres territoris, que ha creat dins l'Estat una
desigualtat, agreujada, de més a més, pels mètodes polítics i administratius informats per l'esperit de partit i la corrupció.
És senyal extern d'aquesta hegemonia, la mateixa composició
de la delegació tramesa pel govern a Ginebra sota la presidència
del Sr. Voia Marinkovitx. Els tres delegats que la formen i tots els
seus funcionaris són serbis. Els croates i els eslovens hi són representats per un sol suplent. N i els serbis que viuen fora de Sèrbia no hi són.
La coalició es creu en el deure de protestar contra aquesta representació davant la Societat de Nacions, perquè lesiona el crèdit
i el prestigi moral i polític de l'Estat, etc."
Unes manifestacions del Dr. Pavelitx al corresponsal de YObzor, de Zàgreb, posen de manifest quin és el criteri croata sobre el
punt concret de les relacions entre Croàcia i Sèrbia. Diuen, en la
seva part més interessant: "Ara hom cerca la manera de resoldre la
qüestió croata. Tots els que la coneixen a fons saben prou que no
és una simple qüestió d'ordre interior, sinó una qüestió de caràcter internacional. En dir "internacional", vull significar que és entre dos pobles, entre el croata i el serbi; per aquest motiu no pot
ésser resolta amb un canvi de govern, de règim, d'unes anomenades eleccions lliures, ni de la constitució d'un nou Parlament."
Comparant el contingut dels documents transcrits, hom veu l'evolució de l'esperit croata, o, per a dir-ho en termes més exactes,
l'efecte que han anat produint en l'esperit croata les mesures de
creixent repressió governamental; hi ha una fase en la qual els homes representatius de Croàcia, creuen endegar la qüestió col·laborant en el govern; en la segona, el desengany produït per la col·laboració, els fa creure que el remei pot venir d'unes eleccions lliures i del Parlament que en neixi;, quan van constatant el creixe-
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ment dels mètodes d'asfíxia, el desengany els porta a la solució d'internacionalitzar-la.
Llavors els dirigents serbis recorren al cop d'Estat i a la dictadura.
El programa del govern dictatorial, segons la premsa serbòfila,
queda expressat en els següents punts:
ler. Arribar a la consolidació interior, fent desaparèixer totes
les tendències xovinistes de les tribus i des confessionalismes, i realitzant la nacificació dels esperits excitats per les discòrdies i les
lluites.
2on. Millorament de l'aparell administratiu, dirigit en els darrers anys, per l'acció dissolvent dels partits polítics i la col·laboració
de persones incompentents, per mitjà d'una reelecció de funcionaris
triats segons les seves aptituds.
3er. Unificació, en el més breu termini possible, de totes les
lleis actualment vigents, que impideixen l'assimilació nacional i el
progrés econòmic.
4rt. Redreçament econòmic del país, per mitjà de l'explotació
racional de les seves riqueses naturals, enfortiment de la producció i perfeccionament de les vies de comunicació, facilitant alhora
l'exportació.
Del sentit i les possibilitats d'aquest programa, entre les qualitats del qual no es pot comptar la de l'originalitat, en pot donar
idea la circumstància d'ésser a l'estranger, que el general Girkovitx,
president del govern dictatorial, president també de la "Bela
Rouka".
La interpretació efectiva que hi està donant des del poder, és la
relatada per la premsa. Dos fets característics té, no obstant: l'hostilitat que ha manifestat algun sector serbi contra Anglaterra, i sobretot les mesures preses contra els alemanys residents a lugoeslàvia. La posició d'Anglaterra, la resumeix una nota publicada pel
Manchester Guardian amb motiu d'una conferència donada a la
Fabian Society de Londres, pel Dr. G. P. Gooch. Aquesta nota diu,
referint-se al cop d'Estat: "Si passat un temps prudencial el rei
troba manera de revisar la Constitució en forma que redueixi el
centralisme que ha estat la ruïna del país, i atorga una certa forma
d'autonomia a Croàcia i a Macedònia, la història justificarà el seu
acte. Si, però, continua la política de governar des de Belgrad tota
la lugoeslàvia, privant al país de les seves llibertats, no hi ha dubte que el jutjarà amb greu severitat. E l país no es consolidarà fins

144

P. M A S P O N S 1 A N G L A S E L L

a tant que aquestes minories no hagin obtingut alguna forma d'autonomia sobre la base nacional o federativa".
Pel que ía referència als alemanys, és suficient dir que el dia 19
de gener el ministre de l'Interior va publicar un decret ordenant la
dissolució de totes les associacions alemanyes, culturals, socials, benèfiques i polítiques.
Aquesta dissolució, el significat de la qual no cal remarcar, sobretot tenint en compte que la premsa parisenca no s'ha amagat de
dir que el cop d'Estat és d'inspiració francesa, ve a contradir les
lleis registrades, i millor es diria, moralment sancionades per la Societat de Nacions, sobre les relacions de l'Estat amb les seves minories nacionals, i fa entrar la qüestió en un terreny internacional, no
en el sentit en què l'entenen les paraules transcrites de Pavelitx,
sinó en el més corrent i usual.
Aquest conjunt de circumstàncies, instintivament porta a la memòria la consideració i el crèdit que ha assolit Txecoeslovàquía,
l'Estat nascut en iguals condicions que el íugoeslau, í el seu floriment.
Txecoeslovàquía també és un Estat que acobla diverses nacionalitats, car uneix Bohèmia, Moràvía í bona part del país ruté, territoris alemanys i altres de magiars, i mentre a lugoeslàvia esclaten
els flameigs separatistes, a Txecoeslovàquía es consolida la coincidència d'esperits, i la popularitat del cap de l'Estat Masaryk l'ha
fet reelegir per a la presidència de la República, excepcionant la
llei fonamental que no vol la reelecció. Benes, en commemorar els
mateixos deu anys de vida estatal, ha pogut dir que ha estat ministre durant tots ells, i en 1927 ha saldat la balança comercial amb
un superàvit de 3.197,176 milers de corones.
A Txecoeslovàquía, però, l'Estat és absolutament democràtic;
les minories hí frueixen un règim de tan ampla llibertat, que els
alemanys col·laboren en les tasques ministerials; una llei especial,
d'igual força que la constitució, imposa l'ús de les llengües diverses
de l'oficial, als funcionaris públics í tribunals, i perquè encara aquest
règim no s'avindria prou amb les característiques d'una part del
territori, al dels rutens del sud dels Càrpats, els n'ha reconegut un
d'especial, amb Parlament i Govern propi.
,
Són dos Estats que segueixen directrius oposades i és natural
que arribin a resultats diferents.
F. MASPONS I ANGLASELL

M

A

R

G

I

N

A

L

S

COM CAL TRADUIR EN CATALÀ EL
MOT H A B H A HEBREU?
JS^o sabríem pas com fer-ho si haguéssim d'agrair a la premsa de
casa nostra l'acollença cordial i sumament benèvola que ha
dispensat als volums eixits de la Bíblia de Montserrat. Aprofitem,
però, la present avinentesa, i , des de les planes de l'hospitalària i
simpàtica PARAULA CRISTIANA, que amb tanta d'amor ha parlat de
la nostra modesta obra, adrecem un mot profundament sincer dé
gratitud a tots els nostres amables crítics.
Trobem que les recensions de la Bíblia de Montserrat, tant a
casa com a fora, més aviat s'han excedit en elogis i han estat sòbries en advertències i suggeriments. Amb tot, algunes remarques
ens han estat fetes, que hem acceptat agraïts i hem sospesat reposadament, per veure si calia rectificar quelcom.
La cosa que amb més insistència ens han criticat ha estat la
versió del mot hebreu habha, que nosaltres hem traduït constantment
per apa! Hom ha dit que aquesta interjecció catalana era massa
vulgar. No tenim la més petita dificultat en confessar-ho, sobretot
que, abans que ningú fes aquest retret, l'havíem fet nosaltres mateixos en el nostre Comentari. Persistim, però, en creure que, vulgar i tot com és, apa! és el mot que més s'acosta a la interjecció de
l'original.
Habha no és pas un àpax de significació dubtosa. Surt prou vegades en el text sagrat perquè hom pugui precisar-ne el sentit. É s
una interjecció que encoratja i empeny a l'acció; una impulsió a
l'atac.
En consultar altres versions del text bíblic, trobem el i i v * »
de la versió grega, dita dels L X X ; el Venite! de la Vulgata; i , ja
dintre les llengües modernes, el Wohlauj! de la versió alemanya de
Luter; el Go to! de Jamieson i tantes d'altres versions angleses; el
Ea! de Torres Amat i del P. Scio, etc; el Venite! de la versió ita-
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liana de Martini; el Venez! de Calmet i amb ell, naturalment, V i gouroux, Campon, Fillion, etc; i , a casa nostra, el Veniu! de Mossèn Clascar, adoptat també en l'acurada i molt literària versió de la
Fundació Bíblica Catalana.
Un lleu esguard damunt d'aquestes versions i altres, fàcilment
acumulables, permet destriar, tot seguit, les que han treballat per
atansar-se a l'original i les que depenen de la versió suggerida per
la Vulgata. Cal dir que alguns dels traductors esmentats s'havien
proposat traduir directament de la Vulgata, i , en aquest cas, és encara molt més explicable la influència del Venite! jeronià; altrament, com el castellà ha trobat Ea! i l'alemany Wohlauj! 0 bé
Wohlan!; l'anglès hauria trobat Let us go, l'italià Or su!, Vial, el
francès Allons!, etc, molt més acostades a l'original que la interjecció verbal formada amb l'imperatiu del verb venir. Altres traductors, però, que traduïen directament de l'hebreu, també, en
aquest cas, han anat a parar a la Vulgata sense que hom pugui fertos cap retret, puix sempre serà licit a tot exegeta de cercar una solució lingüística o un aclariment, en l'obra de Sant Jeroni, príncep
indiscutible dels traductors i comentadors de les Sagrades Escriptures; més aviat cal cercar el perquè el gran Doctor adoptà o creà
aquesta interjecció verbal.
Sant Jeroni, en arranjar la vella versió itàlica, o en vertir directament la Bíblia de l'hebreu, ultra els originals, tenia damunt la
taula de treball la versió dels L X X , escrita en una llengua molt més
acostada a la llatina. En el nostre cas, al habha de l'original corresponia el mot grec j e ú»0 que el tradueix exactament i perfecta.
Sivp'i, diu Stephanus en el seu Thesaurus Greco-latinus: "est ad.
hortantis simul et accersentis". Hom dirà que aquesta interjecció
grega no ha passat al llatí, i és veritat; però n'hi ha passat, i sense transformació, una de sinònima: l'eia emprat pels clàssics. Esquií entre ells, i ben freqüent a la literatura llatina amb el significat de i «ú so, emprat per Virgili, Horaci, Plaue i Plini.
La partícula Eia! que Sant Jeroni coneixia prou bé, proporciona una versió aproximadíssima al habha. Per què no l'adoptà el
penitent de Betlem? Per què emprà la forma verbal Venite!? Tal
vegada per respecte a l'antigà versió llatina; potser, també, per haver vist habhu en el Targum d'Onkelos o per haver fet molt pes en
la intel·ligència del Sant Doctor cl tau de la versió siríaca: dos mots
que ostenten palesament una forma verbal, més encara que Vhabhu
del text massorètic. Ara que, el repetit mot hebreu, en esdevenir
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interjecció, hauria perdut la seva significació etimològica per a pendre la que té de fet en els Llibres Sants i que no tradueix pas exactament ni el Venite! llatí ni el Veniu! català. Veniu!, fins usat interjeccionalment, no pot despullar-se, almenys en la nostra llengua,
de la significació del verb venir; suposa una certa dispersió en els
individus als quals es dirigeix. És una interjecció convocadora, que
aplega, que reuneix els elements abans de començar una acció; no
un crit de coratge que decideix el moment precís d'obrar. Així, per
exemple, un xicot pot cridar als seus companys, no reunits: Veniu!
que anirem a ajollar nius! Però a uns treballadors a punt de començar una feina, a uns soldats preparats per l'atac, no els podeu dir:
Veniu, descarregueu! Veniu, dispareu! Aquest veniu, en aquests casos, és completament inútil i fora de lk)c; ni encoratja ni empeny a
l'acció, que són, precisament, els dos distintius de la partícula hebrea habha, a la qual nosaltres no trobem altra correspondència en
català que les interjeccions: apa! au! som-hi!, de les quals hem
escollit la primera per semblar-nos menys vulgar i per l'assonància
que ofereix amb el mot hebreu, assonància que <le pas assenyalem
als etimologistes. .
Repetim, amb els nostres crítics, que el mot apa! té una certa
vulgaritat; cal advertir, però, que de les comparacions fetes amb
el mot corresponent de les llengües semítiques avui vivents, hom
constata que també en l'original tenia aquest caient plebeu, com
d'altra banda sol passar amb la major part de les interjeccions. Segons el nostre parer, un traductor, per tal de dignificar un mot vulgar de l'autor, no pot recorre a l'ús d'una paraula més elevada si
aquesta no dóna el vertader sentit de l'original. Finalment, si el
llenguatge és sempre convencional, molt més convencional és encara el grau de noblesa o de vulgaritat d'un mot; sovint, una mateixa
paraula és dignificada o embrutida segons els llavis que la pronuncien, segons la ploma que l'escriu.
DOM B. U B A C H . O. S. B.

LES RELÍQUIES DE SANT GALDERIC
A BARCELONA(,)
JT^ ESPRÉS de la capitulació de la plaça de Perpinyà (29 agost 1642),
els francesos ocuparen amb relativa facilitat tota la plana del
Rosselló. En 1652 trobem una companyia de cavalleria, a les ordres d'Emmanuel d'Aux, avançada un xic més enllà de Prades, i
durant algun temps el terreny força accidentat comprès entre
aquesta vila i Rià, fou la frontera efectiva entre les dues nacions.
Durant aquest temps, els espanyols reforçaven les posicions del
Conflent amb més possibilitats de resistir: Sant Miquel de Cuixà,
Vilafranca, Fillols, Vernet, Sant Martí del Canigó.
De llur costat els francesos, alhora que preparaven la conquesta definitiva del país, recercaven i processaven amb extraordinària
severitat els catalans favorables a l'ocupació espanyola. En aquestes persecucions implacables es distingí el jutge de la Reial Audiència, Francesc de Sagarra, el nom del qual té encara un sinistre ressò en els esperits dels rossellonesos. Meresqué les felicitacions del
rei Lluís X I V , que l i escrivia, de Reíms estant, el 24 de juny de
i 654:
"Mossur de Sagarra... Jo he ben volgut vos testimoniar lo agrahiment que jo vos hé, y vos dic que jo trovo bé que vos continuèu
a instruhir y judicar los processos de aquells que seran acusats y
convençuts de ésser del partit dels enemichs..."
Entremig dels que atreien sobre llur cap la vindicta del terrible
jutge, hi havia el prior claustral de l'abadia del Canigó, segons resulta d'una enquesta oficial instruïda el 4 de juliol de 1652 a Perpinyà.
I no sols aquest dignatari, sinó tots els frares de Sant Martí irritaven fortament els francesos. Interrogat si sabia on es trobava el
Pare Onofre de Baixadors, prior í paborde major de l'Abadia de
' Capítol V I I de l'obra "Saint Gauderiíiue ct son culte en Roussillon", del
nostre col·laborador Mossèn Marti Jampy, publicada a Perpinyà.
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Sant Martí, el testimoni Antoni Socarrat, soldat de la companyia
de D . Emmanuel d'Aux, respongué:
"Lo que jo sé y puc dir, es que los monjos de Sant Martí de
Canigó tols son en terra subjecta al enemich y que recullen als dits
enemichs en dit convent. Lo que jo dic per estar allotjat en frontera de dit monastir, ço es en la vida de Prades, y pochs dies fa que
jo en companyia de altres soldats en prenguérem hu..."
Mentrestant, els espanyols preparaven una reacció ofensiva. El
17 de novembre batien els francesos a les defenses avançades de
Prades i treien de la vila els soldats d'Emmanuel d'Aux. Però una
columna francesa, comanada per D u Plessy, el 8 de desembre, obligà els espanyols a desocupar la plaça i s'establí fortament a Prades i a Rià. Els francesos es planyien de les intel·ligències de la
gent del país amb els castellans, i l'ocupació llur esdevingué molt
cruel. Un burgès de Prades, Pere Garí, escriu en les seves notes:
"En la vila de Prades, han robat y pillat tot lo quels agradat
robant les joies de les dones, lo blat, lo bí, cremant cases, y espatllant cases, sostres, parets, pallers, y maltractant la pobre gent de
cops de bastós..."
I en el Registre de notes d'un beneficiat de la comunitat eclesiàstica, el reverend Galderic Llenas, llegim que l'exèrcit ocupant
no respectà ni tan sols la casa de la comunitat dels sacerdots.
El setge de Vilafranca, portat rigorosament pel comte de Bussy-Rabutin, finí el 5 de juliol de 1654 amb la capitulació de la plaça. La còlera dels vencedors fou terrible. La guarnició fou passada
per les armes, i el mateix dia el príncep de Borbó-Conti tingué un
consell de guerra en què s'acordà d'ocupar les abadies fortificades
de Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó, í els castells del
Vernet i de Fillols. Aquests darrers foren molt perjudicats, i les
abadies hagueren de sofrir molt de la soldadesca, que pillà i,saquejà l'habitació dels frares. A Sant Miquel escamparen sang en l'església i el cementiri, i Dom de Montpalau, abat del monestir, per
un breu pontifici de 7 de maig de 1655, hagué de reconciliar aquests
llocs sagrats "tirant-hi l'aigua i la sal", perquè, segons diu la lletra
d'Alexandre V I I , ecclesia dicti monasterii sanguinis ejjusione a militibus in ea commissa polluta est.
I quan hagueren esbravat llur fúria en l'interior de les abadies,
els soldats, incitats pel terrible Sagarra, nomenat aleshores vicegovernador del Rosselló, en desmantelaren les muralles. A Sant
Martí tiraren a terra la Porta forana i les dues torres que la flan-
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quejaven; després les emprengueren amb les fortificacions interiors
que del campanar estant anaven fins al cim de la roca on ara s'alça la gran creu del Calvari. Amb prou feines es troba actualment
cap vestigi de les velles defenses; no hi deixaren sinó la roca nua;
només resten alguns esglaons esborrats, el rastre de les massisses
portes, i , més amunt, el lloc gairebé imperceptible del sentinella.

* **
Els frares del Canigó s'havien vist la tempesta al damunt. EI
motiu de les seves preocupacions era, hom ho endevina, salvar de
les profanacions les relíquies de Sant Galderic. On amagar-les? Els
pobles, presos i recuperats, eren pillats i incendiats tan aviat pels
francesos com pels espanyols. Calia anar a la manera més segura:
foren carregats en una mula, com si fossin els bagatges d'un viatger, la caixa de les relíquies i el cap d'argent, i , acompanyat d'una
persona de tota confiança, el traginer, ben al corrent de camins i
dreceres, portà la bèstia pel bosc de la Font Freda, pel Pla Guillem
i per les Esquerdes de Rojà, fins a Espanya, fins a Barcelona.
Sant Galderic no hi era pas desconegut. El ressò dels seus miracles s'havia escampat per totes les terres catalanes. Hom féu
grans festes en honor seu. I el goig de tenir-lo fou tan gran, que
quan tornà la calma, després del tractat dels Pireneus, signat el
7 de novembre de 1659, els frares tingueren totes les penes d'aquest
món per a tornar a posseir llur tresor. No varen treure res d'enviar
missatger darrera missatger. Durant molt de temps, varen topar
amb una passivitat desoladora.
Però en 1662 les nostres poblacions reberen un començament
de satisfacció. Fou una mena d'atenció particular de Sant Galderic pe» la vila de Prades, que l i fou sempre fidel. E l mateix dia de
la seva festa, el 16 d'octubre, entre les vuit i les nou del vespre,
conta Galderic Llenas, una nova corregué com un regueró de pólvora per tota la vila.
"Un jove estudiant—un estudiantet, diu Llenas—anomenat Jaume Sparra, acabava de travessar el lloc, portador de les relíquies
de Sant Galderic. Anava d'amagat i a marxes dobles, per tal de
salvaguardar el sant fardell i per procurar una joia més prompta
als frares de Sant Martí, perquè aquest home era molt estimat al
Monestir. Seguia activament els seus estudis a Barcelona, per tal
d'ésser admès ben aviat en el nombre dels frares del Canigó."
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Vet aquí el que corria de boca en boca. I , de cop i volta, l'alegria popular arribà al cim.
Les campanes repicaren festa; com per encantament, l'església
parroquial es trobà plena, malgrat l'hora tardana; es féu una processó per dintre l'església amb les capes d'or i argent, cantant el
Te Deum laudamus. La ceremònia fou presidida per Dom Francesc de Montpalau, abat de Banyoles i administrador-sequestre de
Sant Miquel de Cuixà.
Però aviat vingué el desencís. No era la capsa mateixa el que el
jove Sparra havia dut, sinó només la testa d'argent amb el bocí de
crani que novament hi era tancat. Els bons pradencs no havien de
veure fins tres anys després, a fi de juliol de 1665, les relíquies del
Sant travessar llur vila a llur retorn de Barcelona.
Cap a la fi de l'any 1663, efectivament, el prior claustral i primer paborde de l'Abadia del Canigó, Dom Salvador Balaguer, se
n'anà a Barcelona per tal de fer una temptativa suprema. No havia de tornar si no era amb les relíquies. Els seus esforços no donaven cap resultat. Per la cessió a França del Rosselló, aquesta
qüestió havia esdevingut en certa manera una qüestió internacional, que només podien resoldre els Ministres dels Reis d'Espanya
i de França. No sabent ja a quin sant encomanar-se, el prior claustral aconseguí d'interessar en la seva causa el noble senyor Josep
de Balaguer, conseller de la Reial Audiència de Catalunya, i la seva muller, donya Maria. Els esposos Balaguer anaren a Figueres,
on eren en conferència els representants dels reis Lluís X I V i Felip I V . La petició de l'Abadia del Canigó fou presa en consideració, i els Governs dels dos Reis catòlics tingueren goig en resoldrela satisfactòriament.
I per testimoni del seu agraïment als seus dos' aíts protectors,
el Prior, "considerant quant dit noble Joseph de Balaguer habia
travallat y contribuït ab los ministres dels Reys catòlics per la restitució de dita Relíquia, per retribució de sos trevalls y penes, per
la consolació de dits nobles cònjuges, fent obrir la caixa ahont estaba recondida dita Relíquia, tragué de aquella un tros de una canyella que te cerca de mitj païm de cana de Barcelona, y dita canella entregà a dits nobles cònjuges...".
Dom Salvador Balaguer tornà al Canigó per la Junquera, el
Pertús i Perpinyà. A partir d'aquesta darrera etapa, la Relíquia
travessà les poblacions amb el ceremonial habitual, en mig d'una
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alegria que la nostra època, refredada per un miserable escepticisme, no ens deixa compendre.
La Relíquia passà per Prades el darrer diumenge de juliol de
1665, i tornà al monestir després d'onze anys d'absència.
Les grans pregàries no trigaren a desplegar-se en el Conflent i
t l Rosselló.
MOSSÈN MARTÍ

(Trad. Maurici Serrahima.)

JAMPY

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

D'ITALIA

EL «MILLORAMENT INTEGRAL»
A ITÀLIA
A vui (8 de desembre de 1928) s'ha clos, amb aprovació unànime per
;
part de la Cambra de Diputats la discussió i la votació d'una obra
verament històrica: el millorament integral a tot el territori del Regne
d'Itàlia.
Del període clàssic de Roma republicana i agricultora, al successiu
difondre's del latifundi i dels aiguamolls a l'obra heroica del monaquisme medieval, als nombrosos, però incomplets, treballs realitzats o projectats en el període recent del ressorgiment nacional, aquesta obra—del
millorament del seu territori encara incult i abandonat—ha estat sempre
per a la Itàlia una qüestió vital, no sols econòmicament, ans també políticament i moralment.
L'estretor relativa del territori i el progressiu augment continu (de
quasi mig milió a l'any) de la seva població, en feien més urgent que
mai una solució racional i definitiva.
Aquesta es pot dir que ha vingut amb la llei votada avui.
Comprèn no sols els terrenys encara pantanosos (relativament escassos, ara), ans també totes aquelles obres de complement i endegament
rural, que han de fer tot el territori italià habitable i intensament cultivable: i és per això que s'anomena "millorament integral".
No és, per tant, possible d'evaluar exactament la importància de l'obra exlensivament, per bé que aquesta—com ha dit el ministre de Treballs públics, l'honorable Giuriati—hagi de calcular-se no ja a milers
d'hectàrees, sinó a desenes de milers de quilòmetres.
Per això, com unitat de mesura corrent ha estat adoptada la de la
despesa que cal fer: el milió, ans encara el "miliard" de lires.
Són, en xifres rodones, 15 miliars, la qual despçsa ha estat distribuïda en 30 anys (mig miler de milions a l'any), la major part a compte
de l'Estat. Pres, a títol d'exemple, el cas d'un millorament hidràulic de
primera categoria, o bé obres de reguius i camins, l'Estat hi contribueix
en la proporció següent: Itàlia septentrional i central. Estat 50 per cent
de la despesa. Província 10 per cent, Municipi 10 per cent. Propietaris
30 per cent; Itàlia meridional i Sicília, Estat 70 per cent. Província
10 per cent. Propietaris 20 per cent; Laci i Sardenya, Estat 75 per
cent. Província I2150 per cent, Propietaris I2'50 per. cent. Per aqüeductes rurals l'Estat contribueix amb el 75 per cent de la despesa, els
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propietaris amb el 25 per cent. Per construcció de poblats rurals, 25 per
cent l'Estat i 75 per cent els propietaris; i així per l'estil.
Els treballs seran només per via excepcional fets directament per
l'Estat; regularment seran confiats a la iniciativa privada "per no dur
el Feixisme a un Socialisme d'Estat que no és en els seus ideals", com
diu l'esmentat ministre de Treballs públics.
En realitat, la Itàlia—especialment aquests darrers anys d'activitat
més accentuada—havia efectuat ja per valof de prop de tres mil milions de lires vastos milloraments agraris, que li fan molt d'honor, particularment a Emília i al Vèneto vers l'última part del curs del Po i
els seus afluents, als voltants de Roma, i per ci per lla arreu. Però en
general i essencialment es tractava de millores hidràuliques i al pla. Així,
sovint, la planura, millorada o no, resultava fins avui damnificada greument per aigües que encara massa lliures s'escorrien torrencialment dels
puigs o de les muntanyes massa desboscades, o bé restava pràcticament
inculta en part, per altres deficiències, de camins, de cases, daigua potable, de tota comoditat.
Heus ací perquè el "millorament integral" s'imposava; aquest ha
d'ésser acomplert començant regularment pels alts, o, com ara ja sol
fer-se, treballant al mateix temps pels alts, sobre les muntanyes, i pels
baixos en les planures, i ha d'atendre, a més a més de l'eixugament i de
la regulació hídrica, la construcció de poblats i de cases soltes, els reguius, el proveïment d'aigua per beure i d'electricitat, els camins de més
importància i altres obres per l'estil, compreses les despeses de viatge
i estada dels treballadors temporers i dels conreadors fixos.
En realitat, el "millorament integral" italià no és, en la ment de
Mussolini, fi en si mateix, sinó que ha de servir als fins generals de la
seva política demogràfica, per ell mateix, amb l'eficàcia de consuetud,
il·lustrats davant el pais, i davant tota la raça blanca, amenaçada de ràpida decadència en comparació de les races de color.
Es tracta de poblar—amb la sobreabundància de mà d'obra i de famílies jornaleres d'algunes regions especialment del nord—vastes zones
de territori avui encara gairebé desertes.
La plaga de l'urbanisme i de la desnatalitat consegüent—tan greu
per a la França, per a l'Anglaterra i per a la mateixa Alemanya—es
troba ara en l'estat inicial, de pura amenaça, per a la Itàlia. Però els
simptomes ja s'han manifestat clars i preocupants en quasi totes les ciutats d'Itàlia septentrional i central, llevat de Roma; í la deserció del
camp n'és, alhora, causa i efecte alarmant.
El mal és encara en els inicis, i encara és possible—amb la necessà-'
ria intel·ligència i energia—de resistir-hi i preservar-ne l'organisme. Però no es pot perdre temps, si no es vol arribar massa tard, com diu l'antic adagi: "Principiis obsta, sero medicina paratur". Aquest és l'emmarcament psicològic de l'acció del règim feixista.
És, doncs, a una obra mirant de cara a demà i complexa, de prevenció i de salut moral i social que esguarda, amb el millorament integral,
tota la política interior de Mussolini, i àdhuc gran part de la seva políj
tica exterior pertocant a l'emigració restringida, i de l'expansió econò-
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mica favorita. Es tracta de proveir
d'italians de demà. Això fa aquella
que en forma el nucli central—tant
quina consideració de. partit, als ulls
tadans.
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de mitjans de vida els 50 milions
política i el millorament integral—
més apreciable, fora de tota mesdels catòlics i de tots els bons ciu- •
ITALUS

Roma, 8 de desembre de 1028.
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ELS LLIBRES
fiu aquesta secció es faran recensions critiques de totes les
obres que nts siguin trameses en
doble exemplar.

E L PONT DE LA MAR BLAVA, de
Nicolau d'Ohver. (Biblioteca Llibertat. Barcelona. Llibreria Catalònia, 1928.)
Si un llibre dels que darrerament ens ha ofert la nostra creixent producció bibliogràfica pot qualificar-se de maRiiific, no és altre sinó E l Pont de la Mar Blava, de
Lluis Nicolau d'Olwer. E l l ve a inaugurar una nova col·lecció entre les publicacions actuals: la Biblioteca Llibertat. Biblioteca d"una gran excel·lència, si tots els
volums conserven el to que aquest primer sembla assenyalar-los.
E l Pont de la Mar Blwa—Notes de i-ialge per Tunísia, Sicilid i Malla, pef
subtítol—és el recull d'una sèrie darticlcs que haviem vist ja publicats a La Publicitat i a L a Rex-ista, a la tornada de l'autor d'aquesta excursió "per mars i
terres que foren del nostre antic imperi".
Nicolau d'Olwer, amb un bagatge triplement nodrit—de cultura clàssica, de
cultura medieval, de cultura moderna—no descriu, exclusivament, el que veu en
els seus viatges. No s'embadaleix, solament, davant les coses admirables. Recorda.
Tot el passat de la nostra història, tota la mitologia clàssica i medieval, tot el
que pot ésser fruit d'una lectura, d'un estudi, d'una investigació, és evocat davant les velles pedres, davant els rics paisatges, davant les aigües manses, amb
les quals té una relació.
Els noms de Muntaner. Ramon LIull, Roger de Llúria, Turmeda, sobten sovint en la lectura. E l record dels catalans plana damunt tots els llocs que Nicolau visita: Tunis, Palerm, Malta... Posar-lo de manifest, vet aci un dels encerts
més notables.
I, al costat d'aquestes evocacions, quines descripcions més esplèndides de ciutats, quines visions polítiques més clares i més justes! I, dins elles, donant-se la
mà, esclats de lirisme i resums històrics admirables.
Tot això ho posa Nicolau en un llenguatge molt pur, en un estil bellament influït del seu comerç amb els nostres clàssics. Gràcia, vivacitat, precisió, elegància ; aquests són els seus trets més remarcables.
Res no en dóna millor idea que un fragment qualsevol, escollit a l'atzar.
"Sense una deu d^aigua viva, prop de quatre mil pous, més de dues mil cisternes,
fan un jardí del sorral dc Gerba."
Els terrissaires dc GaHalà us mostren un ofici que barreja la tècnica primitiva
amb la destresa manual i el sentit més pur de l'elegància de les formes. Les ruïnes
de Mèninx us recorden els romans i els emperadors que aci nasqueren. E l tracte
dels gerbins us corprèn i enamora. El xeic de Mahbubin ha volgut fer-nos les
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honors del seu jardi. És gran, tancat de blanques parets, repartit geomètricament
com un mosaic aràbic. Junt amb les palmeres, tarongers, magraners, roserars i
baladres, les herbes bosqueroles més humils, marialluïsa, menta. Els jardins arabics no són per a la vista: cuines de perfums, saben repartir-los i combinar-los
per a la delectació més intensa de l'olfacte. E l camell (amb el passet mig coix,
elegància de la raça) estira pacient, per un corriol rectilini, la llarga corda sortint
del pou. A l capdavall de la corda puja un bot de cabra ple d'aigua; l'aigua tomba
en el rec; el camell recula; el bot flàcid i la corda tornen a endinsar-se en el
pou... Per què en mig del jardi del xeic hi ha dos pous bessons? E l l ho explica:
no vol que els dos fills que han d'heretar la hisenda tinguin cap motiu de baralles. I aquesta construcció blanca amb la cúpula al costat dels pous—afegeix—és
el meu sepulcre. Aix! no m'oblidaran, perquè al pou cal venir-hi sovint cada dia.
Què lluny som de l'horror covarda de la mort, que plana damunt la civilització
europea!
Ens acomiada el xeic de Mahbubin omplint-nos el vehicle de flors i de fruites,
sentint que no hi hagi més Hoc per a donar-nos-en més. De quin prestigi gaudim als ulls d'aquest venerable vell? D'un de molt gran: venim de lluny; som
els seus hostes. L'hospitalitat és per a ell i cl seu poble la virtut més alta. Recordem els lotòfags que, en comptes d'agredir els companyons d'Ulisses, varen
regalar-los de la mel de llurs fruits, i recordem també que, en haver-la gustat,
els grecs oblidaven l'hora del retorn."
I sempre aixi. amb aquesta manera tan agradable de dir les coses.
Acaba E l Pont de la Mar Rldva amb una meditació històrica que és, per a
nosaltres, el que hi ha de més interessant en el llibre. "Viatjant—explica l'autor
—amb la Crònica d'En Muntaner com a Baedeker, per mars i terres que foren
del nostre antic imperi, qui deixaria de meditar sobre les directives de la política
medieval catalana? EI tema és prou atraient i burxa massa endins, arribant al
moll de l'os de la nostra ruïna, perquè hom sàpiga cstar-se'n. I reflexiona sobre
les causes que privaren d'estabilitat i consistència el nostre imperialisme en la
Mediterrània. Els enemics que s'oposaren al domini català de la mar—els Anjou,
Gènova—prou foren vençuts. " I tanmateix... Tanmateix aquest imperi no és un
imperi." I l'explicació és justa: "No ho és perquè hi manca una estructura política. No hi ha un vincle permanent que uneixi totes les terres conquerides o
dominades per l'esforç del nostre poble. Els nostres comtes-reis no tingueren el
seny dels nostres pagesos, i cegats de l'ambiciosa amor que llurs fills segons
rumbegessin corona reial, no s'adonaren del tort que feien a la causa de la terra."
Al final de la meditació, però, Nicolau d'Olwer dóna—sintesi de les equivocacions polítiques dels nostres avantpassats—la raó més forta del nostre fracàs
imperialista. A despit d'allargar massa aquestes notes, no ens sabem estar de
transcriure-la. "És natural—diu—que l'imperi català no tingués un organisme
d'institucions polítiques i administratives quan àdhuc la nació no el tenia. No
era pas un Estat federal, el nostre; era una esfumadissa confederació d'Estats.
Mallorca i València foren poblades de catalans, que hi dugueren la sang i la
llengua, però no foren una perllongació politica de Catalunya. Confederada
aquesta amb Aragó, no era possible d'engrandir un tot dels Estats: s'acceptà de
no engrandir-ne cap i de crear-ne de nous. Matrimoni sense amor, en el qual no
hi hagué divorci per l'exquisida correcció d'ambdues parts, a l'una i a l'altra
fou perjudicial. Allunyà Aragó de la seva antiga convivència amb Navarra i de
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les seves afinitats Espanya endins, fent-lo participar a desgrat en empreses que
no li interessaven; desvià Catalunya de la vella política occitana dels comtes i li
impedí de formar, amb les noves terres, en el segle x m una nació forta, i en cl
xiv un imperi estable."
La nostra admiració per a Nicolau d'Olwcr. amb E l Pont de la Mar Blava—
com a cada nova lectura—s'ha vist augmentada. I ens ha fet simpàtica aquesta
Biblioteca Llibertat.
A la qual, per la presentació, pel contingut, pel seu bell començament, cal augurar un èxit. Nosaltres, almenys, l'hi desitgem ben sincerament.—R. ARAMON I
SERRA.
LLIBRET EUCARÍSTIC. Poesies de

Carles Salvador. (1928.)

De Benassal ens arriben, de tant en tant—oients de totes les sentors del Maestrat—poemes madurs i saborosos de Carles Salvador. Ara, darrerament, ha vingut a les nostres mans aquest pomell de poesia mística denominat Llibret Eucxl·ristic. Poesia de gran naturalitat. Sense transcendència. Llunyana, sobretot, d'aquell Plàstic tan excel·lent que acredità Salvador de bon poeta.
"Carles Salvador havia estat avantguardista per temperament i per sistema",
ha dit Artur Perucho. La seva ardidesa, en efecte, l'ha menat pels camins de la re-,
novació poètica, i en un poblet amagat, més propici a l'embadaliment líric—i ho
diem pejorativament—que a altra cosa, ha estat atent als batecs de la modernitat i
ha sabut crear-se una obra que no és pas la d'un solitari ni la d'un bucòlic.
Llibret Eucarístic conté una vinticinquena de poesies, escrites per Salvador en
memòria de la primera comunió del seu fill. Al davant d'elles, una composició de
Verdaguer sembla que vulgui donar el to al petit recull. No gens menys, quina diferència de procediment entre ambdós poetes. Les eucarístiques de Verdaguer, imatjades de lliris i roses, no arriben al subjectivisme de parlar absolutament, totalment,
com Carles. Salvador, en primera persona. Més que una successió d'imatges, per
altra banda, en la poesia mística d'aquest ha de cercar-se un procés de sensacions
anímiques:
"Oli quin fred!
Sentia fred
i ara un benestar
inefable!"
"Quin violi tinc al cor,
quin violí!"
La seva ardència d'amor mistic l'expressa en diversos llocs:
"Lleveu-me. Senyor, la llum,
que a veyades m'enlluerna.
Però no el foc que em consum
esta vida meua interna."
" L a llàntia del meu pit
ací la porte. Senyor;
dins ella llu ben encesa
la brasa ardent del meu cor."
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I en afirmacions ben categòriques, com aquests versos:
t

"Mon cor és una brasa."
"Mon cor és un caliu."
"Tot mon ser és una flama."

Cal assenyalar, encara, aquell fragment on descriu el destí de l'incrèdul:
"Caminar i caminar
i trobat
cansament i cansament.
No encontrar
un repòs per un moment.
Esguardar
un seient;
no aplegar
mai a ell i delerar
esmortir el cansatnent.
Trista sort del no creient I "
Modernitat, és veritat, en tot això. Però sense l'audàcia que havíem vist en
altres poesies de Carles Salvador.
Ha de recordar-se. de totes maneres, que és un recull determinat per circumstàncies de la vida familiar de l'autor. I un bell tribut—estimat, com tots els que
ens vénen de València—a la unitat i perpetuïtat de la nostra llengua.—R. ARAMÓN i SERRA.
MARGARIDA, per

Lola Anglada. - Barcelona, 1928.

La mateixa Lola Anglada que per la primavera última ens donava un riquíssim llibre de lectura per a infants, amb el títol d'En Pcrel. més aviat adreçat a
nens. ara ens n'acaba de donar un de més directament adreçat a lectura per a
nenes, i es diu Margarida. Sí amb motiu 'de la publicació del primer tinguérem
ocasió dc posar de relleu els seus caràcters, ara pertocant a Margarida, podríem
subratllar cl parentiu que s'hi observa, amb aquell., com a provinent. l'un o l'altre. d'una mateixa mà.
L a Lola Anglada va fer amb £11 Peret un experiment. És clar que abans
d'això ja havia provat que no era estranya a l'art d'escriure; però amb En Peret, rexperimentació era feta a gran vol. era tot un llibre que produïa. I d'aquesta prova en gran, sortia ben airosa. Ix>la Anglada, professional del dibuix,
no ho era de la literatura; però el seu escrit no desmereix gota del seu dibuixar,
tan excel·lent. Aquesta mateixa qualitat de no-professionalisme en aquest cas encara ha estat potser un avantatge: car ens ha donat unes coses fresques, desenfarfegades, transparents, pura ànima d'infants.
De tota manera no creuríem mai que aquesta condició de no-professional. en
la Lola Anglada, signifiqui escriure a la babalà. L a suavitat de la seva prosa, els
seus matisos, els seus contorns, la seva construcció revelen un estudi interior,
una atenció mirada pel desplegament dels temes, un joc de coordinació, unes
alternatives de paisatge i d'escenes, una combinació reeixida.
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Això vol dir que la Lola Anglada escriu amb una consciència ben amatent
i governa les seves induccions i les seves fantasies segons normes que responen
a les necessitats de lobjectiu a què es destina el seu llibre.
Creiem que en Margarida, l'autora demostra posseir l'art de la composició
literària, és a dir que es ratifica, hi persisteix i sTii assegura. Al nostre parer,
amb avantatge. D'F.n Peret a Margarida no solament no observem cap símptoma
de cansament o de pesantor, sinó que, al contrari, l'agilitat encara ens hi apareix com una de les condicions millors.
Lola Anglada no s'entreté mai cn els assumptes, no els arrossega, diríem
no els explota; fuig d'aquest perill que es troba sobretot en situacions dramàtiques, en escenes sentimentals per a infants. E n comptes de rabejar-se, com
podria fer-ho. en aquests passatges que al llarg de les seves narracions s'ofereixen. ella prefereix tocar-hi; insinuar-ho només en certa manera per a passar de
seguida a un altre i a un altre.
Per això es, segons creiem, que cl seu estil surt tallat, net, lleuger, sense
carregaments de coses, sense retorçament de frases; dóna una composició clara,
a posta perquè el lector nen o nena pugui capir-ho sense violències i pugui àdduc aprendre-hi. Pugui apendre-hi, volem dir. no solament en sentit educatiu i instructiu, ans també en el sentit de la mateixa composició literària; que és un
dels problemes, la composició, més preocupants en l'ensenyament.
E l llibre Margarida, per la seva manera i per la seva forma, és ben bé la
parella de l'altre llibre, E n Perel. Les mateixes tendències, cl sentit de meravella, a dosis prudents: el realisme sà de les imatges, de les situacions, dels paisatges ; l'interès aguantat de la narració; les peripècies canvianls i variades; el
sentit de la terra, l'ordre de la naturalesa; l'emoció continguda.
Si del text passem als dibuixos, a penes caldrà dir poques paraules. Els dibuixos de la Lola Angglada ja porten la seva anomenada de lluny; però ara,
en concretar-se a un text, a uns assumptes literaris creats per la mateixa dibuixant, els dibuixos encara prenen més seguretat i obtenen un maximum d'expressió i de rellen. I aquests dibuixos, bcllíssims. són també abundants. I tot el llibre, ben presentat.—B. R.

TEATRE DE LA NATURA, per A. Rovira i Virgili. - Edicions " L a M i r a da". Sabadell,

1928.

Fa goig de recordar, amb motiu de la lectura d'aquest llibre d'En Rovira i Virgili, la complexitat espiritual d'aquest home, l'activitat del qual és tan intensa i
fins gairebé exclusiva, i que, per altra banda, sap vibrar amb un so afinat davant
del paisatge, davant d'uns arbres, d'unes hortes, d'un poble típic, d'uns insectes,
davant de la natura.
E l propi autor ens conta, en el Pròleg confideneial que ha posat al seu llibre,
de quina manera es produeix la seva espiritual fusió amb la natura: "Espectadors
devots de la Natura—diu—, trobem un interès profund en les coses del món natural. I quan contemplem els seus espectacles, no ens hi sentim exteriors, ans bé,
ens hi sentim identificats. Sota els nostres ulls humans, les coses de la natura se'ns

LLIBRES & REVISTES

161

fan humanes i percebem els llaços alhora forts i subtils <|ue les uneixen amb nosaltres. "
Teatre de la Natura conté un enfilall darticles que no són prou justament periodístics, per bé que alguns—la majoria—hagin estat abans publicats a L a P u blicitat. Són, com els defineix l'autor (ningú millor que ell no sabria fer-ho):
"Apunts del nostre carnet espiritual, presos mentalment en les lentes hores contemplatives, i utilitzats després per a escriure, en calma o de pressa, l'obligat article quotidià."
Una part del llibre—la millor sens dubte—és dedicada a paisatges i marines,
i aix! mateix es titula. Una segona part, en la qual es glossen les excel·lències d'arbres de mena variada i dels insectes del camp, porta el títol de Botànica i Zoologia.
P'aquestes dues parts en què és justament dividida l'obra, la millor—ja ho
havem dit—, aquella que conté les millors peces del llibre, és la de Paisatges i
Marines. La nostra terra i la mar nostra han fet vibrar amb més intensitat i d'una
manera més viva E n Rovira. Conseqüentment, l'expressió ens apar més espontània i sincera, l'estil hi guanya en harmonia i justesa. Solcs i runes, Els marges
vells. E l rec clar. Les soledats de Ciurana—una de les millors peces del recull—,
Vila de Prades vermelles. E l s fanals de la mar, són els títols de tants d'altres articles que sedueixen i inviten a una segona lectura.
Espigolant, sorprenem cn aquest recull una pila de senyals curiosos i reveladors. Un d'ells és la ja clarament explícita preferència d'En Rovira per la natura dominada per l'home. E l l aprecia millor la bellesa d'allò que produeix que
no la de les coses qui altra qualitat no tenen que la d'ésser belles. Entre el bosc
natural, uhèrrim, encisador; el jardí espiritual i refinat i l'hort pagesívol. E n Rovira prefereix l'hort, "natura humanitzada i dòcil", "més natural que cl jardí i
més humà que el bosc". I aquesta preferència li recorda una pila d'excel·lències
i beutats de la terra cultivada, i ell gaudeix a contar-les, com un enamorat gaudeix quan explica les de l'amada. "Les relacions de l'home i la terra—diu—són
relacions d'amor", i seguint aquest paral·lel i MUL troba en la terra opulenta, molla
í agençada que és l'horta, "gràcies i delícies d'esposa en camí de maternitat".
Els més íntims sentits i les més subtils relacions entre l'home i la natura que
descobreix En Rovira amb ulls d'observador, sap desprès glossar-les amb ànima
de poeta. L a seva corda lírica és greu. robusta, pagesa, cn el noble sentit del
mot, í té sovint accents de transcendentalisme. De vegades aquest to transcendental, aquest afany o tendència inconscient, com sigui, a atribuir a les coses de la
natura una significació per damunt d'elles mateixes, metafísica, diríem, torba en
el llibre d'En Rovira, més sovint del que caldria, la puresa del lirisme.
En canvi, aquest to és oportuníssim en algunes peces com Vila de Prades vermelles. E l rec clar. E l s marges vells, inspirades per un pregon i vivíssim patriotisme, que desprèn amor per a tot allò que és nostre, i que li inspira aquell sagrat
respecte a la terra històrica. Aleshores aquell to transcendental harmonitza bellament amb la solemnitat que imposa cl tenja. En Rovira troba aleshores expressions d'una considerable densitat d'emoció. És quan exclama: "Oh, l'aigua mansa que sap el camí de les siquies des de fa mil anys..." i "la terra amb solcs i
runes és la més noble terra del món".—EDUARD KICOL.
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E L TEATRE CATALÀ ANTERIOR A PITARRA. - Josep Robreiio. - Francesc

Renart. - AMon Terrades. - Text i notes per Mclcior Font. - Editorial Barcino, 1928.

En aquest" segon volum de 1"'Antologia", que per donar-nos tina idea global
de la nostra literatura publica 1'" Editorial Barcino", se'ns ofereixen els precedents
immediats del teatre de la renaixença, "teatre profà diguem-nc literari o semiliterari de les primeries del segle xiXiè.", com ens diu la nota preliminar d'introducció. Aix! aquest recull té un interès històric i documental tant per formar-se
una idea completa del teatre català en tota la seva evolució com també per endinsar-se en la vida plena de color i faceciosa de la Barcelona de principis del segle
passat, una mica casolana i agitada per les lluites polítiques tan populars i que
per tot penetraven, vida que es reflectia amb tota la seva puresa i frescor en les
obres de teatre d'aquell temps. I és que—sigui dit de passada—el teatre és de
tots els gèneres literaris el més sociable, el que més encarna la vida d'un poble en
tots els seus aspectes, fent-se ressò de les seves preocupacions i sofriments; i a
través d'ell podem veure la història d'una època amb una claredat i precisió de detalls de primera mà. I aquesta qualitat general es troba accentuada en les comèdies que integren aquest volum, pures facècies plenes de frescor i realitat.
Per altra banda, cm semblaria injust de negar-los en absolut qualitats, àdhuc
des del punt de vista literari. Robreno mateix, tot i les seves vulgaritats, era sens
dubte un excel·lent home de teatre que sabia moure els personatges—uns personatges sense cap relleu psicològic, cal dir-ho—amb una gràcia que donava a l'escena aquella frescor i vivesa que el salven de l'encarcarament i fan seguir l'obra
amb un innegable interès. E n aquest sentit està per sobre de Pitarra amb les seves obres tallades, quant l'estructura i desenllaç, amb un mateix patró. Llegiu " E l
Sarau de la Patacada" i us convencereu de la vis còmica d'aquest autor. És sens
dubte la millor obra del recull i com diu Melcior Font, "té un color i una vivacitat que us fan oblidar tantes vulgaritats i incorreccions".
Renart—el segon autor del recull—si bé supera a Robreno en el llenguatge i
correcció, no té de bon tros aquella espontaneïtat i malicia del primer i com a comediògraf li és inferiór. Se'l pot qualificar amb tota justesa de precursor d'En
Pitarra. E n " L a Casa de Dispeses" o sigui " L a Calumnia Descubicrta", trobareu
tota la manera de fer: procediments, intriga, desenllaç i fins personatges que després Pitarra prodigarà en la majoria de les seves obres.
L'obra de Terrades, "Lo rey Micomicó", és una sàtira política mordaç i original, però aclaparadora per la seva vulgaritat. Té solament interès històric com a
ressò de la viva passió politica. Sospitem, però, que, com deia Montoliu, hauria
estat preferible de deixar-la en l'oblit substituint-la per alguna altra obra de Robreno.
Les notes biogràfiques i de critica de Melcior Font situen amb justesa el lector
i junt amb els gravats i il·lustracions acaben de donar-inos l'ambient propici a una
més fàcil comprensió.—ENRIC FERRAN.

VIDA DE DONA DOROTEA DE CHOPITEA, - P. Jascint Alegre, S. / . , amb

un pròleg del P. Lluís Rodés, S. J. - Barcelona, 1928.
Aquesta obra, la primera que s'ha escrit referint la vida de. la Serventa de
Déu, que ben aviat, segurament, veurem elevada a la categoria de Santa, era una
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necessitat que de temps es feia sentir, ja que la biografiada, dama de l'aristocràcia barcelonina, si no pel naixement per la seva ascendència i per haver residit
sempre a Barcelona des de l'edat de tres anys fins que va morir, es distingi sempre
cooperant com cap altre catòlic de l'època en la fundació de les nombroses obres
i edificis religiosos, que avui dia són l'orgudll de la nostra ciutat. Tasca feixuga
seria d'anomenar-les. Hospital del Sagrat Cor, Tallers Salesians, Col·legi de Maria Immaculada per al Servei domèstic. Sales d'Asil, etc.
Aquesta dama, vertadera providència de Barcelona, en l'època en què aquesta
ciutat s'anava engrandint, augmentava la seva caritat a compàs que les necessitats
creixien, practicant la generositat de la manera més evangèlica; i no solament
amb diners, sinó que veient en cada pobre el mateix Jesucrist, guaria personalment
les diverses malures per contagioses i repugnants que fossin. .
E l llibret, escrit amb prosa senzilla i fàcil, que hauria de llegir tothom per les
profitoses ensenyances que se'n desprenen, té el màxim elogi en les paraules del
P. Noguer, S. J . , dites des de Razón y Fe. de Madrid: "Aquest llibre haurien de
llegir-lo els rics i els pobres: els primers per apendre el bon ús de les riqueses
i els segons per no confondre en una censura general a tots els rics." E n veritat,
es pot dir, que dfiavcr-hi en el món només mitja dotzena de Dorotees, el problema
social que avui es presenta tan paorós, no hauria nascut per falta d'ambient. Que
aquesta venerable senyora, des del cel vulgui tocar el cor de tothom, a fi de què la
lluita de classes es substitueixi per una veritable germanor cristiana entre rics i
pobres.
E l llibre va precedit d'un substanciós pròleg del savi pare jesuïta de l'Observatori de l'Ebre, Lluis Rodés, nebot de la biografiada, que el va encoratjar com
ningú en la seva vocació.—LÓPEZ I OLIVELLA.

FRANCISCALIA. - En la convergència centenària del trànsit del "Poverello" (1926), de la seva canonització (1228) i de l'autoctonia de
l'Orde Caputxí (1528). - Homenatge de les Lletres Catalanes. - Barcelona. Editorial Franciscana, 1928.
Més que un homenatge, un monument de les lletres catalanes al Pobrissó i a
l'iHustre Orde caputxí és aquesta voluminosa Miscel·lània. Els noms més prestigiosos del nostre món intel·lectual, de tots temperaments i de mentalitats diversíssimes, acoblats per l'amor franciscà i per la simpatia i prestigi de què gaudeix entre nosaltres l'Orde dels Caputxins, hi aporten la flor de llurs investigacions,
formant un conjunt imponderable d'erudició, d'història, d'investigació intel·lectual
i de tresor de bell parlar. Perquè el lector es faci càrrec de la importància del volum, basta de teixir la llista dels escriptors que hi col·laboren: Ramon d'AlósMoner, J . BofiH i Mates. Pere Bohigas, Mn. Sanç Capdevila, Josep M.' Capdevila, Tomàs Carreras i Artau, Lluís Carreras, Prev., P. José Antonio de Donostia, O. M. C , F . Duran i Canyameres, A. Duran i Sampere, Joaquim Folch i Torres, P. Beda Kleínschmidt O. F . M., traduït pel Dr. L . Vives, Manuel de Lete
Triay, Francesc Martorell, Francesc de P. Maspons i Anglasell, Jaume Massó
Torrents, Manuel de Montoliu, Vicents de Moragas, L . Nicolau d'Olwer, J . Puig
i Cadafalch, Dr. S. Puig. canonge. D. Ricart, Jordi Rubió i Balaguer, Ferran de
Sagarra, Valcrí Serra i Boldú, Ferran Valls i Taberner, Amadeu Vives, P. Tomàs Vinyas, escolapi, J . Cívera i Sormaní. La mateixa complexitat de noms i de
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matèries fa sumament difícil dc resseguir en judici critic tots aquests treballs, car
a més de no poder-se ultrapassar la limitació personal, seria pràcticament impossible d'evitar tota injustícia involuntària en les qualificacions. No essent, altrament, les Miscel·lànies llibres de fisonomia única, sinó aplecs heterogenis dc treballs no sempre complets, l'únic que cal fer és recomanar-los als estudiosos i als
llaminers de les coses de l'esperit.
Benauradament en aquest monument literari no cal ni això, car tenim entès
que se n'ha exhaurit l'edició. Sia'n tota enhorabona als seus il·lustres col·laboradors i a l'insigne orde religiós al qual en devem la iniciativa i l'escaiença.—C.

Er.s FRUITS SABOROSOS, per Josep Carner. - La Mirada. Sabadell, 1928.
Segona edició. Text revisat i corregit.
Josep Carner, el carissim i cristianissim poeta, és un dels nostres escriptors més
coherents, dintre la diversitat, ja ben albiradora, de les seves edats literàries. Tant
que hagi conreat el simbolisme com cl parnasianisme d'algunes monjoies, com el
cerebralisme de certs moments à'El cor quiet, sempre és l'escriptor amatent a la
gràcia vaporosa d'algun moment fugitiu, que cal collir amb aire de distret, tot
passant, estratègia poètica en la qual és mestre. Veureu que moltes vegades l'assumpte principal és indiferent a l'emoció, però el poeta tot fent via va copsant
actituds elegants de les coses, tombs deliciosos de les paraules, encisos difícilment
perceptibles, i d'aquests elements aparentment accidentals es forma la muntura
substancial de la seva poesia. L a seva suggestió verbal, que el fa el sorprenedor
més afortunat i el creador més feliç de paraules gentils, ve sens dubte d'aquest
do de visió multifocal, vull dir de veure-hi amb tota netedat àdhuc a la perifèric
del camp de visió ocular, lluny del punt enfocat per la mirada.
Aquest volumet de fruits saborosos pertany a la tongada simbolista d'En Carner, i és tot simplement deliciós. De quan les va escriure ençà, moltes coses han
perdut, però ell no perd. L a mateixa emoció que vint anys enrera ens han fet
Alidé i Lamon i Mirtila i tots aquells ésser deliciosament irreals que suporten el
simbolisme dels fruits saborosos. Fins alguna vegada les discretíssimes correccions
gramaticals o eufòniques ens hi han fet mal: tan vivent i actual era encara l'emoció d'aquelles paraules en el nostre esperit.
Un poeta que al tombant de mitja vida pugui reeditar aquestes primícies, pot
estar segur d'haver abastat la branca dels ocells de Mistral, d'on penja la fruita
més saborosa.—CARLES CARDÓ, prev.
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LES REVISTES
Les reproduccions i reduccions
d'articles d'altri fetes eii aquesta
secció, tenen ncnncS caràcter documental; Id inserció d'elles no
implica, doncs, conformitat plena
amb llur contingut.

QUAN EI, DIABLE
rís, 1928.

TORNA V E L L . . . ,

per Senex, a la 'Revue des Jeunes, Pa-

Diu que el seu metge (personatge figurat que l'autor empra per a la seva composició) és un home agradable, una mica bromista i que li agrada de fer la contra, traient punta d'alguna paradoxa. Darrerament, tractaven d'un cas de conversió molt emocionant, molt consolador i que havia fet exultar el cor de "Scnex".—
Quina edat?—em va preguntar cl metge—diu—, amb aire innocent.—Crec que és
entre els cinquanta cinc i els seixanta anys—li vaig respondre.—Ah, j a ; quan el
diable tonia vell...
"Senex" diu que va somriure. Després refereix que el seu doctor s'expressa
amb tan poca de malicia, que no hauria estat bé—diu—que jo me n'hagués enutjat.
Vaig respondre amb algunes reflexions, mig en broma, mig de bo de bo. E l l va
replicar molt formal, i de rèplica en rèplica van elaborar entre els dos una mena de teoria que les idees del lector segurament completaran, i que també supliran;
car no faig sinó resumir les nostres enraonies en poques paraules.
Un home, preneu-lo a l'època que vulgueu, és el resultat combinat de dues forces : una força d'herència i una força d'adaptació. De primer, ha rebut; després,
adquireix al contacte d'un medi que el provoca de mil maneres i al qual de mil
maneres respon.
E l dia de la naixença, tot s'explica per un passat al qual el present encara no
ha afegit res d'ell mateix. L a vida dels ascendents segueix sota el reialme d'una
ànima novella, sens dubte, però que esmerça la seva individualitat i els seus caràcters en una matèria pastada d'altri. Poc a poc, el vivent adquireix la seva autonomia; estimulat per medi, sota la forma dels aliments d'on es nodreix, de l'aire que
respira, dels contactes que experimenta, de les impressions que rep, de les idees
que li vénen de les ànimes i de les coses, reacciona pel seu compte, posa en obra la
seva facultat d'assimilació i de transformació sigui fisica, sigui espiritual. Reaccionant així, ell mateix es crea, en certa manera ; modifica la seva herència cn benefici dels caràcters que li pertanyen com a propis, i com més gran és la seva activitat, més es desplega la seva facultad d'iniciativa, més és relegada també l'herència, més és reduïda quant a la part que podia reivindicar en la qualificació total de
l'ésser.
Aquest joc dura més o menys de temps i amb més o menys de fortuna: la, dosi
d'allò rebut i d'allò adquirit és força variable. E n tot cas, el predomini més o menys
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gran de l'adquirit personal ha de durar tant com dura l'activitat intensa i com
l'abrivada vital triomfa. Però ve un esmorteïment, temporal o definitiu, de les
reaccions pròpies—malaltia, vellesa—i l'herència pren l'avantatge; els "morts que
parlen" tenen la paraula com si diguéssim ells sols, sigui per a l'orientació dels
nostres pensaments, sigui per a la nostra evolució orgànica, sigui àdhuc per als
trets de la nostra fesomia.
•
Tothom sap que un vell manifesta, en els seus retrats últims, semblances amb
els ascendents que ell creia més allunyats del seu tipus, i una semblança accentuada a l'esguard d'aquells que li són més pròxims. Passa el mateix amb les idees
espontànies. Hom torna al seu punt de partida; hom esdevé ço que no era o que
no es creia, diem ço que hom no era, s'entén que no era de si mateix, però que era
hereditàriament, perquè tal era la raça, i per ella el germen.
Cal explicar-se així les conversions tardanes, per a les quals aquella dita de
"quan el diable torna vell..." deixa anar la seva ironia una mica escèptica? No, si
hom pren l'explicació com a decisiva; sí, quant a les tendències. Conversions religioses, morals, polítiques, filosòfiques, estètiques, econòmiques, etc, es drecen parcialment per aquesta llei. Això no té res de sorprenent, i no lleva cap valor a aquests
fets, donat que es produeixen, com els precedents, sota cl judici superior del lliure
arbitrí, amb una mica més d'empenta i de sorpresa en el cas del jove, amb més de
reflexió després. I això crea una responsabilitat molt seriosa en el concepte d'aquells
que, hereus d'una vida anterior, a llur torn es donen també hereus, és a dir, fills als
quals deixar la seva herència, s'entén herència espiritual, de caràcter, de formació,
d'idees, de tendències, de gustos i d'habituds.

LES

IDEES

I ELS

FETS

VIDA RELIGIOSA I MORAL
Er. JUBILEU EXTRAORDINARI D'ENGUANY.—La diada de l'Epifania
el Sant Pare va publicar una Constitució Apostòlica concedint amb
motiu de les seves noces d'or sacerdotals, un jubileu extraordinari que
durarà fins el darrer dia d'enguany. Per guanyar-lo serà necessari v i sitar a Roma les basíliques de Sant Pere del Vaticà, Sant Joan de Latran i Santa Maria la Major, dos dies diferents, i fora de Roma visitar, també dos dies, les esglésies designades per l'Ordinari del lloc, i
si en el lloc no n'hi ha tres, es poden fer totes les visites a la mateixa
església. També dos dies en què ja no estigui manat haurà de fer-se dejuni amb abstinència segons la norma del Dret Canònic. S'atorguen als
confessors les acostumades facultats d'absoldre i dispensar. No se sospenen les indulgències concedides per altres conceptes, al contrari se'n
concedeixen de noves als qui visitaran els Sants Sagraments, pregant per
les intencions del Romà Pontífex, i tots els sacerdots gaudiran del privilegi personal d'altar privilegiat, això és, que a cada Missa que celebraran podran aplicar indulgència plenària a una ànima del purgatori.
NOMS I COSES.—El dia 29 de desembre passat, L'Osservatore Romana va publicar un article intitulat Nomi e cose, en què es plany de la
tendència, cada dia més estesa de la nova generació italiana, de transportar la terminologia sagrada al camp profà dels sentiments, dels fets
i esdeveniments de caràcter civil. Esmenta com a condemnables aauestes expressions: pàtria immortal, pàtria adorable, Itàlia divina. Els morts
per la pàtria o en una revolució són els màrtirs d'un ideal del qual havien estat els apòstols. En llurs exèquies hom basteix altars, hom encén flames votives, se celebren ritus. Hom parla de sants indrets de la
pàtria: certs esdeveniments són glorificats com a sagrats i es dicten a la
joventut decàlegs i credos que no són els deu manaments de la llei de
Déu, ni el Credo catòlic.
Cita també el cas d'una revista que té per objecte d'expandir la italianitat a l'estranger, i un dels articles de la qual portava darrerament,
en tipus ben llampants, aquest títol: De propaganda fide. L'òrgan del
Vaticà protesta contra l'abús íistemàtic que el feixisme fa de la terminologia sagrada i litúrgica, i el denuncia com una profanació. I acaba
dient que la pàtria vista sub specie aclcrnitatis ,no és pas un fi, sinó un
mitjà, perquè és transitòria, és la preparació a una pàtria immortal, divina, sagrada: la pàtria celestial.
Aquest article fou molt comentat, i més ara que, segons sembla, hi

i68

LA PARAULA

CRISTIANA

ha certes concomitàncies entre el govern italià i la diplomàcia vaticana a l guns rotatius feixistes arribaren a acusar-lo d'antipatriòtic. L'Osservatore se'n defensà pocs dies després en un altre article del mateix títo! en
què insisteix en els mateixos conceptes. Heus-en aquí un paràgraf:
"Dèiem suara: cadascú ai seu lloc, coses i noms. La Pàtria és un
ideal i una realitat nobilíssima. En la vida civil dels pobles, és el que Déu
els ha donat de més gran i de més bell; però la pàtria no és Déu. T cal
donar a Déu el què és de Déu i a la pàtria el què és de la pàtria. També
la bandera és un símbol que tothom ha d'honorar pel que representa i
el que recorda, per tants com moriren a la seva ombra mirant en ella, a
l'hora del sacrifici suprem, la flama de tots els afectes més cars, l'esplendor de totes les més nobles virtuts. La bandera, però, no és... él
Santíssim Sagrament."
E L FEIXISME I E L DESCANS DOMINICAL.—De tant en tant, el feixisme vol dar alguna mostra de respecte a les lleis eclesiàstiques: per això,
no fa gaire, va reconèixer com a festa el dia de Sant Josep, única festa de precepte que no s'observava civilment. Però heus ací que el diumenge dia 30 de desembre passat, fou permès el treball i en canvi s'hagué de fer festa l'endemà que era el darrer dia de l'any.
Val a dir, però, que el feixisme té instituïdes quatre festes civils a
l'any, que són la de la fundació de Roma (21 d'abril); la de la unitat
italiana (20 de setembre); la de la marxa sobre Roma (28 octubre); i la
de la victòria (31 de desembre). Es veu que no li ve d'una i per això
l'any passat va celebrar la de l'home dels nassos. Conseqüència de l'omnipotència estatal.
ACORDS DE L'EPISCOPAT HOLANDÈS SOBRE LES EXHIBICIONS DE GIMNÀSTICA FEMENINA.—L'Episcopat holandès prohibeix que les societats

gimnàstiques de noies o de dones facin 'exhibicions públiques, i declara que no és permès de fundar o construir associacions per a noies catòliques, amb caràcter catòlic, sense que llurs estatuts hagin estat aprovats
pel bisbe. En virtut de l'acord adoptat per l'arquebisbe i els bisbes en la
darrera Conferència, 9 de juny de 1925, es manté la prohibició de qualsevulla exhibició pública de les associacions de gimnàstica per a noies o
dones. Són exhibicions públiques, tant les representacions amb bitllet
d'entrada, com les que es fan gratuïtament clavant dels pares i benfactors. Solament són permeses les exhibicions fetes davant d'un públic exclusivament femení.
E L NOU PRESIDENT DE LA REPÚBLICA D'AUSTRIA.—El dia 12 de

no-

vembre passat se celebrà a Viena la solemne commemoració del primer
desenari de la proclamació de la república, i el 5 de desembre fou elegit
el nou President, En Guillem Miklas, que pertany al partit catòlico-social, com el Canceller Mgr. Seipel. A causa de l'oposició dels socialistes,
foren necessàries tres votacions: en la darerra sortí per 94 vots contra
26 i 91 paperetes en blanc.
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En Guillem Miklas, després de cursar els estudis de filosofia a la
Universitat de Viena, es dedicà a l'ensenyament: fou professor i director del Liceu (Institut) de Hom. L'any 1907 fou elegit diputat del
Reichsrat i va pertànyer a aquesta assemblea fins a la seva dissolució;
des de 1920 era membre del Consell nacional. El nou president té 56
anys i és pare de dotze fills.
El partit cristià-social (un partit democràtic moderat), un dels principals leaders del qual és En Miklas, té 73 diputats a la Cambra; el partit socialista en té 71, el partit nacionalista 12, i el partit agrari, 9. Gairebé tots els catòlics pertanyen al partit cristià-social.
PROGRÉS DEL CATOLICISME A DINAMARCA.—La

religió catòlica

va

progressant lentament, però continua, a aquest pais, on no fa gaires
anys, era del tot inexistent. El luteranisme, introduït l'any 1536, és la
religió de l'Estat, i fins a 1892 no fou nomenat un Vicari Apostòlic per
tenir cura dels pocs catòlics del país, la major part dels quals eren immigrats polonesos. Actualment hi ha 23.454 catòlics en front de
3,221.843 protestants. Mercès a la munificiència d'un ben factor danès,
s'ha'bastit una nova església, cosa que fa arribar a 65 el nombre dels
llocs on cada dia se celebra la Santa Missa. La literatura catòlica en
llengua danesa fa també grans progressos: basti dir que sjacaba de publicar un Missal en llatí i danès: això representa un gran esforç,'si es
té present el cost de la publicació i el seu reduït públic.
ELS TEMPLES PROTESTANTS NO PODEN OBRIR LLURS -PORTES SINÓ E L

DIUMENGE.—Gairebé tots els temples protestants d'Holanda no són
oberts sinó el diumenge i resten tancats entre setmana. L'any passat, la
comunitat dels Rempnslranls, d'Utrecht, va decidir-se a fer l'assaig d'obrir cada dia els seus temples, però a fi d'any hagueren de reconèixer
que, després d'un petit èxit de començament, ben aviat no hi va anar
ningú. Mentrestant, els diaris protestants discuteixen el que cal fer perquè els sermons siguin més atraients per tal que els creients vagin a l'església els diumenges, puix llur nombre minva contínuament.
L'ALTA SIGNIFICACIÓ DE LES NOCES D'OR DEL PAPA.—Un diari inèdit
de l'ocupació napoleònica de Roma, publicat un d'aquests dies, deixa
una impressió dolorosa d'atuïment pertocant a la consideració universal
del Papat. Resten infranquejats, és clar, els límits que serva el "non
possumus"; però les coses anaven tan malament, que el sistema de les
transaccions, del cedir, del no mantenir l'urc de la pròpia majestat hagué de semblar el millor o el menys dolent. A les penúries d'aquell 1808,
s'hi havia arribat per l'engany de la política de Napoleó; però potser
podríem dir que el camí hi havia estat preparat per les humiliacions a
què el Papa s'havia resignat en tants d'episodis de la coronació.
Avui, que la nostra generació ha assistit al renovament de la gran-'
desa del Papat—una grandesa que resulta per tots quatre cantons, en
una aura de paternitat que arriba als límits més llunyans—, avui diríeu
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que s'està compilant un altre diari; després del de cent vint anys enrera, per a honrament del gran Pontífex que governa, Pius X I .
Considerem només una pàgina d'aquest diari, o sigui la relació de
coses fetes pel Pa]» només en vint-i-quatre hores de la setmana en què
s'obre l'any cinquantè del sacerdoci de Pius X I .
Vegem: ha celebrat en Consistori la gran manifestació de pietat catòlica esdevinguda en la més remota regió de la terra, a Sydney, allà a
l'Austràlia, davant el seu Legat pel Congrés Eucarístic Internacional.
Després, en inaugurar el curs de l'Acadèmia dels Nous Linceus, ha
exaltat les ciències de tot ordre que la Fe promou, aixecant un himne
precisament per als progressos científics, mal coneguts pels més, promesos i preparats per aquella empresa del Pol, en la qual, en la persona del
pare Gianfranceschi, tenia també una mena de Legat. I , junt amb aquestes felicitacions per l'acreixement dels regnes de la pietat i de la ciència, el Papa ha proveït a una altra part de la seva missió apostòlica universal, ço és la de la pau entre els homes de terres remotíssimes de les
nostres. Ha telegrafiat als Presidents de les Repúbliques de Bolívia i
de Paraguai suggeriments i admonicions perquè en regular la discòrdia
dels dos Estats escolleixin els mitjans de la civilitat, no els de les armes.
Quanta selemnitat i amplitud de visions i providències! El Papat,
retrempat en la fortitud de les lluites, pot fins i tot en un dia de calma,
manifestar la superioritat sagrada i humana de l'altesa pròpia.
Però aquest refloriment de la majestat pontifícia ha produït una nova actitud en els fidels: la d'un atansar-se cada vegada més. amb afecte més càlid, a la persona mateixa dels últims papes, entreveient en llur
renovada elevació el senyal més gran de llur paternitat i acollint-la filialment.
Quan aquell "diarista" romà escrivia, bon punt éreu eixits de la part
de Roma on la presència viva dels papes alimentava purs afectes, entràveu en terres fins als últims termes de la catolicitat en les quals la
reverència i l'obediència vers ells duraven, es mantenien, sí, però més
aviat com vers un poder quasi abstracte i inaccessible, al qual l'amor
podia arribar difícilment. Aquest es limitava a les jerarquies i als jerarques més pròxims a les diferents capes dels pobles. Els vincles del cor
podien estrènyer els sengles ramats a llurs rectors, a llurs bisbes, als homes de llurs convents; però el Papa apareixia en certa manera com una
autoritat, tota autoritat, poc propícia a produir commocions cordials.
La persecució violenta contra les persones de Pius V I i Pius V I I va
rompre aqueixa indiferència. Quanta de multitud no es va agenollar damunt els camins de llur de]K>rtació, quanta de pietat no va acompanyar-los, quants d'herois humils no arriscaren la llibertat i la vida per
arribar fins a ells i socórrer-los! Però, contemiK)ràniament, quantes de
defeccions també, i no sols de part de simples ciutadans, sinó d'altres de
més granats: quanta de barreja entre anar darrera d'una benedicció de
les augustes víctimes i aplaudir la bandera d'aquells qui els empresonaven. Després, cessat el trepitjament inic, es fa en el cor dels homes un
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silenci. Lleó X I I , Pius V I I I , Gregori X V I , tot i ésser reverenciats, romanen estranys a l'afecte de la gent.
Pius I X va desvetllar aquests afectes, els tornà a abrandar, els va
deixar perennes als seus successors. I per a ell i per a aquests es manifestà el fet general i nou de la cristiandat, 0 sigui la participació cordial
dels cors a les joies i a les dolors personals dels papes: una nova unitat de l'Església, formada del consens amorosívol i directe entre els
seus components i llur Cap.
Aquest origen tingueren i tenen les celebracions dels jubileus sacerdotals dels Pontífexs, belles avinenteses esguardant la història dels homes que s'alternen en la càtedra de Pere. Van començar pel cinquantenari de la primera missa de Pius I X , van seguir amb Lleó X I I I i
Pius X ; es van interrompre en Benet X V , mort abans de l'hora; i ara
som en la de Pius X I .
Promet d'ésser esplèndida aquesta celebració. Esplèndida, no de manifestacions en certa manera heterogènies i profanes, sinó de disposicions dels cors a secundar amb tota mena d'esforços l'obra mateixa del
Papa.
I puix que l'esperit que mou aquestes demostracions, les formes que
prenen i la comesa apostòlica que particularment s'ha assignat Pius X I
són senyals i prometences d'alt desplegament de civilitat humana, és natural que a tot arreu on es tinguin en honor les valors espirituals ressorgents, aqueixa festa sigui ben llargament celebrada.—L. B.

CULTURA GENERAL
LA CARACTERITZACIÓ DELS SANTS.—EL NIMBE.—El senyal distintiu

de la santedat és el nimbe. Que tingui la forma d'un disc de llum o que
es redueixi, com en les obres dels pintors del Renaixement, a un cercle lluminós voltant entorn de la testa, el nimbe ha esdevingut l'atribut
per excel·lència de tots els habitants del cel.
El nimbe és una herència de l'art greco-romà. De primer és atribuït
als déus i als semi-déus. Les pintures de Pompeia n'ofereixen diferents
exemples. A més, serveix d'adornament a figures al·legòriques personificant les estacions, els rius, les ciutats, els països,*i àdhuc simples abstraccions. A partir del segle m , segons sembla, el nimbe (entengui's bé
que no parlem de la corona radiada) comença a voltar la testa dels emperadors. A I segle iv, sobretot sota Constantí, aqueix emblema esdevé
freqüent, i s'ha fet remarcar que es multiplica en les monedes d'aquest
emperador a partir del moment en què la corona radiada, símbol de l'apoteosi imperial, desapareix. El nimbe havia perdut d'aleshores ençà el
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caràcter pagànic que podia tenir en el seu origen. Sense abast o significació religiosa, el nimbe és una insígnia de preeminència i d'alta dignitat. Un emperador cristià podia adoptar-lo sense escrúpols.
S'estava tan lluny d'associar al nimbe records idolàtrics, que ben
aviat artistes cristians en feren ús en la decoració. A partir del segle n i ,
en la catacumba dels Sants Pere i Marcel·lí, les estacions, figurades per
bustos de dona, porten el nimbe, i en el Coemctcrium majus el nimbe
exorna la testa de dos genis alats. I hom continua emprant-lo en les representacions en què no pot haver-hi cap ordre de culte. En un mosaic
de l'antiga basílica Vaticana, Constantí el duia. A Ravena, a Sant V i dal, exorna la testa de Justinià i de Teodora. A Sant ApoHinar in Classe, Constantí Pogonat i els seus dos fills tenen el cap amb nimbe. En
una pila de monuments, el nimbe no és sols reservat als prínceps regnants, sinó a tots els reis i personatges grans de la història. Així, en el
mosaic de l'arc triomfal de Santa Maria Major figura Herodes nimbat. També se'l troba en l'evangeli de Robula i cn un fresc de l'Alt
Egipte. En totes aquestes representacions el nimbe, evidentment, no té
altre sentit que el de l'expressió d'un rang o dignitat.
Però de mica en mica, després aquest símbol pren una valor religiosa. D'ençà de la primera meitat del segle iv. diu el P. Delehay en
"Le Correspondant", es representa el Crist nimbat. Així, a Sants Marc
i Marcel·lí, sobre la via Ordcntina. vers 340. De primer, el nimbe no
apareix més que en la representació del Salvador seient com a legislador o com a jutge. Una mica més tard, se'l troba en les escenes de l'Evangeli. A partir del segle v, el nimbe és l'atribut obligat del Salvador,
i els artistes no l'ometen com no sigui, gairebé sempre, per motius d'ordre tècnic. Aviat s'hi afegeix una característica personal. En el nimbe
s'inscriu el monograma de Crist o la creu. El nimbe crucifer, a partir
del segle v i , triomfa del monograma.
També els àngels apareixen aviat amb el nimbe. En canvi per als
apòstols costa més. En els mosaics del segle v no el duen. Un segle més
tard. aquesta insígnia ha esdevingut la regla, quan els apòstols són representats sols o en companyia del Crist gloriós, però no en les escenes de l'Evangeli.
Costa molt de veure aparèixer el nimbe en les imatges de la Mare
de Déu. En el mosaic de Santa Maria la Major, el nen Jesús, els àngels, àdhuc el rei Herodes, són nimbats. La patrona de la basílica no,
i se citen nombrosos monuments de la primera meitat del segle v amb
la mateixa particularitat. Sembla que a l'Occident el primer monument
en què la Mare de Déu porta la insígnia, a la qual té dret abans que
cap altre sant. és el mosaic de Sant ApoHinar Nou de Ravena, de començos del segle v i . De l'Orient se cita un exemple que seria aproximadament contemporani. És digne d'ésser remarcat el fet que els magues,
tan sovint representats amb la Mare de Déu i el nen Jesús, en els monuments dels segles v al v n , no apareixen mai nimbats.
El primer monument en el qual un sant apareix amb la testa ornanada de niml)e, segons el mateix autor, és el mosaic representant Sant
Llorenç, en el mausoleu de Gal·la Plàcida, a Ravena, datat de mitjans
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del segle v. És un cas isolat. Els sants figurats a Sant Giovanni in Fonte, a Nàpols, a Sant Satiro, de Milà, a Sant Jordi, de Salònica, a Sant
Miquel in Sffriscio, de Ravena (Berlin) del segle v, en la basílica dels
Sants Cosme i Damià, a Roma, i a la capella de l'arquebisbat de Ravena, al segle v i , no són nimbats. Però en els mosaics de Sant ApoHinar
Nou de Ravena, on veiem en solemnes corteigs avançar els màrtirs
d'ambdós sexes, que van a posar llurs corones als peus de Crist i de la
Mare de Déu, totes les testes són nimbades.
Es pot dir que a partir d'aquesta època el nimbe esdevé la característica per excel·lència dels sants, almenys dels sants a la glòria. A Santa Maria Antiga i els X L Màrtirs de Sabast són dues vegades representats. Una vegada, és l'escena del suplici; una altra vegada, és el
triomf en companyia de Crist. EI nimbe no es veu més que en la segona representació. El mateix contrast s'observa en les dues figuracions
de Sant Menas, en la pixide del British Museum, en la qual se'l veu
de primer rebent el cop fatal, després en actitud de màrtir glorificat.
DE COM SANTA CECÍLIA HA ESDEVINGUT LA PATRONA DELS MÚSICS.

—Si Santa Cecília ha esdevingut la patrona dels músics, ho deu, sobretot, als pintors, també segons el P. Delehaye. Quan aquests no l'havien
representada asseguda davant el teclat, el patró dels músics i dels instrumentistes sembla que era Sant Joan Baptista, per tal com la seva naixença havia estat assenyalada amb el sublim càntic de Bcnedictus, brollat dels llavis de Zacarias. El que la llegenda de Santa Cecília conta
de la seva vida no era per donar motiu a suplantar el Precursor. Vegem-ho.
Cecília pertanyia a una família noble de Roma. Havia consagrat a
Crist la seva virginitat. Els seus pares decideixen casar-la amb Valerià i ella no ho pot defugir. Se celebren festes molt sumptuoses i Cecília és conduïda en gran pompa a casa el seu promès, a so d'instruments de música. Cecília no escolta aquest concert:
Cantalibits organis Caccilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicetis: Fiat cor mcutn et corpus mcum immaculatwn ut nom
confundar.
(És a dir que "mentre cantaven els orgues [ço és a saber, mentre
tots aquells instruments de la festa sonaven] la verge Cecília en el seu
cor només cantava al Senyor dient: "Sigui el meu cor i el meu cos immaculats per no ésser confosa.")
Acabada la festa, Cecília declara a Valerià el seu vot de virginitat.
Valerià i el seu germà Màxim es converteixen i són màrtirs.
Els actes de santa Cecília són el poema de la virginitat. En mig
de l'esplendor de les festes profanes, Cecília no pensa més que al
seu espòs celestial, i , mentre la simfonia esclata {organa designa tots
els instruments de música, en el llenguatge d'aleshores), ella canta en
el seu cor l'himne de la puresa virginal. No solament és musiquessa Cecília, sinó que clou l'orella als cants profans executats a honor seu. Allò
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de cantatibus organis, en la llegenda de Santa Cecília, és un tret absolutament secundari. Només que els textos litúrgics l'han posat en evidència. Vegem-ho.
Els redactors de l'ofici d'aquesta Verge ho retreuen tres vegades.
En un respons de Matües el text de la llegenda és transcrit íntegrament. A Vespres i Laudes, és retallat i diu només:
Cantatibus organis Caecilia Dontino decantabat.
Sota aquesta forma, els mots significatius in corde suo, sali Deo
han desaparegut i amb ells desapareix la significació mística de la
frase. D'aquesta manera, el text ha pogut suggerir la idea que Cecília
cantava al so dels instruments, i àdhuc s'acompanyava de l'orgue.
El fet és que els pintors i els escultors no hi pensaren fins molt
tard. No hi hauria necessitat gairebé de fer remarcar que entre les representacions antigues, abans de l'ús de característiques especials, no
es troba cap santa Cecília musiquessa: ni a Ravena a Sant ApoHinar
Nou i a la capella de l'arquebisbat, ni a Parenzo, ni a la catacumba de
CaHixte on es veu representada en actitud de pregària, ni a Sant
Marc de Venècia, ni a Santa Maria Antiga, ni en el mosaic de la basílica de Transtevere. Un baix relleu del segle x n a Colònia la representa amb una palma i un llibre a la mà; en un vitrall gòtic de la mateixa església la palma és reemplaçada pel glavi. El tríptic atribuït a
Cimabue (1340-1302), actualment als Museus dels Oficis de Florència, enclou una al·lusió als cantatibus organis, en l'escena de l'àpat nupcial, en què es veuen dues donzelles tocant el tamborí; però Cecília mateixa, asseguda en un setial. no porta més que una palma i un llibre.
Giovanni da Fiesole (1837-1455), a Santa Maria Novella, pinta la
Mare de Déu voltada de Verges, cap d'elles no duu senyal que la distingeixi. Per a Santa Cecília hi ha la palma.
S'havia dit que Joan Van Eyck havia estat el primer a pintar santa Cecília tocant l'orgue. És un error. La figura de la tela de Van Eyck
que havia estat presa per la de la Santa és la d'un dels àngels músio
de l'adoració de l'Anyell. És al segle xv que hom comença a expressar
relacions més directes de la santa amb l'art musical. En la tela de
Quartararo, a la catedral de Palerm, santa Cecília conserya els seus
antics atributs, la palma i el llibre; però al costat d'ella un àngel de
genolls toca la guitarra. Una tela del museu de Francfort la representa
amb altres verges. Aquesta vegada, és ella qui té l'instrument del qual
el nen Jesús toca les cordes. En el breviari Grimani (1848). davant del
canlaiibus organis, es veu un orgue' repenjat als braços de la santa.
L'estatueta-reliquiari d'Albi, que el bisbe Lluís d'Amboise va fer fer
per allà el 1492, representa santa Cecília tocant el llaüt davant un àngel faristol.
L'any 1516 Rafael acaba la pintura cèlebre, destinada a San Giovanni in Monte. de Bolònia, i representant santa Cecília voltada de
quatre sants. Aquesta composició admirable passa per haver consagrat
el tipus iconogràfic de santa Cecília musiquessa.

LC.9 I D E E S I E L S F E T S

175

Encara sembla—diu el P. Delehaye—que s'hagi forçat i materialitzat la interpretació del pensament del pintor. Rafael ha donat molt
exactament el sentit del caiilantibus organis de la llegenda. Ens mostra
la santa, fits els ulls al cel, escoltant les melodies angèliques. Als seus
peus hi ha els instruments de la música terrestre, i ella té en mà, sense
pensar a servir-se'n, l'orgue tombat, els tubs en orris. És l'èxtasi de
Cecília en mig de la festa terrena. És el triomf de la puresa virginal.
Al costat de la màrtir es veu de l'una part, representant la puresa servada gelosament, Sant Joan i Sant Pau, els apòstols—verges; de l'altra part, la puresa reconquerida, figurada per Maria Magdalena i
Agustí.
Són lluny de l'alta inspiració d'aquest cap-de-brot de Rafael, les
nombroses pintures on es veu Cecília asseguda davant el teclat o àdhuc, com ho ha fet el Dominiqui, tocant el violoncel!
E L CENTENARI DE L'ABADIA DE MONTECASSINO.—Aquests dies s'es-

cau una commemoració, de ressonància mundial, i que repercuteix i interessa tota mena de persones d'esperit: artistes, homes de ciència, filòsofs, historiadors, poetes, estadistes, religiosos; és el X I V centenari de
la fundació de Montecassino.
Catorze cents anys que fa que Benet, per fugir de les males arts de
Florenzio, que havia intentat d'emmetzinar-lo, de Subiaco es va adreçar, amb alguns fidels deixebles, a Cassino, on aquell temps persistia el
culte als déus gentílics.
El dia 27 de febrer de l'any 529, Benet va arribar al punt on es dreça una roca romana amb un temple dedicat a Apol i un bosc sagrat a
Venus. Cedit pel patrici romà TertuUe aquest lloc, després de 40 dies
d'oració i penitència, Benet féu enderrocar el temple gentílic. féu cremar
el bosc, transformà la roca èn un monestir i en féu el seu sojom, junt
amb els deixebles: d'aquesta manera va sorgir la cèlebre Abadia.
Són passats catorze cents anys, però la fama de Montecassino creix
cada dia més pel món, i aquell lloc de pau i de silenci, de pregària i de
treball, d'història i d'art, de ciència i de disciplina; aquell lloc que els
bàrbars han assaltat en tota època desfogant contra ell llur salvatgia;
aquell lloc on intel·lectes grans, tempestejats per les contrarietats de la
vida i les adversitats humanes (Colom, Galileu, Tassó, etc), es refugiaren per a reposar l'esperit i rebre l'eixamplament del rou de la consolació i de l'esperança; aquell lloc en el qual se serven gelosament antiguitats de valor immens, còdexs antics i pintures precioses; aquell lloc on
la Regla Benedictina va moure les ales per a dur al món i entre la humanitat oprimida la paraula de la civilitat, del progrés, de l'esperança,
de la mansuetud, de la rectitud i , sobretot, la paraula santa del treball,
encara és avui la meta d'esperits assedegats de sal)er, de dalerosos recercadors de curiositats històriques i artístiques, de prínceps i princeses, de ministres i científics, i principalment d'ànimes càndides; que
amen la pau i la soledat i que defugen el traüt foll de les metròpolis insidoses.
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Però aquells murs, sagrats en llur silenci, austers en la pregària, gloriosos en la història, severs en el treball, heus aquí que ja comencen de
trobar-se envoltats de remors, dels pelegrins que ja hi pugen, i els que
hi pujaran, a milers, que hi acudiran amb el desig d'observar, àdhuc de
viure per uns moments, si més no, la vida claustral d'aquells Pares,
que d'ençà de segles i segles continuen les tradicions del gran fundador
de l'Orde benemèrit. I aquells bons Pares, gelosos, ben cert, del silenci i de la tranquil·litat d'aquells murs. permetran que els fidels, els uns
per ci els altres per lla, pugin la muntanya santa.
La celebració del X I V centenari de l'Abadia de Montecassino pren,
com hem dit, els caràcters d'un esdeveniment mundial. Ara dos anys
era a Assis, aquesta vegada és a Montecassino que els esguards de tot
el món es trobaran, en aquella terra on s'aixeca la cúpula de Sant Pere, contenint la seu del Parc de tota la cristiandat.
Cassino, la ciutat que l'any 529 va estatjar el Sant, i que, al cap de
catorze centúries, haurà d'estatjar milers de pelegrins, s'ha preparat a
rebre dignament les personalitats de tots ordres, així com el poble humil i anònim que en l'avinentesa del centenari faran cap a aquest centre intel·lectual i religiós, opulent de vestigis gloriosos del passat i d'esplendor d'avui.
Ja no cal dir com seran de magnífiques les festes religioses que sota
la direcció de l'abat del monestir, Dom Gregori Diamarc, se celebraran
a Montecassino. Però no hi haurà únicament festes d'aquest caràcter,
ans també es preparen moltes altres celebracions de diferents activitats
humanes.
Així, per exemple, hi haurà una gran Fira de Mostres, a la qual per
ara prenen part, segons dades aproximades, unes 300 cases de diferents
productes. Aquesta manifestació del treball durarà del dia 21 de març
fins al dia 31 d'octubre.
Serà construït a Cassino un gran estadi, el primer del migdia d'Itàlia, i)er a importants certàmens esportius.
Serà restaurat el teatre manzoni. obra de l'artista D'Agostino, a fi
de poder-hi tenir grans concerts vocals i instrumentals.
Seran restaurades les antiguitats de Cassino: Amfiteatre, Tomba
Etrusca o Església del Crucifix, Església de les Cinc Torres, Tomba i
Vil·la de Varonne; obres dignes verament d'ésser visitades.
Serà construït el funicular Cassino-Montecassino, el primer també
del Migdia d'Itàlia i serà restaurada la carretera que de la ciutat duu
a l'Abadia.
Serà construït encara un hostal, econòmic capaç per a 350 llits, i un
de luxe per a 50 llits.
El govern posarà e circulació uns timbres de correus commemoratius del X I V centenari i concedirà per als seus ferrocarrils, fortes rebaixes per als pelegrins que aniran a Montecassino.
La glòria de Déu resplendirà amb fulgors noves en la celebració d'aquest X I V Centenari de Montecassino, en el qual tan directament vin-
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culat es troba aquesta figura emocionant de la vida monàstica que és
Sant Benetiü a(luest mateix Sant Benet que entre nosaltres té irradiacions tan brillants com el Montserrat, joia del nostre poble.—L. B.
UN BELL INTRUMENT DE TREBALL INTEL·LECTUAL.—Ho és la publicació Index critico-litterarius, Revista trimestral de documentació, que
ha començat a publicar la Biblioteca Antonio Agustín (Sant Pau, 4,
Tarragona). En el fascicle aparegut, corresponent al primer trimestre
de 1928, hi ha l'index per ordre alfabètic de la paraula més important
del títol, de tots els articles i estudis publicats en 56 revistes nacionals
i estrangeres durant aquell trimestre. En cada recensió hi ha la paraula prominent en negretes i les restants en rodó ordinari, el nom del signant entre parèntesi, la sigla de la revista respectiva, amb indicació del
número de la revista, pàgina on comença el treball i , en forma d'exponent el nombre de pàgines que abasta. Segueix l'índex alfabètic de crítiques bibliogràfiques on són recensionades totes les crítiques de llibres
aparegudes en les mateixes revistes, posant primer el nom de l'autor del
llibre en negretes, el títol del llibre en rodó ordinari, el traductor, el
format, el nombre de pàgines entre parèntesi (quan aquestes dades
consten en la bibliografia recensionada). l'abreviatura, número i pàgina
de la revista i l'autor de la crítica bibliogràfica. Últimament hi ha una
classificació dels llibres recensionats, classificats per ordre de matèries.
Anuncia, a més. que en fascicles successius publicarà les crítiques dels
llibres que se li enviaran.
La utilitat d'una publicació així és ben palesa. Ella permet de trobar en un moment aquella esma tan necessària en tot home de professió
intel·lectual, perdut entre llibres i revistes, recorda amb gran estalvi de
temps el. número i pàgina de la revista on s'ha publicat un estudi interessant sota qualsevol concepte i relleva l'estudiós de la feina enutjosa i no sempre possible de fer cèdules o dossiers sobre els articles llegits.
Aquests avantatges podrien ésser molt augmentats amb alguns perfeccionaments que adquirís aquesta publicació. Si en compte de limitar-se a posar títol i autor dels articles, posés també un petit sumari de
les matèries tractades, la seva utilitat, ara gairebé reduïda als qui han
llegit l'article catalogat, s'estendria a totes les altres persones. El títol
d'un article moltes vegades dóna una idea vaga de la matèria que tracta, i sovint no en dóna cap. Qui, per exemple, sota el títol d'Els Pobles
» els Estats endevinaria mai els interessantissims assumptes de política
internacional que tracta en aquestes pàgines el nostre il·lustre col·laborador Francesc Maspons? És clar que això importaria una feina altrament llarga i plena de responsabilitats, però entenem que quan es tracta d'elaborar un instrument perfecte de treball intel·lectual, no s'hi han
de plànyer esforços.
No cal dir com desitgem a la nova publicació tota mena de prosperitats i d'èxits i com celebrem amb gran jubilació aquestes mostres tan
consoladorament freqüents del desvetllar de la nostra cultura religió-
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sa. El desert d'ahir, un ahir no gaire llunyà, va esdevenint jardí floridíssim. Tot fa creure que el pensament cristià informarà la nostra
cultura i amh ella salvarà el poble.
FORMACIÓ CATEQUÍSTICA.—Un altre primer número que ve a enfortir la nostra esperança. L'encapçala una bella lletra del nostre apostòlic
i benamat Bisbe Dr. Miralles al M . I . Sr. President de la Junta Superior Catequística Dr. Delfí Ribas beneint i abonant la nova publicació.
Les rúbriques que segueixen després donen idea de la maduresa i perfecció amb què ha estat concebuda la simpàtica empresa: les obres postescolars, un curs popular d'apologètica cristiana, instruccions dogmàtiques, estudis pedagògics, vides de sants a l'abast dels menuts, exposicions de litúrgia, seccions recreativa i informativa; tot això escrit amb
correcció i cordialitat i combinat amb bon gust (magnífic, per exemple,
el gravat de la portada que representa Jesús Infant entre els doctors)
dóna per resultat una de les publicacions més reeixides que han sortit
fins ara de la nostra ciutat, i una de les penyores més segures que la recristianització total del nostre poble és cosa de Déu i , per això mateix,
no pot perdre.
Mil encoratjaments i enhorabones.
L'EXPOSICIÓ DE PREMSA LLEIDATANA.—El nostre moviment cultural
pren com més va més matisos, els seus desplegaments es perfilen i coses ahir oblidades es revaloren justament. L'Exposició de premsa lleidatana, organitzada per l'Ateneu d'aquella capital, és un dels fets i indicis que assenyalen el nou avanç cultural. Nosaltres creiem—ja ho hem
dit alguna vegada—que el concepte de periòdic i periodisme i periodista havia estat cotitzat a una estima inferior, i que això era injustificat i que calia rectificar-se'n. La premsa diària o periòdica és alguna cosa més que una quantitat de paper imprès, amb notícies i articles del dia
o de la setmana, que després hom llança o amb el qual s'embolica qualsevol objecte de la vida quotidiana. La premsa és un mirall de l'època i sovint representa i condensa les vibracions millors de mantes ])ersonalitats. H i ha graus diferents, no cal dir-ho.
Davant d'una mostra com l'Exposició de la premsa de Lleida, això
que diem resta evidenciat. S'entén que parlem de cara al conjunt, dins
el qual, àdhuc les publicacions menys reeixides, tenen una certa qualitat. Així, l'Exposició de premsa lleidatana ens dóna. automàticament,
l'exposició i la història de la cultura lleidatana dels cent i tants anys
que comprèn el periodisme.·d'aquella capital.
Hi ha de tot: de la revista d'alta cultura, al diari de circumstàncies polítiques, que s'aguanten unes setmanes tan sols, o uns mesos; el
periòdic professional, el butlletí de l'associació i el setmanari humorístic, poca-solta si voleu. Ben segur que en totes les històries i monografies parlant de Lleida, no trobareu la quantitat d'història, ni tan autèntica, com pot oferir-vos l'Exposició. La realitat (a què la històna ha
de respondre) no és pas sempre una cosa bella, justa, brillant, glorio-
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sa. Només una història falsa pot ésser un himne; la història veritable
conté de tot, heroismes i vilipendis, seleccions i vulgaritats. Una exposició de premsa us dóna aquesta història feta, visible a un cop d'ull,
oberta de bat a bat, sense pal·liatius ni coqueteries, de què el gènere
pateix tan sovint; costa molt de despullar-se de prejudicis, prevencions
o simpaties.
Vagi aquest petit comentari per a subratllar la importància que nosaltres atorguem a una manifestació com la que a Lleida s'ha sabut organitzar i per a remarcar aquest nou tombant de cultura. Encara hi
ha una altra satisfacció: és que a la influència d'aqueixa mostra de
premsa, s'ha produït, gairebé a l'instant, i visible, una situació més ferma vers el fet de la premsa; ja s'han insinuat vocacions de conreadors del periodisme, i no precisament com a periodistes, sinó com a
interessats en el fet de manifestació literària, artística, científica, és
a dir, de cultura que la premsa determina. No cal ésser periodista pròpiament, com no cal ésser allò que es diu "col·leccionista" rigorós, per
a estimar i avalorar aquest fet social, un dels més forts de la vida moderna.
GINESTA.—Que no tots els canvis soferts pel temps, des de la generació passada a l'actual, són en sentit regressiu, n'és una bella mostra
aquesta novella revista tota desbordant de simpatia. S'hi apleguen estudiants i obrers: heus ací un senyal de temps nous, que mai no havia aparegut entre nosaltres. La gairebé total incomunicació en què viuen generalment el senyor i l'home de poble, creguts que se són enemics nadius,
aquests minyons volen vèncer-la. Són seleccions d'una i altra classe, és
clar, i seleccions bastant reduïdes. Com sempre. I això és una de les garanties d'èxit que ha de tenir una empresa.
Que el nostre estudiant s'acosti a la vida abnegada, d'esforç vigorós,
de l'obrer; que l'obrer sàpiga alguna cosa de l'angoixa del batallador intel·lectual; que l'ideal elevat que sorgeix a la Universitat s'encomani als
obrers, i que les reivindicacions justes de l'obrer, de les quals solen néixer els grans moviments que assenyalen el caminar de la humanitat trobin assabentament i asserenament en els joves conreadors de les I'.ISCÍplines intel·lectuals, heus aquí un ideal que de tan bell a penes gosaríem
ni somniar-lo.
La queixa ha sonat moltes vegades de la manca d'aquesta comprensió
mútua. Semblava que la nostra societat estigués dividida en classes separada per embans impermeables, i que cadascun tingués capacitat per
a sentir uns ideals i incapacitat per a sentir-ne uns altres. Tal ideal és
propi de les classes intel·lectuals, tal altre de les obreres. I sovint ideals
que no marcien entre ells cap contraposició lluitaven com enemics.
Si aquests simpàtics minyons de Ginesta acompleixen aquesta gran
força, no sols els perdonarem l'idealisme excessiu amb què en el jxirtic
del primer número no neguen l'existència de classes i categories socials,
sino que els deurem la gran lliçó de l'agermanament patriòtic fins avui
irrealitzat i el cor se'ns abellirà a l'esperança en uns homes en qui podrà
confiar la pàtria nova en un demà que es prepara.
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I parlant ara del primer número de Ginesta, no podem fer-ne sinó
lloances. Frescor, honradesa, maturitat, optimisme, qualitats de jove i
qualitats de vell, recomanen aquestes pàgines. Nombre d'amics nostres
hi signen doctes recensions. Xo els cal el nostre encoratjament, però si
que voldríem pregar-los que, passat el primer fascicle, prescindissin ja de
nosaltres, dels vells. Necessitem sentir llur veu fresca i vigorosa.

MOVIMENT SOCIAL
MOVIMEXT DE L"'URBA.N·ISME".—De mal du siccle podriem qualifificar la malura que avui, en uns llocs no tant, en altres més, preocupa
sociòlegs i estadistes, pertocant la creixença incessant de les ciutats, amb
la concomitant despoblació de la ruralia; fenomen que es produeix pertot i al qual es dóna el nom d"'urbani.sme" o "urbimania".
Constitueix a l'hora present un dels problemes més preocupants i
difícils a resoldre. Els nostres lectors ja coneixen, per les repetides informacions de la premsa diària com aquest fet preocupa el govern d ' I tàlia, .com se n'ocupa també l'opinió anglesa, i ací mateix, entre nosaltres, no deixa de parlar-se'n, i s'excogita quelcom a fer, amb major o
menor eficàcia.
És interessant de saber també què en jwnsen a Alemanya. Per això
ens detindrem avui a recopilar algunes dades i impressions que ens diran com s'ofereix allí també aquest problema, del qual la premsa s'ocupa insistentment.
EI bttrgniestre (alcalde) de Berlín en persona s'hi sent afectat d'una manera directa, com en cosa pròpia. El fenomen monstruós de la ciutat que absorbeix tot, el Grossstadt, com en diuen a Alemanya, els ha
vingut damunt gairebé sense adonar-se'n. No és més que el resultat d'una política, practicada uns quants anys, de concentrament urbà, resultat que ara lamenten.
Hi hagué un temps que els berlinesos se sentien més que contents,
la comparaven, amb aire satisfet i gelós alhora, a les altres metròpolis,
més o menys grans, quantitativament i qualitativament parlant, que la
llur. Van incorporar a Berlín els municipis de la rodalia; el suau
Schóneberg, un bell turó, lloc d'idil·lis de maig (com diu: "Hs war in
Sch'óneberg, im Momt Mai..."), i Charlotterburg, la deTs jardins xamosos, i Neukolln amb els seus canals estil holandès, i les casones
d'orgullosos, i molt orgullosos de la llur gran ciutat, de llur Grossstadt, i
Cópenick, pàtria de l'irònic sabater, i Spandau, fumejant de fàbriques;
i ompliren els espais amb cases i més cases, iguals i altíssimes i negres,
amb dosis regulars i simètriques d'arbres i prats; i el bell turó va és-
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ser explanat. i varen ésser coberts canals i bassiols, o bé foren voltats
de tanques. Després llançaren cap enfora, vers el camp, quilòmetres de
carrers, ja empedrats i asfaltats i amb noms i tot. amb marxapeus i fanals, per a incitar a formar-s"hi altres cases, a alinear-s'hi en obedient
monotonia. D'aquesta manera va sorgir la ciutat colossal que somniaven, amb quatre milions d'habitants, quatre centes línies tramviàries,
una xarxa de ferrocarrils subterranis i aeris, elèctrics i a vapor; sorgiren les grans estacions, els enormes emporis de vendes; la vella ciutat
federiquiana es va buidar d'estadans, tot es convertí en oficines, botigues, estudis, ministeris: la City com els mateixos berlinesos en diuen,
cofois. I de Steglitz a Pankow, de iWestend a Còpencik esdevingué tot
un mateix batec, igual i tumultuós, de vida, desplegat sobre més de 800
quilòmetres quadrats: Grosshcrlm!
Però ara tanta metròpoli ja els ofega, la metròpoli ofega els seus
fills amb les seves necessitats premioses; ja els atabala, els encega, els
atordeix. I els més ja són quasi insensibilitzats, resignats a aquest infern de pedres, a aquest traiit d'instruments; ;)erò aquell a qui s'obren
els ulls per un moment, esguarda aterrit, invoca amb enyorança amarga, que arriba a neurastènia, les Uunyedances desacreditades, els silencis morts de les províncies, les humils ciutats on els carrers sonen dels
pocs que hi passen, amb aquells casals vells amb jardins tendres abocant-se fins al carrer mateix.
Aqueixes ciutats monstruoses, de tres i quatre i més milions d'habitants són—com diu Paolo Monelli—un pecat contra la naturalesa, que
es gira contra els homes. Panorama trist de quilòmetres i més quilòmetres de cases inèxpressives, pesades, tirades com regiments de munició.
Sündenbabylon Berlin, Berlín cova i fons de vicis, aquest Grossberlin, es declama dels escenaris dels cafès estant, una mica per fatxenderia, una mica per trist consentiment; i la província honesta mira amb
recança vers el rusc innumerable que alimenta, en el secret de la seva
massa, les passions més infames, els vicis més bruts. Però vicis i passions encara no són la cosa pitjor, mal de pocs; hi ha un altre mal més
gran i més terrible perquè infecta tothom.
La Gran Ciutat és turment dels sentits i dels nervis, és gastament
d'energies, és desnaturalització constant, quotidiana de la vida, és subrogat exigent i ferotge: món de llums falses, de ])edra artificial, de verds
anèmies, «l'arbres malaltissos.
Dues o quatre vegades al dia. la població és llançada en massa de
nord a sud, de llevant a ponent, en les enormes sístole i diàstole de la
circulació. Al matí. per a anar al treball, es prenen els tramvies per assalts, els trens van embotits de carn humana que es premsa; no hi veureu sinó cares aspres, ulls de través, rebufs, positures agressives; els
companys sens nombre que són altres tantes víctimes de la malanança
i la incomoditat no conhorten, encara irriten, no preparen un corrent
d'amor, sinó que tscampen bravada d'odi. Quan arriba el vespre, hora
de plegar, recomença el martiri; puix que la niecànica de la vida crea
per a tots les mateixes necessitats d'horari i de costums. I això no s'es-
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devé solament per al treball; àdhuc la diversió i el repòs (?) estan subjectes a aquest raser: per a anar a divertir-se o a reposar, un dia de
festa, cal aguantar tota una sèrie de masegaments, fatics i pudors.
Cel, camp, llunyanies silencioses i tranquil·les són per als quatre
quints de la població una quimera, una mica menys d'una visió irreal.
Un món sense Déu, si no és la naturalesa. Però un món del qual
neix un mite. Ah. encara que es tracti d'homes moderns, cultes, il·lustrats o escèptics, també tenen necessitat del mite.
El mite de la societat moderna, el mite de la gran ciutat és la Policia. La policia, l'única, en la gran ciutat, que es té, o pensa de tenir-se,
en l'aiguabarreig general; la qui cabdella i descabdella, fa i desfà, mou i
remou o apaivaga; la qui, amb senyals misteriosos, ajudats de rètols,
xiulets, llums de colors combinades, dirigeix el pas de les multituds,
orbes i inertes per la mateixa massa que elles formen i que no les deixa
moure. Deessa potentissima la policia de ciutat, els seus agents es vanen
d'una ascendència remotissima i sagrada. En la Policciausstellung, o
Exposició de la policia, celebrada a Berlín, hauríem vist en un fris a diferents colors, mai no diríeu qui?... Doncs l'àngel del Paradís, ordenant,
espasa flamifera en l'aire, la sortida dels primers pares. La simbologia
d'aquesta representació és evident: l'àngel del Paradís va ésser el primer agent de policia urbana.
L'alemany, sobretot el prussià, té per la policia un respecte i àdhuc
una mena de veneració, que no trobareu en altres pobles no tan unanimistes, és a dir, més individualistes. Per a aquests, l'agent és una mena
de nas que es fica en l'esfera de la personalitat; pels alemanys, que posseeixen en tant de gran el sentit de l'associació, de la comunitat, que els
agrada de desaparèixer, com si diguéssim, o fondre's en la col·lectivitat,
el guàrdia és una garantia en la qual recolza l'exercici lliure dels drets
personals. Amb l'abandó d'una criatura que s'ha perdut, amb la trèmula
confiança d'un feble, el ciutadà de Grossberlin, estemordit del ritme trasbalsador de la vida que li sembla més forta que ell, es dóna confiat a la
providència del guàrdia: amo bifront solitari dels quatre camins, amb
un joc de llums vermelles, verdes, grogues; convertit en distribuïdor
mecànic de construccions a les masses atraüjades i errívoles, esmaperdudes. Sense el guàrdia, el berlinès perd l'esma: no gosa parar-se, no
gosa tirar endavant, no gosa tirar endarrera, no sap què fer. La mainada que juga en llur placeta o jardí té el guàrdia que els regula els torns;
àdhuc els soldats tornant de fer un servei van escortats de l'agent de
policia.
S'ha celebrat una Exposició de la policia; hi ha hagut la Setmana
de la Policia, és a dir: el ball de la policia, el te de la policia, l'exposició de models en obsequi de la policia, el concurs gimnàstic, hípic, pugilístic de la policia, el teatre de la policia, amb una comèdia escrita expressament per a la policia...
I ens referim només a la policia urbana.
Els berlinesos s'han adonat de com és absurd aquest viure, i han
començat a llançar-se enfora, planten casa a trenta quilòmetres del cen-
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tre de la ciutat, o confiats en els serveis d'alguna línia ferroviària o automobilística, esperançats de trobar-se pocs i tranquils. Però no han fet
tard? Aquestes mateixes cases a vint o trenta quilòmetres del centre,
no cauen sota els tentacles de la ciutat? No respiren de la seva bravada?
En canvi, entorn d'aquest tipus de ciutat, les altres esdeven anèmiques, les poblacions es dessagnen, el camp resta buit, trist, solitari. Vindrà dia que tornarà erm?—L. B.

MOVIMENT INTERNACIONAL
LES MINORIES NACIONALS A FRANÇA.—D'un temps ençà, també ha
aparegut en el diccionari polític de França l'expressió "minories nacionals", per a designar la població de determinats territoris seus. En l'últim Congrés de les Minories europees, a Ginebra, es veieren dos representants, l'un de l'Alsàcia. i l'altre de la Bretanya. Això produí sorpresa, puix que ningú no havia pensat mai a posar en dubte la unitat
ètnica de França. Sobre què es basa aquesta convicció que qualsevulla
que aprofundeixi les coses veu que és errada? Les afirmacions oficials
han d'ésser preses a benefici d'inventari: són precisament els Estats no
unitaris, com la República txecoeslovaca i Jugoeslàvia, que se senten
obligats a proclamar incessantment "la perfecta fusió" dels diversos
elements que els constitueixen. A França es pot observar que, mentre
Alsàcia i Lorena proclamen de la manera més límpida, mitjançant manifestacions públiques o mitjançant votacions, llur voluntat d'autonomia. Poincaré s'esforça a bressar l'opinió mundial en la il·lusió, afirmant "l'immaculat afecte de les províncies reconquerides a la mare
pàtria".

Heus ací els dos principis que assenyalaríem d'aquesta idea equivocada que molts tenen sobre França: la centralització de l'administració
i la premsa gran. El primer és, per a la gent distreta, com la conseqüència d'una unitat natural, mentre, al revés, aquesta centralització administrativa constitueix el nus de ferro que manté artificiosament la
nació "una i indivisible". Quant a la premsa gran, que està íntimament
lligada al destí de l'administració central pel mannà dels fons secrets i
que en tot i per tot,'en ço que es refereix a les informacions oficials, depèn estretament del Govern, segueix de ple les directives emanades de
dalt, pertocant al moviment de les minories; directives que es conjuren
en una cosa, per damunt de tot: silenci.
Amb tot, les aspiracions autonomistes en la França d'avui són expressades clarament en la premsa local, en certs periòdics com "Breiz
Atao", de Bretanya, "Mercure", de Flandes i " A Muvra", de Còrse-
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ga. D'aquests periòdics, solament els alsacians, escrits en una llengua
principal d'Kuropa, passen les fronteres. S'explica que fins al Congrés
de Chàteaulin, els incidents del qual van revelar l'existència d'un autonomisme bretó, la majoria dels estrangers estigués jjersuadida que a
França només hi havia un territori (Alsàcia-Lorena) que mantingués
sentiments particularistes. La situació real és ben diversa; i tal ha d'ésser, donada la varietat d'origens dels habitants i el període de centralització relativament breu a què ara estan subjectes. Pocs Estats posseeixen, llevat de la ])eninsula balcànica, una població menys unitària que
França. Els germànics del Nord i de l'Est, els llatins del Sud (barrejats amb liguris i ibèrics), els gals del Centre, els celtes de l'Occident
d'origen insular, hi viuen els uns veïns dels altres, conservant llurs vestits característics, llurs llengües, llurs costums tradicionals de vida i de
pensament. I-es grans diferències entre les diverses parts de la població francesa es reflecteixen clarament en les llengües que es parlen. H i
ha els setze o onze milions (segons d'on es treguin les dades) d'occitans:
Provença, Llemosí, Alvèrnia, Rosselló, Llenguadoc, Gascunya, Bearn,
etc. que parlen—llevat de les ciutats—dialectes de la llengua d"'Oc",
els quals, per bé que d'origen Ilati. són de tot en tot incomprensibles als
francesos nats al nord del Loire. H i ha prop d'un milió i mig de bretons que parlen una llengua cèltica, afí del gal·lès i de l'irlandès.
Hi ha els lascos que parlen en amMós vessants dels Pireneus una sola llengua que ni pertany al grup indo-europeu. Els corsos del poble parlen un dialecte italià, i la burgesia culta parla el toscà. Prop de 200.000
flamencs parlen un dialecte germànic afí de l'holandès. Per tant, en conjunt, prop de quatre desenes parts de francesos usen correntment una
llengua diversa de la francesa. Aquest fet—que l'administració central
procura silenciar i que només coneixen els informats d'aquests assumptes, demostra com és d'artificiosa l'aparent unitat de França.
Per ahra part, la unitat de l'administració és de data massa recent
per a ésser alguna cosa més que façana. S'oblida massa sovint que, durant segles i fins a la Revolució, la major part de les províncies unides
successivament a la Corona, les quals constitueixen la França d'avui, representaven Estats petits que posseïen sengles Parlaments i drets tradicionals, organització financiera. cadascú el seu sistema de pesos i mesures. De la Bretanya, per exemple, el Rei de França no podia treure impostos que no haguessin estat aprovats pel Parlament. Els bretons només podien ésser jutjats per llurs tribunals, no eren obligats al servei
militar fora de llurs fronteres i la barrera d'una duana els tenia separats de França, mentre gaudien de lliure canvi amb Anglaterra. És a dir
que el Rei representa ésser com el president de les repúbliques franceses, un president que sovint s'esforçava a estendre els seus drets, ço que
provocava i tot topades sagnants. Aquestes autonomies van ésser eliminades per la Revolució; però si el record llur va ésser minimitzat, no va
ésser extingit. I els excessos de la política centralista de Napoleó—que
per mà dels ministres de la Tercera República encara ha empitjorat—
havia, necessàriament, de revifar-lo.
El país més intensament particularista és Bretanya. Com s'explica
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això? En primer lloc pels orígens insulars dels seus habitants, que del
quart al setè segle, emigraren de la Gran Bretanya i descabdellaren en el
país d'adopció una cultura original, sense mesclar-se amb llurs veïns gallo-romans; per llur independència mil·lenària, sota un règim democràtic
i patriarcal; per 150 anys d'autonomia, torbats amb escomeses de la violència reial, a la qual respongueren amb insurreccions ofegjides en sang;
en fi, pels obstacles que París oposa a la conservació de la seva personalitat nacional, de la seva cultura, de la seva llengua, del seu desplegament
econòmic
No menys viva és la consciència nacional a Còrsega. L'illa va ésser
anexada a França només fa 160 anys. Sinó que a Còrsega l'organització d'un moviment autonomista esdevé més difícil a causa de la pobresa,
que obliga sovint els habitants.a emigrar; i aqueix estat de pobresa és
mantingut sistemàticament pel govern de París. És prou sabut que en el
procés de Colmar eren part de la defensa un advocat cors i un de bretó.
L'un i l'altre no s'hi havien presentat per iniciativa espontània, sinó que
havien rebut la comanda dels partits autonomistes de Bretanya i de Còrsega, per a demostrar l'acord perfecte d'aquests dos territoris amb l'AU
sàcia-Lorena ajovada al dominador comú.
El Rosselló, malgrat dels doscents setanta anys de la seva anexió a
la França, no sols conserva la llengua comuna ami) els habitants de l'altre vessant pirenenc, sinó que segueix, bé que un xic de lluny, el seu moviment renaixentista i sent créixer la seva simpatia i consanguinitat amb
la resta de la raça.
Les dotze províncies d'Occitània eren ja conegudes per llur adhesió
poc càlida a França, i la "Ligue du Midi", fundada l'any 1870, tenia per
objecte la creació d'un Estat mediterrani, La política dels ministres de
la República, recrutats la major part en el Migdia, va saber apaivagar
aquest moviment amb habilitat; però el desvetllament del Migdia apareix
claríssim en la nova generació, i els nombrosos escrits publicats en periòdics occitans després del procés de Colmar no deixen lloc a dubtes. A
Flandes subsisteixen dos moviments isòcrons: un de purament econòmic, representat per la "Ligue des Droits du Nord", que tira contra el
predomini dels polítics del Sud; un altre de cultura, representat pels
"Cercles flamencs".
Afegiu que, per a constituir un entrellat dels anhels dels diversos territoris, s'ha fundat els darrers anys, per iniciativa dels bretons, un òrgan de relacions, al qual es van adherir de seguida els partits autonomistes d'Alsàcia-Lorena i de Còrsega. És precisament el "Comitè Central
de les Minories nacional a França", que només pel seu nom ja va sollevar clams de protesta en la premsa semioficial. No em sembla exagerat
d'afirmar—diu Maurici Duhamel, secretari general de l'esmentat "Comitè"—que les aspiracions autonomistes que avui es fan sentir en un bon
terç de França, constitueixen una de les preocupacions principals del govern. Però aquest fa tota mena d'esforços per no deixar que en respiri
res. Nega l'existència de tals minories fins al darrer extrem, i si no pot
negar-les, les combat, quan llur acció comença a donar fruits. Així s'ha
procedit a Al sàcia-Lorena fins al dia en què el mal aconsellat govern
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cregué de poder anorrear el moviment de protesta per mitjà d'una simple acusació genèrica. És sabut com, després, els esdeveniments van ésser diversos del previst. Probablement han estat les conseqüències del
procés de Colmar les qui han estalviat als autonomistes bretons les persecucions que van ésser molts cops proposades contra ells per les autoritats judicials locals. Però el ministre de l'Interior va fer tot el que va
poder per a impedir llur Congrés a Chàteaulin, prohibint a última hora
l'ingrés als edificis que ells havien llogat, concentrant a la població policia i fent ocupar les cambres destinades als congressistes. A Flandes, les
autoritats s'acontentaren de fer un escorcoll a casa del rector Demulier,
que era suspecte de tenir relacions amb Alemanya. Només a Còrsega
s'ha emprat la intimidació, segons els costums especials de l'illa: els caps
del moviment s'han escapat de totes les emboscades, però el president del
partit autonomista ha estat fet blanc, en ple carrer d'Aiaccio, de trets de
revòlver; i els autors de l'agressió no han estat individuats.
El projecte de ilei per a la "repressió dels maneigs autonomistes" que
el ministre de Justícia ha presentat a la Cambra, bastaria per ell sol a
demostrar l'aprensió deí govern central pels moviments esmentats. Aquest
projecte estableix penes fins a cinc anys de presó, pèrdua de drets cívics
i prohibició de residència.—L. B.
LES INTENXIONS D'ALEMANYA.—Que

Alemanya es prepara, sorda-

ment, a una revenja, és una idea que d'ençà de l'endemà mateix de l'armistici no ha deixat d'ésser mantinguda en circulació, tant pels de dalt
com pels de baix, amb intervals de major o menor intensitat. Els tòpics
fan el seu efecte no solament en les multituds ignares, simplistes i esquerpes a canviar, sinó també erttre aquells qui haurien de tenir un
control major damunt la pròpia susceptibilitat sentimental (a menys
que aquests no facin veure que ho senten, sense sentir-ho, per a fins que
ells se sal)en). Així hem vist com de tant en tant, indefectiblement, es
mouen campanyes per a desemmascarar les preteses intencions beHicoroses d'Alemanya. De tant en tant, hi ha hagut el mot d'ordre: "No ens
fiem d'Alemanya; té les. urpes amagades!".
Ara tornem a travessar una d'aquestes zones de recel, produïda,
aquesta vegada, per la publicació d'un suposat memoràndum secret redactat pel ministre de la Guerra alemany: la publicació n'ha estat feta
per la Reiview of Reivicws, de Londres, en el seu número corresponent al mes de gener. Es tractaria no menys que del memoràndum preparat pel ministre Groener, per a justificar la demanda de fons necessaris per a la construcció d'un nou creuer cuirassat.
Hom recordarà que aqueixa qüestió del creuer va donar lloc, no fa
gaire, a una pila de complicacions i creà tals dificultats al gabinet actual,
que va estar a punt de declarar-se la crisi, car en el si mateix del govern els parers sobre la utilitat de la construcció del nou creuer eren
divergents i el mateix Conceller Müller, atent per un cantó als deures
del seu càrrec i per un altre sol·licitat («r les repetides declaracions del
seu partit, contràries a tota nova despesa per a armaments, es trobava
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en una situació molt compromesa. El projecte de construcció del creuer
era aprovat finalment pel ministeri i acceptat pel Reichstag, després
d'una discussió llarga i d'una votació un xic confusa, d'on resultava
que els diversos partits no havien volgut negar la confiança al Ministeri, no tant per amor del creuer, com pel desig d'evitar una crisi perillosa sota tots aspectes.
En aquella ocasió, el Groenar, el ministre de la Reichwehr, s'havia
declarat irreductible en el sosteniment de la necessitat de la construcció del nou creuer, amenaçà i tot que dimitiria si el projecte no era
aprovat. Per a presentar una base a les seves demandes,' va redactar i
sotmetre a la consideració dels seus companys de gabinet un memoràndum sobre l'assumpte; doncs, és aquest document el què s'ha publicat
en la revista anglesa. És clar que el document havia de romandre secret. No n'hi havia més que vint-i-quatre exemplars, tots numerats i
repartits a titol rigorosament personal als ministres i a algunes altes
personalitats.
La sorpresa de Berlín fou gran en veure que el memoràndum, estrictament confidencial, havia pogut emigrar a l'estranger i fer cap a
les mans de Weickman Steed, que l'ha fet públic en la seva revista. El
govern alemany ordenà una enquesta severíssima, va requerir la devolució dels exemplars de còpia del memoràndum a tots aquells qui n'havien rebuda. Ara, la cosa més versemblant és que cap d'aquestes còpies
no hagi sortit d'Alemanya, sinó que sigui una còpia d'algun exemplar
d'aquestes còpies, habilidosament obtinguda, la que ha passat les fronteres i anat a parar a Londres.
Pertocant al contingut del document o memoràndum, en els cercles
polítics alemanys s'ha dit que la seva revelació no ni ha perquè hagi
d'ésser motiu d'inquietud de cap mena, puix que no es tracta, ben mirat, d'una divulgació de secrets que puguin comprometre gaire, car en
les discussions hagudes en el Reichstag ja s'havien fet repetides insinuacions als punts més importants d'aqueix memoràndum.
Amb tot—diuen els qui, més o menys, han sostingut tothora la teoria que Alemanya es preparava per a la revenja—, no es pot negar que
el document posa en llum ben clara fets, intencions i projectes que fins
ara s'havien mantingut en una penombra discreta i que no pot fer cap
gràcia a Alemanya de veure impensadament la cosa portada davant l'opinió pública internacional.
El ministre Groener formula, primer de tot, en el seu. memoràndum, les eventualitats davant les quals pot trobar-se la força armada
alemanya i estudia quina seria la comesa de l'esquadra en una eventualitat aixi. Es pregunta si aqueixa comesa pugui ésser més ben acomplida
pels nous creuers que no pas per les velles naus, i , finalment, expressa
els motius que aconsellen la construcció de nous creuers.
Groener afirma, després, que el desig de Polònia de posseir territoris
alemanys en la Prússia oriental i en l'Alta Silcsia. no és un secret per a
ningú. Les autoritats del Reich coneixen les temptatives de Polònia per
a guanyar influència sobre les poblacions alemanyes de les regions frontereres i penetrar, segons un pla preestablert, en l'economia i en les fi-
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nances de les esmentades regions. H i ha indicis que permeten afirmar
que Polònia, amb la seva política econòmica i etnogràfica, vol preparar el terreny per a un cop de mà.
Els tractats que han acabat la guerra mundial han donat al món
una nova, forçada, configuració: existeixen actualment entre molts països conflictes latents i una situació tan tivant, que fa pensar que l'esclat d'un altre conflicte no és més que qüestió de temps. Les greus tensions entre Txecoeslovàquia i Itàlia, entre Itàlia i lugoeslàvia, entre
Polònia i Lituània. amb Rússia, que ja sabem com es troba, no han deixat d'haver-hi a Europa una pau sincera i assegurada. L'hostilitat entre Anglaterra i Rússia és clarament perceptible. Les revelacions dels
últims temps posen en evidència d'una manera impressionant, l'agrupament de potències en l'esdevenidor, entorn d'Anglaterra o de França d'una part, i a l'Amèrica de l'altra part. Alemanya—un país de seixanta milions d'habitants, posat al cor d'Europa—corre, per això, el
més greu perill d'ésser arrossegada a la lluita. Si no volem—diu Groener—que la nostra neutralitat sigui violada i que la lluita sigui transportada al territori nostre, no tenim més remei que defensar-la amb
les armes. Per tant, les possibilitats d'esmerç de la nostra força, són
dues: i . " Per a defensar-nos d'un atac armat al nostre territori; 2.' Per
a salvaguardar la neutralitat i els interessos alemanys durant un conflicte entre les Potències estrangeres.
Acabat, el ministre Groener examina quina seria la comesa de l'esquadra alemanya en els límits de les possibilitats abans insinuades. Fins
i tot aquí ell declara que l'objecte de l'Alemanya no pot ésser el d'ésser
en l'esdevenidor una gran potència marítima: la comesa de l'esquadra
es limita a la defensa nacional. En primera línia, a aquest efecte, ve
l'acció de la marina en el cas d'un cop de mà sobre la Prússia oriental.
En aquest cas, l'adversari disposaria de forces superiors. Àdhuc si forces alemanyes es podien transportar a la Prússia oriental a través del
corredor polac, aqueixes tropes no podrien mantenir-s'hi, perquè aviat
els mancarien municions. Per tant, la marina tindria una triple comesa: la protecció dels transports marítims d'importància vital; l'entrada
en campanya amb atacs sobre el territori coster; la protecció de les forces de terra contra atacs per la part de mar. En canvi, en el cas d'una
guerra entre ])otències estrangeres, pertocaria a la marina de defensar
la neutralitat de les aigües costeres.
•Pensi's-en un conflicte entre Polònia i Rússia, o entre Rússia i els
Estats bàltics En aquest cas. Alemanya jxxlria veure's obligada a una
acció activa per al manteniment de la neutralitat. I en aquest punt, el
memoràndum posa de relleu que els objectius de l'esquadra alemanya
podran ésser més ben assolits mitjançant els nous creuers que no i«is
amb les velles naus de línia. Aquí també el ministre pren com a base la
possibilitat d'una intervenció sobre les costes de la Bàltica i declara que
després de la construcció dels nous creuers l'esquadra alemanya dominarà aquesta mar i encara, pel seu alt nivell d'instrucció, fins podrà neutralitzar la superioritat dels grans navilis de batalla russos.
Polònia pot reforçar la seva esquadra en dues maneres: primer de
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tot, fa construir en drassanes estrangeres torpediners i submarins de
model recent. Ultra això, és coneguda l'existència d'un tractat entre
Polònia i França, en el qual aquesta s'obliga, en cas de guerra, a sostenir Polònia mitjançant una forta esquadra de creuers de la Bàltica.
Aquestes forces poden sempre, en cas dè necessitat, entrar en acció sota bandera polonesa, sense que França participi com a tal en la guerra. Enfront d'una esquadra polonesa així reforçada, Alemanya haurà
de cedir, mentre no seran construïts els nous creuers.
COP

D'ULL A LA VIDA

INTERNACIONAL DE 1928.—Com remarca

W. M . a "Journal de Genève", la història dirà, probablement, que l'any
1928 fou un any de calma, internaciotialment parlant. Parlem-ne, donem un cop d'ull general al seu procés, de cap a cap dels dotze mesos.
Tant a França com a Atemattyà, l'any 1928 ha estat un any d'eleccions. Pel mes d'abril, el cos electoral francès donava la majoria a Poincarc, que ha pogut procedir a l'estabilització legal del franc i reformar,
pel mes de novembre, un gabinet encara més poincarista que no pas el
precedent. Les principals agitacions polítiques de l'any han estat degudes a l'autonomisme alsacià—compresos el procés de Colmar i l'atemptat contra el procurador general Fachot—; a les condemnacions reiterades de ï'Action Françaisc, per la contumàcia dels seu elements directors, un dels quals, Daudet, purga a BruseHes el seu exili; i als escàndols que han acompanyat l'afer de la Gazctte du Franc.
A Alemanya, les eleccions van donar una majoria d'esquerra i dugueren al poder un gabinet que presideix un socialista: Hermann Muller. Dues crisis socials greus, causades per lok-auts en la metal·lúrgia
han palesat com costa al poble alemany de trobar el seu equilibri econòmic i social, a desgrat dels progressos efectius obtinguts en el descabdellament de la seva vida, aquests darrers temps.
A Anglaterra, governada per un govern amic de calma i poc soroll,
l'any ha estat particularment tranquil des del punt de vista polític. Dos fets
cabdals, però, assenyalen corbes d'especial interès: l'un, el refús del nou
Prayer Book, l'altre la malaltia del Rei Jordi. La situació industrial roman greu i les conferències per a la pau social, tingudes entre patrons
i obrers, no han donat encara resultats apreciables.
•A Itàlia, la superfície és calma, però el fons bull, sembla; recordem,
per exemple, l'atemptat, que produí tanta emoció, el 12 d'abril, a Milà.
Una activitat diplomàtica i colonial intensa i una revisió profunda de
la Constitució poden ésser inscrites en l'actiu deí feixisme. Per la primavera, ' el desastre de VItàlia, tornant del Pol Nord, causa a tot el
món una emoció vivíssima. Finalment, podríem assenyalar la mort de
Giolitti i del mariscal Cardona; encara, en espècie, la constitucionalització del Gran Consell i el vast pla del "millorament integral" amb els
seus 15.000 milions del pressupost.
Els Soviets continuen llur i^Iítica activa, per bé que, tal vegada,
bransolejant. El dia 16 de gener, l'exili de Trotski semblava que havia
de marcar el començ d'una evolució envers el capitalisme. Però es pro-
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duí el contrari i les mesures de rigor preses contra els agricultors han
tingut per resultat una crisi de l'alimentació que voreja la fam.
Una vegada més, l'atenció pública s'ha concentrat, una bona part
de l'any, als països balcànics. .
A Romania, l'oposició ha fet una guerra apassionada contra el govern liberal que sobrevivia a la mort del seu cap. Un acord financier
amb l'Alemanya, que fa possible l'estabilització del leu i els compromisos dels nacionals-pagesos amb el pretendent no han estat prou per a
salvar un govern que ja no tenia força interna. Maniu prengué el poder en novembre i els electors li han donat, lliurement, una majoria considerable.
A Bulgària, el canvi de govern es produí pel mes de setembre i la
conclusió de l'emprèstit de la Societat de Nacions han estat esdeveniments pàl·lids al costat de l'agitació macedònica, dels assassinats successius que n'han estat les peripècies i de la intervenció diplomàtica que
n'ha resultat.
El gran esdeveniment de l'any a Iugoslàvia ha estat l'assassinat
d'Esteve Raditx i d'alguns dels seus partidaris, el dia 20 de juny, a la
Cambra o Scuptxina. Aquest esdeveniment tingué per efecte d'apassionar la lluita política i de tornar intransigent el poble croata... Ja hem
vist, a començos d'enguany, 1929, com s'ha "solucionat" la cosa, amb
el cop d'Estat, dictadura reial, dissolució de la Scuptxina i derogament
de la Constitució.
Si per l'una banda Albània es transformava en monarquia, per l'altra Grècia trobava l'home en Venizelos. L'estabilització del dracma no
va afermar el Govern ecumènic i el poble grec ha expressat la seva satisfacció pel retorn de Venizelos, donant-li una majoria triomfal.
Podríem acabar el tomb d'Europa assenyalant les eleccions generals
i l'afermament del règim del mariscal a Polònia; la jornada del 7 d'octubre i l'elecció presidencial a Àustria; el retorn a la paritat or a Noruega; eleccions generals a Suècia; i encara les qüestions entorn de les
llengües, l'amnistia i la reforma militar a Bèlgica.
En certa manera es pot dir que travessant el Bòsfor no es deixa encara Europa, tant més que el govern turc fa tot el que pot en l'ordre diplomàtic i en l'ordre intern, per a atansar el seu país a l'Occident. Les
seves iniciatives pertocant aquest punt serien llargues d'enumerar; només assenyalem la més colpidora: l'abolició de l'alfabet aràbic i la seva
substitució per un de llatí, adaptat a la llengua turca.
Aquesta febre de reformes ha pres també Pèrsia i sobretot l'Afganistan, que ha entrat al camp de visió dels pobles europeus. El rei ha
realitzat un gran viatge, els ensenyaments del qual ha volgut, per dissort,
aplicar massa de pressa a un país que no hi estava preparat i s'ha revoltat contra aquestes innovacions estrangeres.
Podríem esmentar els esdeveniments de Xina; l'incident del Mur de
les ploralles de Jerusalem; les lluites a l'índia entorn de la comissió
d'enquesta del Parlament britànic; les eleccions generals del Japó, fetes
per primera vegada en pla de sufragi Universal; i la coronació del M i -
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kado entre un esclat de cerimònies propi d'un temps que ja semblava
passat a la història.
Si passem a l'Africa, el primer que d'aquest contingut ens interessa és l'Egipte. A Egipte, com a l'índia, les lluites polítiques no paren
mai. Per la primavera hi hagué la dimissió del ministeri moderat de
Sarwat patxà i la constitució d'un ministeri nacionalista, al qual posava fi un ultimàtum de la Gran Bretanya, amb el complement del cop
d'Estat del rei Fuad. Així l'Esgipte entrava dins la constel·lació dels pobles governats per dictadura.
A Amèrica l'atenció pública ha estat retinguda per una sèrie d'eleccions presidencials. La més dramàtica, en el sentit teatral del mot, ha
estat la que dugué al combat tots els mitjans de la tècnica moderna amb
Hoover i Smith, coronada amb el triomf del primer. Cal esmentar també la conferència panamericana i el conflicte de fronteres de Bolívia i
Paraguai, definitivament sembla, superat.
Heus ací els resultats de la ullada general a la vida internacional
de 1928, no tan calma com és això.—L. B.
E L S INCIDENTS ENTRE BOLÍVIA I PARAGUAI. — Després de molt de
temps que els esdeveniments de l'Amèrica del Sud no abassegaven l'atenció del gran públic, se n'ha produït un de la categoria dels que tots estem
fets a veure aparèixer periòdicament en el lloc d'honor dels grans rotatius. Aquesta vegada l'afer s'ha descabdellat entorn de la possessit de
l'immens "Chaco Boreal" per part de les dues florents repúbliques Bolívia i Paraguai, aquesta qüestió que ha esdevingut ja crònica a semblança de la de Tacna i Arica i d'altres que es produeixen per aquell continent, té l'origen en la mateixa immensitat d'aquells territoris que fan impossible tota fixació de límits, originant les permanents rancúnies que
fan dificilíssim una entesa sudamericana per contrarestar l'imperialisme
cada vegada més descarat de la gran potència del Nord d'aquell continent.
La qüestió quedà plantejada el 1855, eri la qual data Paraguai concedí autorització a un grup de súbdits per a que s'establissin en el Chaco;
això provocà la guerra contra aquesta nació per part de l'Argentina,
Brasil i Xile; perduda aquesta, Paraguai es veié obligada a renunciar a
la infiltració pacífica al Chaco Central i Austral.
Des del 1879 en què es signà el primer tractat per a la repartició del
Chaco Boreal, es multipliquen les conferències i pactes per tal d'arribar
«« un acord, fins al 1894, en què es posà la signatura al Tractat d'IchazoBenítez, en el qual, aproximadament, es concedia a Bolívia unes dues
terceres parts de la zona en litigi; tanmateix, posteriorment, no s'aconseguí la ratificació.
Més tard, s'agregaren diversos protocols que no feren sinó ajornar
la qüestió; per fi, el 1927, s'acordava de continuar les negociacions directament a Buenos Aires, amb la presència d'un delegat argentí. Aquestes
converses tingueren lloc el maig, juny i juliol de l'any en curs, després
d'una sèrie de debats infructuosos amb tot i el zel del mitjancer, que era
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un representant oficiós de l'Argentina, cs tingué que suspendre la conferència; en aquest estat les coses es quan s'han produït els gravíssims
esdeveniments darrers.
Qui té raó? Per una part, Bolívia al·lega el uti possldetis juris de
1810, pel qual les repúbliques sudamericanes, al constituir-se en Fstats
lliures, acordaren de formar els seus límits a base del de les antigues
Audiències (divisions administratives a la par que judicials) i com que
el Chaco Boreal pertanyia a l'Audiència de Charcas, població de la Bolívia actual, fonamenten en això els seus drets. Paraguai no discuteix
l'uli possidctis juns, sinó la forma en què s'aplica, i afirma que ella ha
contribuït com cap altra nació a la civilització del Chaco i retreu les
126 exploracions que s'han fet per posar en comunicació el Paraguai i
l'Alt Perú passant per la regió, avui en litigi.
La posició jurídica de Bolívia sembla més ben cimentada, però al costat dels "Estats de dret" s'ha procurat aixecar "estats de fet" por cimentar millor els primers. Així, paulatinament, les dues nacions han onat
aixecant diversos fortins. fins que la proximitat ha provocat l'atac > incendi, per part dels paraguais, del fort anomenat "Vanguardia". Immediatament que fou coneguda la noticia a Bolívia i Paraguai s'organitzaren manifestacions nacionalistes i es decretà la lleva dels homes inclosos
entre els 18 i els 28 anys.
Quan ja la guerra semblava inevitable i les dues repúbliques es feien
el sord als requeriments del Sant Pare. Rei d'Espanya i Societat de Nacions, les gestions d'Hoover, que es trobava accidentalment per aquells
països, han aconseguit que plantegessin l'afer davant la Conferència Panamericana de conciliació i arbitratge de Washington; per altra banda hi
estaven obligades en virtut del Pacte Gondre signat per la majoria de
repúbliques americanes, pel que es comprometien a enviar les seves queixes al Coogrés panamericà.
Això ha retornat la calma als esperits, ajudant a la pacificació el fet
de què la mateixa immensitat del Chaco, ajuntat a la carència de vies
fèrries fa molt difícil el posar els dos exèrcits en contacte, per quant,
ultra això, han de travessar cadenes de muntanyes de quatre i cinc mil
metres d'altura completament desproveïdes d'aigua.
Una de les causes d'inquietud que complica la qüestió és l'haver-se
descobert fa poc jaciments de petroli; caldria ara escatir si Wall S'.reet
no hi té cap relació en aquests conflictes.—L. i O.

PREGUEM PELS NOSTRES D I F U N T S
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquest
germà nostre Jacint Rifà.
,
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA farà dir una missa en sufragi dels seus difunts, amics i afavoridors i llurs pròxims parents.
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