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'ESGLÉSIA docent ha parlat a Espanya. Ha parlat amb tota
la solemnitat que exigia la gravetat de les circumstàncies,
amb un document on s'ajunten l'eloqüència espanyola i la gravetat romana. Recorda doctrines i marca directrius. Ensenya i mana.
El deure de tot catòlic és l'obediència, en esguard de la qual, una
convicció contrària honrada no ha de servir més que per a aureolar-la amb l'halo celeste de l'heroisme.
Dir o fer el contrari seria proclamar el lliberalisme més cru,
aquell que deriva immediatament a la més franca anarquia. Afirmar que en tant s'ha d'obeir als superiors en quant llurs manaments s'acordin amb les nostres conviccions, és erigir la rebel·lió én
prhner principi de la moral, és no voler obeir sinó a si mateix, l'orgull del Non serviam informant l'acció catòlica, l'essència més purificada del lliberalisme, en tant que heretgia, infectant l'activitat
dels fidels.
El Document comentat recorda que els Bisbes són els directors
naturals de l'Acció catòlica. Tota actuació de propaganda o de defensa menada fora o contra llurs orientacions seria pertorbadora i
votada al fracàs per endavant. Amb un exèrcit compost de soldats
picats de llurs iniciatives privades i indòcils a les ordres superiors,
cap general no guanyaria batalles. Qui és dalt, té un camp de visió
més ample que els qui són baix i una totalitat d'elements de judici
que l i facilita la confecció d'un pla de campanya íntegrament comprensiu i previsor: un formigueig de pensades indòmites i irresponsables tot voltant equivaldria a la normalització de la traïció com
a sistema de combat.
Aquestes consideracions d'abast general tenen major força en
el nostre cas. Ultra l'ordre superior de responsabilitats, tenim l'assistència divina promesa als conductors d'Israel. Som catòlics. O
hi creiem, o no hi creiem. Creure-hi, i preferir les nostres maneres
de veure a les intimacions de la Jerarquia seria o una fe fingida, o
una fe morta.
Fins a tal punt ho creiem així, que tenim la certesa més absoluNÚM-
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ta que una acció conjunta i disciplinada de tots els catòlics obeint
a una orientació equivocada de la jerarquia, si això fos possible,
els menaria a la victòria, si per altre no, pel mèrit que davant Déu
tindria l'heroisme dels qui creutien contra tota aparença i esperarien contra tota esperança. I que, per contra, una acció conjunta i encertada de tots els catòlics contra l'orientació errada de la
jerarquia menaria al fracàs, càstig merescut per la rebel·lió.
Cal haver oblidat la Teologia, per a no saber que els èxits de
Déu no es funden en les nostres qualitats naturals, sinó més aviat
en les nostres febleses posades al seu servei sense cap resistència.
No som nosaltres qui triomfa, és Déu, i Déu no necessita per a res
el nostre talent ni la nostra força. Seria, doms, una equivocació
absoluta, que trairia un enrariment lamentable d'esperit cristià, de
creure que l'èxit de les lluites divines depèn dels criteris inspirats
en la prudència humana, i més si els particulars volen erigir-se'n
en àrbitres.
No en faríem res d'oferir a Déu els nostres cabals, o els nostres
talents, o les nostres vides, si fos fora del càrrec de l'obediència.
Què n'ha de fer Déu de tot això? És que creiem que necessita els
nostres moltons i els nostres bous? D'ell és la selva i la mar i totes
les bèsties que les poblen. Obediència vol, i no sacrifici. No direm
que no costi res d'oferir l'activitat, els diners, la sang, però costa
molt més d'oferir el sacrifici de la convicció pròpia. I sols aquest
sacrifici ens podria valer la gran benedicció de la victòria.
Tenim aquesta convicció tan arrelada en el nostre esperit, que
sempre hem professat que l'acció catòlica o és jeràrquica, o no és
res, i que val més equivocar-se amb la Jerarquia que encertar contra ella. Amb aquest esperit hem llegit i rellegit la Declaració col·lectiva del nostre Episcopat. Teníem a flor de llavi la retractació interna i externa, privada i pública, si hagués calgut, en cas de trobar-hi
la més petita discrepància amb les nostres idees. I si fos possible
de lamentar-nos de no haver-ne trobada cap, seria perquè aquesta
conformitat prèvia ens priva del mèrit de l'acte heroic de renúncia
al nostre parer, renúncia sincera, interna i externa, que amb la gràcia de Déu no ens sentim incapaços de fer. A l consol de pensar en
catòlic autèntic s'afegiria l'obediència, fàcilment heroica, de la submissió del judici propi.
I és que molt per damunt de les nostres conviccions privades,
que tenen la mesura brevíssima del nostre valer, volem la defensa
de la veritat i de l'Església, la qual ha d'ésser defensada tal com
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ella vol i preceptua. Entestar-se a defensar-la per procediments que
ella refusa, ni que ens semblessin molt bons, N I Q U E H O F O S S I N , no
seria estimar-la, sinó estimar-nos.
Sols aquest amor ardent i tranquil a ella, cremant en tots els
nostres pensaments i afectes sense crepitacions impures, ens donaria el gust d'aquella obediència abnegada que multiplicaria les nostres forces, clarificaria la nostra visió de la veritat i rectificaria
automàticament totes les errors possibles. L'Esperit del Senyor és
llum, i quan l'ànima es dona a ell amb fidelitat absoluta, esdevé
roent del foc lluminós de la divinitat posseïda i possessora.
Fora d'això, tota eloqüència és vanitat, tota ciència és follia,
tota valentia és epilèpsia. Ens creurem defensar l'Església i la comprometrem temeràriament, dificultant l'acció dels bons, entrebancant els camins de la Providència i fent encara més difícil la restauració de les valors eternes.
Veiem amb profunda tribulació com a la nostra terra rebroten
les violències de llenguatge entre catòlics i les antigues divisions
escandaloses que tant de mal van fer a l'Església i a les ànimes durant el segle passat. E i d'ara serà molt pitjor, perquè, gràcks justament a aquells escàndols, l'enemic és més fort. É s absolutament
indispensable de superar aquest perill per mitjà d'una obediència
fidelíssima a les autoritats eclesiàstiques, ben entès que la disconformitat de llurs directives amb les nostres anteriors conviccions
honrades ha d'ésser un motiu més d'obeir, perquè llavors és quan
arriba a la seva plenitud l'obediència, com hi arriba la fe quan
l'article cregut sembla contrari a la raó, i l'amor al pròxim quan
es tracta d'amar un enemic. No veure que l'obediència és primer
que la convicció, seria tant com no veure que la fe és primer que
l'aparença racional.
Conscients del nostre deure i de la necessitat absoluta d'evitar
la discòrdia entre catòlics, nosaltres fem des d'ara la resolució d'abstenir-nos de tota paraula que pogués provocar-la o fomentar-la, i
fins de tractar cap de les qüestions que estiguin en litigi entre catòlics, si no ens hi obliga una força que torni il·lícita tota resistència.
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L bell mig, al cor d'aquest imperi corromput que, amb potser
excessiva però calcu'ada rapidesa, havem ofert a la vista del
lector, anà el Príncep dels apòstols a establir la metròpolis de la
nova religió, tota puritat i amor.
Sant Lleó se n'admira de veure'l tan coratjós, tan ardit, fent
camí vers la ciutat superba. "Oh, Pere!—diu—Et féu por una fàmula a casa de Caifàs i no t'esglaia Roma, la sobirana del mónl''K0.
No fou, però, Sant Pere qui dugué la fe a Roma, i es fa fàcil
d'escatir qui va ésser el primer. Semb'.a que algun d'aquells mateixos romans que amb ocasió de la Pentecosta oïren a Jerusalem la
predicació dels apòstols plens de l'Esperit Sant, segons ho llegim en
el sagrat Llibre dels Fets'", portà després les noves doctrines allà
al seu retorn. El que consta certament és que en temps de Claudi
ja sonava a Roma, malgrat que fos encara sols confusament, el nom
de Crist, i que l'any 64, segons Tàcit32, eren els cristians "una gran
multitud", multitudo ingens. Ja tres anys abans d'aquest, en arribar Sant Pau presoner, havien eixit a rebre'l els germans al fòrum
d'Api i a Tres Tabernes, com ens ho conta el Llibre dels Fets33.
Regnava Neró, el cinquè dels emperadors, des de l'any 54. A
August i a Tiberi, contemporanis de Jesús, havia succeït Caligula
l'any 37; a aquest, Claudi en 41, i a aquest, Neró, fill de la muller
d'aquell, Agripina. Els instints ferotges d'aquest príncep malvat es
manifestaren tot seguit amb els assassinats de la seva muller, de la
seva mare i del seu preceptor, i amb l'incendi de Roma, que ell manà
per tal de fruir d'un espectacle sublim, i que atribuí després als cristians per tal d'oferir víctimes a la multitud indignada. Era l'any 64.
Aquella fou la primera persecució general.
Strm. LXXX.
" Aet., 55, 10.
" Ann.. XV. 44.
" Acl.. XXVIII, is.
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L'emperador reeixí en el seu intent de desviar l'opinió avalotada contra ell, i no precisament perquè el poble arribés a creure que
toren en realitat els cristians els incendiaris, sinó perquè considerà
a bastament compensades les pèrdues materials ocasionades pel foc,
amb l'espectacle horriblement grandiós que l i oferí el suplici de les
víctimes en el circ i en els jardins del Vaticà.
Els instints sanguinaris de la plebs s'abeuraren delitosament en
l'espetec de les flames en aquells cossos que de viu en viu havien estat empastifats de pega per tal que hi prengués el foc i servissin
de torxes per a il·luminar ies nocturnes orgies, en el cruixit dels
ossos entre les dents i les urpes de les feres, en el bromereig de la
sang calenta, en l'agonia lenta dels crucificats. Cal llegir Tàcit 31 i
Sant Climent 3'' per a conèixer tota l'horror d'aquells dies. Fou tan
gran i era tan palesa la innocència dels condemnats, que fins en els
cors endurits d'aquella gent degradada dels més baixos estaments
socials d'una societat tan avesada a semblants espectacles, apuntà
la flor de la commiseració pietosa envers les víctimesSR.
Per a mantenir la tensió popular anticristiana calia presentar
els cristians com uns innovadors perillosos i com uns seguidors de
doctrines contràries al bé comú. Llegint Suetoni en la relació dels
fets neronians, hom pot deduir de les seves paraules que molt aviat,
en el curs de la persecució, foren oblidats els motius de l'incendi en
els processos i que els cristians foren condemnats únicament per la
seva fe rehgiosa37.
Si és cert que la primera carta de Sant Pere fou escrita l'any 64,
ella és una bona confirmació del que diem, car en el seu capítol
quart, després d'haver recomanat als destinataris la més escrupolosa cura en el seu comportament per tal que mai ningú no els pogués condemnar com a homicides, com a lladres, com a malfactors
o com a cobejadors dels béns dels altres, els encoratja a no avergonyir-se del nom del Crist, i que glorifiquin Déu en ésser perseguits
com a cristians.
Fins i tot sembla probabilíssim que hi hagué una llei explícita
Ann.. XV, 44
30 Cor., 6.
** Vegeu Tàcit en el lloc esmentat.
37 "Els cristians—diu, precisament en un lloc on r.o fa cap referència a l'incendi de Roma i entremiír de lleis, reglaments i variades disposicions totes encaminades a la repressió Jels abusos i asseuranca de l'ordre, i totes de caràcter pernvinent—. gent d'una nova i nociva superstició, foren castigats amb diversos supliu

cis". (Neró. 16).
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promulgada per l'emperador, en la qual era condemnat el crim de
Cristianisme, coneguda amb el nom à'Institució neroniana, a la qual
fa referència TertuHià3".
La persecució acabà juntament amb la vida de Neró, que fou ignominiosament destituït i condemnat a mort de batiment, per desJliurar-se de la qual es clavà un glavi a la gorja el dia 9 de juny de
l'any 68, el mateix dia de la mort tràgica de la seva mare.
Els dos únics noms indiscutibles que ens resten de les incomptables víctimes de Neró són el de Sant Pere, crucificat al Janícul el
29 de juny del 67, després de nou mesos d'empresonament a la infecta Mamertina, i el de Sant Pau, degollat el mateix dia a Aigües
Sàlvies; però consta que els màrtirs foren moltissims.
Fou proclamat emperador Galba, que era governador a la nostra
pàtria; però fou assassinat al cap de nou mesos, i pujà al tron el
seu assassí Otó, que tres mesos després se suïcidà perquè fou vençut per Viteli. Assassinat aquest al cap de mo't poc pels seus soldats
mateixos, pujà Vespasià al soli imperial.
Els cristians que foren sacrificats durant els nou anys d'aquest
regnat, no ho foren com a tals, sinó com a jueus, car Vespasià, el
terrible enemic de la nació deïcida, es capficava poc amb les supersticions religioses dels romans; tan poc, que l acompanyà fins a
l'espona del sepulcre la rialleta irònica amb què solia ocupar-se d'aquestes coses, i digué amb deix mofeta, pocs moments abans de morir, als qui el voltaven sol·lícits: "Em sembla que vaig a convertirme en déu".
Tampoc el seu fill i successor Titus, de sentiments humanitaris,
no molestà per res els cristians en els dos anys del seu regnat.
Calgué que fos exaltat el germà d'aquest últim. Domicià, perquè
esclatés amb tota fúria la segona persecució i es reproduïssin les
sagnants escenes interrompudes.
No és que durant aquest període hagués estat modificada la situació social i jurídica dels perseguits de Neró: seguien essent odiats
com a germans dels jueus, per bé que ara ja eren ben coneguts com
a distints d'ells, i seguien, segons TertuHià en el lloc suara esmentat, legalment interdits per la Institució neroniana. A Domicià no
li fou necessari de promulgar cap nova llei, ni de cercar cap pretext
perquè el Senat i el poble rebessin bé la nova escomesa que havia
de tancar el parèntesi de pau relativa que havia obert el breu regAd Nal..
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nat dels primers successors de Neró i havia perllongat la despreocupació de Vespasià i el bon caràcter del seu fill.
L'acusació que hom solia fer en aquesta persecució segona contra els cristians era la d'ateisme, això és, de no practicar ni la religió
oficial romana, ni la tolerada dels jueus.
La cosa estranya és que, essent ja conegut aquest ateisme dels
cristians d'abans de l'exaltació de Domicià, l'any 81, i essent aquest
emperador tan cruel, que trobava voluptuoses delectances a contemplar els suplicis i l'agonia dels sentenciats, no fos decretada la persecució fins a l'any 95, a les acaballes de la vida del tirà. S'ha dit,
5 no sense fonament, que aquest odi sobtat i tardà contra els fidels
fou provocat per l'avarícia de l'emperador i per 'a resistència dels
cristians a pagar el tribut del didracma que s'exigia als jueus.
Entre les primeres víctimes de la furiosa escomesa es compten
els parents pròxims de Domicià, el cònsol Flavi Climent i la seva
muller Flàvia DomitiHa. Una altra DomitiHa, neboda d'aquests i de
l'emperador, promesa en matrimoni al príncep Aurelià i convertida
pels seus esclaus Nereu i Aquüeu, fou exiliada ^ Morí també màrtir Acili Glabri, ex-senador. Sant Joan. l'apòstol estimat, fou confinat a Patmos, illa de la mar Egea, després d'haver eixit miraculosament iKès d'una caldera d'oli bullent on volien fer-li acabar la
vida els botxins.
DomitiHa havia cedit un dels seus camps per a sepultar-hi els
sants màrtirs Nereu i Aquíleu, els seus mestres en la fe, i allí obriren e's cristians una catacumba, i en aquesta i en altres més que
n'anaren excavant sota el sòl de la ciutat i per les seves rodalies,
dipositaven e!s sants cossos dels traspassats a la vida vera40 í celebraven els sagrats misteris que tenien interdits a l'aire lliure sota
la llum del cel.
Malgrat tota la contradicció dels homes, a despit de tota l'oposició infernal, els cristians augmentaven de dia en dia; la nova idea,
"escàndol dels jueus i niciesa per als gentils"41, penetrava no sols
als tugurís i als ergàstuls per a portar-hi onades de llum i d'esperança, ans encara als palaus, a les escoles filosòfiques i fins als temples dels déus falsos per a violentar hàbits adquirits i prevencions,
per a esvanir il·lusions funestes però despòticament dominadores i
" Hi ha historiadors que dinin que aquesta Santa DomitiHa fou cremada amb
tota la seva casa.
" Hom calcula en sis milions el nombre de cristians sebollits en aquells Immensos reliquiaris.
" / Cor.. I . 23.

TOMÀS

104

BELLPUIG

per a rectificar, en un sentit repugnant a l'educació rebuda i fins a
la mateixa naturalesa corrompuda, tots els camins de la vida. Quan
esclatà la segona persecució, el Cristianisme ja havia envaït l'aristocràcia de la sang, la de la intel·ligència i la del diner, i quan, uns
quants mesos després, cessà aquella amb la vida del perseguidor42,
havia avançat evidentment en la seva obra de penetració pacifica.
La gran majoria de cristians eren, certament, de les classes i estaments humils en tots sentits; però, començant pel centurió Corneli, convertit de Sant Pere, i pel procònsol Sergi i el savi Areopagita, convertits de Sant Pau, i seguint per Pompònia Grecina, la
noble matrona, i l'acabaiat Marció, i els esmentats parents de l'emperador, condemnats per la fe, i Sant Climent i Sant Ignasi, i els
de la casa d'AristòbuI, als quals envia les seves salutacions Sant Pau
en la lletra als romans **, i aquells del palau del Cèsar, als quals
al·ludeix escrivint als de Filipos44, veurem que ja des de bon principi no mancaren ni nob1es, ni acabalats, ni savis als rengles dels
fidels.
I és admirable la serenitat amb què s'anava fent l'avanç per entremig de les tribulacions, talment com si tothom tingués la seguretat que aquella violència de relacions entre fidels i botxins havia
d'ésser brevíssimament transitòria i que les noves idees s'havien
d'imposar abans de gaire. Els qui morien per la fe anaven als suplicis sense defalliment, amb la mirada tranquil·la i el front alt, com
qui acompleix un deure ineludible i ja conegut i acceptat de temps
com un dels números del programa d'expandiment evangèlic, i els
qui romanien s'anaven preparant per a quan també els toqués el
torn d'anar hi, i mentrestant encomanaven a Déu els tirans, tot demanant per a ells pau, concòrdia, estabilitat i bon consell en l'exercici de llur poder 45.
Els màrtirs i els confessors es manifestaven dignes deixebles d'aquells apòstols que, segons la relació del Llibre dels Fets
després
d'assotats, "tornaven contents de la presència del Consell, per ha'· Els darrers dies de la seva vida deixà Domicià de perseguir els cristians:
però fou aquella una simple interrupció, sense que hi hagués cap canvi beneficiós
en la situació legal dels qui seguien inlerdits com abans, sense cao derogació ni
explicita ni implícita de la Institució neroniana.
"
"

Rom.. XVI. n .
P h i L IV. 22.

-

Ad..

• Sant Climent ens ha conservat (Cor.. 6t) una bella oració cristiana redactada
en aquest sentit de serè acatament a l'autoritat constituïda.
V.

41-42.
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ver estat judicats dignes de sofrir afront pel nom de Jesús, i cada
dia al temple i per les cases no cessaven d'ensenyar i predicar Jesucrist"; i els qui es preparaven per a ésser-ne, es comportaven com
a germans ben legitims dels qui, segons el testimoni de Sant Pau 47,
sentien acréixer llur delit amb les noves de l'empresonament del gran
Apòstol dels gentils, per a predicar més i millor la paraula de Déu,
sense cap mena de por a les cadenes ni als saigs.
Caigut Domicià sota els punyals dels conjurats polítics i elegit
pel Senat el venerable ancià Nerva, tot sol·lícit de la prosperitat material de l'imperi i de la felicitat dels ciutadans, descansaren un xic
els perseguits. Durant els dos anys escassos de regnat d'aquest príncep, no sols s'esmorteïren els atacs contra els cristians, no sols restaren aquests com oblidats en llurs amagatalls, sinó que arribà l'emperador a prohibir els encausaments fonamentats en acusació d'ateisme o de costums jueus, les dues acusacions suficients en el regnat
anterior per a les condemnes a mort dels adoradors de Crist.
Malauradament, durà poc aquesta pau.
Trajà, que succeí Nerva l'any 98 (dia 27 de gener), no s'ajustà a les normes del seu antecessor i pare adoptiu.
La història li reconeix una privilegiada intel·ligència, aptitud i
seriositat per a la política i constància en els seus projectes, certes
virtuts naturals o, més ben dit, filosòfiques48; fins se li adjudicà
el sobrenom de Delícia del gènere humà; però ni tota la seva filosofia ni totes les seves virtuts no foren suficients per a fer-li veure
la diferència que hi havia hagut entre l'imperi de Nerva i el de Domicià i la injustícia amb què eren declarats indignes de la societat i
de la vida els seguidors de !a nova religió, i no sols no derogà la Institució neroniana, sinó que deixà sense efecte la prohibició de Nerva per
als encausaments i , per bé que no publicà cap nou edicte sinó que es
limità a manar que fossin complertes les lleis dels seus antecessors,
excità la tercera persecució, menys violenta, certament, però de més
llarga durada que les precedents.
•

•

•

Mentrestant, a Jerusalem s'havien complert les profecies del Senyor. Vespasià, enviat per Neró a la Judea amb un exèrcit de
"

PAÍ/., i

14

" En la generalitat dels bons historiadors d'aquella època, pot hom veure com
aquestes filosòfiques virtuts no foren incompatibles amb els vicis execrables que enlletciren la vida de reniperadur. com ja hem indicat en el cap. I I .
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60.000 homes, havia arribat fins a les portes de la ciutat deïcida;
havent estat proclamat emperador, quedà el seu fill Titus encarregat del setge, i poc temps després, l'any 37 de la mort de Jesús,
era destruïda la que per antonomàsia s'anomenava ciutat santa, i
el vencedor se sentia impel·lit a refusar la corona del triomf, car,
segons expressió d'ell mateix, "allò no era obra d'ell. E l l no havia
fet sinó deixar el seu braç per tal que se'n servis la venjança divina,
encesa d'ira contra els jueus".
Havien mort en aquesta guerra més d'un milió tres-cents trentaset mil jueus. "No crec—diu el testimoni ocular Flavi Josep—que,
d'ençà que el món és món, s'hagi vist mai un poble que patis tant
com aquest".
A desgrat de la manifesta voluntat de Titus de salvar la meravella del temple de la destrucció general, havent un soldat tirat un
tió, de la torre Antònia estant, contra les ordres rebudes, es calà foc
en el sagrat edifici i foren en va tots els esforços de tot l'exèrcit
per a sufocar l'incendi. Era el dia 10 d'agost, aniversari precisament
del dia que el temple primer, bastit per Salomó, havia estat cremat
per Nabuzardan, general de Nabucodonosor.

* **
Després de tot un segle de persecucions, l'Església es dreçava
damunt les ruïnes dels seus diversos enemics, més bella i més robusta, sense haver interromput ni un sol moment la seva marxa,
sempre triomfant, àdhuc per sobre els tolls de :a pròpia sang, vers
la conquesta de totes les ànimes de tot el món.
La Pedra que Jesucrist l i havia donat per fonament restava incommovible, tal com Ell li ho havia promès. H i havia hagut, segons
la opinió més seguida, quatre papes, sense solució moral de continuïtat: Sant Pere, Sant L l i , Sant Anaclet i Sant Climent; cinc, segons uns altres: Sant Pere, Sant Lli, Sant Clet, Sant Climent i Sant
Anaclet
Se celebraren a Jerusalem els dos primers concilis, l'un
l'any 34 i laltre l'any 50, i començà amb tota braó !a propaganda
escrita, per tal de donar un ample tornàveu a les doctrines del Se* Sant Agustí i Optat scKueixen la primera opinió, que es la de Sant Ireneu.
però posen Sant Climent abans de Sant Anaclet. El dominicà P. Mullolly, en unes
excavacions al convent de Sant Climent, de Roma, l'anv 1861. descobrí una antiquissima pintura, on es veu Sant Lli a la dreta de Sant Pere. Sant Clet a lesquerra i
en últim lloc San Climent.
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nyor, no sols en els llibres canònics, sinó també en les obres de
Sant Dionis, del papa Climent, d'Ignasi Màrtir, d'Hermas, de Bernabeu, de Policarp i de l'autor de la Carta a Diognetes.
I la santa idea s'anava expandint; la fe religiosa es propagava
arreu; el Cristianisme adquiria cada dia més prosèlits.
Sant Pau escriu als colossencs que la veritat evangèlica els ha
arribat "com a^ tot el món, i fructifica i creix" ^ i als romans que
"la fe d'ells és anunciada per tot arreu"01, i Sant Joan deixa consignat en el seu Apocalipsi que la vera religió consta d'una "multitud
incomptable de gents de totes menes i tribus i pobles i llengües" B'.
Sant Climent compara el nombre de cristians amb el dels jueus, i
diu que és major aquell. Hermas—"El Pastor"—compara la fe cristiana a un gran arbre que aixopluga tota la terra amb el seu brancatge. Sant Ignasi diu als fidels de Filadèlfia que l'Església del Crist
s'és dilatada per tota la terra.
Fins els enemics es veuen constrets a confessar la mateixa veritat. Ultra el ja citat Tàcit, hi ha Sèneca, que s'escandalitza del mateix fet que aquell, i hi ha sobretot el testimoni del governador de
Bitinia en la lletra-consulta adreçada a Trajà. on diu que "els cristians són una multitud de tota edat, de tota mena de condicions, de
tots els sexes", i que "ja no són les ciutats soles les infectades d'aquesta superstició, sinó fins i tot els vilatges i els camps".

IV
Hi ha unes lletres, la suara citada consulta de Plini a l'emperador sobre la conducta que havia de seguir amb els cristians de la
seva provincià, i la ressenya del viatge del màrtir Sant Ignasi, bisbe
d'Antioquia, a Roma, on havia d'ésser martiritzat, escrita per ell
mateix, que donen una idea exacta de la situació de l'Església als
principis del segle segon durant la persecució tercera o de Trajà.
En passar l'emperador per Antioquia, tot fent camí en la guerra
contra els perses, féu portar a la seva presència e! sant bisbe, per
sobrenom Teòfor; el maltractà perquè gosava a violar els seus manaments en la part pertocant a la religió i pronuncià contra ell
aquesta sentència: "Manem que Ignasi, que es vana de portar amb
• Col.. I. .s-6.
• Rom.. I. 8.
" Apoc. VII. o.
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ell el Crucificat, siga encadenat i conduït sota bona custòdia a Roma,
on serà exposat a les feres i servirà d'espectacle al poble". I sabem
per ell mateix, com s'embarcà a Selèucia i abordà a Esmirna, després de mil contratemps, i es trobà amb el bisbe Sant Policarp, deixeble com ell de Sant Joan, i parlà amb els delegats de les Esglésies
veïnes que havien acudit a posta per saludar-lo. i adreçà lletres a
les Esglésies de l'Asia, i lliurà unes altres lletres als fidels d'Efès,
que havien d'arribar a Roma, abans que ell, i una vegada arribat a
la capital de l'Imperi, es veié voltat de germans i admiradors, els
quals, agenollats, beneí solemnialment...
Tot això, que de cap manera no podia fer-se secretament, car el
sant presoner anava encadenat i custodiat per deu soldats, no hauria estat possible en les dues persecucions anteriors sense que recaigués sentència també contra els visitants i contra els destinataris de
les cartes, i molt més contra els qui s'agenollaven a;s peus del sentenciat i contra els qui recolliren després pietosament els pocs ossos
del màrtir que els lleons es deixaren a l'arena. Hom veu, doncs, que
en aquella persecució no es tractava de matar per matar, com en
els temps de Neró, ni d'acabar amb la religió cristiana, com en els
de Domicià, sinó simplement de no oposar-se a l'estat de coses que
s'havia consolidat en les anteriors persecucions i de dar al pob'e.
sense massa violències, una sensació de respecte i d'adhesió a les
tradicions religioses romanes.
Són més eloqüents, més explícits encara que aquests fets, la consulta de Plini el Jove, governador de la Bitínia des del n i , i el rescripte-resposta de Trajà.
És tan notable, dóna tanta llum la carta del susdit governador,
que creiem oportú de traduir-la extensament.
"Senyor—fa 58—, tinc costum d'exposar-vos els meus escrúpols
per tal com ningú millor que vós no pot instruir-me i esvair les meves perplexitats. Jo mai no he assistit a un procés de cristians; aixi
és que ignoro què és el que s'acostuma a inquirir i com sol un hom castigar. Tinc dubtes sobre si s'ha d'atendre a la diferència d'edats o
si s'han de punir de la mateixa manera els nins que els adults. Pot
hom perdonar els qui es penedeixen, o ja no s'hi val a renunciar el
Cristianisme que s'ha acceptat? S'ha de castigar només pel nom,
àdhuc no havent-hi cap crim, o bé s'han de castigar els crims que
provenen del nom? El mètode que he seguit fins ara, quan a'guns

Ep. X.

L'ESGLESIA

PERSEGUIDA

109

m'han estat denunciats com a cristians, és aquest: Els he preguntat si ho eren, insistint en la requesta dues o tres vegades i amenaçant-los amb el suplici, al qual he condemnat els qui han estat constants, car mai no he dubtat que, sigui el que sigui això que ells confessaven, havia d'ésser punida llur tenacitat i irreductible obstinació; uns altres, els he reservats per a remetre'ls a Roma, per tal
com són ciutadans romans. En multiplicar-se les acusacions amb
ocasió de les mateixes sentències, s'han ofert, com és natural, casos
diversos. Se'm presentà un memorial anònim, on hi havia molts noms
inscrits, i em semblà que havia de deixar lliures els qui negaven que
fossin o haguessin estat cristians, car amb mi invocaren els déus,
oferiren encens i vi a la vostra imatge i maleïren el Crist, cosa que,
segons sembla, mai no pot hom aconseguir dels qui són veritablement cristians. Uns altres dels de la llista confessaren d'antuvi la
seva condició de cristians, però després la negaren, tot dient que havien deixat d'ésser-ho, e1s uns tres anys abans, uns altres més i d'altres fins a vint anys enrera; tots ells adoraren la vostra imatge i
les dels déus, i maleïren el Crist. Aquests m'asseguren que tot l'error o delicte llur consistia a aplegar-se en uns dies determinats,
abans de l'eixida del sol, i cantar himnes corals a Crist com a Déu;
a juramentar-se, no per a cap cosa dolenta, sinó de no cometre furt,
ni lladronici, ni adulteri, ni mancar a les prometences, ni negar el
dipòsit. Diuen que, això acabat, solien retirar-se i es tornaven a aplegar després, per tal d'efectuar en comú un àpat innocent; per bé
que això ho suspengueren bon punt vaig publicar, segons !es vostres
ordres, l'edicte prohibint els aplecs. En vista de tot, judiqui necessari d'inquirir més la veritat, i ho fiu sotmetent a tortura unes esclaves que, segons digueren, estaven votades a aquell culte; però no he
pogut descobrir en elles sinó una superstició gran i perversa, i per
aquest motiu ho he deixat tot en alt i espero els vostres manaments.
És un afer, en mon concepte, digne de la vostra reflexió, si hom considera el nombre de's qui hi estan compromesos, car n'hi ha de tota
edat, de tota condició i d'ambdós sexes, i aquesta pestilència! superstició s'és difosa, no solament per les ciutats, sinó pels camps i tot,
i pels llogarrets..."
Heus ací la resposta imperial:
"Has obrat com calia en l'afer dels cristians, puix que res no
pot un hom establir per a tot com a norma general. No se'ls ha de
cercar; però els denunciats i convictes seran punits, i seran perdonats els qui homenatgin els nostres déus i reneguin de la religió de
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Jesucrist, i això malgrat que abans l'hagin seguida, o donat fonaments de sospita. Xo volem, però, que ni per aquest delicte ni per
cap altre hom faci cas de memorials anònims, car això fóra un
exemple pèssim i indigne del nostre seg'e."
Aquesta conducta de Plini, assenyalada per Trajà com l'única
norma, fou la preponderant, no sols durant tota la vida d'aquest
emperador, que ja no s'allargà gaire, sinó en tota !a politica romana de tot el segle segon.
Si per aquesta banda havia amainat la persecució, havia augmentat, prenent nous caires, per una altra: les calúmnies, que de
bon principi la maledicència havia esbombat contra els cristians,
acusant-los d'ateisme, d'impietat, de pertorbadors de l'ordre públic,
d'infanticides i d'antropòfags, trobaren propagadors nous en escriptors com Cels, l'autor de la fingida discussió entre jueus i cristians,
Llucià de Samosata, que escriví els coneguts Diàlegs per a ridiculitzar els creients, i d'altres, i amb ells acabà de carregar-se de
prevencions contra els fidels l'atmosfera que tan plena ja n'era d'ençà de l'incendi de Roma, i d'abans i tot, quan se'ls confonia amb
els revoltats jueus, i es dificultà en gran manera la conversió dels
gentils i s'amargà la vida dels convertits, que es veien odiats o, si
més no, menyspreats d'amics, de parents i de coneguts.
No tenim documents per a palesar a l'esguard dels lectors aquest
estat social, aquesta posició difícil dels cristians d'aquella època
llunyana; però els podem oferir l'argument a fortiori que inclouen
aquestes paraules que escriví Sant Paulí de Noia, l'ex-senador i
cònsol i prefecte de Roma, després del seu ingrés definitiu al Cristianisme, a les darreries del segle iv, quan ja s'havia aparegut al
cel la creu gloriosa de Constantí i la vertadera religió havia estat
entronitzada al so'i dels emperadors: "On són—diu—els meus parents més pròxims?, on els meus amics d'antany? He desaparegut
per a ells; sóc un desconegut per als meus germans, un estranger
per als fills de la meva mare. Els meus amics i els qui eren amb
mi s'allunyaren, I en veure'm ja no es deturen, i passen amb la rapidesa de les aigües d'un riu, talment com una onada impetuosa.
Hom veu que m'he convertit per a ells en un objecte de confussió
i que es donen vergonya d'atansar-se"m".
• * *
Adrià succeí al seu oncle Trajà l'any 117, i , si hem de creure
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i'historiadoi Lamprioti •''4, fins intentà de col·locar Jesucrist entre els
déus aprovats i reconeguts del senat romà; però les revoltes, per una
banda, dels jueus, que l'emperador no acabava de destriar bé dels
cristians, i per altra, l'anunci dels oracles que el nou culte destruiria
tots els altres, el féu desistir i mantenir-se en el lloc tan clarament
assenyalat per la lletra de Plini i el rescripte del darrer emperador.
Fou aquesta posició la que l i permeté de donar solta a la ira amb
què encengué el seu cor supersticiós el refús de Santa Simforosa i
dels seus set fills d'oferir sacrificis als déus per l'acabament feliç
de les obres del palau de Tívoli, i els immolà cruelment tots vuit.
Seguí, doncs, de la mateixa manera la tercera persecució, o de
Trajà, per bé que un xic més mitigada S5, com es desprèn del rescripte imperial amb què fou contestada a Minuci Fundà, procònsol
de l'Asia, l'any 124, la consulta que havia adreçat a Roma el seu
antecessor Licini Granià
H i mana de no procedir contra els cristians per clamors populars o per queixes vanes, sinó que exigeix
que l'acusació sigui feta en forma legal, i l'acusador resti obligat,
segons el dret comú, a convèncer l'acusat d'un crim contra les lleis
ordinàries, 0 si no que sigui punit com a calumniador.
Sembla que així havia d'haver cessat totalment la persecució
contra els cristians com a tals cristians; però no mancaren jutges
que interpretaren el fet de no venerar els déus oficials com un crim
contra ies lleis ordinàries, i aquesta possibilitat d'interpretació sembla que fou precisament el fi intentat per Adrià, el qual, si per una
banda es decantava a la benignitat per natural inclinació, per l'altra se sentia predisposat contra la religió nova a causa de l'afecció
que sentia per les fetilleries, per la màgia i per l'astrologia judiciària, i de més a més perquè, ultra barrejar els cristians amb els jueus
odiats, els confonia, encara, amb e's sectaris agnòstics, sofistes corromputs que autoritzaven els vicis més infamants.
És cert que des d'aquell dia minvaren les acusacions i les sentències; però la persecució anà seguint i no foren pocs els qui moriren sense que se'ls hagués acusat de cap més crim que del de llur
idea religiosa. En la Carta a D'tognetes, que és dels temps d'Adrià,
o dels primers d'Antoni, trobem que hi hagué fidels "que foren lliurats a les feres", no per a punir-los de cap delicte, sinó "per a ferlos renegar de llur Mestre".
Vila Alex. Sev.

Tot amb tot. Sant Jeroni la qualifica de violenta en aqtiesta etapa.
VeReu-ho en Sant Justi, seguidament després de la seva Apologia.
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Els cristians cregueren arribada l'hora de defensar-se, de donar
a conèixer als gentils la innocència dels seus costums i l'excel·lència
de les seves doctrines, i Sant Quadrat, deixeble dels apòstols, un
dels anomenats evangelistes, per tal com anaven pel món predicant
l'Evangeli, adreçà a l'emperador la primera apologia del Cristianisme. Es topà amb Adrià a Grècia, i ell mateix personalment l i féu
a mans el document vindicatiu, del qual ha restat ben poca cosa,
suficient, però, per a conèixer que el sant autor insistia preferentment en els miracles de Jesús comparats amb els prestigis de la
màgia, a la qual era tan aficionat el destinatari.
Una altra apologia que, per les referències que en tenim, era
més sàvia i més eloqüent que la de Quadrat, és totalment perduda.
El seu autor fou Arístides, filòsof i orador d'Atenes.
Potser aquestes apologies, així com la consulta esmentada del
procònsol Granià, que també era apologètica en la seva forma, contribuïren a calmar la tempesta. En alguns indrets, la calma arribà
a ésser tan gran, que hom pogué i tot bastir edificis a propòsit per
a les reunions cristianes i celebració de sagrats oficis, és a dir, veritables temples.
Fins a les acaballes de la seva vida no conegué bé Adrià la
diferència que hi havia entre, els jueus, sempre a punt per a la revolta, i els pacífics seguidors de Jesús, i fins aleshores no es veieren
aquests lliures de la nefasta influència que sobre d'ells aquells exercien, principalment a Jerusalem.
Revoltat el poble deïcida contra el romà, sota el cabdillatge de
Barcoquebas (el fill de l'estel), que es fingí Messias. es proposà
Adrià de destruir-lo de soca i arrel, a fi que mai més no tornessin
a rebrotar les insubordinacions. Efectivament, l'any 137 restà totalment arruïnada la nació jueva. Després d'enrunats 50.000 forts
importants i prop de 1.000 places més, i degollats 580.000 homes,
ultra els moltíssims que moriren de fam, foc i misèria, la resta foren venuts a baix preu per esclaus, precisament a la vall de Mambré, on havia habitat Abraham, al mateix lloc on se celebrava cada
any la fira per a la venda dels animals. Els romans posaren un porc
de marbre sobre la porta de la ciutat—que anomenaren Elia, per a
fer oblidar fins el nom de Jerusalem—per la banda de Betlem, una
estàtua de Venus al Calvari, i un Júpiter sobre el sant Sepulcre, i
Adrià prohibí, sota pena de la vida, que mai més pogués entrar cap
jueu a Jerusalem. Després de quinze bisbes d'aquella Església, Marc
fou el primer que hi hagué procedent del poble gentil.
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Poc temps després, l'any 138, moria l'emperador a Tívoli. colpit d'hidropesia, entre horribles patiments que l i feren intentar el
suïcidi i excitaren la seva crueltat, que s'esplaiava fent matar nobles, i , entre ells, alguns de parents seus.
Durant el regnat del seu successor Antoni el Piadós, per bé que
aquest ja era naturalment inclinat a la benignitat, que l i valgué el
sobrenom que portava, i que, segons Orosi, el mogué en gran manera
en favor dels cristians l'apologia que l i adreçà el filòsof Sant Justí
amb la seva pròpia signatura i a més amb el nom de la seva pàtria
i del seu pare, tant que arribà i tot a escriure lloances d'ells r'7, no
fou, però, modificada la jurisprudència de Trajà, i foren molts els
qui moriren en aquests 23 anys, començant pel papa Sant Telèsfor, que traspassà gloriosament en 139, i acabant per Tolomeu i els
seus companys de martiri, a les darreries del regnat.
S'ha dit que l'època més venturosa de la humanitat la constituireu els vuitanta-quatre anys transcorreguts des de la mort de Domicià fins a la de Marc Aureli. Certament que, essent tot relatiu
en aquest món, un quasi segle de cert respir abans de recomençar
amb els Còmods i Heliogàbals la tràgica peregrinació que hom havia
fet amb els Caligules, Nerons i Dominicians, fins a l'any 96, no
deixa d'ésser un refrigeri; tenim, però, a la vista una inscripció
funerària copiada de les catacumbes, on una mà justa i sincera deixà escrites aquestes paraules: "No és mort Alexandre, que viu sobre els astres i el seu cos reposa en aquest sepulcre. Acabà la seva
vida quan imperava Antoni... Oh infaustos temps, que no ens permeten de salvar-nos ni amagats a les coves! Què hi ha de més trist
que la vida? I què hi ha de més trist en la mort que no poder ésser
sebollit pels amics i pels pares?" 88.
N i les lleis iniqües contra les quals protestava Sant Justí en el
seu esmentat memorial de greuges eren observades quan s'avalotava
el poble i volia passar per damunt de tot. "No volem més ateus!"
"Que cerquin Policarp!", cridava la farfutalla d'Esmirna, l'any 155,
i , contra les disposicions del rescripte adreçat a Plini, fou l'ancià
bisbe cercat i empresonat per manament del procònsol, que tenia les
" Amb ocasió d'uns terratrèmols que hi havia hagut a F.fès, deia en una seva
lletra als gentils dallà: "Quan s'csdcvcnen unes desgràcies així, vosaltres us senilu vergonyosamcnt aclaparats; contràriament, els cristians mai no manifesten
més coratge i confiança en Déu... Tot el que pertoca a la religió us és indiferent, ni
teniu cap cura de TÉsscr Suprem; i per tal com ells. els cristians, el veneren. »s
sentiu colpits de lenveja i els perseguiu..."
• Veg. ARINGHI, KoffM snblerriUiiii. I I . 68$.
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turbes excitades pels jueus, les quals, en veure'l i sentir-lí confessar
el nom de Crist, es prengueren la justícia per llurs mans i cremaren
el Sant sense cap més forma de procés.
No fou, segurament, a Esmirna tot sol on aquestes il·legalitats
es cometeren, car ens conta Melitó 59 que l'emperador es veié obligat a renovar els manaments dels seus antecessors i escriví als habitants de Larissa de Tessàlia, als de Tessalònica de Macedònia,
als atenesos i a tots els grecs de l'assemblea de l'Acaia per prohibir-los de promoure tumults amb ocasió dels cristians.
Malgrat tot, però, la religió cristiana anava fent camí món endins: ja no eren sols els dominis romans els que florien meravellosament sota l'escalf de les seves doctrines; fins a la Pèrsia, a l'Armènia, a les índies, fins als pobles més bàrbars, com els sàrmates,
els dacis, els escites, els moros i els gètuls, havia arribat i s'esbadiava i fructificava abundosament la Bona Nova.

La situació dels cristians s'agreujà amb la pujada de Marc Aureli
al soli imperial, l'any 161. Aquest filòsof estoic, educat pels savis
o sacerdots del déu Mart, fou des de la seva jovenesa un fanàtic
adversari del Cristianisme, i , per bé que la seva natural clemència
no l i permeté de dictar noves lleis persecutòries i que quan fou consultat sobre l'afer dels processos religiosos es limità a reproduir el
rescripte de Trajà, manant que fossin condemnats a mort els qui
confessessin la fe i absolts els qui la reneguessin 60, deixà abusar als
procònsuls de tal manera, que hom el fa justament responsable de
la quarta persecució general, que causà moltes víctimes, i algunes
d'elles tan il·lustres com l'apologista Sant Justí.
L'any 174 s'esdevingué un fet que féu cessar sobtadament el
carnalatge. L'imperi guerrejava contra els sàrmates i altres pobles
de la Germània, i l'exèrcit es trobà encaixonat en les àrides muntanyes de la Bohèmia, tot envoltat de bàrbars, al bo de l'estiu i a
risc de morir de set, car ni plovia, ni hi havia cap dipòsit d'aigua ni
cap font per tot aquell contorn. Els soldats cristians de la legió
Fulminant, que eren en gran nombre, invocaren el socors del cel,
•que els envià la pluja salvadora que ells demanaven, i , de més a més,
"

Apud EUSEB.. lib. ÍV hist.. cap. 26.

" Aixi ho comunicà l'emperador al seu legat de Lió, amb motiu dels aldarulls
populars que contra els cristians es promoeueren l'any 177.
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al moment mateix que els enemics iniciaven l'atac, descarregà contra ells una tempesta formidable que per res no tocà les tropes romanes, i dispersà els batallons enemics, els quals, sense aquesta inesperada intervenció dels trons, de la pedra i dels llamps, tenien
assegurada la victòria. Marc Aureli reconegué el favor que devia
a les oracions dels cristians, i així ho escriví al Senat per la seva
pròpia mà, i manifestà el seu agraïment amb les ordres que trameté
a's governadors de no molestar més a ningú per motius de religió.
Sembla, però, que, passada la primera impressió de la prodigiosa victòria, no es neguitejà gaire l'emperador per fer complir els
seus manaments, car deixà impunits els disturbis de Lió, als quals
fem referència en la nota precedent i que ocorregueren tres anys
després dels fets referits, donà les ordres en la mateixa nota esmentades, contradictòries de les anteriors, i permeté les hecatombes
de la GàHia, que tan ricament han fornit el martirologi.
Aquest altre tirà acabà, també, de mala manera: morí l'any 180,
fastiguejat de la vida i per manca d'aliment que es negà a prendre.
El succeí el seu malvat, depravat, monstruós fill Còmod, que
tantes vegades l'havia atiat contra les víctimes innocents i que, això
no contrastant, les deixà en relativa pau durant el seu imperi d'onze
anys, content d'esbravar la seva crueltat contra la noblesa de l'imperi i de complaure la meretriu Màrcia. Aquesta el tenia tan amorosament subjugat i arribà tan lluny en la seva protecció als cristians, que demanà al papa Víctor una llista dels qui estaven condemnats a les mines per a fer-los repatriar, i pogué deixar dir a
Sant Ireneu aquestes paraules memorables que compendien tota
ia història de relacions entre l'Estat romà i l'Església en els últims
anys d'aquest regnat: "El món té la pau per mitjà dels romans,
i nosaltres, cristians, transitem sense por, per terra i per mar, per
onsevulla".
No que no hi hagués hagut martiris d'ençà de la mort de
Marc Aureli. Són ben coneguts els de Scili (Àfrica), els dels qui foren condemnats a l'Asia pel procònsol Arri Antoni, i el més cèlebre de tots, el d'ApoHoni a Roma, al qual no s'atreví a condemnar
el prefecte Perenni fins a haver explorat l'opinió dels senadors, conducta que fa creure que també ho era el màrtir.
Així transcorregué tota la resta del segle segon, sense que hi hagués cap modificació en la legislació romana, que consentia la vida
precària dels deixebles de Jesús només quan l'emperador, massa
ocupat amb els seus desordres i les seves ambicions, no es recordava
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d'ells, o a algun governador no se l i antullava d'organitzar gratuïtament cruents espectacles, per tal de satisfer les passions del poble.
El bon succés, però, del proselitisme cristià iniciat a la Terra
Santa amb les primeres predicacions apostòliques, no havia minvat
gens, ans eixamplava meravellosament els seus àmbits, com hem
indicat, cada dia més enllà de les fronteres imperials; tant, que arrib à a escandalitzar al pagà Cecili, i l i arrancà un plany de l'ànima
Vesveradora multiplicació.
Tenim, encara, el testimoni de Policarp d'Efes, que coneixia
cristians de totes les parts del món; i el de Sant Justí, quan diu que
entre els grecs i entre els bàrbars, dessota els carros on viuen els
escites i a les tendes dels pastors, i àdhuc entre els nòmades sense
habitació, és invocat i adorat Jesús clavat en creu 61; i el de Sant
Ireneu, que ens parla de les Esglésies de Germània, de la Ibèria,
de L'evant, d'Egipte, de la Líbia, del centre del món... B2; i el de
Climent d'Alexandria, quan celebra l'excel·lència de la religió cristiana sobre la filosofia gentílica, puix que, "mentre aquesta no havia
salvat els límits de la Grècia, aquella s'havia difós per tota la
terra". 63.
I , malgrat aquestes persecucions externes i a despit de les internes que promogueren els heretges milenaristes, i els gnòstics, i els
valentinians, i els marcionites, i montanistes, i àlogs, i patropassians, la Pedra fonamental de l'Església restà ferma en el seu lloc,
segons la promesa de Jesucrist, representada pels deu papes, tots
Sants, que floriren en aquest segle segon, segle honorat amb màrtirs
tan heroics com Simeó, Ignasi i Policarp, i amb escriptors tan notables com els Sants Justí, Melitó i Ireneu.
El fracàs de la prova gairebé no interrompuda durant dos-cents
anys palesava al món de totes les èpoques la impotència de totes
les violències humanes contra la voluntat de Déu!
T . BELLPUIG, Prev.
(Continuarà).

Vcg- la CnnlrazirsUi amb cl incti Trifó, 117.
Advers, hacr.
Slrom. lib. V I .

ELS LLIBRES DE L ' A N Y 1931
La producció bibliogràfica de l'any 1931 ha sofert una reculada
considerable. Era de preveure. Però no per prevista, ha estat menys
do'orosa. Guanyats, autors i lectors, per atencions d'altres ordres,
la del llibre se n'ha ressentit. Tots en general hem estat sol·licitats,
i sol·licitats abassegadorament, pels esdeveniments. H i ha hagut tants
fets i de tanta importància! Vulgui's no vulgui's, ens han pres l'atenció, i aquesta ha hagut de minvar, naturalment, a l'esguard dels
llibres. I , un cop més, hom ha parlat de crisi; la paraula fatídica
i antipàtica que ja fa massa temps que circula, i que durant el 1931
encara s'ha accentuat, i que ve i va per totes bandes amb honors
mundials. Perquè pertot i de tot hi ha crisi: econòmica, financiera,
de democràcia, d'autoritat, de moral, de naixences, d'art, de teatre,
de catalanisme, etc. És clar que el llibre no podia alliberar-se'n. 1
creiem que, a casa nostra, ha estat ben acusada la crisi deJ llibre, i
enguany sí que hi ha estat de veres, sense que se'n parlés tant, com
se n'havia parlat altres anys; car les veus que ara se n'han ocupat
han estat, escasses. Una d'elles, la de Josep M . de Sagarra, en la seva
conferència El moment literari actual, donada al saló de la nova
Llibreria Catalònia, el dia 13 de novembre. El senyor Sagarra deia,
entre altres coses, això:
"Acabada la guerra ve el cas del Directori, i és aleshores que
la nostra literatura surt del seu petit món i entra i s'apodera del
carrer. És que el poble vol esbravar-se del seu oprobi i vergonya, i
troba la vàlvula per a fer-ho en l'única cosa que no ens fou prohibida: la nostra activitat en el camp de les lletres.
És en aquells temps que la nostra producció arriba a uns límits
insospitats; d'una novel·la, correntment se'n vénen 3.000 ó 4.000
exemplars, i les nostres obres literàries s'aguanten a escena 50 ó 100
representacions. Els moments són veritablement d'estupor per a la
gent de lletres.
Ara bé—continua dient el senyor Segarra—, anem a parar als
nostres dies, en què apareix la República Catalana, efímera, és ve-
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ritat, però de la qual força ens en resta, encara. Ve, també, el decret
d'un ministre català sobre l'idioma, augmenta el tiratge dels diaris
catalans, la gent viu per les reivindicacions de Catalunya, i ara, precisament ara, no es venen llibres. La política ho absorbeix tot, sense tenir en compte, potser, que tot ho deu, la seva mateixa existència, al desvetllament literari del nostre país. Ara que començava
a ésser possible el professionalisme literari, la gent se'n desentén;
sols preocupen les ressenyes de Corts i sessions de l'Ajuntament a
tothom sense excepció. El votar com a desesperats ens pren tot el
temps.
A això jo diria que la generositat dels pobles, allò que els fa
eterns, no és pas un bon administrador d'una ciutat, sinó més aviat
l'obra d'un bon novel·lista que obligui les altres llengües a traduirne les obres i a incorporar-les a la seva perfecció. Hem d'aspirar a què
les nostres obres, els nostres llibres, siguin incorporats a una mena
de mostruari com el que ofereixen a altres terres els nostres fabricants.
Es evident, doncs, que tota la pressa que tenim a saber el que
ha passat en els diaris curulls de notícies apassionants, desapareix
per adquirir els llibres".
Amb tot, direm que no ens sentim derrotistes. La situació actual
és lamentable, i encara potser durarà una estona accentuant-se;
però no dubtem que aquesta depressió és passatgera.
Per altra banda, no hem de deixar de tenir present que aquest
fenomen que observem a casa nostra no és exclusiu nostre. No fa
gaire de dies, que un amic de França ens parlava, en una lletra, de
"la terrible crise que traverse l'édition françaíse".

DEVOCIÓ : HAGIOGRAFIA : APOLOGÈTICA
ESCRIPTURISTICA : ESTUDIS RELIGIOSOS
Aquest capítol s'ha mantingut esponerós. La difusió del català
i de la cultura catalana pel vehicle de les publicacions d'aquest gènere ha estat i és de primer ordre. Blancs i negres han de reconèixer-ho. Amb gust insistim a remarcar la tasca meritíssima, sense
parió, en aquest sentit, del Foment de Pietat.
Deia bé Maurici Serrahíma, quan, a l'edició d ' S Matí, de l ' i
de desembre, 1931, escrivia que tirar de la novel·la de més èxit, en
el moment de la Dictadura, quan semblava que es venien tants l l i -
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bres, tres 0 quatre mil exemplars en una ciutat de més d'un milió
d'habitants, en una llengua que reduïda als límits estrictes és parlada per tres milions de persones, no pot considerar-se, no ja un
èxit, sinó ni tan sols una cosa acceptable. I encara disminueixen els
tiratges! Afegia que potser la raó, o una de les raons que no es comprin llibres és, com indicava el mateix Segarra, que els llibres no
interessen prou e! públic, que la seva qualitat literària no és al nivell del llibre de fora, o almenys no dóna la garantia d'ésser-hi. Una
comprovació d'això, la trobem en el fet que quan en una determinada branca de la producció de llibres el públic troba el que cerca,
les edicions creixen d'una manera fabulosa, sense necessitat de propagandes sorolloses ni tan sols d'exhibir l'èxit. Parlem del "Foment
de Pietat". Tothom sap que existeix, i un moment el féu més visible l'ésser fortament perseguit per la Dictadura, que en aquesta ocasió sabé descobrir realment un dels centres més vius de la cultura
catalana. Però tot i ésser conegut, ningú no té idea de la magnitud
de la seva obra, i això que té un interès extraordinari en dos aspectes: l'un, l'obra en si mateixa; l'altre, les possibilitats del mercat del
llibre català quan els llibres es facin, com demana el mateix Segarra,
amb perfecte sentit de la responsabilitat, i coneixement del que realment iníeressa al púbíic. No direm que el Foment de Pietat sigui
l'únic exemple d'això, però si que és de molt, el més important.
=Sense pressa, sense cartells, ni gasetilles, sense inflar noms i prestigis, sense recórrer—això és interessantíssim—a cridar el patriotisme dels compradors, el Foment de Pietat ha batut de molt lluny
tots els rècords de publicació i venda de llibres i impressos en català.
Veieu unes quantes xifres: "Vida de N . S. Jesucrist. trenta mil exemplars. "L'Angel bo", seixanta mil. " E l primer llibre del noi cristià",
passa de seixanta mil. La "Guia del Cristià", admirable model de devocionari, noranta mil. Sabeu el què és això? És que algú arribava a
sospitar que aquestes xifres existissin en català? Doncs bé, encara no
es tot: el gran llibre, el més gran de tots, el Sant Evangeli, és el que
ocupa el primer lloc, amb un tiratge de C E N T M I L exemplars; "! no s'ha
arribat pas a la saturació.—Després d'aquestes xifres no hi ha objeccions a fer: és cosa de callar i admirar.

V I D A D E L FRA JOSEP D E SANT BENET, escrit de la seva pròpia
mà. Volum I V de Místics de Montserrat; 190 pàgines, Monestir de
Montserrat. Preu: no consta (any 1930).
L L I B R E D'AMORETES, atributi a un Ermità del seole x i v . Volum V
de Místics de Montserrat; amb una introducció de Dom Anselm M . A l -
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barcda; 118 pàgines. Monestir de Montserrat. Preu: no consta. (Any
1930)MISSAL ROMA, del Foment de Pietat.
NARRACIONS MARIANES, selecció de diversos

autors, per Mossèn Francesc l-'utier. amb pròleg del canonge Josep M . Carbó; 114 pàgines. V i lanova.
MEDITACIONS I PRACTIQUES SOBRK I . ' E V A N G E I . I . del canonge Beaudenam, traducció de Mossèn Joan Avinyó. Volum 1. Foment de Pietat.
E V A N G E L I D E SANT MATEU I D E SANT MARC. NOU Testament. Volum X I . Fundació Bíblica Catalana. Versió de la Sipnosi Evangèlica i
notes evangèliques del P. Antoni Maria de Barcelotui. amb nia])es del
P. Marc de Castelk'i; X V I . 278 pàgines, text grec i català. Preu: pessetes 12.
MISSAL D E DIUMENGES I F E S T E S , de Valentí Martí, Prev., amb prò
leg de Cebrià Montserrat, Prev. Del Foment de Pietat.
CONFESSIONS D E SANT AGUSTÍ, traducció del Dr. Joscf) M.a Llovera.
prevere; edició del XVè. Centenari; L X I I I . 562 pàgines. Lluís Gili, editor. Preu: no consta.
OBRES D E Sant Pacià í . OCTAVI de Marc Minuci Fèlix; traducció
de Mossèn Llorenç Riber; 252 pàgines. Kúm. 1 de la Biblioteca Sant
Pacià. Preu: 6 pessetes.
FONTS D ' A L E G R I A , del P. Bru d'Igualada, O. M. Cap; 253 pàgines.
Editorial Franciscana. Preu: 3'50 pessetes.
FABIOLA, de Mossèn Joan Punti i Coltell. Foment de Pietat. Preu:
3'50 ptes.
BIBLIOTECA D ' E X E R C I C I S , vol. I I , de Josep Calveras. Foment de Pietat : Preu: 3 ptes.
BIBLIOTECA D ' F X E / C I C I S , vol. I I I , de Josep Calveras. Foment de
Pietat. Preu: 3 ptes.
DOROTEA D E C H O P I T E A , de Jacint Alegre. Foment de Pietat. Pren:
3 ptes.
DF.VOCIONARI PARROQUIAL, vol I V (Normes). Foment de Pietat. Preu:
4'50 ptes.
SANT E V A N G E L I (Concòrdia). Nova edició. Foment de Pietat, l'reu:
1 pta.
FLORS I V I O L E S , vol. I . de Manuel Raventós. Foment de Pietat. Preu:
3 l^s.
FLORS I V I O L E S , vol. I I , de Manuel Raventós. Foment de Pietat.
Preu: 3 ptes.
Per cloure aquest capítol, afegirem que un altre dels fogars cabdals de la nostra terra, amb valor no sols d'aportació estrictament
religiosa, ans també de cultura, és el Monestir de Montserrat, Manté quatre 0 cinc col·leccions magnífiques en curs de publicació: la
Bíblia, els Analecta, els Místics de Montserrat, la magna història
i l'obra de l'Orde monàstica de Sant Benet a Catalunya, les edicions
musicals, etc. Un dels índexs més lluïts de la celebració del I X Cen-
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tenari de la fundació del Monestir per l'Abat Oliva—el gran Oliva
de Ripoll, "fundador" de la nacionalitat catalana—ha estat el de
les seves publicacions, de la seva biblioteca, de la seva tasca cultural.
L'exposició del llibre montserratí féu sensació i val la pena de remarcar la notabilíssima conferència estudi del P. Albareda sobre
aquest tema.
N'o ens sabríem estar de subratllar singularment el guany de la
bibliografia catalana per la traducció de Les Confessions de Sant
Agustí, feta admirablement i directa del text llatí, pel canonge
Llovera. És una joia de poder tenir en català, bé, aquesta obra
immortal, una de les obres cims de què pot gaudir-se la civilització i la cultura de tots els segles. Adquiriu-la els qui encara no la tingueu; adquiriu-la i llegiu-la i mediteu-la. N o voleu
enriquir el vostre esperit? Doncs preneu aquest volum de les confessions de Sant Agustí, on trobareu les pàgines de pedagogia més
excelses. Expressem no ja la nostra felicitació, ans el nostre agraïment al canonge Llovera, perquè amb la seva traducció ha posat a
l'abast del púbJic aquesta obra.

POESIA
Durant l'any 1931, la producció poètica ha mantingut b é el seu
paper. X o és la nostra feina assenyalar valoracions; però no ens sabríem estar de remarcar—fora de tot intent de crítica—fets sobresortínts com són ara VAntologia lírica, de J. M . López-Picó, recull
dels seus primers X X V op., edició d'Homenatge per a celebrar
aquesta producció exemplar. També fa bon goig de remarcar l'aplega de poesies de mestre Joaquim Ruyra, amb el volum titulat La
Cobla; així com Ja reedició de les Estances, de Carles Riba, i de les
Poesies de Mossèn Llorenç Riber; la "reaparició" de Ventura Gassol amb el seu M i r r a ; i encara la doble aportació d'Iu Pons amb
Poemes i Epigrames i Nous poemes, i T'aparició" de Mossèn Camil Geis. amb Balades i Cançons. Per això. i altres coses, ens fa
l'efecte que la producció bibliogràfica de 1931 quant a poesia és,
potser, de les més notables que hi hagi hagut, d'uns anys ençà.
PARADÍS, de Tomàs Careis, amb dibuixos de Josep Mompou. a la
treta, realitzada per J. Julihcrl- F.dició de bibliòfil limitada a cent exemplars. Edició d'Establiments Maragall. Preu: 100 pessetes.
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E P I T A L A M I , de / . M . Lúpez-Pkó; Op. X X V , amb un boix de / .
Obiols; 52 pàgines. Editorial Altés.
POESIES CATALANES, J. Enric Ayné.
ESTANCES D E L MORTAL S O M R I U R E , de Gabriel Boissy, traducció d'A.
Maseras; 58 pàgines. Núm. 89 de Publicacions de "La Revista". Preu:
2'50 pessetes.
F L A I R E D E ROSES I E S P L A I S , de Maria Emília Funw; 112 pàgines.
Preu: no consta.
POEMES 1 E P I G R A M E S , à'Iu Pons; 90 pàgines. Volum núm. 88 de
les Publicacions de "La Revista". Preu: 2'5o pessetes.
HOSTAL D E NÚVOLS, de Jaume Agclet i Garriga; I I de les Edicions
"La Branca". Editorial Altés; 66 pàgines. Preu: 4 pessetes.
PARADÍS, de Tomàs Gareés; edició corrent, dins les Edicions "La
Branca", volum H I ; 66 pàgines. Preu: 4 pessetes.
NOPALS, elegies de guerra 1921-1922, de / . M . Prous i Vila; 92 pàgines. Preu: 4 pessetes.
E L CANT D E L A L L U N Y A N I A , poemes 1921-1930, de Joan Malagarriga; 113 pàgines, amb un retrat de l'autor i amb boixos. Preu: 5 pessetes.
L'ARGALL, de / . Estadella Arnó; 80 pàgines. Lleida. Preu: 4 pessetes.
L A COLUMNA D E LLUM., de Joan Pardellans i Roig, amb pròleg d ' A
Esclasaiis; 97 pàgines. Preu: 3 pessetes.
ESTANCES (llibre segon precedit de la reedició del primer), de Carles
Riba. Edicions "La Mirada", de Sabadell; 143 pàgines. Preu 3 pessetes.
L A COBLA, de Joaquim Ruyra; 113 pàgines. Volum V de la Biblioteca
de L A PARAULA CRISTIANA. Preu: 5 pessetes.
POESIES (A sol ixent.—Les corones.— A sol alt), de Llorenç Riber;
333 pàgines. Edició de l'Associació per la Cultura de Mallorca. Preu: 5
pessetes.
T E R C E R L L I B R E D E R I T M E S , à'A. Esclasans; 60 pàgines. Número 93
de les Publicacions de "La Revista". Preu: 3*50 pessetes.
MIRRA de Ventura Gassol; 76 pàgines. Edicions Proa, de Badalona.
Preu: 4 pessetes.
POEMES I I de Maria Teresa Vernet; 66 pàgines; número 92 de les
Publicacions de "La Revista". Preu: 3*50 pessetes.
ESPARSES, de / . Cortés Buhigas; 100 pàgines. Les Belles Edicions.
Preu: no ho diu.
CANÇONS I POEMES, de Sebastià Sànchez-Jmn; 60 pàgines. Llibreria
Verdaguer. Preu: 3 pessetes.
JOCHS F L O R A L S D E BARCELONA: any L X X I I de llur restauració.—
MCMXXXI.—171 pàgines. Preu: 10 pessetes.
POEMES de Maria Perpinyà; 71 pàgines. Número 96 de Publicacions
de "La Revista". Preu: 3'5o pessetes.
HORES R U R A L S , de Jaume Vila. 84 pàgines. Preu: 2 pessetes.
NÚRIA, poesies muntanyenques de Josep M . VUarwau Cabanas; 62
pàgines. "Edicions Follet". Calders (Manresa). Preu: 3 pessetes.
BALADES I CANÇONS, de Mossèn Camil Geis. amb pòrtic d'Octavi Sallor; 200 pàgines. Volum X X V de la Biblioteca Sabadellenca. Preu- c
pessetes.
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de Marià Maimit.

ANTOLOGIA LÍRICA, de Josep M . Lòpez-Pkó, amb pròleg de Carles
Riba i epíleg A'A. Esclasans; amb un boix A'Obwls. Volum d'homenatge al poeta en celebració d'haver publicat X X V Op. de versos. Editorial
Altés.
POEMES I CANÇONS, de Joan Castell, amb pòrtic de Mossèn Joan Punti.
L E S H O R E S Q U I E T E S , de Joan Trias Fàbregas, amb pòrtic de Joan
Oliver; segona edició. Biblioteca Sabadellenca. Preu: 5 pessetes.
CANÇONS D E NADAL I D E PASQUA, de Josep Puig i Roig.
POEMA D E NADAL, de Josep M . de Segarra, amb boixos d'E. C. Ricart. 75 pàgines. Preu: 7 pessetes.
D E L COR ALS L L A V I S , de / . Cortès; 79 pàgines. Preu: 3'50 ptes.
L'ENCÍS D E CAP E L T A R D , de Ramon Juncadella; 42 pàgines. Preu:
3'5o ptes.
E L CANÇONER D E PINEDA, vol. I de Folklore de la Maresma, de Sara
Llorens de Serra; 351 pàgines; 233 cançons amb 210 tonades. Sala Parés. Preu: 10 pessetes.
S O L I T A R I S , de Gabriel Mtdet i Sans; amb pròleg de Mossèn Antoni
M . Alcover; 208 pàgines. Sóller.
L E S C E N T MILLORS POESIES LÍRIQUES D E LA LLENGUA CATALANA, edició
popular. Tria de Josep M . Capdevila. Número 70 de la Col·lecció Popular
Barcino. Editorial Barcino. Preu: 3 pessetes.
CANÇONER POPULAR D E NADAL, aplega de Joan Llongueres 187 pàgines, amb anotacions musicals. Preu: 4 pessetes.
ALMANAC D E LA POESIA, 1932. Editorial Altés.
POEMES, de Rupert Brooke, traducció de Marià Manent, amb pròleg de Carles Riba; 46 pàgines; volum 91 de les Publicacions de "La
Revista". Preu: 2'50.

NOVELLA
En aquest capítol, la producció ha davallat comparativament a
l'any 1930. Ara val a dir que Ja davallada afecta sobretot el ram
de la novel·lística d'importació, és a dir, les traduccions. Quant a la
producció autòctona, aquesta s'ha mantingut bé, al nivell de l'any
passat. Les traduccions han minvat en cosa d'un quaranta per cent.
E L R E L L I S C A L L , à'A. Btdart i Rialp: 230 pàgines. "Fluid". Editorial
Terrassa. Preu: 3 pessetes.
T E L A D E SOMNIS, de J. Millàs-Raurcll; 202 pàgines; volum X V I de
"Biblioteca Catalònia". Preu: 4 pessetes.
E L DOCTOR R I P , novel·la de Salvador Espriu. amb pròleg de Carles
Soldevila; 110 pàgines. Catalònia. Preu: 3 pessetes.
LAURA A LA C I U T A T D E L S SANTS, de Miqtifl Llor, Premi Creixells

124

LLUÍS B E R T R A N I PIJOAN

1930: edició numerada: 258 pàgines. Edicions Proa. Badalona. Preu: 7
pessetes.
LAURA A L A CIUTAT D E L S SANTS, una altra edició, de Miquel Llor:
volum 33 de la Biblioteca "A Tot Vent", de les Edicions "Proa"; 258
pàgines. Preu: 3'50 pessetes.
FANNY, de Carles Soldevila (tercera edició), núm. X V I I I de la B i blioteca "Univers". Catalònia; 98 pàgines. Preu: l'so pessetes.
PRESÓ OBERTA, de Maria Teresa Ver net; volum 36 de la Biblioteca
"A Tot Vent", de les Edicions "Proa"; 254 pàgines. Preu: 3*50 ptes.
VÍCTOR o L A ROSA D E L S V E N T S , d'Agustí Esclasans; volum 35 de la
Biblioteca "A Tot Vent", de les Edicions "Proa"; 250 pàgines. Preu:
3'50 pessetes.
MAGDA L A GENEROSA, de Joan Mitigues; 191 pàgines. Catalònia. Preu:
4 pessetes.
• 1
TOT CENDRA, de Pere Saloïn i Morera, amb pòrtic de Carnwn Karr.
Volum X X I V de la Biblioteca Sabadcllenca. 158 pàgines. Preu: 5 pessetes.
V I N T ANYS, de Kafel Tasis i Marca; 253 pàgines. Núm. 37 de la Biblioteca "A Tot Vent", de les Edicions " Proa",,Badalona. Preu: 3'50
pessetes.
MORT D E DAMA, per Dhcy (Llorenç Villalonga), amb pròleg de Gabriel Alomar; 196 pàgines. Mallorca. Preu: 4 pessetes.
E L R E L L O G A T DEL T E R C E R P I S , de / . Naz'arro Costabella; 198 pàgines.
Xúm. 38 de la Biblioteca "A Tot Vent", de les Edicions "Proa". Preu:
3 "50 pessetes.
Ouo V A D I S , SANCHEZ?, de Francesc Trabal; 172 pàgines. Edicions de
"La Rambla". Preu: 5 pessetes.
UN ADOLESCENT K E T HOME, de Miquel Joscph i Mayol; 130 pàgines.
Preu: 2*50 pessetes.
IRMINA (novel·la anecdòtica), de Valentí Alavedra i Alsina, dos volums,
de 266 i 196 pàgines. Impremta Morral, de Terrassa. Preu: 3*50 pessetes
cada un.
LA L L U M I L'OMBRA, de Josep Selva: 254 pàgines. Volum 39 de la Biblioteca "A Tot Vent", de les Edicions "Proa", de Badalona. Preu: 3*50
pessetes.
L ' I N Ú T I L COMBAT, de S. Juan Arbó. Biblioteca "A Tot Vent", de les
Edicions "Proa". Preu: 3'5o pessetes.
L'ISOLAT, de Marc Benet; 172 pàgines. Edicions Líbera. Preu: 4 pessetes.
L ' H E R E U , de Prudenci Bertrana; 335 pàgines. Catalònia. Preu: 5 pessetes.
EVA, de Carles Soldevila; 330 pàgines. Catalònia. Preu: 5 pessetes.
PAU C A N Y E L L E S E X - D I F U N T . de Joaquim Ventalló. Editorial "Fluid",
de Terrassa.
UNA MENA D'AMOR, de C. A. Jordana; 219 pàgines. Tom 43 de la
Biblioteca "A tot vent". Edicions Proa. Badalona. Preu: 3*50 ptes.
BIOGRAFIA D E SOLER 1 ROVIROSA. de Feliu F.lias.
RES D E NOU A L ' O E S T . d'Enric Maria Remarque, traducció de Joan
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Alavedra; 190 pàgines: edició econòmica. Edicions Proa. Badalona. Preu:
1*50 pessetes.
E L SENYOR RECTOR U'OZERON. de Fraiicis Jammes. traducció de Josep F. Ràfols; 265 pàgines. Biblioteca "Horitzons". Editorial Balmes.
Preu: 4 pessetes.
A F R O U I T A , de Picrre Louys, traducció de I). Guansc i A. G. Salcsas;
226 pàgines. Catalònia. Preu: 5 pessetes.
A F R O D I T A , de Pierré LoTiys; traducció dels ja esmentats; 226 pàgines. Volum X V I de la Biblioteca "Univers". l'reu: 3 pessetes.
EUGÈNIA GRANDET, d'W. de Balsàc; traducció de / . Navarro Costabella; 252 pàgines. Volum núm. 32 de la Biblioteca "A Tot Vent".
Edicions Proa. Badalona. Preu: 3*50 pessetes.
L A SEXYORETA E L S A , A'A. Schiiitsler, traducció de Joan Alazrdra;
88 pàgines. Catalònia. Preu: 3 pessetes.
E L ROSARI, de Florence L. Barclay; 284 ]x'igines: versió catalana,
segona edició. Edicions Mentora. Preu: 5 pessetes.
D A P H N E ADEANE. de Mauriei Bariug. traducció de l'anglès de Carme
Montoriol Puig; 330 pàgines. Col·lecció "Els d'ara", de les Edicions
Proa, de Badalona. Preu: 9 pessetes.
P I C K W I C K , de Charles Diekens. traducció de Josep Carner; 1088 pàgines en tres volums. Núm. 34 de la Biblioteca "A Tot Vent", de les
Edicions Proa, Badalona. Preu: io'5o pessetes.
L A NIMFA CONSTANT, de Margaret Kennedy. traducció de Rafel Tcl·sis i Marea. Biblioteca "Oreig", de les Edicions Proa; 327 pàgines.
Preu: 6 ix'ssetes.
C L I M E S , d'Andrc Maurois, traducció dc Ramon Fabregat; 260 pàgines. Llibreria Nacional. Reus. Preu: 4'50 pessetes.
L A COSINA D E PARÍS, de P. Villetard, traducció de Jordi Català: 128
pàgines. Biblioteca Gentil. Preu: 1 pesseta.
ANIMES HONRADES, de Gracia Deledda. traducció de Maria Marinc:
197 pàgines. Biblioteca Literària de l'Editorial Catalana. Preu: 3'5o pessetes.
E L VOLGA DESEMBARCA AL MAR CASPI, de Boris Pilniak, traducció
del rus d'Andreu N i n ; 320 pàgines. Col·lecció "Els d'ara", de les Edicions Proa, Badalona. Preu: 9 pessetes.
E L L A , d'H. Rider Haggard, traducció de Millàs-Rourell (volum. I)
i Carles Riba (volum I I ) ; 265 i 182 pàgines. Biblioteca Literària. Editirial Catalana. Preu: 3'5o pessetes cada volum.
B E L L AMIC, de Puy de Maupassanl. traducció de Domènec Guansc:
369 pàgines, Núm. 40 de la Biblioteca "A Tot Vent", de les Edicions
Proa. de Badalona. Preu: 3^0 pessetes.
E L DARRER DIA D'UN CONDEMNAT, de Víctor Hugo. Dins la Biblioteca "Univers". 98 pàgines. Preu: 150 pessetes.
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NOVEL·LETES

: CONTES :

NARRACIONS

També ha baixat força aquest capítol, comparativament a l'any
193c. La davallada és d'un cinquanta per cent. Però la minva ha
estat sobretot per les traduccions. La producció autòctona s'ha mantingu aproximadament al mateix nivell.
D E MORT A V I D A (impressions d'un pobre viatger de tercera poc abans
de venir la República), de Kamoii Serra i Toneti; 124 pàgines- Preu;
3"50 pessetes.
NITS D E BARCELONA, de Josep M . Planes, amb pròleg de Josep M .
de Sagarra i colofó de Carles Soldez'ila. Dibuixos d'Oleguer Junyent;
190 pàgines. Catalònia. Preu: 12 pessetes.
LA CLÀXON I E L CAMÍ, de Carles Sindrett i Ponç, amb pròleg de
Josep M . de Sagarra; 169 pàgines. Edicions Proa. Preu: 5 pessetes.
E L R E T O R N i altres novel·les, à'Alfons Mascres; 212 pàgines. Bóblioteca Literària. Editorial Catalana. Preu: 3"50 pessetes.
L A PARADA, de Joaquim Ruyra. Segona edició; 221 pàgines. Catalònia. Preu: 3'50 pessetes.
T R E B A L L S E N PROSA, d'Ignasi Jglesias, volum V I I de l'edició d'obres
completes, amb pròlegs de Bonaventura Gassol i J. Pous i Pagès; 364
pàgines. Preu: 6 pessetes.
P I N Y A D E ROSA, de Joaquim Ruyra. Segona edició. 2 volums, de 182
i 238 pàgines. Catalònia. Preu: 3'5o pessetes cada volum.
IMPRESIONS D E PIUS A N F R E S MARTÍ; 98 pàgines. Preu: no consta.
E L S MUGICS i altres composicions, d'Antoni Txekhov, traducció de
Francés Payarols; 212 pàgines. Biblioteca "A Tot Vent".—Històries curtes". Edicions Proa, Badalona. Preu: 3"50 pessetes.
MEMÒRIES I C O N T A R E L L E S . Primera part. De Frederic Mistral, traducció de Guillem Colom. Volum I d'Obres de Mistral, d'"Els Clàssics
del món", editorial Barcino. Col·lecció A, volum V. Preu: 8 pessetes.
E L L L I B R E D E L T E , d'Okakura-Kakuso, traducció de Marçal Pineda;
volum X I X , de la Biblioteca "Univers"; 82 pàgines. Preu: i'$o pessetes.

VIATGES
Aquesta vegada, desglossem el capítol que l'any passat englobàvem en "Viatges : Excursionisme". Ens referim a "viatges" sols;
deixem per a una altra banda l'excursionisme més pròpiament dit.
Així i tot. Ja davallada ja no podia ésser més fulminant; hem arribat a la mínima expressió; una mica més, el capítol romania desert.
BOSTON-BARCELONA (un campament a l'Atlàntic), d'Enric Blanco; 159
pàgines i diverses làmines. Montesó, editor. Edicions de "La.Rambla de
Catalunya". Preu: 5 pessetes.
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: M E M Ò R I E S : EPISTOLARIS : ANÈCDOTA

També trobem una reculada—per bé que no molt acusada—en
aquest capítol. Així i tot, el seu interès encara es manté bé—com
dèiem l'any passat.
V I D A , OBRA I ANÈCDOTES D ' E N SANTIAGO R U S I N O L , de Jaume Passar ell 1 A. S. Escó; 150 pàgines i làmines. Antoni López. Preu: 4 ptes.
SANTPERE. L ' H O M E I L'ARTISTA. d'Antoni Vallescà, de "Figures de
Teatre"; 158 pàgines, i làmines. Preu: l'ag pessetes.
E P I S T O L A R I I I , de Joan Maragaü, amb pròleg de Carles RaJwla; volum I X d'obres de Joan Maragall; 205 pàgines. Preu: 6'50 pessetes.NOTES V I S C U D E S , d'Enric Clarassó; 92 pàgines. Catalònia. Preu: 2'5o
pessetes.
M E S T R E MATHEU, edició d'ofrena de la Colla: Ferran Agulló, Josep
Alemany i Borràs, Alexandre Bulart i Rialp, Joaquim Cabot i Rovira,
Víctor Català, Jaume Collell, J. Estadella Arnó, Alexandre Font, Enric
de Fuentes, Ramon Garriga, Prev., Joan M. Guasch, Joaquim Guitert,
Francesc M . Masferrer, Mossèn Antoni Navarro, Joan Oller i Rabassa,
Rafael Puget, Joan Ruiz i Porta, Joan Santamaría, Eduard Toda, Joan
Via, Lluís Via, Manuel Vilà, Amadeu Vives. Edició de bibliòfil no posada a la venda.
BIOGRAFIA D E SOLER I ROVIROSA, de Feliu Elias.
U N CATALÀ I L X U S T R E . D. JOSEP D E MARGARIT I D E B I U R E ; reedició
de la bibliografia, de Josep Pella i Forgas (de l'any 1875). Llibreria Verdaguer.

LITERATURA TEATRAL
En aquest capítol, hi ha una altra davallada molt pronunciada.
Mentre T'any passat assenyalàvem prop d'una vintena de llibres,
ja veieu els d'enguany.
E L S ENAMORATS, de Goldoni. Comèdia;
X A N D I , de / . Millàs-Raurell; tragèdia

2*50 ptes.

97 pàgines. Preu: 4 ptes.
gitana; 46 pàgines. Preu:

T E R R A BAIXA, d'Àngel Guimerà; edició de bibliòfil, de 250 exemplars,
amb il·lustracions de Maurici de Vassal. Joaquim Gil, editor. Impremta
Altés; 280 pàgines. Paper de fil. Preu: 200 pessetes.
E N JOAN D E L S M I R A C L E S . — L A RESCLOSA, d'Ignasi Iglesias, amb pòrtic de J. Estadella Arnó; volum cinquè d'edició d'Obres Completes; 272
pàgines. Editorial Mcntora. Preu: 5 pessetes.
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L E S GARSES (anib critiques).—L'HOME D E PALLA, úTgiuisi Iglesias;
volum sisè d'edició d'Obres Completes; 304 pàgines. Preu: 5 pessetes.
G U I L L E M T E L I . , de Schiller, traducció de Dolors Hoslalrich: núm. 65
de la Col·lecció Popular Barcino; 131 pàgines. Preu: 2 pessetes.
L E S T R A P E L L E R I E S D E S C A P I N . — E L CASAMENT PER F O R Ç A . — E L S I C Í L I A . — L ' A T A B A L A T , de Mol·lère, traducció d'Alfons Mascres, volum I I

de Molière, núm. 4 d'" Els Clàssics del món". Col·lecció A ; 231 pàgines.
Editorial Barcino. Preu: 8 pessetes. .
E L N A I X E M E N T D E JESÚS o E L S PASTORETS CATALANS (Borrego i Carquinyoli), de Lluis Millà; 96 pàgines. Preu: 3 pessetes.
L L I B R E S PER

A MAINADA I J O V E N E T S

En aquest capítol també trobem una minva. Potser podríem
considerar que és compensada, en part, per l'edició de llibres anomenats "escolars". Així i tot, no restaríem convençuts ni, menys,
satisfets.
L'EDAT D"OR, d'A. Sabater i Mir. Història veritable d'unes meravelloses vacances infantils; 183 pàgines, amb dibuixos. Edicions Mentora.
Preu: 4 pessetes.
L E C T U R A D'INFANTS I , de Maria de l'Assumpció Pascual, amb dibuixos de Josep Obiols. Segona edició. Protectora Ensenyança Catalana.—
Fundació ConceiJció Rabell i Cibils. Preu: 2'50 pessetes.
L ' O C E L L D E PLATA, de Pere-Aleix; 16 pàgines. Preu: l'jjò ptes. Catalònia.
L E C T U R E S D'INFANTS (Llibre segon), de Maria de l'A. Pasqual: 295
pàgines amb dibuixos de Lola Anglada. Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera. Preu: 3 ptes.
E L S ESTUDIANTS D E C E R V E R A , rondalla recollida per l'aleri Serra
Holdú. Editorial Poliglota; 80 pàgines, amb il·lustracions. Preu: 1 pta.
U N X I C O T D E SORT, úlcm. idem.
E L B R U I X O T , idem, idem.
E L CAPITÀ D E L S C O N I L L S , ídem. idem.
FRANCESCA BISBAL, ídem. ídem.
LA B R U I X A D E LA COVA GRAN, ídem. ídem.
LA CONQUESTA D E MALLORCA, de l'obra "Gestes dels catalans". Amb
dibuixos de Junceda. 16 pàgines. Preu: 5 pessetes.
CLÀSSICS CATALANS
Un altre capítol, encara, en què hem d'assenyalar una reculada
també forta, lamentable no sols pel fet de la minva, ans i tot pel gènere de què es tracta.
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L A F I DF,L COMTE D ' U R G E L L , d'autor desconegut, segle xvi, a cura
de Xavier dc Salas Bosch, amb notes: correccions i pròleg de Jaume Ramon Vila; 163 pàgines. Núm. 33 de la Col·lecció A, d'"Els Nostres Clàssics". Preu: 5 pessetes.
DIÀLEGS de Sant Grcyori. volum I ; traducció catalana dels segles
X I I I - X I V . segons manuscrit de 1340. de Bernart d'OUers; a cura de
Mossèn Jaume Bofarull; 272 pàgines. Nums. 31-32 de la Col·lecció A
d"'Els Nostres Clàssics". Editorial Barcino. Preu: f - f i pessetes.
L L I B R E D E M E R A V E L L E S , de Ramon Llull. Volum 34 d'" Els Nostres
Clàssics". Editorial Barcino. Preu: 5 pessetes.
CONSOLAT D E MAR, 11. Volum núm. 37 d"'EIs Nostres Clàssics".
Editorial Barcino. Preu: 5 («ssetes.
C U R I A L E GÜELFA, I I . Volums núms. 35-36 d'"Els Nostres Clàssics".
Editirial Barcino. Preu: 7*50 pessetes.

CLÀSSICS GRECS I L L A T I N S
Gràcies a la meritíssima Fundació Bernat Metge, el capítol dels
clàssics grecs i llatins incorporats a la nostra llengua manté la seva
importància. (Recordeu que de cada un d'aquests llibres que registrem, es fan dues altres edicions, a base l'una del text originari sol,
i l'altra a base de la traducció sola).
L E S NITS ATIQUES, d'Aulus Gelli, volum I , traducció del llatí del doctor Cebrià Montserrat; XXII.—258 (text llatí i català). Fundació Bernat Metge. Preu: 7'50 essetes.
V I D E S PARAL·LELES, de Plutarc. Tom X I . traducció del grec de
Carles Riba; text grec i llatí; 298 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu:
7'50 pessetes.
E P I S T O L A R I , de Sant Cebrià, volum I I ; traducció del llatí de Mossèn
Tomàs Bellpuig; 356 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu: 7'50 ptes.
D E L'ORADOR, de M . T. Ciceró. Volum I I , traducció del llatí de
Mossèn Salvador Galmés; 210 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu:
7'5o pessetes.
L E S METAMORFOSIS, d'Aquileu. Volum I I : traducció del llatí de Marçal Olivar; 328 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu: 7'50 pessetes.
L L E T R E S A L U C I L I , de Sèneca, volum I V , traducció de Carles Canló;
280 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu: 7*58 ptes.
DISCURSOS, d'Iseu, volum I I , traducció de Josef> l'crgcs; 190 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu: 7'5o ptes.
DIÀLEGS, de Plató, vol. I , traducció de J. Crcxells; 2." edició a cura
de Carles Riba; 280 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu: 7'5o ptes.
OBRES SOCRÀTIQUES MENORS, de Xenofonl, traducció de Carles Riba;
2.0 edició; 304 pàgines. Fundació Bernat Metge. Preu: 7'5o ptes.
O B R E S , ú'Ausoni, volum I , traducció de Carles Riba i Mossèn Antoni Navarro; 2." edició; 244 i>àgines. Fundació Bernat Metge. Preu:
7'50 ptes.
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ASSAIGS : C R I T I C A
Una altra depressió de la corba, amb un cinquanta per cent de
diferència en esguard de la producció de l'any passat.
DEL CAP I D E L COR (idees i pensaments d'un gran escèptic), de Joaquim M . Bartrina; 195 pàgines. Antoni López. Preu: 5 pessetes.
B R E V I A R I CRÍTIC, de M . de Montoliu, volum I I I , 1927-1928, amb
un suplement, selecció de notes crítiques ò'Octai'i Sdtor (any 1927).
Publicacions de l'Oficina Romànica. Biblioteca Balmes; 326 pàgines.
Preu: 6 pessetes.
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA D E L PENSAMENT FILOSÒFIC A CATALUNYA I C I N C ASSAIGS SOBRE L ' A C T I T U D FILOSÒFICA, de Towàs Carreres

Artau; 268 pàgines. Catalònia. Preu: 5 pessetes.
R E F L E X I O N S I SENTIMENTS (sèries I i I I ) , de / . Farran i Mayoral:
311 pàgines. Núm. 94 de les Publicacions de "La Revista". Preu: 5
pessetes.
DIÀLEGS SOBRE L ' A R Q U I T E C T U R A , de N . M . Rubió; 132 pàgines. Preu:
3'5o ptes.

GRAMÀTICA : LLENGUATGE
És molt satisfactori de constatar que per a aquest capítol pugui afirmar-se que no hi ha crisi. I això, avui per avui, ens pot compensar de l'amargor que experimentem pel dèficit d'altres rams.
Mentre no falli l'estudi i l'amor a aquesta branca—i és de suposar
que no fallaran, ans al contrari, salvat l'imprevist—el plet reeixirà.
DICCIONARI

Tom I .
34

REGLES

CATALÀ-VALENCIA-BALEAR,

de Mossèn Antoni Alcover.

P E R A E S C R I U R E CORRECTAMENT L A L L E N G U A

CATALANA,

de R. Folch i Capdevila; 60 pàgines: I'^O pessetes.
LA LLENGUA CATALANA, A'Ivon L'Escop; 190 pàgines. Poliglota. Preu:
3'50 pessetes.
GRAMÀTICA HISTÒRICA D E L CATALÀ A N T I C , A'A. Griera; publicada
a despeses de la Institució Patxot; 156 pàgines. Preu: 8 pessetes.
Llibreria Sintes. Preu: 5 pessetes.
LLIÇONS D E GRAMÀTICA CATALANA, d'Emili Vallès; 161 pàgines.
VOCABULARI ANGLES-CATALA D E L CURS D E CONVERSA L I N G U A P H O N E
ANGLES I 30 LLIÇONS D E GRAMÀTICA ANGLESA, AMB L L I S T A D E L S V E B S
I R R E G U L A R S , de Delfi Daivum; 45 i 47 pàgines. No consta preu.
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GRAMÀTICA CATALANA, Curs Mitjà, de Pompeu Fabra; tercera edició;
100 pàgines. Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu: 2
pessetes.
ORTOGRAFIA

MALLORQUINA,

SEGONS L E S NORMES

DE L'INSTITUT,

de

Francesc de B. Moll.
Tot darrerament, ha començat a sortir, en fascicles, el Dicciamri
General de la Líengua Catalana, de Pompeu Fabra. Ens hem de fer un
deure de tenir-lo.
CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR I D E SOCIETAT, de C. A. Jordana. Números 71 de la Col·lecció Popular Barcino. Preu: 2 pessetes.
FORMULARI D E DOCUMENTS E N CATALÀ, de C. A. Jordana. Núm. 97
de la Col·lecció Popular Barcino. Editorial Barcino. Preu: 2 pessetes.
PEDAGOGIA : ENSENYAMENT
L'any passat dèiem: "Enguany, introduïm aquest capítol nou,
que desitjaríem poder mantenir, de més en més, en altres anyades".
Per ara, aquest desig és complert. I si les coses no es desfoquen,
tindrem bona collita per temps. Les editorials han fet bona tasca i
per la seva banda l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana,
no mereix més que elogis per les seves produccions estimabilíssimes,
que ha de fer en tiratges llargs, per a satisfer la demanadissa que
de tot arreu en té.
BON COMPANY. Primer llibre. (Lectura, escriptura, dibuixos, desenrotllament de l'atenció, de l'observació i primeres nocions de càlcul),
de Joaquim Pla Cargol. Biblioteca Pedagògica Catalana. Dalmau Carles, Pla, S. A., Girona.
L L I B R E D E L S INFANTS, de Josep Dalmau Carles, amb dibuixos. Mètode complet de lectura catalana. Dos volums. Llibre primer i Llibre segon. Editorial Dalmau, Carles, Pla, S. A., de Girona.
L A TERRA CATALANA, de Joaquim Pla Cargol, llibre de lectura escolar, amb il·lustracions; 183 pàgines; de la mateixa editorial.
LLIÇONS D E COSES. Llibre tercer del mètode complet de lectura, de
Josep Dalmau Carles i Joaquim Pla Cargol; 145 pàgines de lectura. Segona edició. Dalmau Carles. Pla, S. A., Girona.
ENCICLOPÈDIA CÍCLICO-PF.DAGOGICA, de Josep Dalmau Carles Graus
elemental i mig; 335 pàgines. Girona. Dalmau Carles, Pia, S. A.
TRIA, de / . Maragall; 131 pàgines. Girona. Dalmau Carles, Pla, S. A.
LLIÇONS D E LLENGUATGE. Primer Grau; primera part. Edició de
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Amb dibuixos de Josep Obiols; 98 pàgines. Preu: 1*75 pessetes.
E L MEU PRIMER L L I B R E ^ Primera Part. Novíssim mètode de lectura;
de Lluís Alabart Ballesteros; amb il·lustracions de Lluís Mallafrc; 48
pàgines. Preu: I'-'S pessetes.
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E L MEU P R I M E R L L I B R E . Segona part. Característiques com l'anterior.
L'un i l'altre són edició de la Llibreria Bastinos, de Josep Bosch.
E L S NOIS D E CARA AL P O B L E , d'£. Serra Roure, amb dibuixos de Grau
Sala; 52 pàgines. Preu: 2 pessetes.
LLIÇONS D'ARITMÈTICA. Grau I , de Concepció VcméeUàt i Maria
Esteve-Llach; 92 pàgines. Edició de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu: 1*75 pessetes.
LLIÇONS D'ARITMÈTICA, Grau I I . de Concepció ï'atidellós i Maria
Esteve-Llach; 92 pàgines. Edició de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu: i'75 pessetes.
L L I B R E T - L L A P I S , de F. Martí Alpera; 100 pàgines. Seix & Barral,
germans. Preu: 2'25 pessetes.
APUNTS D E GEOGRAFIA D E CATALUNYA, de Lluís Mallafré. Editorial
Roma. Preu: i'40 pessetes.
PROSA I V E R S , de Manuel MarianeHo; lestures morals i cíviques per a
nois i noies; 235 pàgines, amb il·lustracions de 5". Llobet. Setena edició.
Llibreria Camí. Preu: 2 ptes.
S I L : L A B A R I CAMÍ. PRIMERA PART, de Josep Casanovas Clota; 47 pàgines, amb il·lustracions en negre i en color. Llibreria Camí. Preu: pessetes l'so.
C A R T I L L A D E C I V I S M E I DRET. de Ramon Torroja Valls. Dibuixos
de Mallol. Llibreria Montserrat.
S I L . L A B A R I CAMÍ. SEGONA PART, de Josep Casanovas Clota, amb íllustracions en negre i en color. Llibreria Camí. Preu: 1*50 ptes.
E L MEU L L I B R E , contes de C. Schinit. adaptats al català per Mossèn
Josep Forn. Il·lustracions de Cercelló. Segon llibre de lectura. Llibreria
Montserrat.
PER LA LLENGMA I P E R L'ESCOLA, d'Alexandre Galí; 117 pàgines.
Tom 95 de Publicacions de "La Revista". Preu: 4 ptes.

GEOGRAFIA
En allò que anomenaríem geografia estricta, el nivell de la producció no puja gaire. Ara, en general, si prenem tot allò que es refereix a la nostra terra sota aspectes diferents, però amb un cert lligam comú (com podem veure en excursionisme, monografies de poblacions, e t c ) , ja podem dir Déu-n'hi-doret, del que es fa i es publica per al coneixement i l'amor de la terra i del que hom en llegeix.
E L POBLAMENT PREHISTÒRIC D E CATALUNYA, de / . de C. Serra-Ràfols. dins la "Geografia General de Catalunya, València i Balears; direcció Pau Vila"; núm. 15 de l'Enciclopèdia Catalunya: 176 pàgines
i làmines. Editorial Barcino. Preu: 8'50 pessetes.
E L PROBLEMA COMARCAL D E CATALUNYA, de Francesc Canadell,
Jaume Bofill i Maies, A. Rovira i V'mjili, Ferran Valls i Vaberner,
F. Maspons i Anglasell, Carles Pi i Sunyer, Pau Vila; 139 pàgines amb
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una carta geogràfica de divisió comarcal, l'ublicació de la "Casa del
Vallès", de Barcelona. Preu: 6 pessetes.
GEOGRAFIA E L E M E N T A L D E CATALUNYA, de Pere Blasi, segona edició.
Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. 83 pàgines, amb gravats i mapes i làmines. Preu: 3 pessetes.
RESUM D E GEOGRAFIA D E CATALUNYA, de Pou Vila. volum V . "La
Depressió Central". Núm. 69 de la Col·lecció Popular Barcino. Editorial
Harcino. Preu: 1*50 pessetes.
DICCIONARI NOMENCLÀTOR D E POBLES I POBLATS D E CATALUNYA, del

Centre Excursionista de Catalunya; 664 pàgines. Preu: no consta.
EXCURSIONISME
L E S MARQUES DE PONENT. Primera sèrie: entre el Cinca i la Noguera Ribargoçana; de Pau Vila; 31 pàgines. Publicacions del Centre Excursionista Rafael Casanova. Preu: 2 pessetes.
D E PANISSARS A L C E F I S ; notes d'una excursió a la Grècia Catalana,
de J. Vives Miret; 48 pàgines i làmines. Publicacions del Centre Excursionista Rafel Casanova. Preu: 2'50 pessetes.
LA V A L L D'ARAN (Suïssa Catalana). Guia del Turista, de Josep BcrIrans Solsona: 131 pàgines i làmines. Preu: 6 pessetes,
l'reu: 2 pessetes.
D E L NOSTRE EXCURSIONISME, de F. Pujol i Algucró; 60 "pàgines.
S E U D ' U R G E L L I ANDORRA, àlbum descriptiu, històric i artístic; guia
del turisme i de l'excursionisme. Editorial Cervantes. Text català, castellà i francès; 98 |)àgines, amb gravats i làmines. Preu: 12 pessetes.
POBLET I SANTES CREUS. Itinerari automobilístic; 20 pàgines amb illustracions, per "Passa-volant". Preu: 1 pesseta.
TARRAGONA (Camp de Tarragona, Muntanyes de Prades, Conca de
Barbarà, Priorat. Riberes de l'Ebre, Terra Alta, Comarca de Tortosa,
Segarra). Volum I V A'Album meravella; 328 pàgines amb il·lustracions
i làmines. Preu: 12 pessetes.
EXCURSIONS P E L P I R I N E U FRANCO-ARAGONES, de Josep M . Royo; 50
pàgines, i diversos gravats i gràfics. Gub Excursionista de Gràcia. Preu:
3 pessetes.

MONOGRAFIES I NOTES D E POBLACIONS, L L O C S ,
SANTUARIS, E T C .
MONESTIR

D E MONTSERRAT.—FESTES

JUBILARS

1031-1881-1931..—

1, Fonament històric; 64 grafies. Preu: o'75 pessetes.
Altres petits fascicles, també, contenint el programa de festes de
1 Any Jubilar, guia de museus i convocatòria del concurs "Montserrat vist
pels artistes catalans".

LLVIS BERTRAN I P U O A S

•34

L E S CASES PAIRALS D E TERRASSA, de Ballasar Ragon (R. de la Galera) ; 47 pagines, amb il·lustracions. Preu: no consta.
GUIA D E MONTBLANCH, à'Antoni Palau i Dulcct (volum I de "Conca de Bàrbara"); 202 pàgines, amb nombroses il·lustracions i un plànol
de la Vila. Preu: 5 pessetes.
SANTA MARIA D E L MONT, de Pere Vayreda i Olives. Notícia històrica; 77 pàgines. Preu: 2 pessetes.
LA V I L A D E P E R E L A D A I E L C A S T E L L D E L S KOCABERTÍ, de Pere Kahola; 33 pàgines i làmines. Preu: 3'5o pessetes.
NOTES HISTÒRIQUES D E L A PARRÒQUIA D E L A COSTA D E MONTSFAV,

de F. Marti Albancll; 22 pàgines. Preu: Í'SO ptes.
GUIA D E POBLET ( I I de Conca de Barbarà), à'Antoni Palau i Dulcet; 303 pàgines, amb nombrosos gravats. Preu: no consta.
E L DR. SARDA I SALVANY I L A FUNDACIÓ D E L A C A S A - A S I L D E L E S
GERMANETES D E L S A V I S DESEMPARATS D E S A B A D E L L , del P. Lltús Be-

renguer, clarctià; 37 pàgines. Biblioteca Sabadcllenca. Preu: 1 pta.
HISTORJA I E S T U D I S HISTÒRICS
ESTUDIS

NAPOLEÒNICS,

de Frederic Camp. F-dicions de "La Revis-

ta" (Any 1930).
F U L L E S HISTÒRIQUES D E SANT A N D R E U D E P A L O M A R . — E L MUNICIPI.

—Volum V, de J. Clapés i Corbera, prev.; 121 jKigines i làmines. Catalònia. Preu: 3*50 pessetes.
HISTÒRIA NACIONAL D E CATALUNYA, d'A. Rovira i l'irgili. Catalònia.
Volum V. 635 pàgines. Preu: 40 pessetes.
F U L L E S HISTÒRIQUES D E SANT A N D R E U D E P A L O M A R . — L A V I D A SO-

C I A L . — V I ; de / . Clapés i Cirbera. Prev.; 129 pàgines i làmines. Catalònia. Preu: 3,50 pessetes.
L E S LLIÇONS D E LA H I S T Ò R I A . — C A T A L U N Y A E N 1640, de Ferran de Sagarra; 70 pàgines. Preu: 2'50 pessetes.
HISTÒRIA D E MONTSERRAT, de Dom Anselm M . Albarcda; 410 pàgines i làmines. Monestir de Montserrat. Preu: 10 pessetes.
F U L L E S HISTÒRIQUES D E SANT A N D R E U D E P A L O M A R . — L A VIDA SOCIAL I B I O G R A F I E S . V I I I , de / . Clapés i Corbera, Prev.; m pàgines i

làmines. Catalònia. Preu: 3'50 pessetes.

E L S L L I N A T G E S CATALANS A SICÍLIA, de Josep Gramunt Subichi:
225 pàgines de text. amb reproduccions heràldiques. Tarragona. Preu
(en edició de f i l ) : 30 pessetes.
ASSAIG D'HISTÒRIA D E L E S I D E E S FÍSIQUES I MATEMÀTIQUES A LA CATALUNYA M E D I E V A L , de / . Millàs l'allicrosa; volem [, XX-350 pàgines i

vint làmines. De la Sèrie Monogràfica d'" Estudis Universitaris Catalans", publicat a despeses de la Institució Patxot. Preu: 25 pessetes.
R A F A E L CASANOVA, de / . M . Casassas; 64 pàgínès, N'úmero 68 de la
Col·lecció Popular Barcino. lülitorial Harcino. Preu: 1 pta.
L'EMPORDA A LA G U E R R A CARI.INA. d'Aiitini Papcll: 386 pàgines.
Preu: 5 pessetes.
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ART
L'aportació d'enguany és força més considerable que no la del
1930: és el doble, quantitativament i és molt excel·lent en qualitat.
LA GEOGRAFIA I E L S ORÍGENS DEL PRIMER ART ROMÀNIC, de J. Pimg i
Cadafach; 602 pàgines, amb gravats i mapes. Vol. I I I de "Memòries" de l'Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Publicat a despeses de la Institució Patxot. Preu: 100 pessetes.
LES

PINTURES MURALS ROMÀNIQUES D E SANTA

MARIA D E T A H U L L ,

de Joaquim Folch i Torres, d'"El Tresor Artístic de Catalunya"; 16 pàgines i 33 làmines. Preu: j ' - f i pessetes.
LA CAPELLA D E SANT JORDI A L PALAU D E L A G E N E R A L I T A T , de Joaquim Folch i forres, A"'¥.\ Tresor Artístic de Catalunya"; 16 pàgines
i 33 làmines. Preu: 7'50 pessetes.
L ' A R T D E LA CARICATURA, de Feliu Elias; núm. 66 de la Col·lecció Popular Barcino, de l'Editorial Barcino; 84 pàgines. Preu: i'50 pessetes.
L ' A C T U A L I T A T ARTÍSTICA, de Josep M . Junoy; 99 pàgines i 71 làmines. Catalònia. Preu: 12 pessetes.
LA CERÀMICA D E PATERNA, col·lecció de làmines amb pròleg de ./oaquim Folch i Torres; de la col·lecció " E l Tresor Artístic de Catalunya".
Preu : 7'50 pessetes.
L ' A R C D E BARA, gràfics i mides; de K. Raventós í iV. M . Rubió.
Fullet amb gravats. Catalònia. Preu: 8 pessetes.
ARQUEOLOGIA SAGRADA CATALANA, de Mossèn Josep Gudiol i Cuiíill;
35° fàgs, amb 372 il·lustracions. Volum I . Segona edició. Preu: 25 ptes.
RAMON CASES, PINTOR, de Josep M . Jordà, amb 44 il·lustracions en
negre i color. Catalònia. Preu: 20 pessetes.
C E N T C E L L E S , de Lluís Domènech i Montaner; 69 pàgines i 14 làmines. Preu: 90 ptes.
TARRAGONA, de Pau Font dc Rubinat. Volum I V de Catalunya Artística. Monografia Artística. Text català-castellà-francès-angiès; 28 pàgines i 64 il·lustracions. Preu: 2'50 ptes.
L A PINTURA CATALANA CONTEMPORÀNIA; 16 pàgines de text i 50 làmines tricomies, reproduccions de Ramon Martí Alzina. Francesc Gimeno, Santiago Rusiíiol, Ramon Casas, Joan Llimona, Ricard Canals,
Xaxier Nogués, Enric Galwey, Eliseu Meifren. Joaquim Mir, Hermen
Anglada, Olegucr Junyent, Martí Garcés, A. Cardunets, E. Santasusagna, J. Bta. Porcar, Joan Vila Puig, M . Pidelaserra, A. de Cabanyes,
Joan Colom, Feliu Elías. lu Pascual. J. M . Marquès-Puig. J. Mallol,
Alfred Figueres, Joaquim Mumbrú, D. Carles. P. Creixams, Jaume Mercader, Marià Espinal. A. Vila Arrufat. F. Callicó, Fr. Labarta, Fr. Vayreda, E. C. Ricart, Fr. Domingo. F. Camps Ribera, R. Benet, Joaquim
Sunyer, Pere Pruna. R. de Campmany, Lluís Mercadé, R. Duran i
Camps. Manuel Hubert. Josep de Togores, Alfred Sisquella, Emili
Bosch-Roger, Josep Mompou, Joan Sunyer Vidal. Salvador Dalí. Llibreria Catalònia. Preu: no consta.
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TEMES POLÍTICS, ECONÒMICS,

SOCIALS

Aquest capítol, que l'any passat prengué una embranzida tan
forta, enguany ha estat també molt vigorós. Quantitativament són,
si fa no fa, com l'any 1930.
LA POLÍTICA A L E S COMARQUES CATALANES. d'Antoni Fuster Valldeperes; 120 pàgines. Catalònia. Preu: 2'50 pessetes.
LA SOLUCIÓ CAMBÓ, interviu política, de Francesc Pujols; 198 pàgines. Catalònia. Preu: 4 pessetes.
E L SISTEMA D E FRANCESC PUJOLS. —

MANUAL D ' H I P A R X I O L O G I A ,

de

Josep Pla; 190 pàgines. Catalònia. Preu: 5 pessetes.
POLÍTICA 1930. de Cecili Gasòliba, amb pròleg de Carles Rahola:
192 pàgines. Antoni López, editor. Preu: 3*50 pessetes. PEL RESSORGIMENT POLÍTIC D E MALLORCA, de Guillem Fortesa:
360 pàgines. Preu: 4*50 jwssetes.
L E S FORMES D E GOVERN. d'Artur Perucho. núm. 64 de la Col·lecció
Popular Barcino. de l'Editorial Barcino; 58 pàgines. Preu: 1 pesseta.
U N V I A T G E D E CARA ALS JOVES, d'Albert Bonet. Prev.; 133 pàgines
i vuit de làmines. Publicacions del Secretariat de Joventut. Preu: 2'5o ptes.
Q U E ÉS E L SOCIALISME, de J. Recasens i Mercadé, amb pròleg de Aí.
Serra i Morct; 200 pàgines. Llibreria Nacional i Estrangera. Reus. Preu:
3 pessetes.
LA LLIÇÓ D E L A DICTADURA, de Lluis Nicolau d'Ohver; 244 pàgines. Preu: 4 ptes.
QUE H A PASSAT, de /„. Trolski, traducció d'Andreu Nin. Biblioteca
"El Camí" (estudis polítics, econòmics, socials) de les Edicions "Proa";
61 pàgines. Preu: 1 pesseta.
LA REPÚBLICA CATALANA, d'Alfons Mascras; 62 pàgines. Catalònia.
Preu: 1 pesseta.
ALS JOVES (paraules d'un socialista als estudiants de Catalunya), de
Rafael Campalans: proemi de Gabriel Alonuir. Edicions de la Unió Socialista de Catalunya; 43 pàgines. Preu: l'stS pessetes.
E L PACTE D E SANT SEBASTIÀ, de M . Carrasco Fonniíjucra; de les Edicions l'Arc de Barà. Preu: 2 pessetes.
REPÚBLICA, de Manuel Sayrach 1 CONSTITUCIÓ, que presenta a En
Francesc Macià, en abril de 1922; 98 pàgines. Preu: 1 pesseta.
CATALUNYA 1 L A REPÚBLICA, d'.-í. Roirira i Virgili; 272 pàgines. Catalònia. Preu: 3 pessetes.
CATALUNYA 1 LA REVOLUCIÓ, de Jaume Aiguader i Miró. Col·lecció
"La Sageta". Publicacions "Arnau de Vilanova". 160 pàgines. Preu: 4
pessetes.
FRANCESC MACIÀ, de J. Carncr-Ribalta; 104 pàgines. Vol. V I I dels
Estudis socials i polítics de les Edicions I"'Arc de"Barà". Preu: 2 pessetes.
FRANCESC MACIÀ, d'Alfons Maseras. de la col·lecció "La Nostra Gent"
de "Quaderns Blaus"; 62 pàgines. Catalònia. Preu: l'so pessetes.
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de

Diego Ruiz; 120 pàgines. Col·lecció Balagué (sèrie històrica). Preu:
3*50 pessetes.
E L S PROBLEMES AUTONOMISTES I L'ESGLÉSIA CATÒLICA, de Josep Tarré, Prev.; 32 pàgines. No diu el preu.
E L E M E N T S PER A L ' E S T U D I D E L ' E S T A T U T D E CATALUNYA, aplegats per
"Unió Catalana". Editorial Poliglota. 180 pàgines. Preu: 4 pessetes
F R E N E M . . . ORIENTEM-NOS I FEM V I A ! . . . , de Salvi M . Jover. Vilanova i
Geltrú.
Dos ESTATUTS D E L GOVERW D E MALLORCA, 1398-1440, A'Antoni Fons;
120 pàgines. Ciutat de Mallorca. Preu: 5 pessetes.
D E LA DICTADURA A LA REPÚBLICA, de Joan Estclrich. 221 pàgines.
( atalònia. Preu: 5 pessetes.

MISCEL·LÀNIA (d'erudició i investigació)
LA DANSA A CATALUNYA, volum I , d'Aureli Capmany; 158 pàgines i
làmines. Volum núm. 16 de l'Enciclopèdia Catalunya. Editorial Harcino.
Preu: 8 pessetes.
EXPANSIÓ C U L T U R A L A L MIGDIA G A L X I C , memòria: desembre de
MCMXXX (de Josep Carbonell): 34 pàgines. Preu: no consta.
MISCEL·LÀNIA PATXOT, de diferents autors, en idiomes diversos. Estudis de Dret Públic; 462 pàgines. Verdaguer. Preu: 50 pessetes, edició
corrent; 85 pessetes, en paper de fil.
NOBILIARI TARGARÍ, de Lluís Sarret i Fons, Prev.; 71 pàgines, amb
heràldica en colors. "Arts Gràfiques", de Francesc Camps Calmet; Tàrrega. Preu: 4 ptes. (25 exemplars en paper de fil, a 10 ptes).
L L I B R E D'ENSENYAMENTS D E L E C T A B L E S , de Josep Ben Meir I B N Sàhara; per Ignasi Gonzàlez Llubera; 215 pàgines. Volum I I de la Biblioteca Hebraico-Catalana. Editorial Alpha.
L L I B R E D E GEOMETRIA, ú'Abraam Bar Hiia. per / . Afillàs í'allicrosa; 155 pàgines. Volum I I I de la Biblioteca Hebraico Catalana. Editorial Alpha.
ANALECTA SACRA ÏARRACONENSIA. volum V I I . any 1931, de la Biblioteca Balmes; 496 pàgines.
CONSUETUTS de la ciutat de Barcelona sobre les servituts de les casas
e honors vulgarment ditas den Sanctacilia. Del Llibre quart de las pragmàticas i altres drets de Calhalunya; amb notes recopilades per l'arquitecte Pere J. Basscgoda.
L L I B R E D E L E S SOLEMNITATS D E BARCELONA. Edició completa del manuscrit de ['Arxiu Històric de la Ciutat, per A. Duran Sanpere i Josep
Sanabre, volum I (1424-1546). 452 pàgines. Edició de la Institució Patxot. Preu: 35 pessetes (datat a 1930).
COSTUMS POPULARS D E BARCELONA, de Joan Amades. Centre Excursionista de Catalunya. 257 pàgines. Amb nombrosos gravats. Preu: 12 ptes.
T R E T Z E ROMANÇOS ESPANYOLS estampats a Burgos, 1516-1517, ex's-
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tents al British Museum, publicats per Henry Thomas. Presentació de
Ramon Miquel i Planas; 36 pàgines. Preu: no consta.
PREMSA D E CATALUNYA, de Lluís Bertran i Pijoan. Relació de la
premsa apareguda .1 Catalunya d'ençà dels seus inicis fins a l'any 1930,
amb diverses notes d'estadística i d'estudi, i nombrosos facsímils, Ajuntament de Barcelona. Preu: 25 pessetes.

MISCEL·LÀNIA (diversa)
UNA CULTURA D E L CINEMA (introducció a una estètica del film), de
Guillem Diaz Plaja, amb pròleg de Sebastià Gúsch; 120 pàgines. Volum 84 de Publicacions de "La Revista". Preu: 4 pessetes.
CARNET D'UN ESQUIADOR (1915-1930) de Josep M. Guilera; 246 pàgines i làmines. Preu: 7 pessetes.
F O R M U L A R I D E DOCUMENTS E N CATALÀ, de C. A. Jordana, núm. 67
de la Col·lecció Popular Barcino. Editorial Barcino; 117 pàgines. Preu:
2 pessetes.
NOCIONS D'URBANITAT I CORTESIA, d'Einilià Furnó Monsech; 76 pàgines. Segona edició. Preu: 2'50 pessetes (datat a 1930).
APOLOGIA D E BARCELONA, de Pere Coromines; 39 pàgines. Sense indicació de preu. Primera conferència del Cicle organitzat pel Circol Artístic amb motiu del Concurs "Barcelona vista pels seus artistes".
QUAN E L COR I E L C E R V E L L P A R L E N , A'Antoni Muset i Ferrer (notes,
pensaments, suggestions); 164 pàgines. Preu: 3 pessetes.
EL
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de Miquel Carreras Cortajussà. Edició de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament sabadellenc.
COM CAL A U X I L I A R UN F E R I T , I I , de P. Gabarró. CoHecdó Popular
Barcino. Editorial Barcino. Preu: l'so pessetes.
L E S BÈSTIES D E L PARC, de B. Montsià. Número 72 de la Col·lecció
Popular Barcino. Editorial Barcino. Preu: 1 pesseta.
MENT I A N T E C E D E N T S ,

ALMANAC D E L E S L L E T R E S

1932.

L ' A B E L L A D'OR. BARCELONA
CALENDARI

D'EN PATUFET,

D E MALLORCA.

1932. Editorial Altés.
DE

1932.

Deu anys d'actuació.
1931: text, 60 pàgines, i diverses làmines.
COSTUMS DF. CVTALUNVA, àlbum etnogràfico-artistic Conté vint escenes de costums. Dibuixos de Josep Ribot. Text de Josep M . Batista i
Roca, Mossèn Francesc Baldalló, Aureli Capmany, Miquel Capdevila,
Melcior Font. Prudcnci Herlrana, Viclor Oliva. Edició dels Oliva de
Vilanova.
L'ASSOCIACIÓ

D E P E S S E B R I S T E S D E BARCELONA.
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Heus ací la nostra tasca. Lamentem per endavant les omissions
que pugui haver-hi i agrairem de tot cor les esmenes—si cal fern'hi—i les notícies d'altres llibres que, publicats l'any 1931 (o en
anys anteriors), hom trobi a mancar en aquesta relació.
LLUÍS

B E R T R A N I PIJOAN

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

I A V I D A POLÍTICA D E FRANÇA
La desaparició, molt probablement definitiva, de M . Rriand de l'escena política representa no pas un esdeveniment les conseqüències del
qual caldrà calcular, sinó un resultat sensacional, i bon xic imprevist
per molts, de molts anys de política personal, anava a dir d'un llarg regnat. Examinar-lo suposaria la pretensió de fer la història de les conceix-ions internacionals entre 1920 i 1930. La Història recordarà sens
dubte la sinceritat cega de M. Briand, exemple sense precedent del representant d'un poble victoriós que pretén aprofitar la seva victòria contra els enemics interiors de la glòria nacional- Vist d'una manera objectiva, no es pot negar que el briandisme consisteix a voler convèncer el
]X)ble francès que li interessava d'abandonar els avantatges que li atorgava el Tractat de Versalles. Ara bé, els efectes d'aquesta política innegablement pacifista han estat justament el contrari del que ella es
proposava: l'aïllament de Franqa.
Quan entre il·lusions i prometences, la opinió pública francesa era
entretinguda contra tota veritat amb el miratge que els qui havien declarat la guerra en iwgarien els desastres, ha calgut tot de sobte no ocultar més a un poble sincerament pacifista, però què, tanmateix, no ha perdut el sentiment del seu honor, que la resta de guany de què voluntàriament s'havia privat no li serviria de res i que els alemanys no li pagarien. H i havia un trajecte massa llarg entre la terra promesa anunciada pel pare de Locarno i la brusca realitat prussiana, perquè continués guardant el poder i usant-lo un simple Ministre que durant deu
anys havia obrat amb l'autocratisme d'un monarca absolut. És la declaració oficial feta ]ier Alemanya que no pagaria el que ha fet caure
M. Briand.
En esguard dels antics aliats de França, la política briandista no
havia pas reeixit més. Itàlia no nodreix sentiments massa amicals per
a la França. Respecte a Anglaterra, un gest magnífic de França no
sembla pas haver garantit el manteniment de relacions fraternals ja compromeses. La Banca de França, per ajudar el Govern anglès, compra
lliures. En compte d'imitar l'Amèrica, i àdhuc Morgan, que quan el
franc anava malament, féu un avenç a França, però el féu en dòlars
('40 milions), el Banc de França ha comès la imprudència de comprar per
valor de 8 milers de milions de francs en lliures. Com la lliura, malgrat tot, ha baixat una quarta part del seu valor, la Banca de França
es troba que no ha deixat a Anglaterra més que 5 milers de milions. Acabava de perdre 3 vúliards. Com la Banca de França no té sinó 160 mi-
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lions de capital, tenia Tobligació de posar-se en persiiectiva de la fallida.
Va salvar-la el Govern- Força més prudent fou la Suïssa que. tal volta
previnguda a tem]», no va tenir cap pèrdua en l'afer, tant més que, no
havent baixat el marc, les compres practicades per Suïssa pogueren ferse per una simple escriptura. Els francesos han hagut esment d'aquest
crèdit imprudentment concedit a Anglaterra i n'han fet responsable M.
Mriand.
D'altra banda, en aquest principi d'any, els més cecs han vist que en
d moment que el socialisme modifica la seva posició en tot Europa, els
alcimnys, acostumats a ésser manats, es llancen en braços dels extremistes. Els de l'esquerra els diuen: Us enriquirem. Els militaristes els
mormolen: Compareu amb l'imperi, i vegeu quina bella situació teníem
aleshores. Aquests indicis. i)erceptibles per les classes selectes i esdevinguts més sensibles a conseqüència de la taca d'oli de la vaga forçosa,
han començat a preocupar el poble francès. Cap dels oradors que en la
Cambra han tractat de justificar la política de concessió no ha pogut
reeixir a convèncer l'auditori, comptant-hi el públic de les tribunes i de
les Ambaixades.. M. Herriot es troba de sobte coincident amb M . Marín, tan separat d'ell per la doctrina política, davant la idea de que si Alemanya declara no voler complir el Tractat de Versalles signat per ella,
temences legítimes sobrevenen d'una nova rehabilitació sobtada de la
famosa frase del "chiffon de papier" que precedí i anuncià la darrera
guerra. I^a França votà pel respecte als Tractats, i heus ací com M.
Franklin-Bouillon ha agafat tot d'una una importància de primer pla
al costat de M . Laval.
Les conseqüències, des del punt de vista interior, semblen ésser la
consolidació del nou Ministeri; des de l'exterior, algunes mesures decisives. M. Stephane Lauzanne del Matin proposa el refús del renovament del crèdit de 25 milions de dòlars que venç abans de gaire i denunciar el tractat de comerç conclòs fa cinc anys amb el Reich. Perquè cal
que se sàpiga que. per haver seguit una política d'honestedat nacional,
la balança comercial de França és deficitària d'un miler de milions cada
mes, allà on la d'Alemanya és beneficiària de més de dos milions i mig.
Alemanya ha fet el pobre en tots els països per fer-se deixar diners
i muntar-se amb el fons dels altres l'utillatge industrial més formidable,
eapaç, demà de transformar-se en fabricacions d'instruments de mortal
dat, però, capaç de fer la competència en un esdevenidor molt pròxim
als països els dirigents dels quals han estat prou toixos per a deixar-li
el seu diner. La conclusió de la situació veritable de les finances francesa i alemanya es troba tal volta formulada en aquestes línies publicades
per "L'Animateur des Temps Nouveaux" sobre "les fallides voluntàries de l'Alemanya".
"Àdhuc deixant dc banda els enormes havers alemanys a l'estranger, quin és,
entre Krança i Alemanya, cl país <pic cs troba en situació econòmica més favorable? Rs fa un gran brogit entorn de lor acumulat dins les caves del Banc dc
l'Vança.
L'or que ha vingut a rcfugiar-sc a casa nostra no ens i)ertany. És el senyal de
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!a confiança de l'estranger en una politica dc prudència i d'economia. Demà pot
reprendre el camí de les fronteres."
Per a ésser exacte, cal dir que el públic francès i els capitalistes estrangers nodreixen tanmateix prou confiança en la -capacitat de treball
de França, per tal com en una sola setmana els valors francesos han tingut una alça de 26 punts; mentre que els dels Estats Units només n'han
guanyat 4,2 i . encara, menys els de la Gran Bretanya.
M.

ASUNCIÓN
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ELS LLIBRES
E/i aguexla secció cs favan recencions critiques de toies les
obres que ens signin trameses en
doble exemplur.
iuxta hodiernam rationem
ünguas tradendi concinnata, auctore Dom L . Palacios, O. S. B-,
vol. I : Phonologia et Morphologia. Sumptibus Monasterii B. M . V.
de Monteserrato I X ab ejus fundatione recurrente centenario. 193

GRAMMATICA S Y R I A C A AD USUM SCHOLARUM,

Vertaderament estan denhorabona les lletres montserratines, i amb elles les catalanes, amb la publicació del volum I de la Gramàtica siríaca que tenim l'honor de
recensionar. Espanya, pais on han florit tants hebraistes i arabistes, no ha tingui,
que sapiguem nosaltres, ni un siriacista d'anomenada; des dels dies de la segona
Bíblia Poliglota espanyola, o sigui la d'Anvers, no sabem que es produís entre nosaltres cap treball de bona envergadura en aquest camp. En canvi, França—i no cal
dir Alemanya—ve tenint, de fa llarg temps, un bell estol d'especialistes en llengua
i literatura siriaques, que ens ha ixisat de manifest la gran importància que els ofereixen.
Primerament, en el camp bíblic presenta un interès fonamental la versió siríaca de la Sagrada Escriptura, sobretot per al contrast del text hebraic; entre els
mateixos jueus, se li reconeix aquesta capital importància. En segon lloc, la literatura filosòfica, teològica i mística dels cristians siríacs ofereix a nosaltres, occidentals, uns punts de vista ben originals, i ens revela els grans esforços fets per
aquells germans en la fe per a lluitar contra un medi sovint hostil. Però on té també
gran importància la dita literatura és en la història de la cultura científica. Els siríacs foren els continuadors dels grecs, els hereus de l'escola d'Alexandria, i en alguns aspectes, saberen bé superar aquells. A més, ells foren els que adoctrinaren els
àrabs en la cultura clàssica, i s'aplicaren estrènuament a fer passar bona part de la
seva cultura a les Corts esplendents de Damasc i Bagdad. Per tots aquests títols
saludem, doncs, amb joia el llibre de Dom L. Palacios.
La seva gramàtica està traçada amb el mètode alhora científic i pràctic que
segui en la seva hebraica Legisne Toramf el P. übach. Les regles gramaticals lli
són tractades amb gran sobrietat, i sobretot donant-los un gran relleu. A cada nucli
de regles, formant una lliçó, acompanya un vocabulari i un exercici. Al final de la
Morfologia, es presenta una petita crestomalia i un lèxic dels termes continguts
en el llibre. El pla de l'obra està també ben estructurat, per tal de facilitar l'assimilació progressiva de les diferent matèries. Primerament s'hi exposa, en la secció
de Fonologia, un capítol de qüestions que en diriem d'Ortografia, per a seguir
després un segon capitol de lleis fonètiques. En la Morfologia es comença amb el
nom—substantiu i adjectiu—amb la seva flexió; segueixen després els pronoms

144

LA PARAULA CRISTIANA

i el verb regular i irregular. Formen els darrers capítols les qüestions de derivació
nominal, els numerals i les partícules. Potser l'autor, per tal de facilitar l'accés de
l'alumnc, ha comès en l'articulat de l'anterior pla algun desplaçament o dislocació,
així per exemple, el fer seguir la derivació nominal a la conjugació dels verbs i
l'inserir, en canvi, les partícules inseparables en el capítol dedicat al nom.
Quant a les qualitats externes del llibre, hem de dir que la presentació és acuradissima i molt simpàtica. S'ha buscat que la claredat externa ajudi l'interna. Els
caràcters siríacs són molt bells. Que la Verge dc Montserrat i el gloriós Doctor
siríac Sant Efrem—a qui va dedicada l'obra—premiïn l'autor per la bella tasca
acomplerta.—J. MILLAS.
(971 [?] - 1046). Assaig biogràfic per Dom Anselm M . Albareda. Monestir de Montserrat. Any
Jubilar M C M X X X I .

L'ABAT O L I V A , FUNDADOR DF. MONTSERRAT

Amb aquest llibre, que, tot i ésser de rigorosa investigació històrica, ofereix un
interès de lectura difícilment superable—parlem, es clar per a les personesfinesde
gust—, d P. Albareda acaba d'afermar la seva reputació d'historiador, sòlidament
?^sentada en altres treballs anteriors, sobretot en l'esbós vigorós d'Història de Montserrat que féu l'any passat a base dc pocs documents, i del qual parlàrem en aquestes mateixes pàgines.
L'obra actual té molta semblança amb aquella.
Amb els poquissíms documents que investigadors anteriors, com Villanueva,
Ribas, Mabillon, etc, salvaren dels Arxius de Montserrat i Ripoll, votats al foc
per la revolució i la guerra, i amb les dades que nistoriadors llenguadocians i rossellonesos, no sempre exactes, colliren de Canigó i de Cuixà, el nostre amic montserratí teixeix onze capítols brufats de notícies interessantíssimes que quasi fan
estretejar el títol d'Assaii/ que dóna al llibre que en resulta. Quants personatges
hÏEtòrícs no gaudeixen d'una biografia tan completa com aquesta del gran AbatBisbe de bt Catalunya naixent!
Aquesta gran figura, prop-parenta dc Sant Pacià, Sant Ramon de Penyafort i
Torras i Bages, resta dibuixada al carbó, però amb traços concrets i vigorosos.
La fesomia que en resulta és prou personal i expressiva per a fer entrellucar la
figura dolça í majestuosa que en tindrem el dia—si mai arriba—en què una major documentacó permetrà de fer-ne el retrat inatisat.
Els títols dels onze capítols ilonen prou idea de la quantitat considerable d'clements aplegats en aquest llibre: El Comte. El Monjo, L'Abat. El Bisbe, El Fundador de SanJa Maria de Monlserral. El Conslruclor. L'Escriptor, L'Impulsor
dc cultura. Les amistats de l'Abat Oliva. L'Itinerari, Mort de l'Abat Oliva.
La figura que ressurt d'aquests aspectes parcials és realment admirable. Ajunti
un gran estil d'home de govern, fill dc nissaga sobirana, amb una dolçor monàstica, que només trobem foses en els temperaments realment afaiçonats per la presència constant de Déu en la consciència desperta. Tal la dolçor dels grans monestirs romànics enmig dc la grandiositat de les muntanyes. I encara en el BisbcAbat Oliva, produeix meravella la multiplicitat de les seves grans activitats, que
resta prou palesada en la simple enumeració que hem fet dels capítols d'aquest
llibre. L'home que aixecà dues catedrals (Vich i Ripoll) i moltes altres esglésies.

LLIBRES & REVISTES

145

que governà sàviament una diòcesi i dos grans monestirs (Ripoll i Sant Miquel de
Cuixà) i intervingué en el govern de quasi tots els de la Marca hispànica, que
fundà cl de Montserrat, que era l'àrhitrc obligat de totes les discòrdies que esclataven entre els comtes i entre els comtats en què estava encara dividida la nostra terra
i que dirigia fratemalment i personalment tots i cadascun dels monjos dels seus
cenobis. tingué encara prou capacitat de treball per a ésser l'iniciador de l'escola
bistòrica, de la literària i de l'bagiogràtica de Ripoll sense parlar de les arts plàstiques en què sembla indubtable que també exercia mestratge. Kl litol de Pare
de la Pàtria, tan atrotinat per l'abús, retroba el seu primer sentit en aquesta figura gegantina i infantívola alhora.
El P. Albareda l'estudia amb una amor que traspua sovint en aquestes pàgines,
il·luminades sovint per un lirisme que no hi desdiu gens. Glòria seva és haver aclarit
alguns punts foscos o totalment desconeguts fins ara. que enumerarem simplement:
la sobirania temporal que exercí abans d'entrar en religió; la seva primacia en
la institució de la Trcsa de Déu. amb què resulta que aquesta glòria del Cristianisme recau de ple damunt de Catalunya, la identificació amb Sant Benet de Bages del monestir dels miracles del qual parlà un cert monjo Joan als de Flcury
en 1013 i que l'historiador alemany Beer havia confós amb Montserrat i el caràcter purament nominal de la possessió de Santa Cecilia de Montserrat per l'Abadia
de Ripoll.
Tota la Catalunya feudo-comlal reviu poderosament en aquestes pàgines, on
es veu clarament com Rinoll, V'ich i Cuixà són els ruscos on s'elaborà la mel de!
nostre esperit nacional i de la nostra cultura, a la qual hem de tornar, si volem
que la reviviscència actual sigui realment un renaixement o retorn a la llum, i no
un salt envers les tenebres.
Tota congratulació per al benvolgut amic montserrati i un vot fervent perquè
la Providència curulli els seus desigs d'investigador del nostre passat i li faciliti
la tasca transcendental d'historiar la irradiació monacal damunt aquesta Catalunya
nostra, filla dels monjos de Sant Benet.—C. CARDÓ. prev.
Encyclopédie populaire des connaissances christologiques,
publié sons la direction de M. l'ahbé G. Bardy et de M. l'abbé A.
Incoí, Professeur à VInstituí Catholiquc de Paris, avec le concurs
de M. l'abbé R. Aigraw, Professeur aux Facultés Catholiques d'Augers. Paris, Bloud et Bay, 3 rue Garancière. 1032.

I-E CHRIST.

Sota el títol comú híls manuals del catòlic d'acció, la casa Bloud et Gay publica uns volums gruixuts i densos que van formant una veritable Enciclopèdh
catòlica. Heus ací els publicats, d'algun dels quals hem parlat ja en aqiuesta secció: Ecclesla (1100 pàg.), Comment j'élct-e iton enfant (700 pàg.), Manuel d'Ari
Chréticn (480 pàg.), Mos Jennes (672 pàg.). Litúrgia (1156 pàg.) i el present que
en té 1280. L'audàcia i l'abnegació dels editors és admirable, però molt més ho és
encara que aquestes obres trobin una acollida generosa entre d públic francès, ço
que demostra que en el país veí han entrat definitivament, després de molts anys
de tintineigs, en la bona via de la restauració catòlica.
El títol i subtítol d'aquest volum diu prou el seu contingut. Una enciclopèdia
dels coneixements cristològics. Els llibres sobre el Crist abunden, però solen man-
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car de dues qualitats que són la distintiva d'aquest: la d'estudiar cl Redemptor en
tots els seus caires i la d'ésser escrit fora de tot llenguatge tècnic d'escola filosòfica o teològica. Cap aspecte del Crist no és deixat a l'ombra, talment que en pocs
dics un lector de cultura mitjana pot tenir noticia clara de tot el que s'ha estudiat
sobre el nostre adorable Salvador i formar-se'n una idea completa i justa.
Per a assolir aquest objectiu, superior a les forces d'un home, els editors han
aplegat un equip de col·laboradors competents, acreditats per llurs treballs anteliors, cadascun dels quals ens dóna la visió humana del Crist des de l'aspecte de
la seva especialitat. Vegeu, si us plau, la distribució de tasques i de treballadors:
I.NTRODUccró: L'Imperi romà, pel P. A. Lemonnyer, O. P.; Rl món jueu palestinenc en temps de Nostre Senyor, per A. Tricot; Rl Messias en l'Antic Testament,
per J . Plessis, professor a les Facultats Catòliques d'Angers. PRIMERA I'ART. LA
niSTORiA DE JESÚS. Les fonts secundàries, per l'ab. Léon Vaganay, mestre de
conferències a Ics Facultats Catòliques de Lió; Ris Evangelis, pel R. P. Joseph
Huby S. J.; Història de l'exegesi dels Evangelis, pel P. C. Lavergne, O. P.;
Història de Jesús, per M. Lepin, professor al Gran Seminari de Francheville;
L'ensenyament de Jesús, per L. Venard. professor a l'Escola de Sant Maurici de
Viena. SEGONA PART. Qoi ÉS JESÚS. La fe de la primera generació cristiana en
Jesús, per l'ab. L . Pirot. professor a la Universitat Catòlica de Lille; El dogma
cristològic del I I al IV segle, per l'ab. G. Bardy; Les grans controvèrsies cristològiques, per l'ab. Emile Atnann, professor a l a Facultat de Teologia catògica de
Slrasjnjrg; El problema teològic de l'Encarnació, per Paul Vigué, director del
Seminari de Sant Sulpici; La psicologia del Crist. per Paul Vigué; El Redemptor,
per l'ab. Eugeni Masure, director del Gran Seminari de Lille. TERCERA PART. JESÚS EN I-A VIDA RELIGIOSA I MORAL DE LA HUMANITAT. El Crist Z-ivent etl l'Església
i la doctrina del cos mislic, per G. Bardy; El Crist cn la pregària de l'Església
i cn la pietat dels fidels, per P. Pourrat. superior de la "Solitude" a Issy; IJEucaristia, per Ch. V. Héris, O. P.; El Culte del Santíssim, pel canonge Cordonnier;
El Culte del Sagrat Cor. pel R. P. A. Hamon, S. J.; Rl Crist-Rei, pel R. P. Raoul
Plus, S. J . ; La Imitació de Crist, pel R. P. Valenti Breton. O. F. M.; Els pelegrinatges a la tomba de Crist. per l'ab. R. Aigrain; Jesús vist pels no-cristians,
per l'ab. G. Bardy. QUARTA PART. JESÚS EN L'ART I EN LA LITERATURA. El Crisi en
l'art, per Mlle. Germaine Maillet; R.l Crucifix, pel canonge A. Broussolle; El
Crist en la música, per Phylax; El Crist en la literatura, per l'ab. J. Calvet, professor a l'I. Catòlic de París: Algunes vides de Jesús, per R. Aigrain. CONCLUSIÓ:
Christus vivit, per Maurice Brillant.
Cada autor desenrotlla el seu tema amb plena competència. Les desigualtats Inherents a una col·laboració tan vària són ben salvades. No tant, l'encert del mitjà
just entre el resum perdut per a la memòria i l'cxplanació abundant pròpia d'una obra
extensa. Com j a es podria esperar, en parlar de Crist en la literatura, la música
i en l'art, els francesos s'enduen la major part de les obres recensionades. nacionalisme exagerat a què ens tenen acostumats tots els escriptors dels grans Estats
polítics, que si d'un llibre era escaient que comencés a desaparèixer, cap de tan
apropiat com un sobre el Crist.
Un encert remarcable d'aquesta gran obra, que equival a una biblioteca, són
els dos primers capítols, que dibuixen el medi polític, religiós, social i popular
en què aparegué Jesucrist. Pel nostre gust, els hauríem volgut un xic més exten-
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sos. talment que donessin aiiuella preparació indispensable per a llegir l'Evangeli
ami) la mateixa comprensió amb que llegim una obra contemporània i conterrània.
Hi trobem a faltar un capitol: L'obra única del Crisi on es demostrés que aquesta
obra fou fundar l'Església. Aquest tractat escauria més aci que en el llibre Ecclesia.
Repetim que els catòlics francesos han trobat el bon cami. El cami que haurem
d'emprendre fatalment i a no trigar gaire els catòlics espanyols. I seria llàstima
que abans de convèncer-nos pràcticament d'aquesta veritat, els haguéssim d'imitar en els desastres soferts, dels quals encara ens podria deslliurar l'esperit d'abnegació i dc disciplina.—C. CARDO.
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LES REVISTES
Les rfjiroí/iirdun* i rrriuecioii*
d'arlielex d'allri fetes c« aijin.-lii
secció tenen només caràcter docamenlal: ta inserció d'elles no
implica, doncs, conformitat /nnnl
amb llar conlinj/nt.

Creiem avinent de reproduir del jascicle de aener i/'Kl Bon Pastor la scyuen!
consulta moral, resolia pel nostre eslinuil col·laborador .1/H. Manuel Rm'ira. per tat
com pol interessar molts dels nostres icetors setilars.
Un advocat, catòlic fràctic, que inlcn'r en política, preyunla:
a) Pol, lícitament, un advocat catòlic defensar o impugnar davant un l'ihunal civil una demanda de divorci ^uo:ul vinculuiii basada en la llei de divorci que
faei ta República espanyola er compliment dc la Constitucióf
b) Pol. lícitament, un polític catòlic prestar la prometença de complir la Constitució actual de la República espar.yola exigida per a poder ocupaf certs càrrecs
públiesf
R.—La primera part de la consulta és un cas de cooperació, la solució del qual
depèn, en primer terme, dc la moralitat de l'acte al qual coopera l'advocat, pii"x
que, si el client pot lícitament entaular Tacció civil de divorci, ladvocat podrà també lícita?ncnt defensar-lo.
Es pot acudir al tribunal civil per demanar el divorci sempre que es tracta d'un
matrimoni contret només en forma civil pels obligats a contreure'l en forma canònica i, per tant, evidentment nul. Quan la llei no reconeix efectes civils a le^
sentències dels tribunals eclesiàstics, també es pot presentar la demanda de divorci
al tribunal civil si es tracta d'un matrimoni canònicament nul. i això tant si el
demandant ha obtingut ja sentència canònica de nul·litat, com si es proposa dc dcmanar-la després, com si s'acontenta amb la sentència civil perquè no vol contreure nou matrimoni.
La dificultat radica en el cas més ordinari de demanar civilment la dissolució
d'un matrimoni vàlid i. per tant, insoluble de dret divi. Aquesta dissolució civil no
és cosa intrinsecament dolenta, puix que la sentència civil de divorci, considerada
en ella mateixa—prescindint dc la intenció del legislador, de la del demandant i
de les conseqüències—no es altra cosa qoie la destrucció del vincle civil i dels efectes civils produïts pel matrimoni civil, coses totes elles indiferents. Aquesta dc
claració civil de nul·litat no afecta necessàriament el vertader vincle matrimonial,
I)erquè així com el matrimoni civil pot afegir-se al vertader matrimoni sense que
afecti el vincle matrimonial (no el fa més sòlid ni més eficaç), també es pot dissoldre sense que la seva dissolució afecti el vertader vincle matrimonial.
Admesa aquesta doctrina, la dissolució civil del matrimoni vàlid és una cosa
indiferent que serà licita o iUicita segons la intenció del demandant i les circums-
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tàncics del cas, això és, si hi ha raons proporcionalment greus per a demanar-lo.
Si el demandant es proposa de contreure un nou matrimoni, que serà un vertader
adulteri, és clar que comet un acte iHicit; si sols pretén alliberar-se de la convivència difícil o perillosa del cònjuge, pot haver-hi raons suficientment greus que
legitimin aquest acte: la salvaguarda dels interessos o de l'educació cristiana dels
fills, l'evitació de greus perills d'ordre físic o moral que no es puguin obtenir per
cap més procediment. Hom va preguntar a la Sagrada Penitenciaria (30 de juliol
de 1892) si el marit podia demanar el divorci, en cas d'adulteri, amb la intenció de
destruir els efectes civils del matrimoni, quan no tenia altre mitjà legal de n;gar
la paternitat dels fills adulterins. La resposta fou consulat probalos auclores que
deixa la solució del cas al criteri dels doctes, i no nega la licitud del divorci civil
en certes circumstàncies.
Sempre, doncs, que el client demana lícitament el divorci, l'advocat pot defensar-lo; quan el demana sense justa causa 0 amb mala intenció, no pot defensar-lo
sense una causa gravíssima que excusi la seva cooperació: no és causa suficient la
pèrdua dels honoraris que lí produiria el plet.—Xoldin. vol. I I I , núm. 672 i segs.—
Génicot-Salsmans, vol. I I , núm. 561 i segs.—Vemz-Vidal, tom. V, núm. 710 i següents. Vegi's, també, Bucceroni, vol. IV, núm. <,\S3. que sosté l'opinió contrària
a l'exposada en aquesta solució.
—Quant al segon punt, cal remarcar que !a prometem.·a de fidelitat a la Constitució no implica l'acceptació de la seva part doctrinal: és una prometença civil
d'adhesió al règim i d'obediència a les lleis representades per la Constitució, que
és la llei fonamental; els funcionaris prometen, a més, d'exercir llur càrrec segons
les lleis establertes.
Si alguns preceptes constitucionals són contraris a les lleis de Déu i de l'Església, s'ha de prestar la susdita prometença amb aquesta restricció: salitides Ics
lleis dc Déu i dc l'Esnlcsia. i amb aquesta reserva es lícita. La raó és que una
prometença dc fidelitat a una Constitució dolenta feta amb aquesta forma serà, per
alt, una cooperació material a uru cosa mala, que, en el cas proposat, és excusada
per una causa gravíssima, això és, que els catòlics no restin exclosos dels principals càrrecs públics amb greu dany de l'Església i de l'Estat.—Noldin, vol. I I ,
núm. 248.—Gcnicot-Salsinans, vol. I , núm. 358.
N'o fa gaire que s'ha presentat a Itàlia un cas semblant amb ocasió del jurament que exigeix el Feix als seus afiliats, en virtut del qual s'obliguen a executar,
sense discussió, totes les ordres de llurs caps i a servir, amb totes les forces i fins
amb la sang. cl partit feixista. El Sant Parc, en l'Enciclica de 29 de juny de 1931
en defensa de l'Acció Catòlica, declara il·lícit aquest jurament, no menys immoral
que la prometença de fidelitat a la Constitució de la República Espanyola, però
rfegeix: "CODI que coneixem Ics múltiples dificullals de l'hora present i sabem
Que el carnet i el jurameiU són per a moltissims una condició [necessària de 'o,
carn'm, del pn i jins dc la vida, hem cereal un mitjà que torni la tranquiUitat a
ies'consciències lot reduint al mlnimum Ics dificultats cxlerncs. I ens sembla que
aquest mitjà podria ésser que els ja inscrits fessin daíant Déu i la pròpia consciència la reserva: "salvades les lleis de Déu i dc l'Església", 0 bé, "salvats els
deures d'un hon cristià", amb el ferm propòsit dc declarar cxlernaincnl aquesta
reserva, quan caltju:."
I, encara, podem adduir un fet més recent, en confirmació de la nostra tesi. A
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l'octubre passat, el Govern feixista va exigir als professors dels establiments oficials d'ensenyament superior un jurament de fidelitat al regim segons aquesta fórmula: "Juro d'ésser fidel al Kei. als seus reials successors i al règim feixista, d'observar lleialmtmt l'Estatut (Constitució) i les altres lleis de l'Estat, d'exercir el magisteri i de complir tots els deures acadèmics amb l'intent de formar ciutadans
treballadors, honrats i devots a la pàtria i al règim feixista".
A propòsit d'aquesta disposició. VOssen alore Romuno del dia 4 de novembre
publicava aquesta nota oficiosa: "N'o són pocs, csiiccialment entre els catòlics, els
que dubten si els catòlics poden prestar aquest jurament, en vista del que, en l'Enciclica iVo» abbiamo hisogno, va dir el Sant Pare sobre la fórmula de jurament
anexa al carnet feixista. Responem, primerament, que hi ha gran diferència, entre els dos juraments, com es desprèn palesament de la lectura de les fórmules
respectives. Per tal d'esvair qualsevol dubte, bastarà d'observar que cl mateix text
de la fórmuli. posant al mateix nivell el Rei, els seus reials successors i el règim
feixista, mostra amb claredat suficient que l'expressió Règim Feixista, en el cas
present, pot i ha de prendre's per equivalent d'aquesta altra, Gozcrn dc l'Eslal.
Segons els principis catòlics, hom deu fidelitat i obediència al Govern dc l'Estat,
salvats els drets de Déu 1 de l'Església, com s'entén sempre en qualsevol jurament exigit als catòlics".
D'aqui es desprèn que el jurament de fidelitat al règim feixista 110 implica la
conformitat amb les doctrines del feixisme, que els catòlics deuen fidelitat i obediència al Govern de l'Estat i que, per tant, no hi ha inconvenient que en facin
prometença i que un jurament d'aquesta mena prestat pels catòlics porta implícita
la reserva de no comprometre's a res que sigui contra les lleis de Déu i de l'Església.
El consultant, doncs, pot fer amb tota consciència la prometença de fidelitat
0 la Constitució, si li és exigida, i 111 cal que expressi exleriurinent l'esmentada
restricció, puix que Noldin, en el lloc citat, diu que això no és necessari quan, donades les circumstàncies de la persona que promet, per exemple, quan tothom sap
que és un catòlic pràctic, tothom entén el sentit que dóna a la prometença.
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V I D A R E L I G I O S A I MORAL
DKCI.ARACIÓ COI. i - E r r i v A D E L ' E P I S C O P A T ESPANYOL

Als qui coneixen la santa dignitat de l'Església Catòlica no haurà
estranyat l'actitud continguda i pacient observada per la Santa Seu i
l'Episcopat durant la primera etapa constituent de la República espanyola. Deferents envers el règim i els seus representants, els han guardat
les consideracions i els respectes a què és creditor tot Govern constituït.
Davant multiplicades disposicions ministerials que immutaven unilateralment Vstatu quo legal de l'Església, formularen les degudes protestes
en la forma més adient perquè les bones relacions entre ambdues potestats es conservessin. Iniciat el procés deliberatiu de les Corts Constituents
per donar a Espanya la seva nova Llei fonamental, les diverses Províncies eclesiàstiques, i en general les organitzacions catòliques, no deixaren d'exposar directament al poder legislatiu de l'Estat els principis
doctrinals, els drets sagrats i els anhels pràctics de l'Església, ben confiades, que. en formular els preceptes definitius de caràcter religiós,
haurien d'ésser tinguts en compte. En tot moment, per difícil i apassionat que fos, l'Església ha donat proves evidents i abnegades de moderació, de paciència i de generositat, evitant amb exquisida prudència
tota cosa que pogués semblar un acte d'hostilitat a la República. Àdhuc
aprovat l'article 24 (ara 26). l'adolorida i alta protesta del Papa. a la
qual fervorosament va adherir-se l'Episcopat, hagué d'ésser considerada
per tothom com una lliçó exemplar de dignitat sereníssima.
Promulgada la Constitució espanyola i organitzats jurídicament els
poders de l'Estat, entrem ara en una nova etapa de la República, i és
arribada l'hora, per a l'Episcopat, de donar forma solemne a l'actitud
seva davant els fets esdevinguts, i d'alliçonar els fidels per a assenyalar-Ios llur conducta futura. És un deure de la nostra missió sagrada de
Bisbes, que ens obliga a sostenir la doctrina i els drets de l'Església; ens
ho imposa la nostra condició de ciutadans, que no ens permet de mostrar-nos indiferents al bé públic de la Pàtria. Amb aquella llibertat d'esperit amb què a tot ciutadà ha estat respectada l'exposició de les seves
idees. ])erò amb la fermesa i mansuetud evangèliques pròpies de Bisbes,
en què ningú no ha de sobrepassar-nos. hem de fer públic el nostre pensament, que un imperatiu de consciència ens priva de contenir en la intimitat del nostre ministeri pastoral.

Els principis i preceptes constitucionals en matèria confessional no
solament no responen al mínimum de respecte a la llibertat religiosa i
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de reconeixement dels drets essencials de l'Església que el propi interès
i dignitat de l'Estat feien esperar, sinó que, inspirats per un criteri sectari, representen una veritable oposició agressiva àdhuc a aquelles mínimes exigències.
Posat que s'hagués cregut oportuna la modificació de Vstatu quo tradicional, per tal d'atemperar-lo al canvi polític del país, a l'Església, que
maternalment es fa càrrec del pes feixuc de la feblesa humana i no ignora el curs de les idees i dels fets que porta el nostre segle, no hauria
mancat la deguda condescendència, tot i no atorgant cap dret sinó al que
és ver i honest, per a no oposar-se a què l'autoritat pública tolerés algunes coses estranyes a la veritat i a la justícia, per tal d'evitar un major mal
0 d'obtenir un major bé, o conservar-lo. Però en lloc d'aquest diàleg
fecund i comprensiu, s'ha prescindit de l'Església i unilateralment han
estat resoltes les qüestions que l'afecten.
Més radicalment, encara, s'ha comès el gran i funest error d'excloure l'Església de la vida pública i activa de la nació, de les lleis, de l'educació de la joventut, de la mateixa societat domèstica, amb notable
menyspreu dels seus drets sagrats i de la consciència cristiana del país,
com també amb dany manifest de l'elevació espiritual dels costums i de les
institucions públiques. De tal separació violenta i injusta, de tan absolut laïcisme de l'Estat, l'Església no pot deixar de doldre's i protestar, convençuda com està que les societats humanes, sense lesió de llurs
oeures fonamentals, no poden captenir-se com si Déu no existís, ni refusar d'atendre a la Religió, com si aquesta fos un cos estrany o cosa
inútil i danyosa.
Situades ja així les coses, era lògic, si més no. reconèixer a l'Església
la seva plena independència i deixar-la fruir en i>au de la llibertat i del
dret comú de què frueixen, com a drets constitucionals, tot ciutadà i
tota associació ordenada a una finalitat justa i honesta. I , en comptes
de tal independència, hom l'ha sotmesa. Ella i les seves institucions, a
mesures d'excepció i a ordenaments restrictius, amb què és iníquament
posada sota la dominació del poder civil i són envaïdes matèries d'exclusiva competència eclesiàstica.
Dret i llil>ertat en tot i per a tots, tal sembla ésser la inspiració formulativa dels preceptes constitucionals, amb excepció de l'Església.
Dret de professar i praclicar lliurement qualsevol religió; i l'exercici de la catòlica, única professada en la nació, que deu a ella les seves
glòries històriques, el seu patrimoni de civilització i de cultura i la seva
actual consciència religiosa, és envoltat de sospites i hostilitats compressives dels seus legítims moviments lliures.
Llibertat a totes les associacions, àdhuc les més subversives; i es
preceptuen extremes precaucions limitatives per a les Congregacions religioses, que es consagren a la perfecció austerissima dels seus membres,
a la caritat social, a l'ensenyament generós, als ministeris sacerdotals.
Llibertat d'opinió, àdhuc per als sistemes més absurds i antisocials;
1 l'Església, en els seus propis establiments, sotmesa a la inspecció de
l'Estat en l'ensenyament de la seva doctrina.
Dret de reunió pacífica i de manifestació; i les processons catòliques
no podran sortir dels edificis sagrats sense especial autorització del Go-
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vern, que qualsevol arbitrarietat, temor fictici o audàcia sectària podran
donar pretext perquè sigui fàcilment negada.
Llibertat d'elegir professió; i és minvat aquest dret als religiosos,
que resten sotmesos a una llei especial, vàriament prohibitiva.
Llibertat de càtedra i d'ensenyament per a tot ciutadà i per a la defensa i propaganda de qualsevol sistema i error; i el laïcisme és imposat com a obligatori en les escoles oficials, i als ordes religiosos és prohibit que ensenyin.
L'Estat i les corporacions públiques podran subvencionar qualsevu11a associació, siguin les que siguin les seves finalitats i actuacions; només l'Església i les seves institucions, que serveixen la més alta finalitat de la vida humana, no podran ésser auxiliades ni afavorides.
És permesa qualsevulla activitat cultural o social en els establiments
benèfics i en altres centres anàlegs dependents de l'Estat i de les corporacions públiques; tanmateix, un radical esperit de secularització hi
volta d'obstacles i suspicàcies l'exercici del culte i l'assistència espiritual;
àdhuc en ordre als cementiris, extensió sagrada dels mateixos temples
i perenne expressió de culte, és negat a l'Església el dret d'adquirir nova
propietat funerària i la plena jurisdicció.
És reconegut el dret de propietat i hom dóna garanties per al seu ús,
àdhuc en cas de possible socialització; i els béns de l'Església són sotmesos a restriccions abusives, els Ordes religiosos tinguts sota continua
amenaça d'incautació, i la propietat dels Ordes, la dissolució dels quals
es decreta, és afectada a fins docents o benèfics, àdhuc sense la garantia
de respectar el caràcter religiós de llur origen i de llurs fins fundacionals.
Sembla, en un mot, que la igualtat dels espanyols davant la llei i la
indiferència de la confessió religiosa per a la personalitat civil i politica
existeixen, només, en ordre a l'Església i a les seves institucions, per
tal de fer més vistent que per a Ella es crea el privilegi constitucional
de l'excepció i del greuge.
En un punt, si més no, era d'esperar equanimitat generosa, baldament
fos per fer palès com àdhuc el més rígid doctrinarisme laic sabia abstenir-se de perseguir ni vexar ningú. La separació de l'Església i l'Estat no exclou pas sempre les relacions amistoses entre ambdues potestats, ni que siguin respectats justament els drets sagrats de l'Església.
I ampoc no priva la subvenció del culte i clerecia, en atenció al reconegut
valor social de la religió; menys, encara, pot justificar que siguin desatesos la cancel·lació i rescat de les obligacions de justícia anteriorment
contretes. A Espanya, la supressió del pressupost eclesiàstic és decretada
en forma gairebé tallant, prescindint del seu caràcter de compensació
desamortitzadora, donant als dret adquirits de la clerecia un tracte de
desigualtat notòria en esguard dels altres estaments en això anàlegs, negant tota mena de consideració a })ersones que, per la seva benefactora
exemplaritat, són dignes de la magistratura moral i social que exerceixen a favor de l'elevació espiritual del poble i que, àdhuc només del
punt d'esguard de la civilització, ningú no pot mirar amb indiferència.
És dolorós de confessar-ho: la Constitució espanyola no ha sabut
coHocar-se ni en el tipus mitjà del dret constitucional contemporani, i
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no ha sabut auscultar el respectuós moviment de comprensió religiosa en
què s'inspiren els pobles més il·lustres que després de la guerra han
hagut de donar la seva llei fonamental a les noves democràcies.
II
No menys dolorida hem d'exhalar la nostra veu pastoral, si ens detenim a considerar les rutes que es prepara a seguir la legislació espanyola pertocant a l'ensenyament, al matrimoni i als Ordes religiosos.
De front al monopoli docent de l'Estat i a la descristianització de la
joyentut, no podem fer menys que sostenir, ensems, els drets de la família, de l'Església i del poder civil dintre la convivència harmònica que
exigeixen la raó, el sentit jurídic i el bé comú.
Sense violació del dret natural, no es pot impedir als pares de família que atenguin a l'educació dels seus fills, expressió i prolongació vivent d'ells mateixos, amb la deguda llibertat d'escollir-los escola i mestres, de determinar i controlar la forma educacional en conformitat amb
llurs creences, deures, justos designis i preferències legítimes. Sense
atemptar contra la mateixa maternitat espiritual de l'Església, no es pot
desconèixer o travar el seu dret d'ensenyament, a l'exercici del qual deu
la civilització la seva excel·lència i la seva història, i per virtut del qual
no és lícit de sostreure-li els fidels, des de la primera infància, per a la
formació cristiana de llur mentalitat, de llur caràcter i de llur consciència en escoles pròpies i àdhuc en les escoles públiques. Sense deformar
la indefensa i reverible consciència dels infants i adolescents, no se'ls
pot negar el seu dret estricte a rebre un ensenyament conforme amb la
doctrina de l'Església, a la qual pertanyen per la incorporació sagramental del baptisme, i , menys encara, sometre'ls a la mutilació de l'home per
l'escola neutra, que és com enèrgicament fou aquesta definida pels egregis Doctor Torras i Bagés i Menéndez Pelayo.
Aplaudiment i col·laboració haurà de merèixer tot allò que l'Estat
faci pel foment de la cultura popular, si no es deixa jxirtar per l'excés
d'estatificar rensenyament i s'ajusta a aquestes dues normes: És il·lícit
tot monopoli docent que. directament o indirecta, obligui les famílies a
enviar els seus fills a les escoles de l'Estat, contrariant les obligacions,de
llur consciència o àdhuc llurs preferències legitimes. Sense una bona
formació religiosa i moral, tota cultura dels esperits serà malsana: els
joves, no educats en el respecte a Déu, seran refractaris a suportar cap
disciplina per a l'honestedat de la vida. i avesats a no negar res a llurs
concupiscències, seran fàcilment portats a agitar la mateixa pau de l'Estat.
In faust per a la juridicitat de l'Estat fou el decret provisional amb què
va precipitar-se la nova legislació pertocant al matrimoni, negant la potestat judiciària de l'Església en les causes matrimonials i suspenent els
efectes civils de les executòries sobre divorci o nul·litat de matrimoni
emanades dels tribunals eclesiàstics des de l'adveniment de la República. Inqualificable atemptat jurídic, que només una ofuscació sectària
podia produir, perquè no es pot obligar que compareguin en causa ca-
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nònica davant el tribunal civil els qui per la llur confessió religiosa ho
tenen vedat en conscièmia per a tals causes; no és lícit de donar efectes
ictroactius obligatoris a lleis civils posteriors sense exigències indeclinables del bé públic, i no hi ha lloc a sostreure els matrimonis contrets
canònicament a la norma innegable que tals contractes s'han de regir
perpètuament per la llei que els regulava quan se celebraren. No és pas
estrany que tan de pressa hagi estat presentat el projecte de llei del divorci vincular amb la radicalissima i insòlita admissió del dissentiment
mutu com a causa dissolvent i que hom pretengui aplicar-la a tot matrimoni, qualsevol que sigui la forma de la seva celebració; no hauran de
fer, tampoc, estranyesa les previsibles imposicions de la llei del matrimoni civil anunciada.
Matèria com poques delicada, la legislació matrimonial. El matrimoni
és pare, no pas fill. de la societat civil, i ja només per aquest concepte
haurien de merèixer d'ella els màxims respectes el seu intrínsec caràcter religiós i l'anterioritat dels seus innegables privilegis, que procedeixen del dret natural i diví, i no de la gratuita concessió de la potestat
bumana.
Inseparable com és el contracte nupcial del sagrament en el matrimoni cristià, tota pretensió de la llei civil a regir el mateix vincle conjugal dels batejats implica arrogar-se el dret de decidir si una cosa és
sagrament, contraria l'ordenament de Déu í constitueix una iniqua invasió en la sobirania espiritual de l'Església, que en virtut de la llei divina i per la mateixa natura del matrimoni cristià a Ella exclusivament
correspon. La llei civil ha de reconèixer la validesa o invalidesa del
matrimoni entre catòlics, segons l'Església hagi determinat, i les formalitats legals només han d'ordenar-se a donar efectes civils al matrimoni
que sigui degudament celebrat coraui Ecclesia.
Amb això hom no pretén pas atribuir al matrimoni catòlic una situació civil privilegiada, sinó simplement reivindicar per als fidels el
dret de casar-se seguint l'oblidada disciplina de llur religió, evitant-sc
així el fet inexplicable que l'Estat imoosi als ciutadans una cecbració
nupcial a la qual ells, en virtut d'un superior imperatiu espiritual, no
atribueixen cap valor. El mateix principi de la justa llibertat de les consciències obliga el legislador, obliga l'Estat a abandonar les seves pretensions secularitzadores del matrimoni. El matrimoni civil i la legislació divorcista laica són una concepció estatista del matrimoni, un més
dels excessos de la pretesa omnipotència de l'Estat, que tan funesta és
a la lliure expansió de la personalitat humana i a la dignitat de les institucions que no deuen a l'Estat l'existència, ni les finalitats, ni llurs drets
essencials.
Davant tals excessos. l'Església mai no cessarà de reivindicar en un
país catòlic com el nostre, el reconeixement oficial de la seva competència, l'acord de la legislació canònica i la civil i la supressió del divorci,
segura que així treballa eficaçment per la salut de la mateixa República,
alliberant-la de la depravació dels costums públics, impedint la immerescuda humiliació de la dona. expòsita i víctima segura de tals emancipacions, refrenant el culte de la carn a què condueix la pràctica fàcil i el
desig mòrbid del divorci, i oferint-H. en canvi, pel matrimoni cristià, una
rara de ciutadans que. animats de sentiments honestos i educats en el
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respecte i l'amor de Déu, es consideren obligats a obeir als qui justament i legítimament imperen, a amar els seus pròxims i a respectar tots
els drets dels seus conciutadans.
Molt afligida s'ha de mostrar la nostra ànima, veient-nos obligats
a lamentar-nos amargament dels perills que amenacen les Congregacions
religioses, que tota persona catòlica considera com a expressió de la seva més alta idealitat religiosa, que l'Ksglésia mira com institucions inseparables de la seva vida evangèlica i del seu apostolat, i a les quals la
societat civil ha d'agrair exemples de virtut incomparable, misericòrdies
d'heroica espiritualitat, beneficis generosíssims de què han gaudit llargues generacions i que són el més ric patrimoni moral dels fills del poble. No creiem, però, no volem creure que l'Estat espanyol arribi a desconèixer tals excel·lències dels Ordes religiosos, i els sotmeti a una llei
que pugui ésser trista recordança de despòtiques legislacions creadores
de l'anomenat delicte de la Congregació.
Amarguíssim i aflictiu fora mida se'ns fa de referir-nos a la subsistència constitucional del precepte, que, segons autoritzades declaracions, es refereix directament a la Companyia de Jesús. No ens retornem del nostre esbalaïment que s'hagi pogut sostenir tal iniquitat, i que
persisteixi l'absurd moral i jurídic de la seva motivació, la qual. si per
a la Companyia esdevé gloriosa, per a l'Estat és humiliadora. Si aquella
motivació fos vàlida, implicaria la persecució radical de tots els religiosos i de tots els catòlics, per tal com el quart vot dels Jesuïtes, en el que
tingui de realitat, no representa més que la perfecció d'aquella obediència que tots els catòlics, i per disciplina més rigorosa els religiosos, deuen
al Papa; i significa, en tot cas, un ultratge al més alt poder espiritual del
món, el venerable i inerme Sobirà de la institució ecumènica superior,
no lligada, per tant, per principis nacionals, a la sagrada autoritat del
Jerarca suprem de l'Església, la sobirania del qual en l'ordre religiós
és tan legítima, almenys, com la de l'Estat en la seva esfera pròpia, i
que no pot ésser considerat estrany en un país on milions de ciutadans
el reverencien i obeeixen.
Inversemblant per la seva motivació absurda i antijurídica, la dissolució de la Companyia de Jesús, com la de qualsevol altra Congregació, representa, encara, una violació de dret, una ofensa a l'Església,
una ingratitud del poble espanyol i un dany considerable per a la pau
civil de la República.
Amb tal mesura sectària s'atempta contra les normes del dret internacional públic declarades dret positiu espanyol, són violades les garanties individuals i polítiques proclamades en la Constitució, que es deriven de la llibertat d'associació i de la igualtat de tots els espanyols davant la Llei. i és desconegut el dret elemental de tothom a no ésser castigat, ni sentenciat sense prèvia i provada formació de causa, conformement als tràmits legals.
L'Església apareix atacada i ofesa en una de les seves institucions
més estimades i més expressives del seu apostolat intel·lectual i social,
sense mirament, endemés, al dret innegable amb què pot reclamar de
qualsevol Estat que li sigui respectada la seva plena personalitat jurídica i llibertat d'actuació, mitjançant les institucions inseparables d'Ella,

LES IDEES l E1S EETS

•57

molt més, en aquest cas, perquè la sola consideració del motiu al·legat
argüeix inexistència de raó fonamental i d'inculpació justificable.
Que la dissolució de la Companyia, creació del geni religiós i humà
d'un Sant espanyol, és una ingratitud del poble espanyol representat pel
Parlament i el Govern, no cal provar-ho davant la llarga, fecunda i
coneguda actuació d'ella a favor de la cultura superior i la formació
científica, de l'ensenyament en general, dels ministeris sacerdotals i de
tota mena d'obres i institucions socials, sense que pugui ésser omesa
la seva poderosa influència a conservar i estendre l'esperit i la cultura
espanyoles en tots els països hispano-americans.
Ningú, finalment, no ha de desconèixer el dany que sofrirà la República, si, amb la dissolució de la Companyia, resten desateses les obres
i institucions que ella dirigeix, incomplerts els fins de les donacions amb
què tantes famílies piadoses han contribuït a llur establiment i vida, i
ofesos en llur consciència de creients i en llur caràcter de ciutadans, els
catòlics espanyols, que senten com a pròpia la injustícia comesa contra
la Companyia i han de sofrir la ingrata correspondència amb què la
Constitució mateixa, estímul i garantia de convivència civil, tracta benemèrits i amants compatriotes, dignes, almenys, de tot respecte per llur
cooperació a la vida pública de l'Estat.
III
Davant els excessos i injustícies que en matèria religiosa conté la
Constitució, de diverses bandes, i segons els respectius punts d'esguard
particulars, li han estat formulades crítiques severíssimes i justificades.
Àdhuc personalitats equànimes de significació acatòlica l'han conceptuada agressiva i la miren com una solució de venjança; aquell que és
avui el més alt magistrat de la Nació, en el seu noble afany de tornarla justa i conciliadora, proclamà davant del Parlament que no era la fórmula de la democràcia, ni el criteri de llibertat, ni el dictat de la justícia. Podien callar els Bisbes damunt dels quals recau la responsabilitat de la mateixa Església, que haurà de sofrir els efectes de tals greuges, excessos i injustícies?
Resta, doncs, palesat el judici que ens mereix la nova situació legal
creada a l'Església d'Espanya, i a la qual no podem donar la nostra conformitat per lesiva dels drets de la Religió, que són els drets de Déu i de les
ànimes, atemptatòria als principis fonamentals del dret públic, contradictòria amb les pròpies normes i garanties establertes en la mateixa Constitució per a tot ciutadà lliure i tota institució honesta, immerescuda i injusta
en dany de l'eficàcia social i de la independència espiritual d'una societat
religiosa perfecta i sobirana en el seu ordre, que, així com no aspira a intromissions en la sobirania pròpia de l'Estat, així té dret d'ésser respectada plenament per ell en la seva missió pròpia i d'ésser reconeguda com
la primera i incomparable institució moral i civilitzadora d'Espanya. Ni
els drets internacionals de l'home i del ciutadà, que la consciència jurídica del món civilitzat considera inviolables per part dels Estats, han estat aplicats als qui professen la religió catòlica, ni col·lectivament ha es-
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tat concedit a l'Església, si més no, el tracte de minoria religiosa, que
els tractats internacionals atorguen àdhuc a grups confessionals sense
possible comparació amb el que ha estat i és en el nostre país l'Església
a la qual pertany la majoria dels espanyols com a religió única que els
seus ciutadans professen.
Sigui, per tant. pública i notòria la ferma protesta i reprovació collectiva de l'Episcopat per l'atemptat jurídic que contra l'Església significa la Constitució promulgada, i resti proclamat el seu dret imprescriptible a una reparació legislativa, per la qual clamen alhora la justícia
violada, la dignitat de la religió ofesa i el bé general de la mateixa societat espanyola, i que confiem que hauran de procurar els governants
mateixos, àdhuc per al prestigi del poder civil, la convivència lliure i
pacifica de tots els espanyols i la progressiva consolidació del règim.
No és solament la nostra consciència de Bisbes que ens obliga a aixexar aquesta protesta i formular aquests anhels en bé de l'Església; ens
mou. també, el nobilíssim deure de ciutadans, el més gran amor dels
quals, després de Déu i de les ànimes, és el bé i la prosperitat de la Pàtria.
IV
No fóra perfecte el compliment de la nostra missió'de Bisbes, si ens
limitéssim a l'anterior declaració, plenament justificada i necessària. Després de considerar els fets presents a la faç de tota la nació i de proclamar el judici que ens mereixen, ens pertoca dirigir la mirada a l'interior de l'Església i assenyalar als fidels quin haurà d'ésser l'esperit i
caràcter de llur actuació en ordre a les realitat i problemes que ens
volten.
Per això, en forma precisa, tenint presents, com és degut, les directives pontifícies, i trametent-vos àdhuc el propi accent de la llur autèntica paraula, atenent immediatament a les exigències de l'estat actual de
coses i a l'actuació més congruent amb què els catòlics han de tractarlo, venim, estimats fidels, i fills en el Senyor, a assenyalar-vos les següents normes i orientacions per a regir en l'esdevenidor la vostra conducta :
i . Tots els fidels posaran especial esforç a intensificar llur mentalitat i consciència cristiana, per tal de pensar i sentir en consonància amb
l'Església jeràrquica i obrar sempre segons els seus manaments i orientacions. Augmentaran, doncs, llur devoció al Papa. i li mostraran l'obediència prompta i cordial que li és deguda com a Vicari de Jesucrist,
centre de la unitat de la fe i del sacerdoci. autoritat suprema i legítima,
amb potestat de jurisdicció ordinària i immediata sobre totes i cada una
de les diòcesis i sobre tots i cadascun dels fidels. A tal fi els exhortem
tots. associacions i particulars, a promoure el sòlid coneixement i l'ampla difusió dels ensenyaments pontificis, en especial de les Encícliques
i Lletres apostòliques del Papa Lleó X I I I . que formen com la teologia
social de l'Església, i les de l'actual Pontífex Pius X I . singularment les
que tracten de l'educació, el matrimoni cristià i la restauració de l'or-
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dre social, on són contingudes les direccions precises i pràctiques que
millor convenen al renaixement catòlic d'Espanya.
2. Com més difícil aparegui la situació de la cosa pública en el
nostre país, més hauran de redoblar els fidels llur zel i llur esforç en
defensa de la fe catòlica, i al mateix temps de la pàtria, dos deures fonamentals al compliment dels quals cap d'ells no pot sostreure's. En conseqüència, aportaran el seu lleial concurs a la vida civil i pública, amb
tanta més raó que els catòlics, per la mateixa virtualitat de la doctrina
que professen, vénen obligats a complir aquest deure anïb tota integritat i consciència; i , encara que no puguin aprovar el que actualment
hi hagi de censurable en les institucions polítiques, no han de deixar de
coadjuvar perquè aquestes mateixes institucions, quant sigui possible,
serveixin per al vertader i legítim bé comú, proposant-se d'infondre en
totes les venes de l'Estat, com a saba salubèrrima, l'orientació i la virtut de la religió catòlica. Un bon catòlic, per raó de la mateixa religió
per ell professada, ha d'ésser el millor dels ciutadans, fidel a la seva pàtria, lleialment submís dintre l'esfera de la seva jurisdicció, a l'autoritat
legítimament establerta, qualsevol que sigui la forma de règim.
3- L'Església, custodi de la més certa i més alta noció de la sobirania política, per tal com la fa derivar de Déu, origen i fonament de tota
autoritat, mai no deixa d'inculcar l'acatament i obediència deguts al poder constituït, àdhuc en els dies en què llurs dipositaris i representants
n'abusin contra Ella, privant-se així del més poderós suport de l'autoritat i del mitjà més eficaç per a obtenir del poble l'obediència a les
seves lleis. Amb aquella lleialtat, doncs, que correspon a un cristià,
els catòlics espanyols acataran el poder civil en la forma amb què de
fet existeixi, i , dintre la legalitat constituïda, practicaran tots els drets
1 deures del bon ciutadà. Una distinció, però, hauran de tenir present en
l'actuació de llurs drets: la importantíssima distinció que cal establir
entre poder constituït i legislació. Fins a tal punt aquesta distinció és
obvia, que ningú no deixa de veure com sota un règim, la forma del qual
sigui la més excel·lent, la legislació pot ésser detestable: i , al revés, sota
un règim de forma molt imperfecta, pot donar-se una legislació exce!lent. L'acceptació del primer no implica, per tant, de cap manera la conformitat, menys, encara, l'obediència, a la segona, en allò que sigui oposat a la llei de Déu i de la seva Església. Les nacions, amb tot, són guinbles; les legislacions, perfeccionables. Sense minva, doncs, ni atenuació del respecte degut al poder constituït, tots els catòlics es faran un
deure religiós i civil de desplegar perseverant activitat i d'usar de tota
llur influència per tal de contenir els abusos progressius de la legislació i canviar en bé les lleis injustes i nocives donades fins ara; segurs
que, obrant amb rectitud i prudència, donaran amb això proves d'intelhgent i coratjós amor a la pàtria, sense que ningú pugui amb raó acusarlos d'hostilitat envers els poders encarregats de regir la cosa pública.
4- Donada la nova situació legal creada a l'Església a Espanya, i per
grans que puguin ésser les esperances xifrades en l'eficàcia del moviment reparador de la legislació, a què prccedentment els hem instat, els
catòlics no han de perdre mai de vista la realitat actual per tal de situarse degudament, i treure d'ella i malgrat ella, el millor profit. És necessària, com a fonament de tota altra actuació, una major intensitat de
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vida religiosa, personal i col·lectiva, dintre dels temples i fora d'ells, en
el culte, intern i extern, més digne i fervorós que hem de donar a Déu,
i en l'apostolat més conscient i actiu amb què hem de fer reviure les
tradicions religioses i restaurar l'esperit cristià en el poble. Tot allò que
no sigui aquesta obra primordial d'actuar en profunditat la fe, el sentiment i l'apcstolat catòlics en la cultura i la vida individual, familiar i
social, serà edificar sense base i reincidir en mètodes inadequats. Ens cal
sostenir la força i la independència de l'Església, multiplicar el seu ministeri episcopal en la societat, mostrar-la cada dia més piuxant, viva
i apostòlica, en bé àdhuc d'aquells mateixos que voldrien veure-la minvada i proscrita de la vida pública de la nostra pàtria. I això no s'obtindrà si el mateix estat present de coses no es converteix, en avant, en
poderós estimul perquè tots, sacerdots i fidels, enrobustim la nostra mentalitat i la nostra consciència de catòlics i assolim aquella renovació interior d'idealisme religiós i d'elevació sobrenatural que en la santificació pròpia i en l'expiació pacient preparen les futures energies amb què
cal treballar la restauració cristiana de la nostra societat, refent-nos de
'ants de sopors i descurances amb què massa vegades hem negligit d'ofegar el mal amb l'abundor del bé. Conseqüència d'aquesta orientació ha
d'ésser una plena jxirticipació en l'exercici de tots els deures religiosos
i socials, aportant cada u el màxim concurs a la parròquia, al sosteniment
econòmic del culte i clerecia, al foment de la premsa catòlica, a les associacions piadoses i d'apostolat intel·lectual i social, a la recta organització dels factors de producció i distribució de la riquesa, a l'harmònica i caritativa solució dels problemes que entre ells existeixen, a la defensa de les Ordes i Congregacions religioses, especialment les més atacades i perseguides: en un mot, a tots els fins i activitats de l'Acció Catòlica, que és la participació dels seglars en el mateix apostolat jeràrouic de l'Església.
5. No obraria mai com a bon catòlic qui en els moments actuals
no col·laborés a les reivindicaciins escolars, que constitueixen un punt
capital del programa restaurador de la legalitat espanyola per a la defensa del dret natural dels pares a escollir i dirigir l'educació dels fills,
del dret dels mateixos fies que la formació religiosa i moral ocupi en
llur educació el primer lloc, del consegüent dret de l'Església a educar
religiosament sense traves els seus fidels, àdhuc en l'escola pública; de
la justa llibertat d'ensenyament, sense la qual aquells drets no podrien
ésser efectius, i de la repartició escolar proporcional que la justícia distributiva exigeix per tal que l'escola pública i privada rivalitzin noblement en l'elevació progressiva de la cultura popular. Mai els catòlics
no s'ocuparan prou. àdhuc a costa dels més grans sacrificis, a sostenir
i defensar llurs escoles, així com d'obtenir lleis justes en matèria d'ensenyament: llurs èxits en aquest ordre seran per a ells la major glòria i la major eficàcia de llurs actuacions, com ho ha estat dels catòlics
belgues, que poden servir de model en aquesta obra renovadora.
6. No menor esforç han de posar a combatre l'ensenyament laic,
treballar per la modificació de les lleis que t-iltipaMn i no contribuir voluntàriament en cap concepte a les institucions qvc en ell s'inspiren o el
promouen. Així com procurant tenir escola catòlica per als seus fills, àd-
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huc crcant-Ia pròpia, si cal això i és possible, els catòlics no fan pas obra
de partit, sinó obra religiosa indispensable a la pau de la seva consciència, ni es proposen de separar els sens fills del cos i de l'esperit de la
nació, ans al contrari, donar-los leducació més perfecta i més capaç
de contribuir a la prosperitat del país; així, també, oposant-se als avanços de l'escola laica, obra de l'Estat, impediran la pertorbació de la
consciència de molts, que, tot no desitjant aquella, hauran de dur els
seus fills a l'escola pública descristianitzadòra, i contribuiran a evitar
la segura desmoralització del poble si progressés l'escola atea. en la qual.
tal com ho mostra l'experiència contemporània, sempre es converteix
l'escola laica i neutra, a despit d'allò que els seus defensors pregonen.
I cal no oblidar en aquest punt les instruccions de la Seu Apostòlica
referents a les cauteles que han de posar en pràctica els pares, quan els
seus fills es vegin precisats a freqüentar l'escola laica ^ informar-se dels
textos què hi són emprats i de les- doctrines que hi són ensenyades, per
tal d'exigir per totes les vies possibles que res, almenys, no els sigui ensenyat de contrari a la religió i a la sana moral; sostraent-los diligentiient a la influència d'altres alumnes que els podrien pervertir; procurantlos fora de l'escola una instrucció cristiana tant més sòlida com més perill corre en l'escola laica la seva fe.
7. Cap catòlic mitjanament instruït no té ni el menor dubte de la
plena potestat de l'Església en el matrimoni dels batejats, del qual yiertocr. a l'Església la celebració, legislació i jurisdicció, sense minva ni dificultat de les atribucions que en l'ordre estrictament civil legítimament
corresixmen a l'Estat. Per tal, però. d'evitar qualsevulla confusió i ajudar els menys il·lustrats a tenir idees clares sobre aquest punt, tan important \Kr a la vida familiar i social, és avinent de recordar que per
als catòlics el matrimosi vàlid i legítim és només el canònic i sagramental
celebrat hl facie Hcdesiee i regulat per Ella; la jurisdicció civil té. només, competència per a regular els efectes merament civils del matrimoni cristià. Qualsevulla imposició legal que pugui sobrevenir establint
obligatori l'anomenat matrimoni civil, serà, per als catòlics, mera formalitat externa, sense cap eficàcia intrínseca en llur pacte nupcial. KK
fidels solament contreuen matrimoni quan el consentiment nupcial és
expressat davant l'Església en la forma per Ella establerta, no en complir-se les formalitats o ritus legals, a què obliga cl fur civil, per bé que
també els vulgui donar caràcter de ver matrimoni: tals formalitats, no
obstant, convé que no siguin omeses j^ls fidels, per tal de no provocar
conflictes innecessaris i evitar que siguin privades d'efectes civils les
seves núpcies. Els qui, prescindint del matrimoni canònic, i complides
només les formalitats legals, s'atreveixin a viure com a esposos, faltaran gravíssimament a la seva consciència de catòlics, restant exclosos dels
actes legítims eclesiàstics i privats de supultura eclesiàstica, si abans de
morir no donen senyal de penediment. Sigui, encara, cosa indiscutida
que el matrimoni cristià és en si mateix de tal faisó indissoluble, que
no ]K)t ésser dissolt ni pel consentiment mutu de les parts, ni per autoritat merament humana, i que les causes matrimonials entre batejats
pertoquen per dret propi i exclusiu a la jurisdicció eclesiàstica. És, ixír
tant. il·lícit als esposos catòlics d'acollir-se a la llei del divorci civil, si
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cerquessin la dissolució del vincle conjugal per tal de poder contraure
unes altres noces; i , amb caràcter general, els fidels han de tenir ben
present que, en matèria de tanta transcendència, correspon a la competent autoritat eclesiàstica de determinar quina cooperació es lícita o i l licita pertocant a les lleis civils.
8. En l'obra general de reconquesta religiosa, que ha d'ésser l'ideal
totalitari de l'activitat dels catòlics, recorreran aquests al concurs de totes les bones energies i usaran de les vies justes i legítimes a 'fi de reparar els danys ja soferts i conjurar el pitjor de tots, com fóra que
í-'obscurissin i apaguessin les resplendors de la fe dels pares, única salvació dels mals que amenacen el consorci civil a Espanya. A ningú no
és lícit de romandre inactiu, o deixar d'emprar tots els mitjans honestos,
quan la religió i l'interès públic estan en perill. Dos esculls, però, procuraran diligentm·nt evitar: la prudència falsa i la temeritat presumptuosa. Fóra el primer cas, si tinguessin per inoportú de resistir obertament la impetuositat dels enemics de l'Església, per témer que l'oposició
encara els exasperarà més, o bé si indirectament els afavorissin per excessiva indulgència o perniciosa dissimulació. És el segon, el ze! fals,
o, pitjor encara, una simulació no acreditada pas per les obres, de molts
que, arrogant-se una missió que no els correspon, pretenen subordinar
l'acció de l'Església al seu judici i arbitri, fins al punt de prendre malament i acceptar amb repugnància tot .allò que es fa de diferent manera.
Això no és seguir l'autoritat legítima, sinó prevenir-la, i transferir a
persones privades les funcions de la magistratura espiritual, amb greu
perjudici de l'ordre perennement establert per Déu en la seva Església,
sense permetre a ningú que pugui violar-lo impunement. El punt mig
just de la recta actuació dels catòlics ha d'ésser una docilitat efectiva a
la jerarquia, unida al coratge discret, constant i esforçat, per tal de no
caure en timidesa desconfiada i peresosa, ni en temeritat presumptuosa.
9. En l'ordre estrictament polític, cal no identificar ni confondre
de cap manera l'Església amb cap partit, ni fer servir el nom de la Religió per a patrocinar els partits polítics, ni subordinar els interessos catòlics al previ triomf del partit respectiu, baldament fos amb el pretext
de semblar aquest el més apte per a la defensa religiosa. És necessari
superar la política, que divideix, per la Religió, que ajunta. Allò que fan,
diuen i sostenen de bo les persones que pertanyen a un partit polític,
sigui quin sigui, pot i deu ésser aprovat i ajudat per tots els que es glorien de bons catòlics i de bons ciutadans. L'abstenció i l'oposició a priori
són inconciliables amb l'amor a la Religió i a la Pàtria. Cooperar amb
la pròpia conducta o amb la pròpia abstenció a la ruïna de l'ordre social,
amb l'esperança que de tal catàstrofe naixerà una millor condició de
coses, fóra actitud reprovable que, pels seus fatals efectes, es reduiria
quasi a traïció envers la Religió i la Pàtria. Altrament, en els moments
transcendentals per al bé públic, i especialment quan greus mals afligeixen l'Església o l'amenacen, és deure ineludible de tots els catòlics
la unió, o almenys l'acció pràctica cinjunta, siguin quin sigui el partit
a què pertanyen, sacrificant opinions particulars i les divisions de partit,
salva, però, l'existència dels partits mateixos, la dissolució dels quals
ningú no ha de pretendre.
10. Un deure especial hauran de fer-se tots els fidels d'abstenir-se
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.sola greu responsabilitat de llur consciència, de llegir la premsa dolenta
0 d'afavorir-ne, directament o indirecta, el prestigi i la divulgació, així
com de tenir en gran estima i ajudar amb totes les seves forces i possibilitats el sosteniment i difusió de les publicacions catòliques, particularment de la premsa periòdica que s'inspiri en els principis de la nostra
Santa Religió i defensi rectament els interessos de l'Església i de la
Pàtria. Mai no ha estat tan sentida aquesta necessitat com en els temps
actuals, en què és urgent d'afirmar i difondre la veritat cristiana, d'iml>edir el contagi de l'error, de defensar les institucions catòliques contra
prejudicis, odis i pefiidíes que la premsa enemiga propaga iniquament,
d'il·lustrar el criteri i excitar el zel dels mateixos fidels per a la comprensió, defensa i servei de l'Església en les difícils circumstàncies d'ara.
No menys, però, que aquest imperiós deure que a tots obliga, interessa la recta direcció i l'autèntic esperit cristià ds què han d'ésser informats els escriptors que es dediquen a tan alta i delicada missió, plena de
greus responsabilitats. Donin-se en primer lloc al diligent i perseverant
estudi de la doctrina catòlica en les seves fonts autoritzades, a la seva
clara, persuasiva i serena exposició, a la seva objectiva i prudent aplicació a les realitats contingents. En la persuasió i defensa de tota cosa
vertadera i justa, sigui llur norma indefectible el sosteniment dels drets
de l'Església, la suprema reverència a la Seu Apostòlica, la fidelitat a
les inspiracions de la Jerarquia, respecte a la qual és deure de tots els
fidels, i particularment dels escriptors catòlics, seguir-la i no precedirla, obeir-la i no pretendre criticar-la o remolcar-la tendenciosament, de
tal faisó que no puguin merèixer la greu censura de desatendre de fet,
amb hàbils distincions i subterfugis, la seva direcció, o d'interpretar a
Hur manera els documents clars pels quals l'autoritat eclesiàstica no hagi
aprovat llur forma d'obrar. No oblidin mai que els drets i deures nascuts
de la caritat no són pas menys greus que els drets i deures que neixen
de la veritat; evitin, per tant, els escriptors catòlics vanes i injurioses
jxilèmiques; abstinguin-se d'aplicar cap de les qualificacions despectives
' inconvenients, que tan sovint són emprades per distingir un catòlic
dels altres, i no caiguin en la temerària lleugeresa de fer sospitosa, per
sostenir un partit ])olític, l'ortodòxia dels altres, per la sola raó de pertànyer a un altre bàndol, com si la professió de catolicisme estigués necessàriament vinculada a tal o tal partit politic. Convé evitar i deixar
de banda tot quant sigui i aparegui immoderació. intemperància i violència de llenguatge, com a cosa la més oposada a la concòrdia dels esperits i a l'eficàcia de la propaganda, per tal com el que cal a la defensa
dels drets sagrats de l'Església i de la doctrina catòlica no són controvèrsies acrimonioses, sinó l'exposició ferma, equànime i mesurada, on el
I>es dels arguments, més que la' violència i aspror de l'estil, dóna raó a
l'escriptor.
11. Les anteriors normes i direccions siguin escrupolosament observades per tots, i en ]>articular per aquells qui en virtut del seu ministeri,
càrrec o professió, estan en contacte més directe amb els fidels i tenen
influència notable en el moviment catòlic, havent d'ésser els sacerdots i
religiosos els primers en l'eficacissim apostolat del bon exemple, i tots
c's qui amb la ploma o la paraula pot dir-se amb tota veritat que exerceixen la missió de dirigir i moure la consciència dels catòlics en aquests
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moments lan delicats \xtr a la vida de l'Església a Espanya. Més que mai
convé defensar la Religió i treballar per l'Església amb absolut abandó
de mires particulars i d'interessos secundaris, per damunt i al marge
de la política, amb ample i abnegat esperit de concòrdia i plena de(x;ndència de ta Jerarquia. El moviment catòlic ha d'ésser dirigit tal com
vol l'Església i segons les normes pràctiques dels seus legítims i autoritzats representants, que en tenen la responsabilitat. Tal és l'orientació
de l'Acció Catòlica, pertocant a l'organització definitiva de la qual no
trigarà l'Episcopat a donar les corresponents directives. Preparin-se des
d'ara els fidels a penetrar-se d'aquella orientació, observant les normes
presents que, d'una banda, responen a ella. i . d'altra banda, han de servir per a facilitar el desplegament i eficàcia ulteriors de l'Acció Catòlica.

Hem de posar fi a aquesta obligada declaració de criteris i de posicions, en la qual tot esperit equànime ha de veure el compliment d'un
deure ineludible i la clara voluntat de contribuir, per la nostra part, a la
pacificació religiosa, política i social. Sigui'ns però permès de fer
sentir a tots els espanyols els nostres més íntims anhels i recomanacions,
que surten del nostre cor de Bisbes i de patriotes.
Veus apassionades clamen encara per la prosecució d'una guerra implacable a l'Església, amb el daler d'extermini que, si més no, és pertorbador i irrealitzable. In fonamentades acusacions continuen sostenint el
gest recelós i irascible contra la Jerarquia i els catòlics, com si fos certa
la suposició que ells aspiren a la dominació política de l'Kstat, o com si
llurs actituds responguessin de veritat a la vella inculpació que els cristians són ciutadans facciesos i enemics de la cosa pública, talment com
al nostre adorable Redemptor s'atreviren a declarar-lo enemic del Cèsar
i subvertidor tlel poble. 1 no manquen homes poc ponderosos que creuen
resolta la crisi religiosa, pensant que amb preceptes legals s'ha arribat
a amortitzar Déu i la Religió en la vida espanyola, i declarant que el
Catolicisme li és simplement indiferent.
Vanes i temeràries recriminacions i il·lusions. Després de la nostra
declaració col·lectiva, ningú no podrà, amb fonament, negar la que en
podríem dir perfecta ortodòxia civil dels proi)òsits i orientacions de
l'Església, que no mira pas egoisticament per Ella sola i pels seus interessos espirituals, ans encara molt eficaçment pel bé i la prosperitat de
la Nació, inseparable, vulgui's o no, del progrés i estabilitat de l'ordre
religiós. No és culpa nostra si a Espanya resta oberta una greu. profunda protesta i reivindicació de la llibertat jíer als drets i la independència
de l'Església, de la solució justa i eficaç de la qual són d'esperar els més
grans beneficis àdhuc per a l'enfortiment i puixança del règim jiolític.
En ca]» banda del món el catolicisme no és pres com un fet social desatendible o com un problema de secta efímera. A cap potestat, a capintel·ligència preclara no és indiferent la transcendència moral i la present fecunditat de l'Església catòlica, que ha seguit miHenàriament la
civilítjacíó humana, que és mirada en els nostres temps arreu com la solució més coherent i orientadora de la reacció espiritualista de la societat
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contemporània, i en la fennesa doctrinal de la qual i en la seva independència afirmativa d'actuació per la veritat i pel bé confien innombrables
homes com a baluard segur de l'esperit i de la llibertat humana enfront
de la barbàrie materialista, de les heretgies socials invasores i dels excessos de l'opresseió cesarista del nou abolutisme de l'Estat. Menys indiferent ha d'ésser el Cataolicisme als governants i ciutadans espanyols,
l)erquè si la història de la nostra i)àlria revela de manera incontrastable
que ell ha estat l'element generador i conservador de la seva grandesa
moral, l'experiència ja massa dura de les dificultats presents hauria de
demostrar-los que la influència religiosa és necessària per a enfortir els
vincles socials i assentar sobre sòlids fonaments la jjau espiritual i la
consolidació progressiva de l'Estat.
Per això no desdirem els Bisbes de sostenir els principis i orientacions exposats, que sabem de cert favorables a tan nobles eficàcies religioses i civils, ni de treballar generosament per tal de reparar els danys
mfligits a la nostra sacrosanta Religió, evitar tant com sigui possible els
que encara l'amenacen, i preparar dies millors, en què Església i Estat,
amb perfecta acordança. tal com correspon a dues societats perfectes i
sobiranes en llur pròpia esfera, coordenades per la natura que els ha
donat Déu, autor d'una i altra, i per la necessitat de conviure harmònicament en bé d'uns mateixos homes, dels quals tenen encomanada res[Xíctivament la perfecció sobrenatural i temiwral, renovin i assoleixin
l'anhelada intel·ligència que faci possible d'assegurar en plena pau i es'abilitat la constitució cristiana de la nostra pàtria en l'ordre legal i social. Molt podrà ajudar a l'avenç de tals anhels el major coneixement de
la veritable natura i actuació de l'Església, com també l'experiència d'altres països de com han estat nocives i pertorbadores les ruptures entre
l'Ksglesia i l'Estat, que després de violències apassionades, danys considerables en tots els ordres, i llargs i)eriodes d'àrdues dificultats, han hagut d'ésser reparades recomençant pel diàleg comprensiu, pel tracte amistós, que no havien d'haver-se interromput per l'assoliment de considerables béns i en evitació de mals gravíssims. A Espanya, on malgrat la
situació a què han arribat les coses, no és possible de desconèixer l'existència de bones voluntats àdhuc entre els mateixos homes de govern,
encara és temps de no desatendre consells i experiències, que els perills
que amenacen cl mateix consorci social, acumulats pels seus pitjors enemics, fan encara més valuosos i apremiats.
Fos quin fos, ])erò, l'esdevenidor que, per culpa dels homes, ens tingui
destinat el Senyor, vosaltres, els fidels fills de l'Església, fills molt estimats nostres, sosteniu-vos ferms en la fe. constants en la caritat, perseyerants en l'apostolat. Res no et torbi, res no t'espanti, deia l'admirable
1 sereníssima Teresa de Jesús: qui té el bon Déu res no li manca. També les afliccions i la persecució per causa de la justícia són benaventurances per als cristians. I no us porteu mai com els qui són privats d'esptrança. Motius de consolació no ens manquen pas per a avivar-la en
'•i mateixa previsió de millors dies que el no desmentit patriotisme dels
conciutadans nostres permet d'augurar, en les mostres de fraternitat
cristiana que hem rebut d'eminents representants dels catòlics de tots
e's països i que de cor agraïm com estímul de fortalesa i auguri de vic-
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tòria, i sobretot en la protecció del Senyor, de la Verge i dels sants
que són testimonis i honor de la religió del nostre poble.
Enfortits amb aquesta disposició d'esperit, renoveu, estimats fills en
el Senyor, el compliment fidel del deure de cada instant, que és cami
de perfecció, i llanceu-vos a la nova reconquesta religiosa que les realitats presents ens imposen: aprofundiment en la cultura cristiana dc
l'esperit, de la veritat i de la vida, recobrament social de l'eficàcia dc la
fe en el nostre poble. A tal fi revestiu-vos de nostre Senyor Jesucrist.
imiteu les seves ensenyances de misericòrdia i ameu encara més els vostres conciutadans, redoblant envers cl nostre poble la caritat de pàtria,
que també té forma de la sobrenatural i divina caritat.
Els homes i els pobles, cal amar-los. no per allò que són. sinó per
allò que poden, deuen i mereixen ésser davant la presència de Déu. No
els guanyarem pas amb desamor; no és pas amb redreçaments sediciosos o de violència, com reparen els cristians els mals que els afligeixen;
és la confiança en la supremacia i fecunditat, àdhuc humanes, de l'Esperit, en la potència de la fe i la caritat actives, ço que ens ha de procurar, amb l'ajuda del Senyor, la victòria. El nostre adorable Salvador,
que afirmà els seus drets divins sobre els homes, dient: El qui no està
amb M i . està contra M i . no volia pas que els seus deixebles demanessin
foc del cel per a la ciutat que no els havia rebuts i reprenia llur exclusivisme amb aquelles altres paraules, complement i aclariment de les
primeres: el qui no està en contra dc vosaltres, està a favor de vosaltres.
(Lluc. I X , 50).
Amb aquesta emoció perseverant de caritat i optimisme espiritual,
empreneu l'obra d'apostolat a què us convidem, esforçadament, generosament, pacientment. I fossin les que fossin les aflictives circumstàncies
en les quals vegem submergida l'Església, no temeu, ni pretengueu exercir la vindicta que solament a Déu pertoca. Recordeu que l'Església venç
el mal amb el bé. que respon a la iniquitat amb la justícia, a l'ultratge
amb la mansuetud, als mals tractaments amb beneficis, i que, en definitiva, també la ciència cristiana del sofrir és un poder de victòria: Soïn
maleïts, i benehn; sofrint persecució, i la suportem; som calumniats, i
preçfuem. ( I . Cor.. I V . 12-13).
No podíem, estimats fills en el Senyor, suscitar en les vostres ànimes aquests sentiments en dics més propicis a la santa dolcesa que aquests
en què tota la humanitat es prepara a viure la humil i ]>acificadora alegria de Betlem. Arreu de la terra passa l'intima emoció de la cantúria
angèlica anunciadora de la pau als homes de bona voluntat; àdhuc els
esperits menys inclinats a suavitat se senten corpresos davant la claror
amb què en la tenebra de la nit resplendeix el dia etern del Fill de Déu
que davalla fins a nosaltres per estimar-nos i redimir-nos.
La gràcia, la benignitat i l'amor de Déu s'han fet visibles a tots els
homes per tal d'ensenyar-nos que visquem en el món amb temperança,
justícia i pietat, rebutjant la impietat i les mundanals cobejances, sostingut el cor en la benaurada esperança i l'adveniment gloriós del gran
Déu i Salvador nostre Jesucrist, el qual s'iia donat ell mateix per nosaltres a f i d'alliberar-nos de tota iniquitat, i . purificant-nos, fer-se un
poble tot seu, zelador de bones obres.
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Així parla la Litúrgia de Nadal per boca de TApòstol. Recollim la
invitació divina a aquesta alta i pacifica vida de l'esperit cristià, aquesta
perdurable treva de Déu que comença per al món en la Santa Nit nadalenca, inici venturós de la regeneració dels homes, de les famílies i
dels pobles. En el recolliment de l'oració pura, en la fervor pacient de
la mortificació abnegada, en l'efusió de la caritat divina que, adorant
el Verb de Déu fet home, aprenem en la humilitat sobrenatural del Natalici del Senyor, preparem l'adveniment de Déu en el nostre poble, que
l'espera, a Ell, vertader i únic Príncep de la pau perdurable.
Els Bisbes de la Santa Iglesia, en beneir totes les famílies d'Espanya
com a penyora i auguri d'aquesta pau benaurada, a la qual són adreçats
llurs anhels i sacrificis de Pastors de la gran família cristiana, fervorosament amb tots llurs fills eleven al cel l'oració sagrada que la Litúrgia
del dia d'avui posa en els llavis suplicants de l'Església. Desvetlleu, us
preguem, Senyor, el vostre poder i veniu; i amb poderosa virtut socorreu-nos, per tal que l'obra que els nostres pecats deturen, la misericòrdiosa pietat vostra l'apressi.
Donat en la Dominica IV d'Advent, 20 de desembre de 1931.
F. Card. Vidal í Barraqner, Arquebisbe de Tarragona.—E. Card.
llundain i Esteban, Arquebisbe de Sevilla.—Ramon, Patriarca de les
índies.—Remigi, Arquebisbe de Valladolid.—Prudenci, Arquebisbe de
Saragossa.—Fr. Zacarias. Arquebisbe de València.—Rigobert, Arquebisbe de Santiago.—Manuel. Arquebisbe de Burgos.—Josep, ArquebisbeBisbe de Mallorca.—Joan, Bisbe de Menorca.—Joan, Bisbe de Terol.—
Fr. Lluís. Bisbe de Segorb.—Adolf, Bisbe de Còrdova.—Manuel. Bisbe
de Jaén.—Josep. Bisbe de Leon.—Antoni. Bisbe d'Astorga.—Leopold,
Bisbe de Madrid-Alcalà.—Xavier, Bisbe d'Oriola.—Joan. Bisbe d'Oviedo.—Manuel, Bisbe de Màlaga.—Eustaqui. Bisbe de Sigüenza.—Mateu,
Bisbe de Victòria.—Marcial, Bisbe de Càdiz.—Enric. Bisbe d'Avila.—
Valentí. Bisbe de Solsona.—Justí. Bisbe d'Urgell.—Miquel dels Sants,
Bisbe d'Osma.—Fidel. Bisbe de Calahorra-—Florenci. Bisbe d'Orense.—
Fr. Bernat. Bisbe d'Almeria.—Francesc, Bisbe de Salamanca.—Fr. Mateu, Bisbe d'Osca.—Creu, Bisbe de Cuenca.—Miquel. Bisbe de Canàries.
—Narcís, Bisbe Prior de Ciudad Real.—Rafael. Bisbe de Lugo. A. A.
de Mondonedo.—Feliu, Bisbe de Tortosa.—Fr. Albí. Bisbe de Tenerife.
—Açusti. Bisbe de Palència.—Josep. Bisbe de Girona.—Manuel. Bisbe
de Guàdix-Baza.—Joan, Bisbe de Jaca.—Manuel. Bisbe de Barcelona
A. A. de Lleida.—Isidre. Bisbe de Taraçona A. A. de Tudela.—Joan,
Bisbe de Vich.—Dionís. Bisbe de Còria.—Nicanor. Bisbe A. A. de Barbastro.—Salvi. Bisbe A. A. d'Eivissa.—Antoni, Bisbe Coadjutor del de
Menorca.—Tomàs, Bisbe de Pamplona.—Josep. Bisbe de Santander.—
Manuel. Bisbe de Zamora.—Llucià. Bisbe de Segòvia.—Manuel. Bisbe
A. A. de Ciudad Rodrigo.—Felicià. Bisbe d'Arethussa. Vicari capitular
de Toledo.
Linus, Bisbe de Tabbora. Vicari Capitular de Granada.—
Antoni, Bisbe de Tuy.—Josep Maria, Bisbe de Badajoz.—Xavier Flórez Gómez. Vicari Capitular de Plasència.—Antoni Alvarez i Caparrós,
Vicari Capitular de Cartagena.
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E L D I S C U R S NATALICI D E L SANT PARE.—Com de costum, la vigília de
Nadal, el Col·legi Cardenalici va donar les bones festes al Sant Pare.
Contestant a la felicitació, el Pontífex féu un discurs en què, després
d'al·ludir la recent desgràcia esdevinguda en la Biblioteca Vaticana, al
conflicte sostingut amb el Feix sobre l'Acció Catòlica i a la situació
religiosa de Rússia. Mèxic i Espanya, entra en matèria parlant de la
crisi econòmica i del desarmament.
"En tot el món té el Papa fills que sofreixen. En tot el món. tal
com sona, puix que fins als països de missions se senten els efectes d'aquest malestar general. En mig d'aquest panorama tan trist, el Cap de
la Cristiandat té el gran consol de veure i de comprovar que hom ha
respost a la seva crida amb una vertadera croada de caritat i de socors;
que jicrtot arreu han correspost amb promptitud i generositat, abundosament i generosament. Està particularment satisfet i fins paternalment un xic orgullós, que la previsora i oportuna iniciativa del Sagrat
Col·legi i del seu Degà hagi contribuït a donar major impuls a aquest
moviment de caritat.
És veritat que |)otser no ha mancat, i sense potser, hi ha qui ha dit
i insinuat que cl Papa havia dit una bona paraula, que havia socorregut
als que sofrien, jwrò que segurament la seva paraula hauria estat més
eficaç si hagués anal acompanyada de fets. És molta veritat; el principi és vertader, solemnement vertader: tant. que el mateix Mestre diví
ha volgut confornsir se amb aquesta norma de fer anar junts els fets
i les paraules: Coepit facere cl úoccrePerò. gràcies a Déu, gràcies sincerament i únicament a Ell, Ell havia donat al seu Vicari la possibilitat de fer el bé, d'obrar com Déa
mateix ha obrat: fent precedir els fets a Ics paraules. El Papa tornava
n posar els ulls. com havia fet al començament, en els dilectes treballadors, als quals té l'alegria d'haver pogut donar tanta feina, encara que
sigui amb un petit sacrifici, i potser amb certa aparença d'administració poc prudent.
Pcxlia ben dir-ho en aquella afectuosa intimitat de família: fa un
quant de temps, i encara avui i per una bona temporada seran gairebé
vuit mil els obrers que treballen perquè el Sant Pare els dóna feina, i
això en llocs on no n'hi ha d'altra. Pertot arreu el Papa fa executar
•reballs: treballs necessaris, d'utilitat immedülta, d'utilitat permanent,
d'utilitat general, com són els Seminaris, esglésies i cases rectorals, és
veritat; però també ho és que no totes aquestes obres tenien la mateixa
urgència. Ell. però. havia vist la urgència de donar feina i pa als qui
pertot arreu en demanaven amb commovedora insistència: súpliques
procedents de parcs de família, de grups d'obrers i fins de les autoritats civils i eclesiàstiques de tan diversos llocs. És veritat que fins el treball
te les seves victimes, però aquesta és una trista necessitat de les coses
humanes."
Parla després dels esdeveniments que l'han aconsolat en mig de
tantes tristeses: el missatge radiofònic tramès a tot el món, la commemoració de la Renim Novarum. la proclamació de Doctor de l'Església
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ík Sant Robert Bellarmí, la pròxima canonitxació i doctorat d'Albert el
Magne.
"En arribar a aquest punt del seu discurs, deia el Sant Pare que hi
volia posar un punt final, però que no podia reservar-se del tot dos pensaments, o dues sèries de pensaments.
De segur que molts diran: el Sant Pare no ha tingut una paraula,
ni una, per a la pau, per al desarmament, per a la suspensió o la cessació dels preparatius militars, per als temes de què va plena l'atmosfera,
i pels quals es pot dir que tot cl món va enrenou. Doncs, no, el Papa
no es proposava de dir aquesta paraula. Primerament, perquè l'havien
dita tantes vegades, tant ell com els seus predecessors; i , després, perquè ja la diuen, ja la canten els àngels en tornar al cel després d'anunciar el naixement diví: ja la torna a dir i la promulga al món des del
pessebre, el Rei de la pau, rinerme Rei de la pau, l'Omnipotència desarmada.
Diu aquesta paraula, o més ben dit, ja l'ha dita bo i esperant el Bon
Jesús, bo i esperanl el naixement de l'Infant diví, ja l'ha dita i l'ha augurada el Profeta quan veu i augura que les espases es tornen relles i
que les ovelles i els lleons es fan amics i reposen junts.
És una paraula de pau completa: la pau dels cors, la pau de les ànimes, la pau entre les creaturcs capaces d'apreciar-la, de sentir-ne la
necessitat, el deure i els beneficis. I després l'altra pau, la pau exterior,
i després encara els pertrets d'aquesta pau que evidentment no poden
ésser les armes, sinó els instruments de bé i de benestar.
N'o hauríem dit aquella paraula, per una altra raó: perquè, com s'ha
pogut comprovar, s'abusa tant d'aquesta parailh, que gairebé està demostrat que no és iwssible de tractar aquest tema sense exposar-se a
les interpretacions més contradictòries i més «absurdes- I aquelles paraules de pau i de concòrdia serien un esquer de discòrdies i de dissidències erttre els homes.
El Sant Pare vol fer aquesta darrera observació: que en comptes
de parlar als homes de pau, de tranquilitat, de benevolença i beneficència mútua, s'estimava més de parlar-ne sols a Déu. puix que els
homes no escolten o sembla que no estan disjxjsats a escoltar. En mig
de tant de malestar, què hi ha que sigui vertaderament aglutinant? No
hi ha més que la solidaritat dels desastres, de les penes i dels sofriments.
Pora d'això, no hi ha sinó una competència d'isolament, d'exclusivismt recíproc, de desconfiança i gairebé d'intimidació. I d'aquesta manera, de l'una part e! sofriment general, i de l'altra tots aquests armaments que no van enlloc. Mentrestant, a l'Extrem Orient s'ha desencadenat la guerra entre dos grans pobles.
Verament, quan la terra es presenta tan malament i promet tan poc
1 amenaqa tant, ha d'ésser clar i enèrgic el reclam al Cel, i vertaderament ho hauria d'ésser per tothom, però no és sentit ni escoltat.
Q u \ no veu que és la mà de Déu que es fa sentir en les coses humanes? Qui no veu que no depèn de la mà de l'home una cosa que fa
sofrir tots els homes? I és que els esdeveniments humans no obeeixen

170

LA PARAULA CRISTIANA

la mà de l'hoine. Heus ací que tothom està en moviment, tothom emprèn estudis seriosos, tothom fa recerques per trobar la causa d'aquesta crisi, d'aquest malestar general i per trobar remei. I no se'n treu res,
els remeis no es veuen enlloc, i—el que és més de doldre—ni ÍOIS s'adonen de la mà de Déu. que és tan evident. Ningú no es recorda de Déu.
És veritat que en la llunyana Amèrica hom se n'ha recordat, però ha
estat més aviat per a donar gràcies a la Divina Providència pels grans
beneficis atorgats a aquell immens i«iís; no hi ha mancat una nota de
gratitud perquè els mals no eren tan grans com en altres llocs; però,
què és això en una prova tan universal?
En tot aquest anar, venir, trobar-se, reunir-se, discutir, tractar, cercar, de tantes personalitats eminents, de tants homes notables, manca
la idea de Déu; per això creix el nostre temoir; temem que Déu, després d'haver-se fet sentir amb tot d pes de la seva justícia omnipotent,
es faci sentir encara més; per això no l i cal fer altra cosa que deixar
fer, deixar-nos a nosaltres, pobres homes, abandonats a les nostres
forces, deixant-nos fer sense Ell.
Què podem fer els homes tots, què pot fer el món enter sense Déu,
oblidant Déu, no recorrent a Déu? Em ve amb formidable evidència
el record de la paraula divina, d'infal·lible i inconfusible veritat: ÍVI'ÍÍ
Doininus (udificaverit dcuman in vanum laboravertuil qui aedificent eam.
La ciutat ni la casa no s'edifiquen ni es defensen, si no és amb Déu.
D'aci ve la necessitat de tornar a Déu amb e! pensament, amb el cor,
amb tota l'ànima."
El Sant Pare acahà el discurs parlant de la conclusió del centenari
del Concili d'Efès i anunciant la publicació d'un Encicica sobra aquest
tema i la institució d'una festa litúrgica a honor de la Maternitat dC
Maria Santíssima.—M- R.
E L JURAMENT E X I U I T P E L F E I X

A L PROFESSORAT

UNIVERSITARI.—En

virtut d'un decret del dia 8 d'octubre passat, el Govern feixista ha exigit a tots els professors numeraris i supernumeraris .dels establiments
oficials d'ensenyament superior, que prestin un jurament de fidelitat al
règim segons aquesta fórmula: "juro d'ésser fidel al Rei, als seus reials
successors i al Règim feixista, d'observar lleialment l'Estatut i les altres lleis de l'Estat, d'exercir el magisteri i de complir tots els deures
acadèmics amb l'intent de fornlar ciutadans treballadors, honrats i devot^ a la Pàtria i al Règim feixista. Juro també que no pertanyo ni
pertanyeré a associacions ni a partits l'actuació dels quals no es conciliï amb els deures del meu càrrec".
A propòsit d'aquesta disposició. L'Osservatore Romano del dia 4
de novembre publicava aquesta nota oficiosa: "No són pocs, especialment entre els catòlics, els qui dubten si els catòlics poden prestar aquest
jurament, en vista del que, en l'Encíclica A'OH ahbianw hisoguo. va dir
el Sant Pare sobre la fórmula de jurament anexa al carnet feixista.
Responem, primerament, que hi ha gran diferència entre els dos jura-
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ments, com es desprèn palesament de la lectura de les fórmules respectives. Per tal d'esvair qualsevol dubte, bastarà d'observar que el
mateix text de la fórmula, posant al mateix nivell el Rei, els seus successors i el Règim feixista, mostra amb claredat suficient que l'expressió Rtgim Feixirsta, en el cas present, pot i ha de prendre's per equivalent d'aquesta altra. Govern de l'Estat. Segons els principis catòlics,
hom deu fidelitat i obediència al Govern de l'Estat, salvats els drets
de Déu i de l'Església, com s'entén sempre en qualsevol jurament exigit als catòlics."
Segons una nota oficial publicada pel Govern, a 17 de desembre,
de 1.225 professors, 1.133 lian prestat el jurament; 83, absents per
comissions 0 malalties, juraran tan aviat com tornin a exercir el càrrec. Sols 11 han refusat de prestar cl jurament exigit: un pertany a
la Universitat de Bolònia, un altre a la de Pavia, quatre a la de Roma,
tres a la de Torí, un a la de Milà i un altre a la de Perusa.—M. R.
L'EPISCOPAT D E L S ESTATS U N I T S D'AMERICA I L A CRISI ECONÒMICA.—

Els Bisbes dels Estats Units, reunits pel novembre passat a la Universitat Catòlica de Washington, varen adreçar als fidels una pastoral
col·lectiva en què fan tnigprtants declaracions sobre la vaga forçosa i
els seus remeis. Recomanen primerament la lectura, l'estudi i l'aplicació en els afers i en la vida social de TEncíclica de Pius X I Quadraycsimo anne sobre la restauració de l'ordre social- Diuen que les excessives despeses militars que fan tots els Estats són una de les principals
causes de la crisi econòmica. Declaren el deure que tenen els rics de
socórrer els pobres i els qui sofreixen, però creuen que no n'hi ha prou,
i que cal taml)é cl concurs de l'Estat. Per tal d'arribar a una equitativa
distribució dels guanys i del patrimoni nacional, suggereixen la formació d'associacions mixtes d'empresaris i d'obrers, amb les quals podrien resoldre's els problemes de l'assegurança contra la vaga forçosa,
creació d'un fons de reserva i pensions per a la vellesa.
L'Episcopat belga també dedica al mateix tema la seva Pastoral Nadalenca.—M. R.
LA

REFORMA

CRISTIANA

D E I . REGIM

CAPITALISTA.—L'Enciclica

Qua-

dragesimo anno ha denunciat els abusos i perills i les funestes conseqüències del règim capitalista i ha patrocinat, no la seva destrucció,
sinó la seva reforma segons les lleis evangèliques de la justícia i de la
caritat. Inspirant-se en la doctrina i en les normes d'aquesta Encíclica,
la Union internationcle d'etndes sociales. en la seva acostumada reunió
anual celebrada a Malines l'estiu passat, sota la presidència del Cardenal Van Roey, ha indicat als catòlics els quatre objectius principals que
s han de proposar tots els qui treballen per la restauració de l'ordenament catòlic social. Són aquests:
a) Ajudar la classe obrera a sortir del proletariat, això és, de la
situació d'incertitud permanent en què es troba davant els casos for-
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tuïts i riscos imprevistos de la vida. Hom assolirà aquesta finalitat mitjançant radquisició més general i més ràpida de la propietat i una adequada participació en el benestar general, en la cultura. Això es proposen, temps ha. nombroses institucions creades per a la construcció
de cases d'obrers, per a la instrucció i leducació populars, per a l'accionariat del treball, etc. El mateix es proposa l'increment de les assegurances socials.
b) Sostraure la mare de familia de qualsevol treball fora de casa.
que pugui perjudicar els seus deures d'esposa i de marc.
c) Procurar d'introduir, cada vegada més, en el contracte de treball els elements propis del contracte de societat, per tal d'obtenir la
niillora i una prudent transformació del salariat, com ja s'ha començat de fer amb formes diverses, amb notable avantatge de l'obrer i del
capitalista- D'aquesta manera els obrers i els dependents vénen a participar, en certa manera, de la propietat, de la gestió i de les utilitats del
negoci.
d) Corregir els abusos del règim econòmic, que té urgent necessitat d'ésser purificat i cristianitzat amb la pràctica de la justícia completada per la caritat. Per a atènyer aquest f i , cal un doble esforç d'educació i de reforma de les institucions.
Tots els catòlics que formen part del món dels afers han d'actuar
de comú acord, dins llur ambient, per tal de formar una nova mentalitat i d'eliminar qualsevol pràctica contrària a la moral cristiana. Pero.
a més d'això, es necessària la intervenció de l'Estat, puix que es tracta
d'instaurar un nou ordre jurídic i social que informi tota la vida econòmica.
Passant després a examinar la reforma de la "Societat anònima",
la Unió de Malines—sense condemnar la forma anònima de l'associació, avui necessària per a la vida del negoci, i conciliable, per ella mateixa, amb les millors iniciatives i reformes socials—fa remarcar que
es presta a nombrosos abusos, i que facilita la dictadura econòmica i la
concentració de forces i de mitjans, perjudicials i perilloses, àdhuc per
a la mateixa llibertat de govern de l'Estat, com diu l'Encíclica pontifícia.
Per tal d'introduir i de conservar l'esperit cristià en les associacions
comercials, cal insistir sobre l'educació social dels dirigents de les emjireses industrials, comercials i financieres: de manera que. a més d'entendre el negoci, tinguin cura dels interessos superiors, mantinguin en
els seus justos límits l'afany de lucre i basin tota llur activitat en una
perfecta honradesa i en un delicat sentiment de justícia i de caritat apte
per a prevenir els conflictes i per a fomentar la bona entesa entre el
capital i el treball.
Pel que fa a la legislació, cal primerament modernitzar, segons les
exigències del bé comú. el règim legal de les societats comercials, de
manera que llur organització i llur activitat estiguin en harmonia amb
els canvis aportats per la transformació efconòmica. Amb aquest objecte, la Unió de Malines crida l'atenció del legislador sobre aquests ex-
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trenis: protecció de tols els accionistes contra roniinijiotència abusiva
del gerents, dels sindicats i dels grups comercials; claredat i sinceritat
en els balanços "i llur control iqïpardal: eliminació dels abusos a què
donen lloc les accions amb vot plural.
Finalment, la Unió de Malines ha decidit de fer una enquesta sobre
el treball assalariat de la dona casada, per tal de proposar els mitjans
de fer tornar la mare a la llar doim-stica.—M .R.

MOVIMENT I N T E R N A C I O N A L
E L C O N F L I C T E D E L A M A N X Ú R I A . — A posta hem vingut retardant
tot comentari al conflicte de què es teatre la Manxúria des de fa més de
tres mesos. L'existència d'un Pacte Kellog, de l'enigma soviètic i de
la vertadera situació de la Xina, possibilita tota mena de complicacions
en el desenrotllament dels fets. Per això hem preferit d'esperar. Avui
la .situació a l'Extrem Orient no està del tot fixada, però sembla dibuixar-se les línies generals de tal com quedaran les coses.
La Manxúria. com els Balcans a Europa, sempre ha estat un cau
de raons, on les potències interessades han topat sovint, en contrapossar-se llurs interessos. Darrerament, encara no fa dos anys, la premsa mundial registrà els incidents russo-xinesos, per la possessió del
ferrocarril de l'Est. Aleshores, com ara, hom veié aixecar-se el fantasma d'una guerra a l'Extrem Orient. Després, però, de petites escaramusses, tot quedà com abans. Hom en tregué la conclusió que tots dos
adversaris tenien por d'arribar a enfrontar-se en els camps de batalla.
Xina passà per la vergonya, una vegada més, de deixar sense punir la
violació de les seves fronteres pels exèrcits estrangers.
L'origen immediat de l'actual conflicte amb l'Imperi del Sol Naixent
el trobem en l'assassinat, pels "bandolers", d'un militar nipó. Aquests
bandolers, que tant abunden a la Xina i que es troben a cada dos per
tres embolicats, el mateix en les guerres civils que en les conflagracions
internacionals del seu país. Això de defensar els ferrocarrils de les
agressions, són excuses, que serveixen a meravella per a dissimular,
millor dit, cobrir les aparences, els veritables propòsits nipons. La causa veritable la trobarem en l'excés de població a les illes japoneses. El
seu territori és en gran part desproveït de riqueses agrícoles. Quant a
les primeres matèries, la seva producció de carbó és molt exigua, i de
ferro n'està mancat en absolut. En canvi, la massa humana es desborda
del país. Uns anys abans, les estadístiques ens deien que la població
augmentava anualment en 400.000 habitants, i actualment en 800.000.
El Japó necessita canalitzar el seu sobrant de població. Tancades les
fronteres ianquis als immigrants, en 1924, li ha calgut trobar un substitut. Les regions desertes de la Manxúria els han semblat a propòsit.
En honor a l'esperit colonitzador japonès, cal fer-los la justícia, que la
Manxúria ha esdevingut, gràcies a ^lls, la més rica província xinesa.
La siíva adaptació al ritme modern es realitza amb una velocitat que
ultrapassa la del Par-West americà a mitjans del segle passat. En els
darrers trenta anys, la població ha passat de cinc milions d'habitants
a vint-i-set milions. L'esforç japonès ha assolit d'occidentalitzar les bàrbares poblacions d'abans. El confort modern, no sols és patrimoni de les

LF.S IDEES 1 ELS FETS

175

classes privilegiades o colònies europees, sinó que s'infiltra en la petita
burgesia. A això també contribueix el gran nombre de joves manxurians
que marxen a estudiar a les universitats japoneses. En poques paraules,
la Manxúria, conduïda per les mans expertes dels nipons, repeteix el
prodigi del Japó, en la segona meitat de la centúria passada: desempcllegar-se de la crosta medieval, per assimilar-se tots els avenços de civilització contemporània. Si no és interrompuda la continua penetració
japonesa, no és lluny cl dia que la Manxúria serà una extensió del Japó
estricte, una provincià més, i no per la força de les armes, sinó per la
lliure voluntat dels seus habitants, els quals, en aquest demà possible,
seran en la seva major part, nipons transplantats, o bé familiars d'aquests.
La infiltració japonesa a Manxúria es realitza emparantse en la lletra d'uns tractats, signats per diverses potències. La història de la seva
intromissió en els afers xinesos data de darreries del segle passat. Entrat el Japó, després de 1860, en els afers internacionals, declarà al poc
temps la guerra a Xina. Conseqüència d'ella fou la cessió de l'illa de
Formosa i la península de Lia-Tung. on està enclavat el Port Arthur.
La diplomàcia tsarista s'esverà. Temé que la possessió pels japonesos
d'una basc continental, barraria el pas a futures expansions russes a
1 Extrem Orient. Començà a intrigar prop dels altres països interessats
perquè pressionessin el Mikado a renunciar a les seves conquestes. La
Manxúria reeixí. El Japó fou comminat per les potències, i hagué de
passar per la vergonya nacional de cedir aquells territoris a Rússia, la
seva rival en inqierialisme. I encara aquesta potència, es féu donar les
gràcies per la Xina, i ço que és millor, obtingué altres concessions eficients al nord del país.
No guardà calladament, el Japó, l'insult sofert. Ben aviat declarava
'a guerra a Rússia, i , en rapidíssima campanya, model d'estratègia i
organització, derrotava totalment els exèrcits moscovites i assolia la
categoria i preeminències de jxitència mundial. Materialment, recuperava
Port Arthur, es migpartia l'illa de Sakalien i establia el protectorat sokre Corea. Protectorat que a la primera avinentesa—proclamació del
regim republicà a la Xina—s'anexionava simplement.
Fem gràcia als nostres lectors de totes les incidències per què travessa la intervenció japonesa en els afers de Xina, en el transcurs de la
gran guerra. Basti de dir que, després de diverses incidències, fou signat a Washington, el 6 de febrer de 1922, el Pacte de les Xou Potències
^Anglaterra, Estats Units, Japó, França, Bèlgica. Itàlia, HoJanda i
Portugal), que tenia com a objecte de reglamentar l'anomenada qüestió del Pacific. En les seves clàusules s'estipulava, entre altres coses:
el compromís per part dels signataris a respectar la sobirania i independència i la integritat territorial i administrativa de Xina. S'establia el
Çonipromis d'oferir a Xina la possibilitat de tenir un Govern estable,
kn clàusules successives s'assenyala a Xina l'obligació a mantenir el
rt'gmi d'igualtat comercial i de porta oberta; a abstenir-se de treure pront del desgavell endèmic de la Xina per a assolir privilegis particulars
susceptibles d'afectar els drets de les altres nacions amigues. Es fixava.
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encara, (juc les potències es comprometien a no paftidpar en cap tractat
que ix)gucs estar en contradicció amb les esmentades clàusules.
El descabdellament de l'actual conflicte ha passat per diverses fases.
En la primera, els jaixmesos desembar(|uen contingents militars per
l^rotegir els seus ferrocarrils. De bell antuvi, els xinesos protesten irats
i amenacen amb considerar-ho "casus beili". Els nipons no s'atemoritzen, descobreixen les segones intencions que porten i comencen a ocupar militarment tota la Manxúria. Fatalment es produeixen petites collisions. combats en regla després. En la segona fase. presenciem l'entrada de la Societat de Nacions en joc. Les potències es donen compte
que ha arribat el moment de demostrar l'eficàcia de l'organisme de Ginebra, o del Pacte Kellogg. Es reuneix el Consell i comença el creuament de notes entre uns i altres. Teòricament, la guerra està fora la
llei; però, en la pràctica, els camps nianxurians presencien veritables
combats entre dos exèrcits rivals. L'única modificació qüé el Pacte Kellogg ha introduït en els conflictes armats internacionals consisteix en
la prolongació de les hostilitats, sense prèvia declaració de guerra. Així
ha succeït ara. Els diplomàtics d'un i altra país discuteixen aferrissadament a Ginebra mentre els soldats cauen morts i ferits 6n la lluita "camouflé" de cada dia. Cap nació bel·ligerant vol assolir la responsabilitat d'aparèixer com la promotora del conflicte. I així . s'han passat més
de tres mesos, i qui sap encara el que durarà. En les sessions del Consell s'obté, a l'últim, la promesa del Japó de no avançar més. Pel seu
cantó, els xinesos, en la impossibilitat de plantar cara al ixideriu militar
nipó-^-entre altres coses, gràcies a l'anarqui interior—ha d'acontentarse amb manifestacions de protesta davant dels consolats i establiments
jaixMiesos i amb els ridículs intents de deturar l'ofensiva nipona, pels
desunits generals xinesos d'un cantó i els delegats ginebríns de l'altre.
S'acordà que una comissió d'enquesta marxés a Manxúria, per precisar els fets desenrotllals. En l'interval, però, els japonesos han cercat
nous pretextos, per a perllongar la seva ocupació. S'assaja la instal·lació d'un Govern independent a Mukden, sota la protecció interessada de
Toquio. No reeixida aquesta maniobra, hem presenciat l'aparició d'una
plaga de bandolers, que. en certa manera, fan una mena de guerra de
sorpresa en substitució de les tropes regulars. Es fa difícil de precisar allà on acaben les hostilitats d'un escamot de soldats i on comença
el bandídatge^ puix a la Xina són funcions que sovint es confonen. La
independència d'uns generals respecte als altres i la manca sovint de soldada, deriven les seves actuacions cap al camp del codi penal. El Japó
tomenta el bandolerisme, almenys el tolera, perquè serveix per a justificar la seva permanència en territori nacional xinès.
La tercera fase és la intervenció de les. pitències indeix.·ndentment de
les gestions de la Societat de Nacions. lanquilàndia es malfia de l'hegemonia nipona a la Xina. L'Oncle Sam sempre ha estat partidari del
règim de "porta oberta", que facilita la seva expansió comercial. Per
iiixò no veu amb Ixms ulls les derivacions que el conflicte agafa. Tem
que l'esquarterament de la Xina. el qual seria un principi la separació
de Manxúria. preconitzada pel Japó, afavoriria la posició d'aquest Estat, trencant l'equilibri acordat en el Pacte de les Nou Potències. Res-
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potiènt a aquest criteri Nord-Amcrica ha enviat la seva nota al Japó.
La comniinació de no reconèixer com a legal—text de la nota—cap situació "de facto" a Manxúria, és el pitjor entrebanc que l'exèrcit japonès podia trobar. S'hi afegeix, encara, que no acceptaran cap pacte
signat entre aquells dos països, susceptible d'atemptar els drets ianquis.
Tot el temps emprat en els debats de Ginebra no ha tingut l'eficàcia
d'una senzilla nota del Departament d'Estat de Washington. [ és
que el món, pràcticament, no ha avançat res de la guerra ençà. La força
moral de la Lliga de Nacions és impotent per a assolir la cinquena part
de l'efecte que porta en si la presència d'un cuirassat de les grans potències en els mars on es plantegen qüestions enutjoses. Aquest pas de
Nord-Amèrica sembla que ve avalat per les altres nacions signatàries del
Pacte de les Nou Potències. No hi ha cap mena de dubte que si el Japó
atura la seva marxa, ho farà obligat per aquesta intervenció de darrera
hora, no pel que vulgui acordar el Consell de Ginebra. Toquio no passarà més endavant—així sembla deduir-se de les últimes impressions—;
l)erò l'enorme interès que té a anexionar-se la Manxúria també fa creure
que no cediran en la possessió d'un ideal nacional, que ja tenien coll avall.
Esperaran pacienlmeiit que la marxa desordenada del món els doni l'oportunitat d'assolir-la sense intromissions destorbadores d'altres països. El
cas de Corea ens en dóna un exemple ben tangible.
El sistema rotatiu dels dos partits permet al Mikado de governar d'acord amb les exigències internacionals ajustant-se sempre al suprem interès del país. En el mes de desembre, dimití el Govern Wakatsuki (esquerrà), ixïrquè havia decretat la suspensió de les operacions militars.
Aleshores l'Emperador i el ixible creien que era humilitat de sotmetre's
a les exigències de la Societat de Nacions. Per això aquell ministre fou
substituït pel presidit per Yunkai, partidari de l'acció militar a fons. Acció que s'ha prosseguit amb certa cautela al principi, a la descarada després, fins a la nota ianqui. En bona doctrina constitucional és improcedent que un Govern canviï de tàctica cada quin/.e dies. I davant l'anterior
nota, calia abandonar-la de moment, l'er altra banda era humiliant de
dimitir degut a les exigències de la Casa Blanca. Calia retirar-se per deixar cridar al Govern a la tendència moderada. L'oportú atemptat contra la persona de l'Emperador, hn fornit el pretext de la dimissió. Vinguda espontàniament l'agressió, o simulada ix;r la "Raó d'Estat", s'aconsegueix d'encobrir les formes. El cas és que Lukai, fonamentant-se en l'atemptat, i seguint un precedent japonès, dimiteix amb tot el Govern.
En escriure aquest comentari la crisi està pendent. Hom diu que el
Mikado està inclinat a formar un Govern nacional, amb representants
de les diverses tendències. Sigui quina sigui la solució de la crisi, creiem
que per ara es deixarà córrer l'esperit d'aventura.
EI paral·lelisme de l'interès de Washington amb el de Nanquin ha
salvaguardat momentàniament la Xina estricte dels exèrcits japonesos.
Més tard o més aviat, es trobaran els dos pobles front a front. En una
guerra, declarada únicament entre aquestes dues nacions, la victòria ni-
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pona seria esclatant. Vegi's la diferent preparació militar entre un i altre Estat.
En el seu anuari militar, el Japó declara que els efectius del seu exèrcit ascendeixen, en peu de guerra, a uns 900.000 homes, 150.000 cavalls
i 2-600 peces d'artilleria. La infanteria, en temps de pau, està dividida en
84 regiments de tres batallons de fusellers i una companyia de sis metialladores. Cada batalló es composa de tres companyies de 80 a 120 homes (organització similar a l'espanyola, divitlits en tres seccions. Està dotada de l'armament més modern. Especialment, fusell-metralladora i granades de mà. Per regiment té, també, una unitat de canons d'infanteria
de dues peces. La moral militar en els soldats nipons és excel·lent, sintetitzada en la definició que dóna les seves Ordenances "Esperit ofensiu,
resistència física i bona preparació militar". La caballeria compta amb 28
regiments de tres esquadrons a quatre seccions. Cada esquadró te 100
homes de plantilla. Les brigades de caballeria independent compten un esquadró de metralladores per regiment. L'artilleria compta amb 27 regiments de lleugera, 6 de pesada i 2 regiments i 7 batallons d'artilleria
de costa escampats per les principals badies i estrets de les seves illes i
Corea. La distribució de les forces d'enginyers és perfecta. Té regiments
de sapadors, ferrocarrils, telègrafs, radiotelegrafistes i un batalló d'aerostació, que utilitza el tipus de globus reglamentari en l'exèrcit francès.
L'aviació japonesa ha estat organitzada per una missió militar francesa.
Té projectat de disposar de 200 avions en vol, però per ara no ha pogut assolir aquesta fita. Els més moderns accessoris de la indústria bèllica són curosament adquirits cada any pel Ministeri de la Guerra de Toquio. Quant a preparació i material, l'exèrcit nipó no té gaires nacions
que la sobrepassin.
Enfront d'aquest formidable poder militar, Xina pot oposar ben poca
cosa. Té una gran extensió territorial, prolificament poblada per la raça
més nombrosa del món, sumida en una càstica situació. Els seus efectius
militars, conseqüència de l'anarquia interior, estan compostos d'una massa molt gran, però absolutament heterogènia. Més que per soldats regulars, les seves unitats són aplegament de veritables bandes de bandolers.
Uns pocs regiments poden exceptuar-se per la seva eficiència militar. En
els darrers anys de règim monàrquic, el* emix;radors volgueren substituir les irregulars formacions enquadrant-les en les noves organitzacions
a l'europea. En 1910, fou elaborat pel Ministeri de la Guerra, de recent
creació, un pla de modernització. Fins a la guerra mundial, es prosseguí
aquesta directriu, però, entrant després en el caotisme que encara perdura, cada general ha tendit més aviat al seu interès personal que ha enrobustir la potència de la pàtria. En finalitzar l'any 1928, l'Exèrcit xinès
estava pomposament distribuït en divisions, brigades, armes, cossos d'exèrcit, etc. Això en teoria, puix que en la pràctica no poden rebre cap
més nom que ramats d'homes, moguts per l'ideal del pillatge, en la seva
quasi totalitat. Endemés, no hi ha uniformitat d'armament, degut a proveir-se cada general pel seu compte. Dintre unes mateixes divisions, es
troben tres tipus d'armes portàtils, ço que impossibilita el normal pro-
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veïment dc les municions indispensables. Respecte a l'aviació, malgrat els
projectes d'organització, no passa de tenir uns pocs ajxirells, en pèssimes
condicions d'entreteniment.
Un altre punt queda per comparar, en el qual la superioritat japonesa
sobre la xina assoleix una extensió desmesurada: la Marina de Guerra.
Basti'ns de dir que l'eficiència xinesa és nul·la, reduïda a uns pocs guardacostes i canoners mig inservibles, l'única missió dels quals és la persecució dels pirates que infesten el Mar de la Xina i els grans rius. Davant d'això, l'Imperi del Sol Naixent és la tercera potència naval, ultra?
passada per l'Imperi Hritànic i els Estats Units en la fórmula decretada
en la Conferència de Washington. 5-5-3. Aquesta enorme força pot, en
un moment donat, bloquejar la Xisa i destruir pel bombardeig totes les
iwblacions de la seva extensa zona costera, sense que, pràcticament, tinguin els xienesos manera hàbil d'evitar-ho.
Resta la complicació, en tot conflicte armat a l'Extrem Orient, de la
intervenció de l'U. R. S. S. De temps ha que somnien, els amos de Moscou, a estrendre la seva acció armada a la Xina. L'enorme massa d'aquest
país, posada al seu servei, abocaria el suposat "perill groc" a unes realitzacions més immediates, completament previsibles. Per això Rússia s'oiwsarà, sempre que pugui, a tot intent japonès de controlar la Manxúria
1 imposar la seva voluntat a la Xina. En aquest punt, els soviets segueixen la linea de conducta traçada pels Governs del Tsar. Cal afegir que,
dins el quadre de l'U. R. S. S., figura la República Soviètica de Mongòlia, enclavada a l'Oest de Xina, posició conquerida anys enrera, parallelaiment a la penetració japonesa a Manxúria.
L. L . O.

L A R E T I R A D A D E BRIAND.—Obscuradament, sense pena ni glòria, el
nies de gener de 1932, ha vist la fi de la carrera política de Briand. La

multitud de conflictes plantejats a tot el món i la greu situació econòmica universal han deixat en un segon terme una dimissió que produïda
sis mesos abans hauria aixecat innombrables comentaris entorn d'una personalitat tan elogiada per uns i tan bescantada per altres, com és la de
' autor del projecte d'Unió Federal Europea.
Tot el prestigi internacional de Briand, com el de Stresemann, parteix
d haver sabut agermanar el seu nom al de l'obra pacificadira de la postguerra. El seu nom se'ns presenta, en aquest decenni. íntimament lligat
a totes les Conferències internacionals i a l'obra de Ginebra. Malgrat les
acusacions d'antipatriota, de què furiosament és titllat pels nacionalistes
francesos, ell prosegueix la seva obra al Quai d'Orsay, impertorbable a
les agressions de tota mena, de què és objecte.
Mantenint-se en una esquerra moderada, Briand, aquests últims anys,
era el governant conscient que havia sabut fer oblidar el llevat anarquista de la seva joventut política. Procedent d'aquells camps de la utopia.
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s'havia assimilat el contingut de ia frase: "governar és conservar". Tota
la seva obra està impregnada d'aquest sentit de continuïtat. Convençut
de l'eficiència de la seva fórmula, no precipita els passos. Successivament
s'esforça a fer-la entrar en els homes d'Estat primer, en l'opinió mundial després.
El projecte d'Unió Federal Europea no ha passat d'això: de projecte. Tot l'enrenou que aixecà, farà més d'un any., s'ha tornat aiguapoll. Els mesos han passat lentament sense que avancés ni un pas. Es
nomenà el Comitè que havia de portar endavant les gestions prop dels
diversos Governs; pausadament anaven arribant les respostes de tots
els Estats europeus, però res més. Pràcticament, encara que no es contessi en veu alta, el projecte és fracassat. A l reconeixement implícit
té una gran jxirticipació cl corrent cap a la creació dc noves barreres duai.eres, emprada pels Estats que fins ahir eren més lliurecanvistes.
L'amargor de Briand per levident fracàs de la seva iniciativa ha
J'ésser la causa predominant de la seva inesperada dimissió. Al costat,
però, d'aquest factor, n'hi ha d'altres de ptrculiars de la mateixa França.
Conegut és l'aforisme: "Ningú no és profeta en la seva pàtria".
Això li ha passat a Briand. La seva obra política al Ministeri d'Afers
Estrangers, en aquests darrers anys, ha rebut els més durs atacs per
part dels mateixos connacionals. Ell, però, segui immutable en la seva
poltrona ministerial, recolzat en la majoria dc diputats afectes. Els atacs
de la premsa extremista relliscaven sobre la seva epidermis d'home públic. Com més s'accentuava la seva tasca pacifista, més agressiu es mostrava un sector d'opinió. La data en què les tropes franceses evaquaren
les darreres posicions sobre la vora dreta del Rhin—penyora del compliment d'uns tractats impossible?—, la campanya contra la seva gestió
arribà al màximum. Com les altres vegades, però, ell no féu cap gest
d'anar-se'n. Assistí a les sessions de Ginebra, s'entrevistà amb els homes d'Estat, com sí estigués més ferm que mai. Visità Alemanya i altres nacions, sense que es transparentés res del seu propòsit.
Ara fa uns mesos, iierò, que Briand havia d'estar decebut. Sense
oue cap votació adversa el capgirés al Parlament, hi havia un fet concret
que el desautoritzava. La seva candidatura a la Presidència de la República fou derrotada jter la d'un polític dc segona fila. com és Doumer.
Els diputats i els senadors, que isoladamcnt han votat tantes vegades la
confiança a la seva persona i a la seva obra, a l'hora de votar-li el premi,
han preferit fer el desentès. Potser influí en aquesta votació la reacció
dels parlamentaris davant la puixança hitleriana. que els nacionalistes
francesos atribueixen a la política de "renunciació" de Briand.
Aquestes últimes setmanes, el polític francès es movia sense íllusió.
La seva presència al Parlament donava la impressió que era forçada.
No responia amb aquella vivacitat característica en ell a les ínteipèl·la-'
dons sobre la seva gestió. Semblava fins i tot que s'adormia en el seu
recó del banc destinat als Ministres. Només les periòdiques anades a
Ginebra el mig rejovenien. El conflicte manxú ha presenciat les seves
darreres intervencions en favor de la pau mundial.
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I quines circumstàncies ha aprofitat per a retirar-se? El petit enrenou de carteres, motivat per la mort d'un company dc ministeri, Maginot, l i ha servit jíer a anar-se'n. Ha pretextat cansament, per a passar
a la reserva. Aquesta excusa li ha servit per a encobrir els veritables
mòbils de la dimissió. Al polític que s'havia mantingut ferm en el lloc
a través les fortes crisis, produïdes des de 1924 ençà; a la personalitat
de centre, encara que la seva filiació política fos aparentment d'esquerra,
que sabia fer concordar els oposats interessos i idearis amb la seva doctrina pacifista; a l'home, en f i , que malgrat les suggestions dels seus
amics de secta, ha conservat les relacions de França amb la Ciutat del
Vaticà, fet minúscul, li permet de desaparèixer sense soroll.
Qui serà el seu successor, en el Quai d'Orsay? Momentàniament,
puix d'ací pocs meses se celebraran eleccions legislatives. Laval ocupa
el seu lloc, ultra la l'residència del Consell. I^ival és, a França, el tipus
del polític dúctil, que arriba als més alts càrrecs, sense que la seva gestió
es caracteritzi enlloc per grans encerts, ni grans fracassos. Té més aviat
quelcom de "trapella", característica que s'ha donat a Espanya, a més
d'un polític. Fins ara. poc havia sonat el nom de Laval en els afers exteriors. Es limitava a preociqKir-se dels petits detallets de la política menuda, sense abraçat els horitzons mundials. Per això, la seva gestió es
deurà reduir a T'anar fent", esperant que les circumstàncies derivades
del nou Parlament indiquin el seu successor. Les esquerres tenen el seu
candidat en la persona de l'ex-alcalde de Lió, Herriot. En canvi, els
partits de Centre tenen simpatia per Paul Boncour, que darrerament se
separà dels socialistes. Les dretes, per ara. no han fixat els ulls en ningú.
Ü'entre aquests dos, prefereixen el segon. Xo és gens improbable, però,
que Laval. amb l'exercici, posés afecció al càrrec, i no se'n volgués moure. Comptant, és clar. que les eleccions imminents no modifiquessin sensiblement el panorama polític de França.
Hem dit que Briand desapareix de l'escena política. Així ho ha manifestat reiteradament aquests dies. Això no pressuposa, però, que demà
es reepnsi. Per ara. el seu allunyament és definitiu. Potser aspira que
el temps esborri les censures a la seva obra, deixant solament la bona
intenció que les guiava, guayant-se en una nova elecció presidencial la
més alta magistratura del país. que un dia tingué a l'abast de la mà. En
els dos casos, la seva acusada personalitat política deixarà rastre en la
història contemporània de França.—L. L. O.

L E S REPARACIONS I E L S DEUTES.—Com un meteor han caigut les dec'aracions de Brunning anunciant que el Reich no pagarà ni un cèntim més. La moratòria Hoovtr serví per a ajornar el plantejament d'una
realitat que saltava a la vista. Alemanya no \K)i seguir pagant el que
iio té. L i crisi econòmica accentuada per l'augment progressiu dels sense
feina i la fallida d'innombrables bancs i trust de tota mena ha portat
els Estats a aquesta trista fi: la impossibilitat de continuar pagant les
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càrregues derivades de quatre anys de guerra, sense parió en la història.
L'intent d'Hoover representa la concessió d'un termini per a pagar una lletra, que d'altra manera tornaria impagada. Kra un assaig que
podia encarrilar l'espinosa qüestió dels deutes inter-estatals. L'intent no
reeixí. L'atur forçós ha seguit el seu camí ascendent, les finances públiques han continuat cap a la bancarrota, fruit natural de l'empobriment
col·lectiu.
S'acosta el moment de finar la moratòria Hoover, i hom adopta posicions diametralment oposades. Alemanya, cerca la solució del problema en la fórmula Hitler. Es llança a l'extremisme nacionalista, que preconitza de declarar-se insolvent. Per això Brunning, conscient de la real
situació econòmica del país i dels desigs d'aquest, la proclama als quatre vents, des del seu pedestal de Canceller. Anglaterra cerca la seva solució en una ixJítica cruel d'economies. França imposa noves restriccions al treball i a la producció estrangera—i en això és seguida per tot
el Continent—, i demana que la supressió dels pagaments per Reparacions sigui realitzada paraHelalment a l'anul·lació dels emprèstits interestatals de guerra. Els Estats Units advoquen per la supressió de les
primeres, però declaren "tabú" les segones. L'opinió nacionalista d'aquella potència troba que no és escaient d'anar amb contemplacions a
l'hora en què la seva nació travessa per la mateixa crisi que els altres
Estats. Creu que els seus deu milions de parats són tan dignes d'atenció
com els europeus, i que una política de generositat agreujaria la seva
crisi interior. En en el nombre dels sense feina. Alemanya i Anglaterra
segueixen la República nord-americana.
Ca Conferènoia de les Reparacions que es reunirà a Lausana ha
d'abordar el problema exposat pel Canceller del Reich. Quan s'escriu
això, encara s'ignora si els Estats Units hi estaran representats, o bé si
sols hi enviaran observadors. Sigui quina sigui, però, la posició d'uns
i altres països, hom veu clarament que la Conferència, o bé es dissoldrà
sense arribar a cap acord, o bé haurà de donar estat oficial a l'nuHació
de les Reparacions, amb totes les seves conseqüències.
És davant aquesta veritat, que s'ha aixecat una veu a França demanant purament i simple el gest que iwrmetrà de fer les paus morals amb
Alemanya, sense que ningú no perdi res. La fórmula é s : ja que tampoc no hem de cobrar, tinguem la gallardia d'estripar els rebuts.
La Dïpéche, de Tolosa, ha llançat aquesta consigna de "Perdonem
els deutes". El periòdic portant veu de mitja França—la part meridional—. en adoptar aquesta posició, sabia segurament l'oj^sició aguda quedespertarà en els sectors rivals. Davant el seu acte de renunciament.
serà invocada la santedat dels Tractats. Tractats que, amb gestos o sense, quedaran incomplerts. Avui no és possible, com deu anys enrera, una
nova ocujació del Ruhr. A part de la defensa desesperada dels alemanys,
França comptaria amb l'antipatia universal, que es traduiria amb una
admonició més o menys severa per part dels organismes internaciinals,
o d'alguna Potència.
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Hom fa la suggestió que la iniciativa de La Dèpèche té un marcat
caràcter oficiós, per a veure l'acollida que tindria en un i altre país. A
França, ja ho hem dit, la protesta ha estat unànime. A Alemanya, ha
estat ben acollida, per la social-democràcia, però hitlerians, que estan
convençuts de la seva força moral en la qüestió de les Reparacions, l'han
rebuda sense donar-hi excessiva importància. La força de la realitat,
diuen els seus periòdics, s'imposa a tota la gasiveria dels creditors que
es refugien darrera uns pactes signats per la força en 1919.
El fet iniciat és que, siguin quin sigui el final de la Conferència de
Lausana, s'han acabat per sempre els pagaments dels deutes de guerra.
El problema es plantejarà a les poques nacions que, com França, hauran
de continuar satisfent els seus compromisos financiers als Estats Units.
— L . L. O.

R U B R I C A D E L A VIDA D ' E S P A N Y A
Tres discursos- Tots tres dedicats a captar les classes socialment conservadores, s'han donat a Madrid, en el nies dc gener.
Primerament, Melquiadez Alvarez, l'home de millor timbre de veu
d'Espanya—el reclam dels seus parlaments—ha ex]X)sat la seva posició
davant els nous problemes actualment plantejats.
La conferència cs caracteritzà, per la valentia de l'orador en alçarse davant certs tòpics dels republicans d'avui, com dels de fa un segle.
Don Melquiades es féu famós—fa vint-i-cinc anys—enlairant la bandera
de la secularització de cementiris. Per això la seva posició, en combatre
l'anticlericalisme actual, té molt més mèrit. No pretenem en dir això,
presentar-lo com un convers. Ben al contrari. El polític asturià sosté el
seu criteri des d'un punt de vista laic—del suposat interès de l'Estat.
Creu que en lloc de declarar la separació de l'Església i l'Estat i la dissolució dc determinada orde religiosa, s'havia d'anar a pactar amb la
Santa Seu, mantenint una política semblant a les antigues regalies de la
Corona.
La fórmula amb que ia Constitució tracta ras])ccte religiós, és una
profunda pertorbació de la pau espiritual. Subratlla la pregona equivocació de la frase pronunciada a les Corts do que "Espana desde el 14
de abril hahia dejado de ser catòlica". Creu que un miracle d'aquesta
espècie no es pot obrar en 24 hores. Molt més, quan, com en el cas
d'aquí, la grandesa de la pàtria va lligada íntiinainent a les vicissituds de
l'Església. La seva boca tronà—en nom de la llibertat—contra la dissolució de ningú i la nacionalització dels seus béns, així com sobre la
prohibició de l'ensenyança i altres activitats lícites. De les seves antigues propagandes només se'n salvà un enunciat- Quan diu que el país
podria ésser unànimement catòlic i "el Estado como órgano de Derecho tendría que ser neutral y laico", però, seguidament, reconeix que
l'Església acompleix una gran missió social, i que l'Estat independent
amb el seu laïcisme, deu protegir aquesta Corporació, com a font de
beneficis que S'expandeixen per tota la nació.
En l'aspecte polític, el conferenciant posà el seu partit a la disposició de Lerroux. Veu en ell l'home públic que sembla que s'imposa com
el que ha de venir a governar de debò, ço és, pacificar els esperits. No
pretén aquí dc fer l'apologia de Lerroux. Ja hem dit en altre lloc que
els motius que ens impedeixen de posar la confiança en un partit que ha
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votat el famós article 26. Però indepcmlentment del nostre criteri i del de
tots els catòlics espanyols—mentre una nova consulta al sufragi no obri
nous horitzons-—I .erroux és l'únic Govern possible, quan es gasti l'actual.
Un altre punt interessantissim del discurs de D. Melquiades. l'ha
constituït el de la duració de les Corts Constituents. Jutja que la seva
finalitat és acabada, amb l'aprovació dels Pressupostos i la llei Electoral.
Del contrari, e! seu mandat és "abusivo y faccioso". No cal dir com en
això interpreta! 'es pràctiques constitucionals d'arreu del món. Però
aqui, que tenim la pretensió d'anar al davant de tothom per la paraula
de "trabajadores" inscrita en el article primer de la llei fonamental, en
altres intentarem admirar els tirans d'èpoques passades, per la vareta
màgica de declarar unes Corts il·limitades en la seva duració.
Fou. en resum, la seva opinió un vot de qualitat per la immediata
revisió constitucional- EJ reduïdissim grup parlamentari que acabdilla
treu tota mena d'importància pràctica al seu discurs. Únicament la seva
preixítència d'ahir li ha donat un ressò, que d'altra manera no tindria.
— A l discurs de l'home de Centre que hi ha en D. Melquiadez, ha seguit en l'ordre cronològic el discurs d'En Miquel Maura—que se situa
ell mateix de dreta.
La seva figura, a la qual l iHustre nom del seu pare ha fet de pedestal, ha adquirit el relleu actual per la seva intervenció en el Comitè
Revolucionari, primor, i en el Ministeri de Governació després. Hom te
la impressió que cl seu nomenament per a aquell càrrec, més que res,
fou un esquer per assimilar les classes benestants a l'ideari republicà.
Era esperada la seva conferència amb extraordinari interès, per tal
d'aclarir el succeït a les altes esferes governamentals llavors de la crema de convents a Madrid. Hom no concep que es reivindiqués el dret
a orientar els catòlics i , al mateix temps, es tolerés passivament la destrucció de tants monuments de la fe cristiana. La mateixa rapidesa amb
què el Govern ha tallat el darrer moviment sediciós demostra que amb
una senzilla exhibició de forces s'hauria impedit el tràgic espectacle del
mes de maig passat. El catòlic esiKinyol no li perdonarà mai el succeït.
La seva explicació en la conferència, no ha convençut ningú. A part de
la seva condició de catòlic, com a governant l'anul·la pràcticament- Caldrà que passin molts anys perquè el record dels fets s'esborri. Maura
confirma sobre aquells fets el que se sospitava. La força pública no fou
emprada per a reprimir els incendis, perquè alguns ministres s'hi oposaren. A l'opinió li interessava de conèixer els noms d'aquests ministres,
que tenen un tan singular criteri sobre la seva missió de governants.
I això és el que Maura no ha fet. Ha callat i ens hem quedat com abans.
Ens diu que com a conseqüència d'aquesta actitud, el Consell de Ministres s'oposà fins i tot que patrullés la policia i la guàrdia civil. Això explica a bastament, el que al seu temps manifestà un coronel—aleshores
desmentit—sobre l'estranya resposta que havia rebut de marxar en di-
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recció contrària a l'incendi que s'oferia apagar amh el seu regiment.
El paper del senyor Maura, davant una conducta tal dels seus companys de ministeri, era dimitir. Però no dimitir—com ell ens explica—
i després retirar la dimissió. La impressió que dóna—ben estranya en
un home com ell—és que estava mediatitzat. Ni l'orador mateix no queda convençut de l'explicació que en dóna. Bé prou ho remarca, quan
acaba aquest tema amb ]a declaració terminant que mai més no s'ocuparà
d'aquest trist episodi. Tantes vegades com li vingui a la memòria o li
retreguin la seva conducta d'aquell dia. no hi ha dubte que li deixarà un
mal reguts de boca.
Un altre punt tingué la conferencia de Maura. que no ens pot convèncer. La referent a l'Estatut de Catalunya. Així com en la qüestió
anterior adoptà la posició d'estar a la defensiva, aqui—-d'acord amb seu
temperament—passà a l'ofensiva. I quina ofensiva! Nega tot el que s'ha
vingut dient fins ara del Pacte de Sant Sebastià- I no nega la reunió,
perquè les fotografies que n'hi ha forneixen una documentació plena.
Maura no segueix en aquest tema—tan interessant per a nosaltres—la
conducta intel·ligent i comprensiva del seu pare (a. C. s.). les ensenyances del qual es vana de seguir en essència. N i tampoc de qui ha estat fins
ara un subordinat. Ens referim a Alcalà Zamora. I no parlem del seu
germà gran—D. Gabriel—l'antítesi amb el qual ressalta des de tots els
punts de vista.
En altres extrems del seu discurs, Maura es desplega sobre la labor
eixorca de les Corts. Combaté la projectada reforma agrària. Atacà els
mateixos punts amb què qui no estiguí deliberadament d'esquena a la
realitat ha de mostrar-se conforme. Amb la seva violència habitual, enjudicià la posició inhíbitòria de Lerroux. Remarcà la diferència que existeix entre el sentit d'ordre que s'atribueix a Lerroux i la demagògia del
programa elaborat pel partit del qual és cap.
En linies generals, Miquel Maura es ressent de l'excessiva agressivitat que posa sempre en tots els seus actes. Les seves paraules "yo voy
siempre por el mundo repartiendo codazos" reflecteixen la combativitat
del seu esperit. Per això, els comentaris al seu parlament han estat unànimes en aconsellar-li una major ductilitat en la seva vida pública.
És massa propens a les reaccions violentes. Molt difícil serà que en !a
Cambra actual reuneixi a l'entorn seu—Partit Conservador Republicà?—
una minoria de diputats gaire nombrosa.
— I . finalment, la conferència de Ventosa i Calvell ha estat el darrer
acte polític de de gener—abans de la treva imposada ])el Govern, a conseqüència del fet revolucionari. L'ex-minístre glossà la seva opinió sobre els problemes polítics i els problemes econòmics que té plantejats el
país actualment. Al dir la seva opinió, s'entén que s'involucra la de totes aquelles ix;rsones i estaments que. havent col·laborat amb el desaparegut règim acaten sense reserves el fet actual. El seu criteri en aquest
punt es sintetitzà en les seves paraules "no hem de tornar a les pertorba-
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cions que porta en si un canvi de règim". Féu un estudi complet de les
causes que motiven l'actual crisi econòmica espanyola. L'expert financier
que hi ha en el polític català féu que les seves paraules toquessin en t l
fons de la qüestió que es debat. I sense emprar cap aire mitinesc. La
seva dissertació fou tot el contrari del discurs de Maura. Sense ferir, sense insultar, Ventosa anà explanant l'opinió que l i mereixen els problemes
nous, que la República ha posat sobre la taula.
Conclogué que per a arribar a la desitjada normalització de la vida
ciutadana cal un punt de coincidència entre totes les classes conservadores. Per assolir aquest objectiu, és indispensable d'evitar els "integrismes" i que l'optimisme substitueixi l'excessiu pesimisme actual. Sustentà
que davant la demagògia desbordada de certs nuclis polítics, s'imposa la
realització d'un programa d'ordre, autoritat i disciplina.
La seva desapassionada critica fou una invitació més a les classes conservadores a actuar intensament en la cosa pública. Sense extremismes,
però amb fites ben definides- A realitzar una política constructiva, de
cara a la realitat, en l'èxit de la qual tindria el país la millor fermança
dc continuïtat en la seva ruta històrica.
L. L . O.

Testimonis oculars de la rendició d'alguns pobles sublevats de l'Alt
Llobregat, estem situats en condicions immillorables per a examinar les
característiques del fracassat moviment anarquista.
Primer que tot cal fer constar que cl moviment era preparat de temps,
l-'n temps no massa llarg, però sí el suficient per a estendre'l a tota la
província. Les mateixes banderes—roja i negra—que hom féu onejar
en tots els pobles, no eren improvisades. Ben al contrari. Totes idèntiques en dimensions i gènere. Allò que anomenem fetes en sèrie. Els líders, almenys en alguns pobles, eren gent que sabien el que es portaven
entre mans- Al costat seu obeïen la massa de treballadors més inculta
que sempre s'han deixat suggestionar per les prometences d'utòpics \yaladisos. Era una obediència estacionària que no permetia als líders de
deixar els pobles on es movien, per a acomplir majors empreses.
Concretant la població de les comarques sublevades es pot classificar
arreu en tres grans fraccions. En la primera, els capitostos. Anarquistes
t'acció, com ells mateixos es diuen, són gent decidida amb un llarg historial d'empresonaments i deportacions en tota la seva vida. Personal
que el mateix agafa la pistola per intervenir en una lluita social o polí'>ca, com atraca un cobrador de banc. Tornats del seu exili o alliberats
de la presó, amb la vinguda de la República, han reprès la vida d'abans.
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La humanització) de les lluites socials—comparant amb els any 1919-22
—a Harcelona, els ha escampats per la península. Fitxats tots per la policia, davant e! fracàs de la insurrecció, els més compromesos han intentat la fugida a França. I-a seva majoria han estat detinguts.
En la segona fracció figuren els qui han fet de massa. La majoria
són de fora de Catalunya. Els qui no. són jovenissiïns. dalerosos de prendre part en aventures de qualsevol mena... Diguem-ne de fer l'home.
A uns i altres, però, la presència de les tropes, amb tot el seu material
de campanya, els anul·là la combativitat. Es reteren sense un tret, convençuts de llur impotènciaLa gent del pais és la tercera fracció. A dretes els hem deixats per a
rú'tim. La seva posició no pot ésser més clara. Allunyats dels capitostos—el llenguatge dels quals no entenien—i ignorants del què significava
aquella bandera, que no havien contemplat mai fins ara, es posaren al
marge. Senzillament, adoptaren el paper de no embolicar-se. Fora d'alli.
on es cometeren actes de violència, seguiren la vida normal, atents, però.
a abandonar el poble i tot el que calgués, si es plantejava lluita. Per això
encara que 1 arribada de Texèrcit no fou aplaudida palesament a tot arreu, la cara dels pacífics vilatans prou demostrava l'angúnia que els treia
de sobre.
i i 1 im pretén que el moviment estava subvencionat. Segons uns, per
l'extrema dreta-: segons altres, per Moscou. Tant se val. Els que l'han
portat a la pràctica no han amagat ixis el propòsit que els menava. Instaurar el comunisme llibertari—anarquia—a la Península.
A part de Catalunya, el moviment ha estat secundat a altres terres
d'Espanya: Sagunt, Terol, Sevilla, Màlaga, etc. La realitat ha palesat,
però, que les mateixes masses que segueixen a ulls clucs una ordre de
yaga general es queden a casa quan se'ls demana la seva participació en
una revolució. Els temps, amb tota la seva complexitat, sembla que no
estan per herois. Ni Andalusia, que sempre se'ns presenta com un polvorí disposat a esclatar, ni a Barceona—la més dòcil fins ara a la F. A.
L-—no ha passat res de particular. Aqui, on j)er un no-res s'ha paralitzat
sempre la vida de la ciutat, aquesta vegada ni a això hem arribat. Vaga
de tramvies—fallida a la primera intimació de les autoritats—i dos fets
sagnants, produïts per nuclis reduïdísims d'extremistes.
Experiències com aquestes confirmen la tesi d'un renomenat estadista, el qual afirma que mentre els Govern vetllin, és impossible—en l'època actual—una subversió popular, en el sentit de les que es donaven al
noucents. Cal descomptar la militarada—lluita d'un poder executiu contra una fracció seva que es rebel·la—i també, si es donen circumstàncies
especials, com les que travessava Rússia el 1917.

Volíem des d'aquestes columnes glossar els tràgics fets de Castilblanco. La velocitat amb què se succeixen els temes de comentari, en despla-
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^•a uns per donar pas als altres. Això ens ha passat amb l'assassinat d'aquclls guàrdies civils—tràgic exponent de les campanyes demagògiques
esteses per tot el pais. Hasti'ns dir que mentre certes propagandeí polítiques—de sectors, avui governants i tot—no agafin una major elevació,
és impossible d'evitar fets luctuosòs com aquests.
I no se'ns parli de la reforma dels Cossos repressius. És verament
alliçonadora l'enquesta què un [«riòdic madrileny ha realitzat suara- Hom
remarca que. fora d'Anglaterra—veieu quina nu-na de país!—tots els
Estats del món. des de la democràtica França a la roja Rússia, compten
amb una força pública millor armada i molt més expeditiva que la d'aquí.
En aquest sentit, si no la tinguéssim, caldria inventar-la.

Les tasques parlamentàries han reprès el seu curs. Després d'una
dotzena de sessions, perdudes _en precs i preguntes, sense suc ni bruc.
han volgut rescabalar-se davant la galeria, abordant el clàssic tema de la
secularització dels cementiris—bandera de Melquíades Alvarez, ara fa
més de vint-i-cinc anys.
Com si cap més problema no preocupés al pais. hom ha passat manta
sessió, examinant si els ca]K'llans podran posar els peus a la cleda del
cementiri, o si les creus podran figurar en els nínxols de cadascú. Amb
la força del número hom aconseguí d'imposar el criteri dels més desfermats anticlericals sobre els raonaments de les minories catòliques de la
Cambra.
Fora d'aquest esplai parlamentari—que la realitat es cuidarà de modificar—les sessions han tornat a caure en la seva sonmolència habitual.
Són Constituents, i . sembla que no quedi res per constituir. Momentàniament, la Cambra ha tornat a animar-se. per discutir els fets de Bilbao
' la insurrecció de l'Alt Llobregat. En el primer, per fer un bloc únic
contra un suposat perill del Nord i reivindicar el seu estàndard esquernsta; en el segon, per atorgar un vot de confiança a Azaíia, que permeti
'l'acabar el moviment anarquista.
Mentrestant, se'ns vol fer creure que les diverses Comissions elaboren el projecte de llei electoral, agrària o l'Estatut de Catalunya, per a
la seva millor discussió. Pot ésser cert. Però el que es evident és que el
«livorci entre la nació i el Parlament, es posa ben de relleu en l'absoluta
ndiferència amb què són seguits els debats de les Corts.
A més de la ja comentada secularització dels cementiris, el Govern
ba trobat un altre remei als angoixos.os problemes socials, econòmics i
culturals del país: la dissolució de la Companyia de Jesús, amb la consegüent mesura, típicament laïcista. de l'eufèmicament anomenada naeionalització dels seus béns-
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Tenim, doncs, una interpretació més de la llibertat entesa en sentit
revolucionari, o sia com a rebel·lió contra tota altra llei que no sigui !a
de l'Estat, altrament dit. la que imposen els mateixos revolucionaris:
protecció a tota escola, partit i secta que tingui per finalitat la insurrecció contra la llei de Déu, ni que siguin perillosíssims per a la seguretat
de l'Estat, que ho són sempre, i ara i ací més que mai, com ho demostren
els fets adés comentats; i restricció i destrucció de tota doctrina i institució que eduqui seriosament per al compliment d'aquella llei, que és
l'única que dóna a l'esperit la vera llibertat, perquè només ella és la formulació exacta de les exigències vitals de l'ànima humana. Expansió a
la metzina espiritual que paralitza i eliminació del nodriment espiritual
que fortifica per a la llibertat, Tal és la definició dc la llibertat revolucionària.
Sempre serà una glòria de la Companyia de Jesús que en voler perseguir el Crist socjalmcnt subsistent a través dels segles, es comencí invariablement per ella. També per ella ha d'ésser avui el més fervent
dels nostres afectes de companyonia en la tribulació í de conhort evangèlic en pensar que és soferta per aquell Crist que redimeix morint. Però
molt millor i més autoritzadament que la nostra ploma, obscura i maldestra, ho diu el document de protesta del nostre venerable Metropolità,
el Cardenal Vidal i Barraquer, digna continuació de la Declaració Collectiva, amb el qual volem cloure aquest fascicle.
Per decret executiu del Govern, ha estat aplicat definitivament a la
Companyia de Jesús un precepte constitucional de dissolució d'Ordes religiosos i de nacionalitacció de llurs béns, contra el qual ïEpiscopat espanyol ja havia protestat en solemne document collectiu. Les raons d'aquell allegat resten dempeus, plenament decisives i acusadores, davant la
consumació d'un fet que ve a consagrar la violència i l'expoliació com a
instrument de força legal. Realitat tan dura i impressioimnt ha produït
emoció dolorosa- en l'esperit dels ciutadans espanyols, catòlics o acatòlics, puix que a ningú no pot ésser indiferent una vulneració tan greu de
la justícia, per la qual queden compromeses les mateixes garanties constitucionals, indispensables per a la llibertat civil i fonament jurídic del
governciment ordenat i recte de l'Estat.
Segurs de trobar-nos acompanyats en la nostra actitud amb l'assentiment de l'Episcopat i de tots els catòlics espanyols, creiem un deure de
la Nostra missió pastoral i del Nostre provat patriotisme fer públiques
les següents manifestacions, a les quals dóna encara més valor el sentiment íntim que llur expressió estricta.
l . Protestem altament de la injúria inferida a la suprema autoritat del Papa i de l'oprobi consegüent per a la dignitat mateixa de l'Estat, en ésser imposada la sanció màxima establerta per a una coUectivitat
en la legislació espanyola, com és l'extinció de la personalitat jurídica
i la pèrdua de béns, perquè la Companía de Jesús se distingue de todas
las demàs Ordenes religiosas por la obediència especial a la Santa Sede.
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Aquesta motivació, única adduïda en el preàmbul del decret, constitueix
per a la dissolta Companyia una l'erilablc ylorifieació.
2. Invitem tots els catòlics a renovar en llur consciència i en la pràctica
de la vida la reverència, fidelitat i obediència al Pontífex suprem, en
homeiuitge especial a l'autoritat sagrada del^Pare, Mestre i Pastor de
l Església universal, i en afirmació coUectwa de la nostra tradicional
t sentida devoció al Papa, amb la qual els fidels són ajuntats a llur Cap
visible, el dolce Cristo in terra, segons era definida la seva augusta Persona per la gran Santa dominicana, defensora insigne del Pontificat3. Acompanyem en tota la seva dolor' l'estimada Companyia de
Jesús, fem Nostres els seus sofriments, enaltim la seva glòria de patir
persecució per la seva fidelitat a la Seu Apostòlica, i confortem tots els
seus fills en la santa dignitat del patir cristià, que atreu benediccions
particulars de Déu en la tribulació i prepara, àdhuc els esperits més endurits, al reconeixem-ent de la veritat en mala hora desconeguda i tiltratjada. Res no hi ha tan fort com la serena resignació dels qui sofreixen,
sobretot quan aquesta no és fruit d'afebliment del caràcter, sinó de sobrenatural caritat i de la confiança impertorbable en el retorn de la justícia immanent amb què en la vida dels homes i de les col·lectivilcts Déu
venç sempre els aparents i transitoris triomfs del mal sobre el bé.
4. Expressem la Nostra esperança que la suprema duloritcl civil
no voldrà definitivament prescindir de les normes del dret internacional
públic, declarades constitucionalment dret positiu espanyol, i que, per
lemperança de necessària equitat, sabrà fer entrar la legalitat constituïda dins l'òrbita dels drets i les llibertats de l'home i del ciutadà, que,
àdhuc per a les més, petites minories ètniques, religioses i lingüístiques
i per a llurs institucions de religió, de cultura i de beneficència, la consciència jurídica del món civilitzat considera inviolables per tots els Estats. A desgrat de la deplorable situació a què s'ha arribat en el problema religiós, encara s'és a temps d'esmenar grans errades i d'atenuar
grans malvestats, i de no desaprofitar experiències i consells, que els
perills amb què apar amenaçat el mateix civil consorci, acuniulats pels
seus p·itjors i implacables enemics, fan de dia en dia més atendibles i
apremiants en bé de la pau espiritual i social d'Espanya.
5. Exhortem de nou els fidels a observar amb docilitat i disciplina
les normes establertes per l'Episcopat espanyol en la seva Pastoral collectiva del 20 de desembre passat. És experiència històrica i contemporània que l'Església i , per tant, els catòlics, tot i veure's obligats a acceptar fets i valer-se d'institucions legals, els criteris inspiradors de les
quals no poden aprovar, no paren, però, de treballar amb prudència i
constància, per tols els mitjans honestos i legítims, per tal d'assolir la
'cliabilifació del dret i la tranformació d'aquelles en sentit cristià. Per
"tolt difícil que sigui l'estat actual de coses, per fosc que es vegi l'esdevenidor, els catòlics no s'han de desviar del dret camí assenyalat per
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l'autoritat eclesiàstica com cl deure del moment present, que de tots exiyeix el bé espiritual i temporal de al Pàtria.
Donat en la festivitat de la Conversió de Sant Pau. 2 5 de gener de
I932-

• El Cardenal Arquebisbe de Tarragona

PREGUEM

PELS NOSTRES

DIFUNTS

A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests germans
nostres que ens han precedit en el senyal de la fe i dormen cl son de la pau: Josep
Rull, Prev., rector de Papiol, Ramon Julià. Prev., subscriptor, i Na Maria Dalmau,
vidua de Ferrer, mare del nostre subscriptor Miquel Ferrer i Dalmau.
Tots els mesos, LA PAKAI'I.A CRISTIAXA fa dir una missa en sufragi dels seus
difunts, amics i afavoridors i llurs propparents.

