APOCALÍPTICA

L

A repetició pertinaç de les temptatives del comunisme llibertari
ens van acostumant, potser saludablement, a la idea de la possibilitat d'un alçament reeixit, i de la consegüent implantació d'ttn
règim més o menys similar al sovietisme rus. Si la durada d'aquesta
república extremíssima seria breu o llarga, és cosa que no volem
escatir ara. Ens interessa sobretot la seva possibilitat i les obligacions que aquesta possibilitat crea en nosaltres.
Ens fem massa la il·lusió de creure impossibles certes coses molt
desagradables. L a guerra europea, la durada de la dictadura (que,
tanmateix, amb traça, hauria durat molt w£s), l'adveniment d'una República encapçalada pel triangle maçònic, i altres malastres
semblants, hagueren d'abatre violentament la nostra beata incredulitat. Ens passa ara el mateix? Creiem el comunisme impossible a
Espanya. En alguns, aquesta fe no és, en fons, altre que la sordina
intentada posar a la veu de la consciència que els acusa d'haver provocat l'aparició del comunisme. E n finir el primer terç del segle X X ,
després de quaranta anys de la Rerum Novarum, la labor catòlica
de redempció de l'obrer sota el senyal de la Creu està encara per
començar en terres d'Espanya: hem fet molts discursos, als quals
seria injust de regatejar l'elogi de savis i d'eloqüents, hem escrit articles i llibres, però fora de l'actuació de lluïment de les aules, dels
mítings, dels periòdics, hem realitzat la gran inhibició culpable que
ha abandonat la classe obrera en mans de les sectes revolucionàries.
Les grans zones industrials de la Península són encara verges de la
petjada de l'apòstol social cristià, armat de les ensenyances pontifícies. Potser hi ha alguna excepció, el record de la qual sagna. Si
l'heroisme no fos el distintiu de l'apòstol cristià, potser algú es penediria d'haver intentat aquest apostolat, tan urgentment preceptuat
pels Papes, i d'haver-lo iniciat amb èxit prometedor.
Després, bramula la fera comunista, i els grans inhibits s'aconhorten pensant: E l comunisme és impossible a Espanya! No
creiem que ho sigui gaire més que a Rússia. Un holandès bregadísNÜM.87. - MAOÇ DI 1932
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sim en aquestes lluites deia no fa gaire, després d'un viatge per E s panya, que aquest era, després de Rússia, el país més predisposat a
contraure aquesta malaltia.
Tots els coneixedors directes dels camins del pensament popular
estan d'acord que la gran sorpresa de les pròximes eleccions seran
els vots comunistes. Cal no rejiar-se que seran minoria, àdhuc entre
el poble. Les revolucions triomfen pel terror que una minoria reïx a
infondre a la majoria. Minoria eren i són a Rússia. Ni ens podem
fixar en l'eixorquia del comunisme francès. E l temperament espanyol és altrament meridional, s'engega molt més fàcilment a les actuacions violentes.
Cal tenir en compte que als comunistes espanyols no els manca
decisió i no els manquen diners, l'origen dels quals és ben transparent.
I si Rússia concentra tota la seva punya a alçapremar la República
espanyola, la mateixa passivitat del comunisme d'altres països pot
ésser un símptoma de la prioritat dels plans russos a favor nostre.
Coneixem els designis de Rússia. No sabem si les altres potències occidentals hi resistiran amb èxit. No fóra gens estrany que
Rússia trobés aliats entre els Estats diguem-ne burgesos, tan cega
és la passió nacionalista. Del que estem segurs és que el sistema tot
especial de resistència que oposa al volcà que es va carregant la
República espanyola no reeixirà a conjurar el perill comunista.
Els nostres burgesos lliberals {lliberals en economia, en la resta
es dividien) cregueren que n'hi havia prou amb les armes materials
per a contenir la revolució que ells inconscientment alimentaven. No
veien la necessitat d'armar el poble sanitós amb les armes, ben altrament eficaces, de les idees cristianes. E l tipus radical-socialista
francès—dreta en sociologia, esquerra en religió—es va apoderant així
del govern espanyol, a desgrat de certes denominacions socialistes,
i avui tenim en el govern que ha de defensar l'ordre, armes sense
idees, o, si voleu, i és molt més trist, armes defensores de l'ordre al
servei de les idees mares del desordre.
Què ha de passar? E l natural que passi és que quan el verí anarquista hagi acabat d'envair la massa poprdar—i cregueu que va de
pressa—les idees mares reconeguin les idees filles, i el gran capgireu sigui tan sobtat i tan repugnant com la caiguda d'una bella
fruita podrida per dintre.
Europa ha pecat enormement durant sis generacions almenys
contra la justícia i contra la veritat. Desoint la paraula de Crist,
parlant per la seva Església, ha perseguit la veritat enfortidora dels

APOCALÍPTICA

195

cors i aglutinant dels pobles, i ha ajuntat monstruosamcnt l'explotació del pobre amb la persecució contra el sacerdot acusant-lo d'explotar el pobre. D'una banda, afeblia el sentit de la responsabilitat
moral posant pantalles davant la llum de Crist, i d'altra banda, exacerbava la set de goigs fàcilment il·lícits amb la propaganda del mal
i la industrialització del vici. L a premsa, el llibre, la cultura, la indústria, tot ha degenerat una hora o altra en vil lenocini. Els rics
fruïen d'aquest convit amb goluderia exclusivista, envoltats dels
bramuls dels pobres que assetjaven la sala del festí disbauxós.
E l resultat, ja ens el dóna la història. Les decadències són purificades pels bàrbars. Recordem la devastació de l'Imperi Romà.
Hordes d'habitants de les selves nòrdiques, fortisshns de robustesa
i d'ignorància, feren la gran trencadissa d'aquell món corromput.
Destruïen rient, com un infant pobre malmet les joguines preciosament inútils d'un infant ric, candidat a tots els vicis i a totes les
malalties de la vida flonja.
L'odi a Crist—fa plorar només d'escriure-ho—no s'ha extingit
encara a l'Europa occidental. S'apaga en uns països, s'encén en uns
altres. Els mateixos governs que sufoquen moviments comunistes,
afebleixen l'única resistència espiritual del món i tanquen els fogars
on es trempen les soles ànimes realment resistents. Empresonen revolucionaris per instint de conservació i fomenten la revolució perquè així ho vol la secta enemiga de Crist que mena la gran revolta
del món contra ell ja fa segles.
E l resultat no pot ésser altre que una nova allau de bàrbars que
malmetin amb la fortitud de la ignorància doblada d'odi aquesta civilització desagraïda que renega del seu Fundador immortal.

L'ESGLESIA PERSEGUIDA
(Continuació)

A 5SASSINAT Còmode l'any 192, i també, un darrera l'altre, els seus
efímers successors, ocupà últimament el tron i s'hi consolidà
Septimi Sever, l'autor de la quinta persecució, decretada l'any 202,
i que esdevingué tan brava, que hom cregué arribats els temps profètics de l'Anticrist.
A les primeries d'aquest segle, sota el pontificat de Sant Zeferí.
que fou papa disset anys i pujà al soli pontifici en esclatar la persecució quinta, començaren algunes de les propietats individuals dels
fidels a ésser propietats corporatives de l'Església.
Hi havia un rescripte imperial sobre col·legis o associacions funeràries, redactat en tal manera, que tant dins de Roma com a les
províncies del domini romà podien constituir-se, sense cap intervenció de l'autoritat pública, i aquests col·legis tenien no sols els sepulcres propis, sinó, també, els seus llocs de reunió, les seves caixes,
els seus protectors o socis honoraris í els seus administradors. Aprofitant-se d'aquest rescripte, l'Església s'organitzà legalment amb la
creació del Col·legi dels germans o Confraria encarregada de l'administració dels cementiris, i aquesta Confraria amb personalitat civil, amb capacitat de posseir corporativament per mitjà del Procurador, que davant la llei representava tot el Col·legi, tenia, com els
altres col·legis gentils, aplecs en dies assenyalats i una quota mensual prefixada per als socis que podien satisfer-la.
Des de llavors, quedaren hostilment enfrontats el poder civil i
l'eclesiàstic, l'Estat contra la corporació Església, no ja sols, com en
els dos segles precedents, contra cadascun dels fidels individualment,
i aquest fou el caràcter distintiu de les últimes persecucions. Aquestes ja no eren una simple manifestació d'odi a les innovacions, o de
zel religiós, o de feblesa per part dels governants, atiats per la crueltat morbosa de la plebs: foren més pròpiament una mesura política.
L'Estat romà reconeixia i temia l'Església cristiana com un poder
oposat al seu.
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L a història es repeteix tot sovint. Diríeu que algunes nacions
del món modern han retrocedit 1730 anys i que han oblidat absolutament que les mesures d'opressió tirànica inspirades per aquelles
gelosies i temences produïren uns efectes totalment oposats als que
intentaren eis perseguidors.
Sever, que d'antuvi més aviat havia afavorit els cristians, sense
derogar, però, el rescripte de Trajà, s'adonà dels progressos de l'Església i volgué deturar-los amb el decret del 202, que prohibia als
gentils de passar al judaisme o al Cristianisme "4.
Era, doncs, un crim nou el que assenyalava Sever en els qui havien deixat el gentilisme per passar-se'n a la religió cristiana, i aquests nous criminals no havien d'ésser esperats pels jutges en els
seus tribunals, segons el repetit rescripte de Trajà, que prohibia de
cercar-los; aquests calia percaçar-los, traure'ls dels amagatalls llurs
i condemnar-los immediatament.
Lisemblava evident que, impossibilitades les conversions, l'Església aniria ràpidament esllanguint-se i acabaria per morir, i, tranquil amb aquesta esperança, deixà Sever que els seus fers governadors anessin amuntegant víctimes sobre les sacrificades en els regnats anteriors, no es preocupà gens dels altres, dels qui, per ésser de
bona índole, feien els ulls grossos així amb els cristians vells com
amb els recent convertits, i morí de pena nou anys després, en comprovar que el seu fill Caracalla havia tingut l'intent d'assassinar-lo.
És probable que aquest emperador, sí bé havia notat l'alarmant
expandiment de la fe i havia cregut que amb el seu edicte conjurava el perill llunyà que el fet comportava, no arribà a capir tota la
importància i tota la força que havia adquirit l'Església corporativament, car, altrament, no hauria deixat per als seus successors les
mesures de destrucció que veurem posades en pràctica uns quants
anys més endavant.

* **
E n vida, encara, de Septimi Sever, començà per als cristians una
altra treva, l'anomenada "pau dels emperadors sirians", que, almenys,
'* Fou, seguratrieut, una mera fórmula o un error momentani això d"apariar
'a religió jueva amb la cristiana en el susdit edicte, car després es veié que mai no
deixà d'ésser lícit pràcticament el judaisme, àdhuc en els novament convertits, i
l'afavoriren manta vegada el mateix Sever i Caracalla, i, segons Eusebi (Flisl.
F.ccle.. V I ) , una de les maneres que tenien els cristians covards de deslliurar-se de
ía mort era de fingir-se jueus.
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a Roma, es prolongà més d'un quart de segle. Era que Sever havia
contret segones núpcies amb la siriana Júlia Domna, i aquesta i sa
germana i dues nebodes, totes tres també Júlies, Moesa, Soemias i
Mammea respectivament, portaren de llurs terres una allau d'orientalisme que deixà la mitologia romana en segon terme i obrí de bat
a bat les portes de la tolerància i de l'eclectisme en religió.
Heus ací com s'explica que CaracaHa, el fill i successor de Sever, malgrat els seus instints tan sanguinaris, que volgué occir el seu
pare i rematà el seu germà i company d'imperi, Geta, als braços
mateixos de sa mare, no perseguí els cristians.
Si en alguna de les províncies, especialment a l'Africa, hi hagué
encara màrtirs cruelment turmentats, com se'n queixa TertuHià 6r',
és que la mateixa indolència dels prínceps, que deixava arreconades
les lleis a despit de llur vigència, deixava lliures les mans de procònsols i de delegats per a abusar de llur poder, a desgrat de les
orientacions imperials.
E l dia 8 d'abril de 217 moria Antoni CaracaHa, fet assassinar pel
prefecte Macrí, que fou successor d'ell només catorze mesos i morí
3 mans dels seus propis soldats sense haver tingut temps per a ocupar-se d'afers religiosos.
Tampoc no es recordà dels cristians el superb, formós i corromput pontífex del temple del sol a Emès de Síria, successor de Macrí,
qui es canvià el nom de Bassà pel d'Heliogàbal, per tal de recordar
la seva dignitat sacerdotal. No arribà a quatre anys el seu regnat
i també morí de mort violenta, sense haver fet gairebé altra cosa
que rebaixar la dignitat humana a l'ínfim nivell amb la seva cràpula
i multiplicitat de vicis i exalçar el culte del Baal sirià per damunt
de tots els déus de Roma.
Regnà tretze anys, des del 222, el cosí d'aquest, Alexandre Sever, abans anomenat Alexià, fill de Mammea, antiga assistent a l'escola d'Orígenes, insigne protectora dels cristians i cristiana probablement també ella.
Aquest emperador no tenia sinó catorze anys quan ascendí al
tron, però la seva bona índole i l'educació que havia rebut de sa
mare supliren la inexperiència de l'edat i governà tan dignament com
ho permetia l'ambient d'aquella època i l'ingenu eclecticisme religiós
que professava.
Conta Lampridi 60 que tenia al seu palau un oratori amb les
A d Scopulam. 4.
Veg. Vita Alexandrí, c. 27.
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efígies dels seus avantpassats, dels prínceps que més es distingiren
per llur bonesa, i altres personatges excel·lents en son concepte sobre
els restants, entre els quals hi havia ApoHoni, Jesucrist, Abraham
i Orfeu, i allà es tancava cada matí i oferia els seus sacrificis "quan
li era permès" 07.
Ell fou el primer de reconèixer la personalitat civil de l'Església
i de declarar públicament lícit el culte cristià, amb ocasió d'un plet
suscitat entre els cristians i uns taverners sobre uns terrenys pertanyents a la ciutat, sense amo particular, i en els quals aquells pretenien d'erigir un temple. Alexandre fallà mitjançant un rescripte
amb aquestes paraules: "Prefereixo que Déu sia adorat d'alguna
manera en aquest lloc, que no pas de cedir-lo als taverners" tt8. Fins
i tot autoritzà amb sa presència una solemnitat religiosa cristiana
i donà permís al papa per a aixecar la capella de la Mare-de-Déu
del Transtíber.
No contrastant, però, això, la deu generosa de la sang dels màrtirs no s'estroncà totalment, per bé que foren més rars i intermitents els seus borbolls. Els fanàtics gentils aprofitaven les absències
de l'emperador i qualsevol avinentesa favorable en les commocions
populars per redreçar-se contra l'Església que anava estenent més
i més cada dia els seus dominis espirituals.
Un dels gloriosament sacrificats pels prefectes i jurisconsults de
la ciutat fou el papa Sant Calixte, de la nobilíssima família Domícia,
diaca del papa anterior i que havia estat, probablement, el primer
procurador de la primera Confraria cristiana administradora dels
cementiris, el qual morí precipitat a un pou des de la finestra de la
seva presó; un altre és el successor d'aquest en el pontificat, Sant
Urbà. I , també de la noblesa romana; i uns altres, encara, entre
molts d'altres més, Santa Cecília amb el seu espòs Valerià i el seu
germà Tiburci, i Sant Màxim, l'intendent del palau imperial.
També Alexandre morí assassinat. Ell i Mammea, sa mare, caigueren sota els punyals dels sublevats que acabdillava Maximí, l'any
235-

* Rem dh.nnam facicbal... si iactillas esset, id est, si cum uxore non cubuisset.
diu cl seu biÒRraf.
" Ves;, l'esmentada biografia d'Alexandre, c. 49-
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* **
Aquest assassí, nat a Tràcia, fill de pare god i de mare alana,
que havia estat pastor en sos primers anys i havia començat la carrera militar des de soldat ras, era excessivament alt, forçut i cruel;
tan forçut, que ell tot sol arrossegava un carro carregat i amb una
puntada de peu rompia la cama d'un cavall; tan cruel, que per
una sospita féu matar quatre-cents oficials.
Tan bon punt es cregué assegurat al tron, decretà la sisena persecució, que durà tres anys, o sigui fins al dia 7 de maig del 238, que
el tirà fou occit pels seus propis soldats.
Hom diu que l'ocasió pròxima d'aquesta persecució fou d'haverse negat un soldat cristià massa escrupolós a posar-se al cap una
corona de llorer, com la duien els seus companys en senyal de festa
per l'exaltació de l'emperador, per por que això no fos un signe d'apostasia; no li calien, però, pretextos a aquell bàrbar per a decretar
condemnes: els seus mals instints i la dèria d'observar una conducta diametralment oposada a la del seu odiat predecessor ja li eren
suficients motius.
S'havien multiplicat tant els fidels i tenien tan poca cura d'amagar-se, que amb un cop d'ull veié Maximí que si els hagués fet matar tots hauria hagut de sacrificar moltíssims dels seus soldats, i
moltes ciutats haurien quedat despoblades; per altra banda, sembla
que era tan pública l'organització de l'Església d'ençà de la constitució de les Confraries, que coneixien, probablement, els prefectes
fins i tot els noms dels dirigents del poble cristià, i els gentils podien
conèixer-los personalment si volien atansar-se a les esglésies o temples, que estaven a vistes de tothom <!9.
Per això, amb un refinament diabòlic, dirigí especialment l'atac
contra els bisbes i altres ministres de Déu, i no en perdonà cap dels
que pogué haver, convençut que l'Església no podria subsistir si hom
la deixava sense el guiatge dels seus capdavanters.
Així moriren el papa Poncià i, probablement, el seu successor
Anter, i el cèlebre doctor Hipòlit, i tantíssims d'altres que excellien entre tots, sense que, per això, deixés d'haver-hi moltes víctimes entre els simples fidels.
"· Per OrÍRenes—Commeni. in Mal'-h., 28—sabem que els centils de Capadj-ia, on ell residia, moRuts de l'odi al cristianisme, destruïren moltes esglésies d'aquella província. Com els bàrbars de disset segles més tard!
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En aquesta persecució, si hem de creure la tradició, en la qual
únicament recolza tota la biografia de Sant Magí, fou empresonat
aquest benaventurat compatrici nostre, de Tarragona, que menava
vida eremítica al cor de les serres de la Brufaganya, i, miraculosament deslliurat de les cadenes, tornà a la seva cova d'ermità, on fou
novament capturat durant la persecució següent, i decapitat.
Regnà després el dolç Gordià i cessà la persecució automàticament; pujà al tron en 244 Feliu d'Alarb, que havia fet assassinar
Gordià i mori també assassinat per les seves tropes cinc anys després, el qual evidencià tant iles seves simpaties pels cristians que hi
ha vehements indicis per creure que ell també ho fou. Fins i tot conta Eusebi7u que, havent-se atansat amb els altres fidels a combregar, el bisbe li negà la comunió "fins que hagués confessat els seus
pecats".
E l que sabem d'ell és que estava en correspondència amb Orígenes, que el seu contemporani Dionis, bisbe d'Alexandria, lloa la suavitat d'aquest regnat, i que el papa Sant Fabià pogué, amb permís
de l'emperador, traslladar a Roma solemnialment les despulles del
seu predecessor Sant Poncià, mort a l'exili de Sardenya.
Les doctrines i la fe del Crist anaven expandint-se, aprofitant totes les avinenteses; però si la collita era abundosa, la sembrada de
sang gairebé ininterrompuda, car fins en regnats de tanta bonança
com el de Felip d'Alarb pogué haver-hi màrtirs, com els que l'any
248 foren víctimes del moviment sediciós dels idòlatres d'Alexandria.

* **
Hem arribat a la persecució de Deci, la setena general.
Amb Ja pujada al tron d'aquest emperador, després de la sèrie
de bàrbars que acabem d'esmentar, rebrollà l'esperit nacional i reaccionaren totes les tradicions, tots els costums, totes les supersticions de la Roma antiga contra les orientacions modernes. No podia
mancar la violenta protesta contra el Cristianisme i la cacera dels
seus adeptes.
Per l'opuscle De lapsis de Sant Cebrià i per la Història d'Eusebi
coneixem com s'executà l'edicte de persecució i sabem amb quina
nimietat de detalls era redactat per tal que ningú no pogués escaparse de la pena imposada, si no es conformava amb l'apostasia indiHisl. cccl.. V I . M -
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vidualment exigida, fins en els poblets més insignificants, a tots els
qui donaven el més petit motiu de sospita en matèria religiosa.
Aquesta persecució fou terribiiíssima, no sols pels moltissims
que hi moriren, sinó més pels incomptables covards que o renegaren
públicament i manifesta de llur fe, o hi mancaren d'amagat, fent-se
redactar un libel on constava falsament que ja havien sacrificat tal
com ho imposava la llei. I les conseqüències cismàtiques que libellàtics i lapses produïren amb llurs plets, que tan satànicament sabé
explotar Novacià, foren encara més funestes que els mateixos instruments de tortura i que tots els botxins que els aplicaven als sants
membres dels màrtirs.
L a causa de tantes defeccions i de tants d'estralls fou, segons el
sant metropolità de TAfrica71 en els capítols V, V I , X I i X I I de
l'esmentat opuscle sobre eds lapses, precisament l'excessiva durada
de la pau oficial, que fini a primeries del 250. "Per tal com la perllongada pau—diu—havia corromput en nosaltres la doctrina rebuda de Déu, la justícia del cel dessonillà la fe ajaçada i gairebé, com
si diguéssim, adormida... Cadascú s'afanyava per augmentar els
seus cabals, i, oblidats del que feren els fidels sota la direcció dels
apòstols i del que sempre haurien hagut de fer, frissaven amb un
anhel insadollable per multiplicar llurs riqueses. Als sacerdots els
mancava zel religiós, els ministeris no s'exercien amb puritat de fe,
no hi havia gens de misericòrdia en les obres, ni els costums no s'avenien amb les lleis. H s homes es desfiguraven la barba, les dones
mentien formes belles, fou adulterada l'obra de Déu en els ulls, els
cabells prenguereen colors fingits. S'empraren fraus per tal d'enganyar els cors senzills, astutes manifestacions per tal de fer-se seus
els germans. Es contragueren matrimonis amb els infidels, es prostituïren als genti's els membres de Crist. No sols es jurava temeràriament, sinó que es perjurava; eren menyspreats els superiors amb
insolència; s'execrava amb llengua enverinada, s'odiava amb mutus
odis pertinaços... Molts..., abandonada J'administració de les coses
divines, es convertiren en administradors de les seculars..., i mentre
els germans en llur Església famejaven, ells s'afanyaven per posseir
diners, per robar possessions amb enganys i per acréixer els guanys
amb les usures. Què no mereixíem sofrir per tals pecats...?".
Era palès, doncs, un veritable retrocés de la religió cristiana,
el primer retrocés veritable en el seu camí ascensional, provocat per
" L a provincià d'Africa. que, almenys de fet. reconeixia la primacia del bisbe
de Cartaso sant Cebrià, constava de més de cent cinquanta bisbats.
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una vintena d'anys de pau que, judicant humanament, havia d'haver estat tan útil per a consolidar els avanços dels dos segles de lluita. Així, segles més tard, foren deturats els ardits soldats de la Croada en la seva marxa triomfal vers el sant Sepulcre!
"No hem de dissimular la veritat, germans caríssims—segueix
dient el sant bisbe en la mateixa obra, cinc capíto's més avall—, ni
hem de passar en silenci l'origen i la causa deüs nostres infortunis.
Molts foren vençuts per la cega amor de llurs riqueses, i no es trobaren aptes i lliures per a fugir perquè els béns llurs els engrillonaven els peus. Aquells foren els vincles dels qui romangueren, aquelles les cadenes que estaborniren el coratge i ofegaren la fe i relligaren els enteniments i immobilitzaren l'ànima, de manera que vingueren a convertir-se en botí i part de la serpent que per sentència
divina s'alimenta de terra, puix que vivien tan apassionats per les
coses terrenals... Però, com poden seguir el Crist els qui són detinguts pel lligam de llurs riqueses? Com s'ho faran per a adreçar-se
al cel, per a enlairar-se per la sublimitat dels espais els qui són afeixugats de cupiditats terrenes? Servents de llurs cabals, es pensen
posseir i són ells els posseïts; són, no senyors, sinó esclaus de llurs
diners."
No diria hom, en passar !a vista per aquestes pàgines del gloriós màrtir del segle terç, que està llegint un fragment d'història
contemporània?
L a vigoria, afeblida per les aures de la pau mundana, reaccionà
tot seguit amb les batzegades regeneradores del nou combat. "L'Església roman ferma en la seva fe—podien publicar urbi et orbi els
membres de la clerecia romana que aleshores governaven interinament la comunitat universal dels fidels per no haver estat encara
elegit el papa successor del màrtir Sant Fabià—, tot i alguns haver
caigut esglaiats, o perquè eren persones de posició, o perquè, en ésser
empresonats, es deixaren vèncer de la debilitat humana"™; i el repetit bisbe de Cartago pogué cantar molt aviat en una lletra de felicitació que adreçava a uns estrenus confessors pròxims a rebre la
corona del martiri: "O benaurada Església nostra que l'esplendor
de la divina bondat així il·lumina, que la sang gloriosa dels màrtirs
il·lustra en els nostres temps! Abans era blanca per Jes obres del
fidels; ara s'ha tornat purpúria amb la sang dels màrtirs; a les seves flors no manquen ni els lliris ni les roses. Que maldin tots per
" VCR. la lletra V I I I entre los de Sant Cebrià—/-Awío/arí. vot I — . "Fundació
Bernat Metce", cinquena sèrie, 44.
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assolir l'altíssima dignitat d'ambdues honors..."73; i no mancaren
pas destinats a la mort per la confessió del sagrat nom que s'encoratgessin mútuament de paraula en presència dels mateixos botxins
i, quan no podien altrament, per mitjà de lletres com aquesta de
Celerí, escrita poc temps després d'ésser turmentat, adreçada a Llucià, condemnat a morir de fam i de set a la presó: "Demano al Senyor, caríssim, que abans de rebre aquesta lletra siguis rentat amb
la sang sagrada del martiri sofert pel nom de Nostre Senyor Jesucrist, i, si la lletera t'arribés abans, que hi vulguis respondre. Que
t'ho recompensi aquell del qual confessares el nom! Jo crec que, si
no ens veiem més en aquest món, ens abraçarem en l'altre en presència de Crist. Prega que jo sigui digne d'ésser també coronat en
companyia vostra..."74; a la qual responia Llucià amb heroica impavidesa: "...en compliment de la sentència de l'emperador, fórem
condemnats a morir de fam i de set, i fórem tancats en dues cel·les
on la fam i la set no pogueren res. Però la calor, a conseqüència de
1 estretor en què ens trobàvem, era tan irresistible, que ningú no
podia suportar-la... Fortunata, Victorí... Hereda, Donat... Júlia,
Marcial i Aristó, tots els quals, per voler de Déu, moriren de fam
a la presó i entre els quals ens comptareu també dintre d'uns quants
dies, car quan t'escric aquesta lletra en fa ja vuit que havem estat
tancats altra vegada, i abans d'aquests vuits dies, durant cinc dies
no rcbérem sinó una insignificant racció de pa i l'aigua mesurada" TB.
Un altre escriptor contemporani d'aquests, l'autor anònim del
fascicle De laude martyrn''\ entre les notes del valent himne
amb què desplega el tema proposat, manifesta també la seva fe en
l'eficàcia de les rufagades de l'hostilitat per a l'abrandament de l'ideal religiós, amb paraules com aquestes, de vàlua tan indiscutible,
si hom les considera dictades d'una probable víctima i estampades
en plena lluita, a d'hora potser de major perill personal: " L a mort
dóna més integritat a la vida; la mort és el més bon camí de la glòria. Talment les tiges verdegen i maduren les turgents espigues as-

'•' Ibid.. lletra X .
:* Ibicl.. X X I .
" Ibit.. X X I I .
Aquesta obra, atribuïda primerament al tantes veeades anomenat bisbe de
Cartaso, després, per Hamack. a Novacia, i avui, després de les recerques de
Weymann, reconeguda per tothom com a d'autor inconeisut. és. certament, d'aquells
temps, puix que fou trobada, entre els llibres de Sant Cebrià i els de la Sagrada
Escriptura, en el catàleg anònim del JSQ que descobrí' Mommsen en un manuscrit
del segle x de la biblioteca de Felip de Chcltenham.

L ' E S G L É S I A PERSEGUIDA

205

saonades per les pluges, 1 a l'estiu hom col·lecta abundoses messes;
talment quan és podat el cep, els raïms es vesteixen millor amb la
nova pampolada. Sempre és bo per a un acreixement futur el profit
que hom rep del propi detriment. Ma!tes vegades convé de cremar
els camps a fi que la terra endurida s'espongi amb la calor de les
flames. Convé de torrar els rostolls per tal que els blats pugin més
alts i hi brotin més plenes les espigues. Així també, en el martiri, primer hi ha la depressió, després ve la collita, amb un menyspreu tan
gran de la mort que en fa i tot la custòdia de la vida"
I afegeix
unes quantes planes més endavant: "Hom no sap ben bé com és
estupend de constatar l'audàcia insospitada de la resistència humana, talment com si tota la fragilitat hagués desaparegut, com és meravellós que no es vincli ni pel dolor de les ferides ni pel punyiment
de les tortures, i un hom es mantingui ferm i sigui turmentat, però
no vençut, ans encara se serveixi dels mateixos turments per a refermar-se" 78.
Ho era, en realitat, d'estupend, ho era de meravellós, més que
més per a aquella generació ja gairebé desavesada de tals espectacles, i fou precisament l'admiració que produïen aquests fets
un incrementador activíssim de la semença cruenta en els cors gentils. "Jo vaig sentir-ho, és cert—escriu el mateix autor desconegut
en el mateix opuscle esmentat—: mentre les mans cruels dels executors esbocinaven el cos i el botxí inhumà solcava Is membres lacelats sense aconseguir victòria, deien els circumstants: Això és gran;
jo no sé què és això: no poder-hi la dolor, no donar-se pels turments.
I encara unes altres veus deien: / crec que té fills. Té cònjuge i tot
a casa seva, i, malgrat això, no cedeix ni per l'amor dels seus benamats, ni es vincla gens en la seva constància, mogut per la pietat.
És cosa que mereix d'ésser coneguda, és una virtut digna d'ésser estudiada en els seus pregons amagatalls. Car no es pot menysprear
una fe com aquesta per la qual un hom sofreix i mor, si convé. jÉs
tan gran, caríssims germans, la virtut del martiri, que fins pot obligar a creure al qui et volgué matar" 79.
• * *

No cal dir que el papa, que ho era Sant Fabià, havia d'ésser un
dels primers de rebre el premi de la seva fermesa i de donar el bon
" L'elogi del marliri. c. V I I .
'· Cap. X X V .
* Caps. X V i X V I .
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exemple de la seva virtut. Morí, efectivament, per la fe, l'any 250,
i la seva vacant es perllongà prop d'un any i mig, durant tot el qual
temps regí l'Església el clergat romà. Per unes referències d'Eusebi,
sabem que, en ésser elegit papa Sant Corneli, el successor immediat
de Sant Fabià, hi havia a Roma quaranta-sis preveres, set diaques,
set subdiaques, quaranta-dos acòlits, cinquanta-dos més clergues
menors entre exorcistes, lectors i ostiaris, i mil cinc-centes vídues i
molts pobres que l'Església mantenia.
Deci, que morí entollat en un pantà al bo de les seves victòries
contra els bàrbars que infestaven el Danubi, es pogué convèncer
que no era tan fàcil d'acabar amb el Cristianisme com ell havia somniat, i el seu general i successor Gal, i Volussià, el fill d'aquest, i
encara Emilià, que els succeí quan foren assasinats, per a ésser-ho
ell també poc temps després, continuaren en llurs brevíssims regnats
aquesta setena persecució, que féu morir en l'exili el papa Sant Corneli, l'any 252, i pocs mesos després degollà el seu successor Sant L u ci, sense que, per això, s'interrompés la secular sèrie dels pontífexs,
ni deixessin d'anar-se omplint amb escreix els buits que la mort,
natural o violenta, deixava en els rengles dels fidels.

En aquests temps fou quan arribà al seu terme de perfecció la
vida solitària o cremítica, que fins aleshores només havia estat en
germen.
E l tebà Sant Pau, nat devers l'any 228 i fugitiu de la persecució de Deci, és anomenat amb a'guna raó el primer ermità, tot i no
haver estat ell el qui primerament deixà béns terrenals, amics i parents per a viure lluny del món totalment consagrat a la pròpia santificació i a la contemplació de les divines perfeccions.
Noranta anys, des de l'edat de 23 a la de 113, visqué en el desert de la Tebaida, on s'havia amagat dels perseguidors, als quals volia delatar-lo el seu cunyat per tal d'apoderar-se de la seva herència, i amb ell i amb altres que com ell havien també fugit dels perills de la vida agreujats per la persecució, anaren les solituds
clapejant-se lluminosament de sants, que més tard esdevingueren
nuclis congriats al redós d'un mestre de consciències o director d'es-
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perits, i més avant aquests Ordes religiosos que tanta de glòria donaren a l'Església en els segles successius.
Heus aquí com eds mateixos edictes persecutoris, ineficaços per
assolir el fi destructor que es proposaven, contribuïren a la formació d'aquests focus de vida dins de l'odiada societat cristiana cada
dia més exuberant.
• * *
Valerià i el seu fill GaHié, successors d'Emilià des de l'any 253,
en què aquest fou degollat pels seus soldats, semblava que anaven
a donar la pau definitiva a l'Església, puix que no sols cessà la persecució, ans encara foren conferits molts honrosos càrrecs àulics a
diversos cristians reconeguts com a tals.
Com que J'escomesa havia estat tan sobtada i tan brutal, la joia
fou aleshores esclatant. "Vetaquí—prorrompia el bisbe de Cartago
i'mb aquella seva impetuositat tan africana—, vetaquí, germans dílectíssims, que ha estat restituïda la pau a l'Església i—cosa que
suara tenien per difícil els incrèduls, i els pèrfids per impossible—
hem retrobat la seguretat per obra de Déu venjador. Torna la joia
als cors i refulgeixen la tranquil·litat i la serenor, esvaïdes ja da tempesta i la nuvolada de la tribulació. Lloem Déu i celebrem, tot regraciant-los, els seus dons i beneficis, per més que els nostres llavis
mai no han cessat, ni en la persecució, de retre-li gràcies. Car no és
tan potent l'enemic nostre que pugui impedir als que estimem el
Senyor amb tot el cor i tota l'ànima i totes les forces, que proclamem gloriosament les seves benediccions i les seves lloances pertot
arreu i tothora. Arribà el dia tan gruat de tots i, després de l'espessa
i horrible boirejada de la llarga nit, fulgurà cl món il·luminat per la
llum divina. Amb joiós esguard ens mirem els confessors insignes
per la fama de llur nom i gloriosos pels mèrits de llur fe i de llur fortitud, i abracem i petonegem sense saber-nos-en deixar, amb un afany
insadollable i diví, els qui tant enyoràrem... Ferms amb les arrels
incommovibdes dels preceptes celestials i enrobustits per les tradicions evangèliques, ells no s'espaordiren per l'exili ni pels turments
amb què els amenaçaren, ni per la confiscació dels béns, ni pels suplicis corporals..."80.
Pocs anys després d'aquesta pau arribada tan impensadament.
SANT CEBRIÀ. De lapsis. caps. I i I I .
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sigui per les instigacions de Macrià, cap dels magues egipcis residents a Roma, al qual el supersticiós Valerià venerava com si fos
un déu, sigui per la rapacitat d'aquest emperador i la fama de rics
que tenien alguns cristians, fou declarada la vuitena persecució, que
l'any 257 oferí al Cel en primícies el papa Sant Esteve, sacrificat a
ies catacumbes quan celebrava la santa missa, quatre anys i mig
després de la seva elecció.
L a sobrietat amb què el bisbe màrtir cartaginès dóna compte
dels primers esdeveniments del nou carnatge, del qual sap que no
podrà escapar, en una lletra al bisbe d'Abbir i una altra als clergues
i fidels de !a seva diòcesi81, revela, així en l'escriptor com en els destinataris, una serenitat admirable, a prova de contradiccions de tota
mena.
Si en la persecució anterior havia intentat Deci primàriament
no turmentar ni matar, sinó fer apòstates, i per això donava totes
les facilitats als qui es prestaven a renegar i dilatava tant com podia els empresonaments i els suplicis, Valerià va proposar-se abans
que tot en aquesta l'arreplega de diners procedents de l'espoli de la
col·lectivitat i dels particulars.
Ja immediatament després de l'edicte del 257, l'Estat s'incautà
dels cementiris cristians i dels llocs destinats al culte; però el del
258 manifesta més clarament les intencions de l'emperador: senadors, nobles, cavallers i cesarians que professin la religió cristiana
seran immediatament desposseïts de llurs béns per primera providència; després, si no reneguen de llur fe, seran condemnats.
"Hom no tracta ara de turments—deia melosament el prefecte
de Roma al diaca Sant Llorenç, administrador dels béns col·lectius
de l'Església—. Només us demano amb tota suavitat el que em podeu donar. Sé que teniu objectes d'or i d'argent per als vostres sacrificis: reteu-me aquests tresors; el príncep els necessita per al
manteniment de les seves tropes".
Les reunions foren també prohibides en l'edicte del 257. Es tractava, en un mot, de dissoldre una corporació que, per tant, era re"· Són la L X X X i la L X X X I de la col·lecció. Uegm-Iei en YEpistolari de
SANT CKBRIA. vol. I I , dc la "Fundació Bernat Metge". sisena sèrie, j j . Especialment aquelles paraules de la L X X X I : "...que niíiRÚ dc vosaltres no es lliuri esxintàniament als gentils. Devtm parlar quan siguem presos i lliurats als magistrats, puix que en aquella avinentesa parlarà en nosaltres el Senyor que ens demana una confessió i no una professió", indiquen que no hi havia minvat gens en
;l poble fidel l'ardidesa desvetllada pel fueteig de la passada persecució, sinó qne
més aviat calia reprimir la indiscretament orientada.
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coneguda com a existent, per bé que es declarava il·lícita. Les relacions entre l'Estat romà i l'Església cristiana havien entrat, doncs,
en una etapa nova, que suposava el notable increment d'aquesta
Església.
Moriren degollats el papa Sixte I I i el celebèrrim bisbe de Cartago, rostit Sant Llorenç, cremats a una bassa de calç viva a ütica
els centenars de la Massa blanca i a una foguera de l'amfiteatre de
Tarragona el bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi.
Aquests tres insignes compatricis nostres, la fama dels quals es dilatà gloriosament molt aviat per Itàilia i per l'Africa, foren condemnats per Emilià, representant de l'emperador a Catalunya, l'any 259.

* * •
Humiliat pels perses Valerià, tractat com una bèstia per Sapor,
tingueren e!s fidels una altra temporadeta de respir i el consol d'una
ben fonamentada esperança de pau definitiva. GaHié, el fill de Valerià, havent-se pogut desempallegar dels qui li disputaven J'imperi,
donà un edicte de llibertat, que tothom sospità inspirat per la seva
muller Salònica, si no cristiana, com molts creuen, certament gran
protectora dels cristians. Manava, encara, que fossin restituïts els
béns confiscats a l'Església i que els bisbes tornessin a entrar en
possessió dels cementiris. Fins i tot molts dels béns particulars dels
fidels foren probablement tornats als qui n'havien estat desposseïts.
Ha arribat fins a nosailtres un dels rescriptes que seguiren a l'edicte de pau, per tal de regular-ne l'execució. Diu textualment:
"L'Emperador Cèsar Publi Licini GaHié, Pius, Feliç, August, a Dionís, Pinna, Demetri i d'altres bisbes. És voluntat meva que us deixin lliures i expedits els llocs consagrats a la religió i que en torneu
a prendre possessió sense cap temor d'ésser pertorbats, en virtut
de la gràcia que temps ha he concedit. L'intendent general Aureli Cireni observarà puntualment aquest rescripte" 82.
Aquesta consagració oficial dels bisbes com a caps legítims de
la comunitat cristiana dóna entenent quant havia progressat J'Església en la seva vida externa.
L'anarquia, però, en què caigué l'imperi, fet joguina dels trenta
tirans, minvà eficàcia a l'edicte i als rescriptes de GaHié, i tampoc
no mancaren màrtirs en els vuit anys—260-268—del seu regnat, de
Ves:. 17/ÍJ/. eccl.. CTEUSEBI, V I I . 13.
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manera que les vexacions que sofriren els cristians durant el bienni
d'imperi del regicida Claudi I I foren considerades encara com una
prolongació de la mateixa persecució de Valerià.

* * •
Aurelià, nat a la Panònia, fill d'una sacerdotessa de Mithra,
adorador fanàtic del sol, al qual féu aixecar a Roma un temple
servit per un nou col·legi sacerdotal, fou, no obstant, en els seus primers anys, benigne per als fidels. No sols els tolerà, ans encara els
reconegué de fet com a societat legalment organitzada i amb dret
de posseir, quan, l'any 273 fallà a Antioquia un plet entre heretges
i catòlics que es disputaven una finca, adjudicant-la "als qui estaven
en comunió amb els bisbes d'Itàlia i amb el bisbe de Roma" R3.
A des darreries, però, de la seva vida, per motius que ningú no
ha pogut esbrinar fins avui, llançà el crit sagnant de persecució, que
els assassins, que foren els oficials del primer ordre i el seu propi
secretari, li ofegaren a la gola a principis del 275. quan anava cap
a Tràcia. Aquesta fou la novena persecució violenta, segons Lactanci84, quasi contemporani del tirà, però de breu durada, tot i haver alguns governadors respectat la voluntat del difunt durant els
regnats dels seus successors. Tàcit, assassinat als sis mesos de la seva
exaltació, i Probus, occit també després de sis anys.
Regnà, després d'aquests. Car, fill de Narbona, només 16 ó 18
mesos. E l succeïren els seus fills Carí i Numerià, i l'any 284, en ésser
assassinat aquest últim, era elegit Diocles, comandant de la guàrdia
dels domèstics · i oncle del papa regnant Sant Cai, qui prengué el
nom de Dioclecià.
L a proclamació del nou emperador, la féu l'exèrcit a Calcedònia
d'Asia, el 29 d'agost, dia en què hom fa començar Vera de Dioclecià
o dels màrtirs, que molt de temps estigué en ús en l'Església i encara hi està entre els coptes i abissinis.
Cari seguia imperant a l'Occident, però era cordialment odiat de
Dioclecià que, inspirat per aquest odi, s'associà el seu amic de la
infantesa Maximià, sobreanomenat Herculi, per la fanàtica devoció
que tenia a Hèrcules.
" Ve», ibid.
" De mort. pers.
" Aquests guàrdies domèstics eren els destinats especialment a la defensa
de la persona del princcp, i el seu cap era seirtpre escollit entre els soldats de més
.'onfiança del sobirà. Eren. però. inferiors en categoria a la nuàrdia pretoriana.
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No trigà a esclatar sorollosament l'hostilitat entre Dioclecià i
Carí, de la qual fou víctima aquest últim, essent assassinat per un
tribu quan estava a punt de guanyar la batalla del Danubi, que potser hauria estat decisiva contra el primer.
Ultra el seu soci imperial Maximià, s'associà també Dioclecià,
amb el nom de cèsars, dos famosos generals: Ga1eri, al qual donà
la seva filla en matrimoni, i Constanci Clor, que se separà de la seva
muller Santa Elena per a casar-se amb la filla de Maximià.
Per tal d'atendre millor a les necessitats de l'imperi, se'n distribuïren el govern, sense per això deixar de reconèixer la supremacia
de Dioclecià sobre tot ell, i aquest fou el motiu que mentre a unes
bandes, com eren les subjectes a la immediata governació de Constanci, els cristians eren ben tractats, i en altres, com les que governava Dioclecià, eren cristians reconeguts els qui ocupaven els càrrecs de més confiança del palau, i fins i tot administracions de províncies, en els dominis de Maximià i de Galeri seguia encara rabiosa
la persecució del 74. que produi, entre molts i moJts altres centenars
de víctimes, les 6.600 de la legió tebana
que féu immolar Maximià al peu dels Alps per tal com es negaren a jurar pels déus.
L'Església, que a les darreries d'aquest segle ja havia estat glorificada amb la sang d'onze milions de màrtirs, anava creixent, tant,
que a l'Orient hi havia províncies on la població cristiana constituïa la majoria absoluta.
Durant aquest segle terç, anà seguint la sèrie dels sants pontífexs amb Víctor, Zeferí, Calixte, Urbà. Poncià, Anter, Fabià, Corneli, Luci, Esteve, Sixte 11, Dionís, Feliu, Eutiquià, Cai i Marcel·lí:
es manifestà també l'exuberància de vida interna amb les virtuts
d'altres sants tan insignes com Ireneu, Perpètua, Felicitat, Fructuós,
Hilarió i Gregori, i amb oi bon èxit dels concilis de Cartago, d'Alexandria, de Bostra, d'Efes, d'Aràbia, d'Acaia, de Roma, d'Antioquia, de Mesopotàmia i d'Elvira; caigueren retuts per la mort els
vint-i-set emperadors87 i els trenta tirans dels temps de GaHié-Claudi,
i retuts per la llum de la veritat els heretges TertuHianistes, Orígenistes i Àrabs, Novat, Novacià i Pau de Samosata, Aquaris i Maniqueus, i floriren com un esclat esplèndid les obres de TertuHià,
d'Origenes, de Juli Africà, d'Alexandre de Jerusalem, d'Hipòlit, de
"° Aquesta era aproximadament, segons RUINART.—Act. sine. Marlyr.—el notnJrc dels heroics soldats d'aquella famosa legió.
Hi comptem Septimi Sever, el qual començà a refinar en el segle anterior,
' Dioclecià i Maximià, que moriren en cl scfiüent.
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Cebrià, de Dionís d'Alexandria, de MaJquió, de Pieri, de Teognost, de Pamfili, de Llucià d'Alexandria, d'Adamanci i de Hieracas,
entre moltes d'altres, així com l'anònima i famosa Didascàlia.
Si Tertullia havia pogut dir als magistrats: "Som d'ahir i ja
envaïm tot el vostre imperi" 8S, i un segle més tard, Arnobi provava
la divinitat de la religió cristiana amb el fet que tot el món hagués
esdevingut cristià, i que tots els pobles i totes les nacions, a desgrat de la diferència de races i de llengües, haguessin pogut formar
un sol esperit8,), més tard encara, a les primeries del segle iv, trobem que hi ha 850 bisbats a l'Orient i 650 a l'Occident, i sentim per
una banda la declaració del màrtir Llucià, quan diu al tirà que "els
cristians són la majoria del món", i per una altra la queixa de l'idòlatra Por firi, que constata que "hi ha cristians pertot arreu".
T. B E L L P U I G , Prev.
{Continuarà.)

A pologèlic.
Llib. I Adversus nationes. 5S.

FORMACIÓ AUTÒCTONA DEL TALENT

E

L títol del present article, que no és més que un capítol accessori de la Pedagogia del talent, requereix unes explicacions
prèvies, referents a la posició de la Psicologia en la qüestió del talent.
Discuteixen els tractadistes sobre l'essència del talent, si és capacitat o potència intellectiva en sentit estricte, o és, simplement,
perfecció funcional de la intel·ligència, en altres termes, espontaneïtat d'atenció. Nosaltres hem exposat i hem raonat, en una altra
ocasió, les nostres preferències per la segona d'aquestes hipòtesis.
Hom discuteix també (l'eterna discussió entre nativistes i empiristes!) si el talent és una qualitat innata, o, més aviat, induïda pels
factors i circumstàncies que envolten i afecten la nostra vida intellectual. E n aquesta qüestió ens hem sentit obligats a acceptar una
solució mitjana: ni tots els talents ho són nativament, ni tampoc
són tots totalment induïts per circumstàncies intel·lectuals posteriors
a la naixença.
De la solució d'aquestes qüestions depèn la d'una altra que és
interessantíssima: el talent pot adquirir-se?, en la qual nosaltres ens
hem decidit, amb certes restriccions, per l'afirmativa.
Hom veu, doncs, com el títol del present article no és una paradoxa, sinó el primer complement pedagògic de les nostres opinions
psicològiques sobre el talent.
No voldríem, però, que l'interès del que hem de dir en el present article es limités a una opinió tancada, que, si a nosaltres ens
sembla la millor, és en si discutible, i a d'altres fins pot semblar
decididament falsa. Àdhuc els qui no accepten la possibilitat de creació del talent, han de convenir que, pels estímuls i circumstàncies
que l'afecten, pot ei talent excel·lir més o menys, i pot donar rendinients diversos, i fins pot adquirir, efecte de l'entrenament, aquella
disponibilitat i eficàcia de forces inteHectives, que es manifesten en
els talents actuats i expedits.
Heus ací, doncs, que l'acció pedagògica pot, si més no, perfec-
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cionar el talent, pot míliorar-lo. I àdhuc amb aquesta limitació, la
formació del talent resulta sempre d'un interès extraordinari per a
tots els qui es preocupen de la més excelsa de les prerrogatives de la
natura humana, que és la intel·ligència.
Tractarem primer de la formació autòctona, perquè és la més
simple, i d'interès més directe; després parlarem de l'acció pròpiament pedagògica, de la formació del talent per inducció externa.
El principi general, diguem-ho d'antuvi, que regeix totes les
idees que hom pugui descabdellar sobre aquesta matèria és ben simple i ben obvi. Heus-lo ací: E l secret de la formació del talent consisteix a excitar i sostenir convenientment l'atenció estudiosa. No
cal insistir gaire a raonar els fonaments i proves d'aquest principi
fonamental. Sou empiristes en la qüestió del talent? Sou partidaris
del talent-atenció espontània? Doncs, el principi formulat és la concreció i el corol·lari últim de les vostres opinions psicològiques. Totes les circumstàncies creadores del talent, excitadores de l'atenció
espontània, es redueixen perfectament a l'exercici confortador i entrenador de la intel·ligència. Penseu que el talent és la capacitat nativa de cada intel·ligència? Doncs, tampoc vosaltres no trobareu, fora
de l'exercitació inteHectiva, el millorament de les intel·ligències ben
dotades nativament; i també heu de concedir que la inactivitat inteHectiva, o l'exercici imprudent, poden induir en el talent a vegades l'atròfia i, quan no, una minoració lamentable.
En desenrotllar aquest principi fonamental i fer-ne aplicació
concreta a la formació autòctona del talent, per tal d'assolir el màximum d'autoritat i garantia, no volem parlar per compte propi; ens
limitarem a traduir i glossar lleugerament una lletra tan breu com
preciosa que dictà aquella mentalitat excelsa que es digué Sant Tomàs d'Aquino, autoritat indiscutible en aquestes matèries, no ja precisament pel seu ideari filosòfic, sinó també per la seva experiència,
com a home de talent, un dels més remarcables de la humanitat.
És una lletra dirigida a un seu confrare (Fra Joan de Missa),
que li demanà consells per a l'endegament profitós de la seva vida
intel·lectual. Heus-en ací el text
"Epístola exhortatoria ad quendam in qua proponit idoneum
modum salubriter adquírendi scientiam sive humanam ivse divinam.
"Quia quaesisti a me, in Christo mihi charissíme Joannes, qualiter
te studere oporteat in thesauro scientiae acquirendo: tale a me tibi
súper hoc traditur consilium ut per rivulos non statim in mare eli-
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gas introire, quia per faciliora ad difficiliora oportet devenire. Haec
est ergo monitio mea et instructio mea. Tardiloquum te esse jubeo
et tarde ad locutorium accedentem, conscientiae puritatem amplectere, orationi vacaré non desinas, cellam frequenter diligas si vis in ceIlam vinariam introduci. Omnibus te amabilem exhibe, nihil quaere
penitus de factis aliorum, nemini te multum familiarem ostendas,
quia nimia familiaritas parit contemptum et substractionis a studio
materiam subministrat, de verbis et factis saecularium nullatenus te
intromittas. Discursus súper omnia fugias: sanctorum et bonorum
imitari vestigia non omittas, non respicias a quo audias: sed quicquid boni dicatur memoriae recommenda. E a quae agis et audis fac
ut intelligas, de dubiis te certifices, et quicquid poteris in armariolo mentis reponere satage, sicut cupiens vas implere: altiora te ne
quaesieris. Illa sequens vestigia frondes et fructus in vineam Dni.
Sabaoth utiles quandiu vitam habueris proferes ac produces; haec
si sectatus fueris ad id attingere poteris quod affectas.—Explícit
Opusculum 68. De modo acquirendi scientiam. Vale" '.
a) Aquesta lletra, ho diu el mateix titol, conté consells per assolir la saviesa integral, ço és, no sols la humana, sinó també la divina, la dels savis i la dels sants. És per això que cal destriar-hi el
que és d'índole pròpiament ascètica, i allò que pertany o s'ordena a
la formació intel·lectual. Notem, però, que aquests consells ascètics
continguts en la lletra de Sant Tomàs, valen també, si més no, indirectament, com a normes de pedagogia intel·lectual. Aixi, v. g.,
l'oració no té sols l'interès impetratiu que li reconeixem tots els
creients, per tal com el talent és un do de Déu, desccndcns a patre
luminum, ans també en té un altre de més directament pedagògic:
el d'exercitar l'atenció i formar o fomentar-ne l'hàbit; element, com
hem constatat, importantíssim en la formació del talent. Aixi, també, la imitació dels Sants, quan es tracta d'aquells que han excel·lit
per llur talent i doctrina els quals especialment al·ludeix ací Sant
Tomàs) ve a ésser com un consell general, però de molta importància pedagògica, especialment per a's joves estudiants, sobre els quals
la presència d'un prestigi aureolat amb la fama de talent i de virtut
és un exemplar concret i viu d'eficàcia incalculable per a llur formació intel·lectual.
1 D. THOMAE AQUISATIS opera. Romae apud Julium Ascoltum, 1570. Vol. 17,
pàg. J I I . a. col. I.

2l6

J O A N B. M A N Y A

Nosaltres, segons l'índole del nostre estudi, deixarem de banda
l'element pròpiament ascètic de la lletra, limitant el comentari a ço
que és directament pedagògic.
Notem també que alguns d'aquests consells, que en la forma
poden semblar antiquats i propis més aviat de la vida monàstica,
prescindint de la forma exterior i de l'adaptació personal al destinatari de la lletra, tenen un fons d'aquella perennis phüosophia que
és sempre actual, un fons que mutatis mutandis és perfectament
oportú i de suma utilitat per a tots els qui es dediquen al conreu de
la ciència, en qualsevol estament social i en qualsevol època de la
història. Per a demostrar-ho, bastaria la modernització del lèxic i
l'aplicació a les circumstàncies de la vida intel·lectual moderna.
b) No és gens violent d'establir en aquesta col·lecció de consells pedagògics de Sant Tomàs una classificació que els divideix en
positius i negatius. Els negatius, consignats principalment a la primera part de la lletra, s'ordenen a suprimir o rebaixar els obstacles
det jperfeccionament ínteHectiu; són el removem prohibens dels
antics. Els altres, els positius, vénen després a facilitar-lo. Els uns i
els altres, però, no són més que variants, o diversos aspectes, d'una
idea central, que no és altra que la que suara remarcàvem com a
principi fonamental, al qual obeeixen tots els procediments encaminats a la formació del talent: la concentració i sosteniment de l'atenció estudiosa.
c) Volem, encara, remarcar, per tal de prevenir possibles objeccions, que l'objectiu directe i immediat d'aquesta lletra no és la
formació del talent, sinó l'adquisició de la ciència. Aquests dos elements són formalment, i a vegades realment, diversos, però hom ha
de confessar que hi ha entre ells una profunda correlació, que els fa
inseparables i proporcionals. Augmentant el tresor intel·lectual, hom
educa l'activitat inteHectiva, hom fomenta el talent. No hi ha altra
manera de condicionar i fortificar el talent, que amb l'exercici intel·lectual, i aquest té sempre, com a efecte immediat, l'adquisició
científica.
Pensem que Sant Tomàs, en aquesta lletra, intentava aquest doble objectiu, que ell sabia perfectament inseparable, i igualment interessant als nobles desigs del destinatari.
d) Finalment, seria imperdonable que un sacerdot català i devot admirador de Torras i Bages, abans d'emprendre el comentari
analític d'aquesta lletra de Sant Tomàs, no retés homenatge a la
memòria de l'autor de Preces tomístkas, per haver exposat, com ell
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sabia fer-ho, el contingut de VEpistola exhortatoria en aquelles nou
meditacions escrites per als estudiants de Filosofia i Teologia del
Seminari de Barcelona.
Com a rcg'a fonamental en l'adquisició de la saviesa, comença
Sant Tomàs aconsellant al novençà de no capficar-se en estudis massa difícils i superiors a la seva preparació, quia per jaciliora ad difficUiora oportet devenire.
Amb això toca el Sant Doctor un defecte molt comú, i molt perniciós, dels novells estudiants, que posseïts del noble entusiasme de la
ciència, voldrien arribar ràpidament a la plenitud i maduresa. Això
és, com diem vulgarment, començar la casa per la teulada, i produeix
en l'ordre intel·lectual efectes deplorables. L a intel·ligència jove i enardida d'entusiasme, però sense la preparació que cal, topa ben aviat
amb obstacles insuperables, l'envaeix el desengany i el pessimisme,
i acabaria fàcilment abandonant l'estudi. Podríem citar multitud d'anècdotes rigorosament històriques i àdhuc de la nostra observació
personal, per provar la dissortada eficàcia d'aquest defecte en ordre a
la maduresa de talents. Però ens sembla innecessària la insistència.
La necessitat dels estudis elementals és una regla de sentit comú,
acceptada per tots els pedagogs, i que regeix igualment la primera
formació intel·lectual i la iniciació en cada ciència particular.
I hem d'advertir que aquest defecte, si bé sovint és palès i notori
al mestre i fins al mateix alumne, a voltes obra més subtilment i no
menys perniciosa. Quants estudiants fracassen en llurs estudis, no
per manca de capacitat inteHectiva, sinó per ignorar, o no posseir
com cal, aquells coneixements que són indispensables i als quals ni
ells, ni els mestres anteriors no s'interessaren suficientment! Si podíem escatir la història íntima de moltes intel·ligències, trobaríem
justificadissim que Sant Tomàs col·loqui aquell consell com el primer i més fonamental de la seva lletra.
Potser, encara, és més remarcable la importància bàsica d'aquest
primer consell tomista, si ens situem en la teoria del talent-atenció.
L'atenció és efecte immediat de l'interès que ens inspira un objecte. Ara bé: no ens interessa més que allò que s'adiu, d'una manera
0 altra, amb el nostre jo, amb el nostre mètode d'ésser; i concretant-nos al camp intel·lectual, és condició indispensable per a l'interès que l'objecte respongui, en una forma o altra, al nostre ideari,
a la nostra mentalitat, al contingut de la nostra consciència intellectual. Allò que n'està deslligat i, per tant, fora de l'abast actual de
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la nostra comprensió, no pot excitar un interès intel·lectual pròpiament dit.
Atenció, interès, adaptació al nostre estat mental! Heus ací tres
esglaons indispensables; un que en manqui, i ja és impossible l'ascensió del talent!
Silenci: tardiloquum te esse jubeo. Al garlaire, li és molt dificil
d'associar-se amb l'home de talent. Una de les característiques més
immediates del talent veritable és la simplicitat d'idees i, per tant,
de paraules. L'home de talent, avesat a precisar les idees, sent la
necessitat correlativa de pensar i amidar bé les paraules; per això
no les prodiga massa, però les que li surten de !a boca són justes i
adequades i pletòriques de sentit.
No vol dir això que els homes de talent hagin d'ésser taciturns.
Precisament la perfecció inteHectiva, el talent, sol anar acompanyat
d una certa perfecció imaginativa i, en conseqüència, també d'una
certa promptitud o facilitat de locució. Però entre el taciturn i el garlaire, hi ha un tipus mitjà, que és el d'aquell qui pensa bé les paraules i les profereix amb mida i oportunitat. I a aquest tipus mitjà,
que no es pot fixar amb precisió matemàtica i absoluta, sinó que
admet una certa amplitud, poden i han d'ajustar-se tots els temperaments i caràcters, si volen ésser inclosos dins l'àrea del talent i
posar-se en bones condicions d'assolir la perfecció inteHectiva.
Consciència pura: conscientiae puritatem amplectere. A primera
vista, aquest consell sembla únicament classificable entre els purament ascètics. Té, però, derivacions molt oportunes i de gran interès per a la pedagogia intellectual, sobretot tractant-se de joves.
És evident que les passions i concupiscències, tan espontànies
en la joventut, són una nosa formidable a l'espontaneïtat de l'atenció estudiosa; així com, pel contrari, una afecció espontània i decidida a l'estudi és una defensa excel·lent contra la tirania que en la
nostra natura exerceixen les passions i concupiscències. L'ànima enfangada en els vicis, o agitada de passions estranyes a la ciència, no
està disposta per concentrar-se intensament en l'estudi. L i manca
aquella serenitat que sols una consciència tranquil·la i pura pot fornir plenament.
E l jovent escolar, sobretot en els nostres dies i en les grans ciutats, és una demostració, tan trista com real, de la importància pedagògica d'aquest consell. Si podíem comptar tots els talents que
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malmet el vici, i especialment el vici carnal! Ja diu Sant Tomàs, en
un altre lloc (2-2, 15, 3), que la luxúria debilita i fins encega el talent.
I en un altre ordre d'actualitat més bullanguera, si hom registrava les minves intel·lectuals ocasionades per la introducció excessiva de les passions polítiques en els claustres universitaris!
Recés a la cel·la: cellatn jrequenter diligas. L'home de talent troba les seves delícies a retirar-se al seu gabinet 0 cambra d'estudi.
Allí la seva intel·ligència frueix del gust incomparable de la veritat
assolida amb el propi esforç. I li passen les hores sense adonar-se'n!
Cal remarcar el valor d'aquest consell? Heu vist mai un home de
talent format, que no sigui amant de la cambra d'estudi?
Molt afí a aquest consell és aquell altre sobre la despreocupació:
nihil quaere penitus de factis aliorum. No cal insistir gaire a remarcar com la preocupació excessiva sobre coses estranyes a l'estudi cs
una nosa a remoure, quan es tracta de perfeccionar la intel·ligència.
L a raó fonamental és invariablement la mateixa. Les energies de la
nostra atenció són prou limitades, i si hom n'esmerça una part considerable en altres matèries, és evident que se'n ressentirà l'atenció
i el rendiment inteHectiu en les matèries d'estudi.
Aquesta observació és, avui, d'una oportunitat notòria i, potser,
fins excepcional. L a vida moderna importa, per al qui s'hi adapta,
una divisió d'energies mentals incompatible amb la formació sòlida del talent. Cal retirar-se'n tant com sigui possible; cal despreocupar-se dels afers mundanals, si hom vol conduir el talent a !a
plenitud de l'eficàcia.
No volem dir precisament que l'home de talent s'hagi de tancar
en un monestir (això fóra, sens dubte, una preparac'ó excel·lent); però
sí que ha de prescindir de tot allò que li pot distraure l'atenció, que
ba de concentrar tota en l'estudi.
I ací, de pas, volem remarcar la posició insuperable del sacerdot
i, més encara, del religiós, per al conreu de la ciència i formació del
talent. Els qui blasmen tan lleugerament, o tan sectàriament, la
vida religiosa i el celibat eclesiàstic, haurien de pensar que, àdhuc
deixant de banda altres raons superiors, el celibat i la vida religiosa
són institucions altament beneficioses per al progrés de la civilització humana, si més no, per la posició excel·lent que representen en
ordre a la formació del talent i al conreu de la ciència.
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Ne quid nimis, però! Ja hem dit abans que l'home de talent no
ha d'ésser garlaire, peró tampoc taciturn. Semblantment, diem ara
que, malgrat aquesta necessària despreocupació, tampoc no ha d'ésser un misàntrop. L a caritat i la cortesia li donaran aquell to d'humanisme i d'amabilitat que li aconsella Sant Tomàs amb aquestes
paraules notables: omnibus te amabilem exhibe! Aquesta combinació
justa d'amabilitat i despreocupació, aquesta flexibilitat espiritual que
li permet de mobilitzar i adaptar l'atenció de la ment, no és sols una
bona qualitat moral i urbana; és, també, una disposició molt favorable per al foment intel·lectual.
Familiaritat excessiva: nemini te multutn familiarem ostendas.
Aquest consell, al primer cop de vista, sembla exagerat o, si més no,
propi tan sols de la vida religiosa. E l pensament de Sant Tomàs és
que la familiaritat, quan arriba a l'excés, no sols constitueix un obstacle per a la perfecció de la vida religiosa, sinó, també, per a la
marxa progressiva del talennt. I ho enraona el Sant Doctor amb aquestes assenyades paraules: guia nimia jamiliaritas parit contemptum et substractionis a stttdio materiam subministrat. Tot el que
distrau l'atenció de l'estudi tendeix a minvar les forces intel·lectuals.
Aquestes han d'esmerçar-se íntegres en el treball mental, si hom vol
arribar a la plenitud pròpia del talent format i expedit. L'amistat
és, de si, bona i santa, finament humana; quan és excessiva, però,
esdevé perniciosa, perquè dificulta o minva actuacions superiors d'ordre espiritual, com ho és l'estudi intens i continuat, en el qual es basa
la formació del talent.
Consti, doncs, que ço que blasma Sant Tomàs no és l'amistat, en
si mateixa; ben al revés, la proclama una virtut especial (Cf. 2-2,
114). És l'excés d'amistat {nimia jamiliaritas) el que condemna, com
una malversació de temps i una, distracció d'energies intel·lectuals.
Esperit de divagació. E l resum, la concreció suprema dels consells negatius, el fa Sant Tomàs amb aquestes terminants paraules:
discursus súper omnia fugias. I , efectivament, així com l'atenció concentrada és el millor i fins l'únic procediment per a la formació del
talent, així també, i per la mateixa raó, el gran obstacle n'és l'esperit
de divagació mental.
Aquest consell suprem és, avui, una trista actualitat, molt més
que en els temps de Sant Tomàs. Les grans tares de la mentalitat moderna solen ésser l'eruditisme i la divagació, que en el fons obeeixen
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a un mateix esperit. No hem de repetir ací les lamentacions que hem
fet en altra ocasió. Només volem inculcar que si el jovent estudiós
i el personal que té la sagrada missió de formar-lo practicaven aquest consell tomista, no hauríem de lamentar aquesta falta de vigor
lògic i de precisió i de claredat, que ja són les característiques doloroses d'un gran sector de la intel·lectualitat moderna.
Conreu de la memòria: quidquid boni dicatur memoriae recontmenda: quidquid poteris in armariolo mentis reponere satage sicut
cupiens vas implere. L a memòria és un factor importantíssim en el
procés de perfeccionament inteHectiu. Què en trauríem d'haver estudiat i dominat moltes qüestions científiques, si no en conservàvem
la recordança? Tantum scintus, deien els antics, quantum memòria
retinemus. Però s'esdevé sovint, sobretot entre joves estudiants, que,
sota el pretext d'enlairades i vehements aspiracions intel·lectuals, es
menysprea la memòria, tenint-la com una facultat secundària. Fins
hi ha qui es vana de no tenir-ne, com si això fos la suprema valoració
del talent. E l cas és d'una puerilitat ridícula; així i tot, aquesta vanitat intel·lectual, menyspreadora de la memòria, no és un fenomen
rar entre els joves que cursen els estudis pròpiament científics. Per
això és oportú el consell de Sant Tomàs. I és de remarcar la repetició que en fa el Sant Doctor amb les paraules que hem citat.
Capir bé i cerciorar-se: quae audis jac ut intelligas; de dubiis
te certifices. Aquest és el consell de més importància, directament
pedagògica, de tots els de la lletra que comentem, i, encara, gosaríem
a dir, el més important que pugui donar-se absolutament en aquesta
matèria. Una inteHecció a mitges, obscura i dubtosa, no satisfà la
intel·ligència, més aviat li fa sentir una certa antipatia, que fàcilment
pot degenerar en aversió, potser definitiva, a l'estudi. No dubtem
gens a afirmar que aquesta ha estat la tragèdia íntima de moltes intel·ligències en el moment crític de llur desplegament. L a formació
del talent vol tota la claredat i certesa possibles. I aquesta és, potser, la més gran responsabilitat dels pedagogs. Treballar en aquest
sentit és proporcionar a la intel·ligència allò que hem anomenat el
gust de la veritat assaborida, que tanta influència sol tenir en el procés de formació autòctoma del talent.
Cal, però, no oblidar que la claredat intel·lectual i la certesa tenen per al nostre intel·lecte uns límits intraspassables. E n tots els estudis científics, hom arriba massa aviat a una esfera que per a la
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intel·ligència humana és plena de dubtes i foscors. Això s'esdevé encara més notòriament en els estudis filosòfics. Entestar-se a assolir
en aquestes esferes la claredat i la certesa absolutes, fóra desprendre en va energies mentals i exposar les intel·ligències joves al perill
d'una depressió (en vista de la impotència), que resultaria fatal per
a la formació del talent, la qual necessita, per a sostenir-se i reeixir,
el coratge i l'optimisme de la pròpia suficiència mental.
És per això que Sant Tomàs ens inculca, com a darrer consell,
aquell sentiment d'humilitat que expressen les paraules bíbliques:
altiora te ne quaesierís (Eccli., I I I , 3, 2); aquell sentiment d'humilitat que obté sempre, com a suprema conseqüència dels seus estudis,
el talent veritable.
No sabríem concloure el present comentari a la lletra de Sant
Tomàs, sense unes paraules d'encoratjament a la joventut estudiosa.
L a formació del talent és un ideal que cadascú pot realitzar personalment. E l secret n'és, com ja hem remarcat, l'atenció estudiosa. E l
qui posseeix per do de la natura aquesta qualitat excelsa, només cal
que es deixi portar de la tendència autòctona i n'eviti els esculls.
E l qui no té l'espontaneïtat d'atenció, no ha de desconfiar encara.
Pot adquirir-la amb l'esforç de la voluntat. No insistim a raonar
aquestes afirmacions, car ho hem fet àmpliament en una altra ocasió.
Tothom, doncs, absolutament parlant, pot formar-se un talent;
i no sols els joves, sinó també els qui, passada la joventut, són capaços, encara, de sentir estusiasme per la recerca de la veritat i d'emprendre una vida de forta atenció intel·lectual. Voleu tenir talent?
Estudieu. E n voleu tenir molt? Estudieu de ferm. Voleu arribar fins
a l'eminència intel·lectual? Voleu, fins i tot, arribar a ésser genis?
Feu de l'estudi la vostra ocupació predilecta, l'ideal i la il·lusió constant de la vostra vida.
No us penseu, però, que aquesta empresa sigui cosa fàcil. L'estudi intens, quan no ens ve espontani, requereix un esforç extraordinari de la voluntat, i quan es tracta de sostenir aquest esforç, la
dificultat augmenta en proporcions tan enormes, que arribaria a la
impossibilitat moral, si ben aviat els altres factors del talent (l'hàbit d'estudi, el gust de la veritat, la intervenció pedagògica, etc.)
:io vinguessin a confortar la voluntat, fent-li fàcil i agradable l'atenció estudiosa. Que ningú, doncs, no es cregui que amb aquest estudi.
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volem proporcionar-li com una vareta de la virtut, per a la formació
màgica del talent. Diem que l'autoformació del talent és possible,
però no fàcil, quan la naturalesa no ens ha fornit el do de l'atenció
espontània. Solament els homes de voluntat enèrgica, extraordinàriament enèrgica, realitzen la condició indispensable: atenció intensa i sostinguda. Els altres, els dèbils de voluntat, o no emprenen
l'àrdua tasca, o bé se'n cansen, la deixen a mig fer, i no arriben a
tssolir el talent. No hi arriben, però, perquè no volen arribar-hi.
JOAN B. MANYA, Prev.

LA SANTA DE FLORÈNCIA *
(Continuació)
VIII

A

fi que hom pugui millor comprendre la posició i la missió de
Santa Magdalena de Pazzi en el món espiritual, cal entrar abans
en el camp de Ja mística per a tractar de tres punts que són raó d'ésser del mateix camp i la llum que l'esclareix i explica, això és, la
lluita secular i mundial entre ànge's bons i dolents a través de la
societat humana, la vida de contemplació, i la vida de crucifixió.
Tractarem d'aquests tres temes en altres tants capítols, però d'un
mode sumaríssim.
LLUITA SECULAR I MUNDIAL D'ÀNGELS BONS I DOLENTS A TRAVÉS

DE LA SOCIETAT HUMANA.—Descompartits definitivament uns Esperits d'altres en dos camps, no hi hauria motiu perquè ambdós estiguessin en lluita, si no existia un terç element, la humanitat. Llur
sort va quedar definitiva després que Satanàs i els seus satèl·lits revoltats contra l'Omnipotent varen ésser llançats a l'infern.
Restava, però, un terç i nombrós element, l'home, del qual sortirien els qui havien d'omplir els seients deixats vacants pels àngels rebels.
D'altra part, una llei íntim íssima de l'univers calia que fos servada. Els àngels, diu l'Angèlic Mestre Sant Tomàs l, segons llur
natura, són mitjà entre Déu i l'home. Així, el bé d'aquest, seguint
l'ordre de la Providència, havia d'ésser procurat per mediació dels
àngels com a superiors. L a catàstrofe dels dolents no liquidava pas
llur natura ni, per tant, llur posició en l'univers: calia, doncs, que
atenyessin llur servitud, la qual no exercirien ja com els àngels bons
induint l'home vers el bé i retraient-lo del mal, sinó segons llur estat
de punició i odi a Déu, això és, en quant impulsant l'home cap al
mal, li donarien avinentesa per a grans triomfs.
VCRCU el fascicle de desembre últim.
Summa Theologica, p. 2, q. L X I V . art. I V .
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Poc temps després d'haver rebut l'hàbit del Carme, s'apareix
l'Esperit del Mal al gloriós Sant Albert de Sicília, llavors molt jovenet, prenent la figura d'una seductora donzella, amb la qual el
pare del Sant havia volgut casar-lo. Entra a la cel·la del Sant temptant-lo vivament per a tornar-lo al segle, però ell, fet el signe de la
Creu, l'envesteix amb gran coratgia, i agafant-lo pels cabells, l'arrossega, el trepitja i el llança fora de la cel·la. Episodi digne d'un Homer
o d'un Mistral... Satanàs, batut i estenellat per un jovenet... De casos com aquest, l'hagiografia n'és farcida.
Però hi ha més encara. Déu és, cert, el Senyor dels exèrcits, però
és alhora gentilíssim, i els grans combats espirituals d'aquesta vida
regulats són ensems segons J'inefable noblesa del Senyor, segur que
les partides finals seran encara millorades. Car, Déu concedeix l'alternativa a l'Esperit del Mal. Escoltem l'Apocalipsi: "/ fou atorgat
[al drac] que fes la guerra als Sants, i vèncer-los" ( X I I I , 7), no que
arribés a vèncer-los; i afegeix el gloriós Sant Joan de la Creu: "poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes" (Subida del
Monte Carmelo, llib. I I , cap. X I , núm. 10, ed. del P. SILVERI DE
SANTA TERESA).

Escoltem altra vegada el mateix Sant: "Otras veces acaece, y
esto cuando es por medio del àngel bueno, que algunas veces el
demonio echa de ver algunas mercedes que Dios quiere hacer al
alma; porque las que son por este medio del àngel bueno, ordinariamente permite Dios que las entienda el adversario: lo uno para
que haga contra ellas lo que pudiere según la proporción de la justícia y así no pueda alegar el demonio de su derecho, diciendo que
no le dan lugar para conquistar al alma, como dijo de Job (I, 1-9).
La cual seria si no le dejase Dios lugar a que hubiese cierta paridad
en los dos guerreros, conviene a saber, el àngel bueno y malo, acerca
del alma, y así la victorià de cualquiera sea màs estimada, y el alma,
victoriosa y fiel en la tentación, sea màs premiada" (Noche oscura
del espíritu, llib. I I , cap. X X I I I , núm. 6).
A aquesta alternativa—brollada, com hem vist, de la natura i
posició dels àngels—es devia referir el Senyor quan deia: "Aquesta
és la vostra hora i la potestat de les tenebres" ( L c , X X I I , 53). I
Sant Agustí: "En temps regulats i prefixats, facultat, també, és perniesa als dimonis perquè mitjançant l'enfelloniment dels homes que
tenen sota llur poder, desfoguin tirànicament llurs odis contra la ciutat de Déu..., la qual cosa, no solament no és en dany, ans encara
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esdevé útil a l'Església, a fi que es comp1eti el nombre dels màrtirs"
(De Civitate Dei, llib. X , cap. 21).
Remarquem, finalment, que l'odi que té l'Esperit del Mal al Senyor és horrible; immensa la seva supèrbia: l'esperit tavernari que
el té abassegat el llança bojament a lluitar per a evitar que l'home
munti a les seus que ell deixava vacants.
Posades així les coses, una lluita acarnissada, indeficient, calia
esperar entre els ànge's bons i els dolents a través de la societat humana. Els primers, amadors de la glòria de Déu, que és alhora llur .
pròpia glòria, per a reduir la terra a la lloança i servitud del Senyor
i poblar el cel de cantaires; els segons, impulsats per un odi cec i
tavernari a Déu i per una supèrbia tan magna com llur altesa nativa, per a anul·lar de fet aquella llei, intentar el fracàs dels plans de
l'Omnipotent i reduir la-humanitat a llur imperi.
Aquells qui es queden espalmats resseguint les gestes dels grans
conqueridors; aquells qui suara contemplaven meravellats les grandioses proporcions de la guerra mundiaJ, força més astorats quedalien si es dedicaven a pensar en la guerra més formidable que han
vist i que veuran mai els segles, lluita constant i furient, sempre
abrivada i renovellada, de tanta extensió com tota la societat humana, convertida sense treva en una tempestat de passions, d'odis
i malvolences, de venjances, d'esperit de dominació i d'afemellat
exhibicionisme, d'estralls morals i materials; i alhora en magnificents
onades de Llum i d'Amor, de vio'ències sobrenaturals, d'heroismes
i de martiris que permeten d'arrosar constantment, amb sang que
sempre fumeja, els domenys de la Santa Església.
Les forces d'ambdós camps—que anem a descriure seguint la
celestiaJ doctrina de Sant Ignasi—tenen diversos caràcters i procediments.
En un camp, acabdillat per "Llucifer, mortal enemic de nostra
humana natura" 2, les hosts del Maligne, arreu espargides, són llançades a l'ofensiva contra l'home, particularment en dues maneres,
a saber:
a) "En les persones que van de pecat mortal en pecat mortal,
acostuma comunament l'enemic a proposar-los plaers aparents fent
imaginar delectacions i plaers sensuals, per més conservar-los i augmentar-Jos en els seus vicis i pecats" (Ob. cit., p. 225).

• ScKuim la traducció publicada pel P. J . CALVERAS, S. I.. en cl vol. I I de la
•"Biblioteca d'Exercicis" del Foment de Pietat.
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b) A "les persones que3 van en el servei de Déu nostre Senyor de bé en millor pujant" (ob. cit., p. 225) s'adreça el gloriós
Sant Ignasi en l'Exercici de les dues banderes, el que ell més amava
segons el P. Ferrusola4, descrivint Satanàs donant instruccions als
seus, dient-los "que primer hagin de temptar de cobejança de riqueses, com sol ut m pluribus, per tal que més fàcilment vinguin a va
honor 5 del món, i després a crescuda supèrbia; de manera que el
primer escaló sigui de riqueses, el segon d'honor, el terç de supèrbia, i d'aquests tres escalons indueix a tots els altres vicis" (ed. cit.,
P- 105) 6.
E n l'altre camp, menat pel Senyor Jesucrist, "sum Capità i Senyor nostre"; des d'un "lloc humil, formós i graciós", les falanxs de
Déu, també arreu del món espargides, són llançades a aidar tothom
i successivament vers l'abstracció del món, segons diversos graus,
el desig d'oprobis i menyspreus, i !a humilitat7, "de manera que siguin tres escalons: el primer, pobresa contra riquesa; eí segon, oprobi o menyspreu contra l'honor mundà; el terç, humilitat contra la
supèrbia; i d'aquests tres escalons indueixin a totes les altres virtuts" {Ob. cit., p. 107).
Ben aviat veurem com actuen aquestes dues forces contràries dins
cada individu. Remarquem, ara com ara, que llurs sengles activitats
són recíproques i consecutives.
Predicava una vegada el gloriós Sant Andreu Corsini a la plaça
de Fièsole, trobant-s'hi presents molts veïns de Florència, i exc'amava: "Mireu en l'aire, i aixequeu e! vostre cap, i veureu d'on surten

' Quan admirablement parla Sant Ignasi d'aquest sector de persones! Cal UeRir ací les Terceres Morades de Santa Teresa, cap. I I . num. 4.
* "cratque Bto. Ignatio omnium carissimum" {Commcntaria in lihrum Exercitinrum. trad. del P. J . NONEU.. p. 347, Barcelona. 1885).
' "Tenso para mi que honras y dineros casi siempre andan juntos. y que
quien quicre honra no aborrece dineros. y que quien los aborrece que se le da
poco de honra." (Santa TERESA. Camino de Perfección. cap. I I . num. 6).
* Per a la redacció, aixi destriada. d'aquesta part del nostre estudi, ens ha
servit la doctrina exposada pel P. Nonell en Ars Ifiiuitiana, p. 129. Barcelona,
1888. i en Los Ejercicios Espiriluales de N . P. S. Ignacio en si misnws y en su
aplicación. p. 258. Manresa. 1806. i l'article Ctwu se entiende que la primera Ien>ación es la de codicia de riquecas. publicat pel P. JOAN ROVIRA a la revista Manresa, any I V , num. 14. pp. 120 i ss. E l P. LLUÍS DE LA PALMA havia ja escrit en
el Camino Espiritual: "las tentaciones sensuales que abiertamente inducen al mal
no pertenecen tanto a los que se ejercitan en la seRunda semana. cuanto a los
Principiantcs que estan en la via pumativa" (p. 103, cd- de Barcelona. 1887).
' Respecte d'aquests dos punts pot hom consultar l'esmentada obra del P. IA
PALMA. p. 2, llib. 22. cap. X V . ss |pp. 268 ss.l. Barcelona. 1887.
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les vostres lluites i dissensions. I varen veure en el cel, damunt la
ciutat de Florència, una grossa munió de corbs i d'esparvers que es
destroçaven mútuament" s. Heus ací un cas ben plàstic de dos sectors de dimonis atiant un grup d'homes contra un altre.
L a Santa Mare Teresa de Jesús conta en la seva vida (cap. X X X I ,
núm. n ) , que "estant un dia de la Trinitat en cert monestir, en el
chor i en cor-robament, vaig veure una forta lluita de dimonis contra
àngels. Jo no podia entendre què volia dir aquella visió. Abans de
quinze dies es va comprendre bé en una lluita que va esdevenir-se a la
casa on era". Heus ací un cas d'accions i reaccions entre els dos
bàndo's d'àngels a través de l'home.
Però com són determinades en aquest últim aquelles accions i
reaccions? Des de fora de l'individu i des de dins d'ell, però gairebé
sempre mitjançant !a via del coneixement. Aquesta és la porta ordinària d'entrada de l'home per arrossegar-li el franc voler. Escoltem
Sant Joan de la Creu: "No puede nada en el alma el demonio si no
es mediante las operaciones de las potencias de ella, principalmente
por medio de las noticias: porque de ellas dependen casi todas las
demàs operaciones de las demàs potencias" (Subida al Monte Carmelo, llib. I I I , cap. I V , núm. i , edició del P. SILVERI DE SANTA T E RESA).

Des de fora de l'individu, adés immediatament, adés llançant contra ell, a guisa de veritable ofensiva i amb major o menor quantitat
segons els casos, aquells elements mundanals—homes i coses—que,
actuant damunt els seus sentits i passant després per la imaginació
i la intel·ligència, maldaran per a expugnar i rendir el castell del
franc voler ja tan minat per les conseqüències del pecat original.
Els ma!s exemples, com són maJes companyies, males lectures, cinemes dolents, etc, deguts són a impulsions de Satanàs, el qual arriba
fins a armar i dirigir el braç de l'assassí per a llevar la vida dels
seguidors de Jesucrist. Parlant de l'atemptat de què va ésser víctima a Holguín (1856), escriu el Ven. Claret en la seva autobiografia:
"Llavors que l'assassí va ferir-me, jo vaig veure el mateix dimoni
com aidava i donava força per a descarregar el cop, i em vaig recordar d'aquelles paraules dels Cànons: Sí quis suadcnte diabolo..."
{Autobiografia, p. I I I , cap. I X , p. 194). ü n escriptor modernista,
o catòlic vergonyant, prescindiria d'aquest aspecte fonamental i es

• 5. Andrca Corsini, Carmclilann. pel P. PAU CAIOLI. cap. V I I . pp. 123-24,
Florència, 1929.
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limitaria a consignar que tal atemptat va ésser dispost per aquells
qui a Cuba conspiraven secretament contra la Religió i el domini
d'Espanya, deixant així al lector a mig camí...
Dins l'individu actua també l'Esperit del Mal, representant en
la imaginació espècies o imatges. "Este sentido de la imaginación y
fantasia es donde ordinariamente acude el demonio con sus ardides,
ahora naturales, ahora sobrenaturales, porque esta es la puerta y
entrada para e! alma y, como habemos dicho, aquí viene el entendimiento a tomar y dejar como a puerto o plaza de su provisión"
(Subida del Montc Carmelo, llib. I I , cap. X V I , núm. 4). Altre tant
hom pot dir de la memòria {Ob. cit., llib. I I I , cap. IV, núm. 1).
A l'enteniment, d'una manera directa, no hi pot arribar el dimoni. Quant a aquest punt, escriu el divinal i extàtic mestre de Mística, Ven. Miquel de la Fuente, O. Carm.: "Ni pot [el dimoni] ülustrar l'enteniment interiorment amb veritable llum, ni pot donar
espècies intel·ligibles a l'enteniment, ni traçar ni disposar les seves
formes espirituals, ni pot entrar en l'ànima racional i les seves potències" !). I més avall: "Pot també [el dimoni] il·lustrar l'enteniment racional mitjançant alguna virtut i alguna llum aparent i fingida, i altres signes, exteriors o interiors, aidant-se de la fantasia i
imaginació". És que l'ordre sensitiu es troba de ple dins les possibilitats de Satanàs. Escoltem altra vegada el gran místic Ven. la
Fuente: "La potestat que té el dimoni no s'estén sinó a l'ordre sensitiu i corpori de l'home exterior, i sobre ell té facultat i poder, i pot
moure e's seus apetits sensitius".
Malgrat això, pot anar estenent el seu imperi dins l'individu, segons una major o menor profunditat, i acabant com a màximum
deixant-lo transmutat en diabòlic. Remembrem segons diversos graus
aquests textos: "Satanàs entrà en Judas" (Jo., X I I I , 27); .la invocació o exorcisme que fa el sacerdot al temps del Baptisme quan
diu: "Exorcizo te, immunde spiritus... ut exeas et recedas ab hoc
famuio tuo"; i el següent text de Sant Joan de la Creu: "ni el demonio puede llegar a hacer pasivamente efecto sustancial en el alma,
de manera que la imprima el efecto y hàbito de su palabra, si no
fuese que el alma estuviese dada a él por pacto voluntario y morando
en ella como senor de ella" {Subida del Monte Carmelo, llib. I I , capitulo X X X I , núm. 2) I0. iQui no té presents, com a casos actuals
1 plàstics, els frescos de la Follia, de la Inconstancia, de la Còlera,
Las Tres Vidas del hombre. llib. 2, cap. ult.. p. 167. Barcelona. 1887.
Cf. Moradas primcras de SANTA TERESA, cap. I I . ninn. 12.
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de la Injustícia, de la Infidelitat, de l'Enveja i de la Desesperació,
pintats pel Giotto a la Capella "Arena" de Pàdua, o la superba descripció que el Virgili cristià. Beat Baptista de Màntua, feia dels pecats capitals en el poema De calamitatibus temporum?
Més ample panorama d'activitat té encara l'Esperit del Mal. Ell
pot avalotar la part sensitiva de l'home (Noche oscura del espíritu, llib. I I , cap X X I I I , núm. 4 ) ; produir malalties al seu cos, com
el cas de Job; i batre els servidors més fidels del Senyor d'un mode
cruelíssim. Escoltem el següent cas, contat pel P. Timoteu de la
Presentació, en la vida 11 que va escriure del divinal escriptor Venerable Miquel de la Fuente: Era de vegades percudit d'una manera tan horrible, que duia la faç plena de lívides contusions. Sovint
hom sentia a la seva cel·la sorolls horribles i dures fuetades, fins al
punt que els Superiors, compadits davant una lluita tan constant amb
els esperits infernals, varen determinar que algú, durant la nit, li
fes companyia dormint a la mateixa cel·la. Però el company va quedar tan estemordit davant l'espectacle de Satanàs assotant al servent
de Déu, que va resoldre fer-se Cartoixà".
Del "sant cec i divinal contemplatiu" Ven. Joan de Sant Samsó,
que tan altíssimes il·luminacions ens llegava en els seus escrits, conta hom que els dimonis "adés l'aclaparaven de temptacions, adés se
li llançaven damunt i l'apretaven com per a ofegar-Jo. De vegades
el seu cos apareixia fet malbé dels cops que li donaven, i el seu amic
P. Mateu Pinault, que l'havia assistit manta vegada en aquests afrosos combats, va declarar d'haver vist a les seves mans i a la seva
cara les ferides que aquests esperits infernals li feien" 12
Pot encara Satanàs influenciar l'individu d'un mode impressionant, car la seva natura i posició en l'univers, li permeten d'observar fets i coordinar observacions que, ara com ara, no són al nostre
abast i deduir d'uns i altres, per endavant, fets o fenòmens que, certament es produiran en tal o qual moment 0 temps. A aquest mateix
resultat pot arribar a causa de la seva secular experiència de la providència divina13. Ja escrivia Sant Agustí: "Els dimonis amb l'experiència major d'alguns signes, escondits a nosaltres, arriben a llucar moltes més coses esdevenidores que no pas els homes, i vatici-

* Analecta Ord. Carmelitarum, vol. V I . pp. 271-72.
" Le Ven. Jean de S. Samson, O. Carm., pel P. JERONI DE LA MARE DE DÉI",
C. D.. S. Maximin. 1925, p. 10.
a Subida del Afonte Carmelo. llib. I I . cap. X X I , núm. 7 i ss.
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nen manta vegada llurs admirables disposicions" {De Civitate Dei,
llib. I X , cap. X X I I ) .
Afegim, oi més, per a completar aquest quadre, sumaríssim pel
seu caràcter propedèutic, que a alguns servents de Déu els és donat
l'àngel de Satanàs, que és esperit de fornicació, i que tant va fer
patir la doctora mística de Catalunya, Ven. Eulàlia de la Creu,
a altres l'esperit de blasfèmia, a a'tres l'esperit d'escrúpols
a altres l'esperit de desesperació i de suïcidi, etc.15.
Però l'home no està sol. Si les milícies infernals en llur doble
intent de fer minvar la glòria extrínseca de Déu i d'estendre llur
imperi, baten i combaten l'home d'una manera imp'acable i sense
treva, les falanxs del Cel malden serenament per a dur-lo pel camí
del bé.
Entre Déu i nosaltres apareix situada amb activitat, passiva i
indeficient, una inefable cascada d'esperits constituïda per les diverses jerarquies d'àngels, a través i per ministeri dels quals, de dalt
a baix, i en el respectiu grau que es convé, davallen vers nosaltres
les llums divines 1;.
I és dins d'aquesta actuació—ultra l'imperi immediat del Senyor
i l'assistència dels Sants—que els àngels abraonen els bons, segons
diverses possibilitats i jerarquies—cap a la conquesta dels febles i
dels dolents, en multitud de varietats i formes—el camp de les obres
de misericòrdia és indefinit—; que actuen damunt i en nosaltres en
el mateix radi que el dimoni; que intercedeixen per nosaltres; que
vigilen les insídies i plans de l'enemic, fent-los fracassar, o servir
de reactiu als bons, 0 llançant al Maligne damunt les ànimes armades de fortalesa que seran exercitades i augmentades en mèrits.
E n arribar a aquest punt cal parlar de la col·laboració humana,
transportant ací dues altes il·luminacions copsades per Santa Magdalena de Pazzi sobre el punt que tractem. Escoltem-la:
"Li semblava que la Santíssima Trinitat era com un gran riu,
al qual fos aplicada una bellíssima canal. L a qual entenia ésser tots
els elegits de Déu, per mediació dels quals. Déu comunica la seva
gràcia i si mateix a les criatures, dic pròpiament el seu ésser, significat per l'aigua d'aquest gran riu. I aquells elegits que són de
major perfecció, entenia que eren més propers a Déu i d'Ell més
" Noche Oscura. llib. I. cap. X I V .
^ Hom pot veure un extens programa d'ofcnsives
de Job.
" Las Tres Vidas del hombre, ed. cit., pàtr. I I ,

diabòli<rues en el llibre
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participaven, capint altíssimament els secrets de la seva divinitat.
D'on, la comunicaven després, avall avall, als més inferiors i menys
perfectes: talment com la canal en el seu principi, essent aplicada
al riu, primerament rep l'aigua, i amb més abundor, i després la
tramet cap a sota per aquesta mateixa canal fins que l'emmena al
fi vers on és enviada. Així aquells elegits que són més perfectes,
essent més pròxims a Déu, més d'Ell comprenen, per la qual cosa
d'ells ve cap avall el coneixement als altres de menys perfecció,
i d'aquests, d'uns en altres, als més inferiors, fins que aquest coneixement de Déu arriba, per mediació de tals elegits més perfectes
o menys, a totes les altres criatures.
"La canal, de dins, on passa l'aigua, pròpiament són els contemplatius, no solament aquells que diem contemplatius, sinó aquells
qui més altament capeixen i assaboreixen les coses de Déu i el mateix Déu. L a canal, de fora, són els actius, però no tots els actius,
car molts actius gusten més de Déu que no pas molts que s'exerciten
en la vida contemplaiva i tenen més en el cor les coses exteriors que
aquests actius, els quals es veuen obligats a manejar-les, i no en
curen i ni en tenen compte.
"Digué, encara, després, que el dimoni, semblantment, és un
gran riu de maldat, del qual deriva tot mal a les criatures, així com
de Déu deriva tot bé; i que la seva canal són els dolents; i aquells
qui són més inics i malignes són els més veïns, i és per això que són
tan plens de maldat i la van donant cap a sota, a sota, d'uns en altres. L a canal, de dins, són aquells qui en llur cor no saben pensar
res més que maldat. I la canal, de fora, són els menys intel·ligents
del mal, i més fan exteriorment coses dolentes per mal costum o ésser
mal avesats, que no pas perquè tinguin gran malícia en el cor. Però
d'aquests com dels altres és encara tramesa la malícia del dimoni a
les criatures, així com per mitjanceria dels bons i elegits és palesada la bondat de Déu" ,7.
"Sant Joan va donar testimoni de Jesús per haver-lo conegut
mitjançant l'Esperit Sant que va veure davallar sobre Ell, que abans
no n'havia tingut clar coneixement; de mode que per la llum que
va rebre de l'Esperit Sant, va manifestar Jesús al món i a les criatures. I fva entendre] que Jesús ens havia elegit, talment com a
Sant Joan, per tal que manifestéssim Déu a les criatures, mitjançant
el bon exemple de les santes obres i per mitjà de les santes oracions.
"

S. Maria Maddalena de P a s à neU'estasi, per R. CIONI, Milà, pp. 88-89.
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per les quals les criatures vénen a ésser il·luminades, i que per això
ens havia fet venir a la santa religió, i ens donava avinentesa de
fer bé.
"I no solament ens havia elegit a nosaltres, ans encara a d'altres persones, religioses i seglars, a fi de manifestar, per aquest mitjà.
Déu a les criatures. I que Déu sempre havia volgut valer-se dels
sants i dels bons per a manifestar si mateix al món, tant en l'Antic
Testament com també en el Nou.
"Dic que, de temps en temps, ha elegit Déu alguna i més criatures per a manifestar si mateix al món per llur mitjà, adés per la
predicació, adés per obres singulars de santedat, adés pel martiri
sofert per E l l , adés per santes oracions fetes per aquests servidors
seus. I els va destriar Jesús en tres estats, això és, en tres classes de
criatures, car així com Déu és tri i u, i no gens menys es distingeix
en tres persones, així, essent la criatura una sola, es distingeix cn
tres menes de persones: dic aquelles que són creients i han rebut
la fe, havent de confessar i manifestar a! món d'ésser tri i u aquest
Déu; i encara que tot estat, manera i mena de persones ha representat una d'aquestes persones de la Santíssima Trinitat.
"Els primers, que han estat e's sants Patriarques i Profetes, han
representat la persona del Pare, així per antiguitat, com també a
causa d'haver—per dir-ho així—donat el Fill al món, fent-lo venir
a la terra amb llurs clams, llàgrimes i oracions i manifestant-lo a les
criatures mitjançant les figures i profecies.
"Els segons, que han estat els sants Apòstols i Màrtirs, han representat la persona de! Fill. E!s sants Apòstols, essent-li tan units,
havent viscut tan íntimament amb Ell, que els anomenava germans
i amics seus, i havent-lo manifestat al món amb les obres i la predicació, i havent estat els primers que han testificat que Ell era veritable Fill de Déu a totes les criatures, amb el predicar i escriure
el sant Evangeli. I els sants Màrtirs li han estat semblants en el patir i en el vessar la sang, retent-li testimoni amb llur constància, fe
i paciència.
" I e's tercers són les verges i els continents: i aquests han representat la tercera persona, que és l'Esperit Sant, per la santa puresa, la qual és una virtut que fa gran resplendor, i així també la
santa continència. Per la qual cosa les verges fan l'ofici de l'Esperit Sant, il·luminant les criatures amb l'esplendor d'aquesta santa
virginitat, puresa i continència. I així reten, també, testimoni a Déu,
manifestant-lo a les criatures amb abstinències, penitències, dejunis
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i oracions, fent moltes bones obres, sofrint pobresa, servant obediència i patint moltes coses per amor a Déu.
"I si bé hi ha encara e's sants Doctors, els Confessors, els Monjos i Ermitans, tots aquests són, així mateix, en un dels dits tres estats; qui en el dels patriarques i profetes, així com els ermitans i
solitaris; qui en el dels apòstols i màrtirs, com els confessors i doctors, com es llegeix en Sant Martí i en altres; i qui en e! de les verges i dels continents, com és ara els monjos i fins els doctors, confessors i ermitans, car molts han estat verges, i tots continents i castos. I els tals, també amb les predites santes virtuts, han manifestat
al món la glòria del nostre Senyor Déu" {Ob. cit., pp. 73-75).
{Continuarà.)
PERE M. B O R D O Y - T O R R E N T S
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EL CONGRES EUCARISTICO-MARIA
Rodes, setembre de 1931.
Amic caríssim i inoblidable:
A desgrat de les meves nombroses ocupacions, compleixo la promesa
que us vaig fer de trametre-us una relació breu, diria quasi esquemàtica, del Congrés Eucaristico-Marià de Rodes, encisera illa de les roses.
Oh, com dono gràcies a Déu d'haver-me aturat ací, uns dies, després
del nostre amat i beneït pelegrinatge a Terra Santa! Aquest sojorn ha
estat, vertaderament, el coronament de totes les gràcies que el Senyor
ha estat servit d'atorgar-me durant la nostra visita als Llocs Sants de
Palestina. Arribats a Rodes, el dia 17 de setembre, al matí, no vaig poder assistir, naturalment, a la inauguració o obriment del Congrés mateix, que se celebrà el dimecres, dia 16, amb solemnitat, de primer amb
uia rebuda de desembarc de S. E . Ema. (el títol que !i escau és aquest),
del gran Mestre de les S. O. M. Jerosilimità de Malta, això és el Príncep Don Ludovic Chigi, de la Diòcesi de Nepi, que té el seu palau principesc a Formello, municipi de la província de Roma. Ell és, sens dubte,
un dels prínceps romans principals. A les sis de la tarda es va obrir el
C ongrés a la catedral de Sant Joan, amb el cant del "Veni Creator", seguit del discurs de Mons. Castellani. primer Arquebisbe de Rodes, del
discurs programàtic de Mons. Bartolomasi. Ordinari militar i President
del Comitè permanent dels Congressos Eucarístics a Itàlia, seguit de la
Henedicció Eucarística i benedicció papal.
Però anem al que jo he presenciat, al que jo he vist amb els meus
ulls i he oït amb les meves orelles. E l dia 17 de setembre, la jornada és
per als nois, amb Comunió general al pati del Museu dels Cavallers. Oh,
cerimònia commovedora! Oh, festa intima d'ànimes. Anotí la presència d'alguns bisbes, de molts sacerdots, de nombrosos pelegrins, de nombrosíssims nens i nenes de les escoles i dels Instituts de Rodes, de les
escoles de Coo, de Lero i Esmirna, amb la Sant Marc i albergats de les
Cermanes de l'asil, el grup característic de les Rosariants d'Esmirna i
jnolt de públic, compost especialment de pares i mares. Silenci religiós,
interromput només amb cants dolcíssims, de suaus "solos" de "soprano",
executat per un chor de senyoretes, sota la direcció del mestre P. Ga'Ictti. que puc anomenar quasi compatricí meu. perquè és de Castel S.
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Elia, distant només un quilòmetre i mig de Nepi. E l ritu religiós és
Dcomplert a l'altar per Mons. G. Tonizza, bisbe vicari apostòlic de la
Trípoli italiana. Parla Mons. Piovella, arquebisbe de Càller, als nois que
han de combregar, com un pare parla als seus fills, planament, simplement, suaument.
També parla el pastor de la diòcesi, Mons. Castellani, alegrant-se
ciel bell nombre de nois que han rebut la sagrada Comunió i donant-los
instruccions per a la cerimònia de la tarda, cerimònia deliciosa, original
i suggestiva com cap altra, ço és, l'ofrena de roses i flors per tots els nois
i noies catòlics de Rodes a la Mare de Déu de Fileremo i a Jesús E u carístic, exposat a l'altar de la Catedral. Deixant a part el solemne Pontifical, que se celebrà a dos quarts d'onze oficiant Mons. Pisani, amb
sermó eucarístic d'ell mateix, i amb música ben executada pel mestre
P. Maur Galletti, franciscà, mestre de capella de la Basílica de Santa
Maria dels Àngels d'Assís, diré dues paraules del seguici multicolor de
tots els nois de Rodes i de les illes del Dodecanès, duent a la mà roses
i flors de tota mena, en processó ordenada, de l'església de Santa Maria
de la Victòria a la catedral de Sant Joan Baptista, cantant tots l'himne
del Congrés i càntics dolços a la Mare de Déu. Quin espectacle més liell
i commovedor! A Cartago, l'any passat, al Congrés Eucarístic internacional, vaig assistir a l'ofrena de les palmes als Màrtirs de més de 5.000
ntns i nenes a l'amfiteatre on van sofrir martiri les Santes Perpètua,
Felicitat i tants altres herois del Cristianisme africà, i enguany en canvi
he assistit a l'ofrena de roses i de flors gemades, símbol de les virtuts
més electes, a la Reina de totes les gràcies i a Jesús en l'Eucaristia, exposat solemnement a l'altar de la Catedral de Rodes. Quina diferència,
quin original contrast! A Cartago els nois duen a la mà les palmes, en
-.ecordança dels nombrosos màrtirs de les persecucions dels primers segles del Cristianisme a l'Africa; però a Rodes, que és la ciutat de les
flors, nois i noies entren a la casa de Déu tot llançant, amb gràcia infantívola, roses i flors als peus de Jesús Eucarístic i de la imatge dc la
Mare de Déu de Fileremo, exposada al culte dels fidels. Són espectacles
que vistos un cop no s'obliden mai més. Amb quin plaer, car amic, us
hauria volgut veure present a aquest espectacle, acte religiós emocionant-ssim! Passo en silenci—per abreujar—la reunió general del Congrés
al peti del R. Institut masculí, amb discursos d'oradors de vàlua, com
els de Mons. Bartolomasi, P. Gremigni, rector del Sagrat Cor de Roma
i Mons. Piovella, arquebisbe de Càller; discursos, tots ells. himnejants a
l'Eucaristia i a la divina maternitat de la Mare de Déu. Passo en silenci la funció celebrada a la Catedral amb sermó del gran orador Pare GaT'eu Venturini. S. J . , el qual, amb la seva paraula fascinant, s'emportà
I auditori més de mitja hora, parlant de les figures, dels símbols de l'Eucaristia de l'Antic Testament, descrivint a grans pinzellades mestrívoles
la prehistòria del més alt dels Sagraments de l'Església catòlica, meravella de les meravelles, obrada per Nostre Senyor Jesucrist.
I ara, car amic. us narraré, breument sempre, el programa de la segona diada del Congrés, del divendres. 18 de setembre, destinada a les
noies i a les dones catòliques. Commovedora i nombrosa fou llur Comú-
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nio general, a dos quarts de vuit. Fou solemne el Pontifical celebrat per
S. E . Mons. Giora, bisbe de Molfetta, vingut en aeroplà a Rodes, el
qual. amb paraula alada, associà el culte de la Mare de Déu al de l'Eucaristia, fent ressaltar com es troben, en aquest punt, Orient i Occident
concordes per dogma i per sentiment.
La recciKió que, a la tarda, el governador Mano Lago donà als congressistes, als bisbes, prelats i altres personalitats, fou una cosa digna i
reeixida sota tots els aspectes. E l governador rebia amb molta d'afabilitat, mentre la senyora Octàvia Lago, muller òptima del governador,
conversava gentilment amb les senyores, i tots foren obsequiats amb un
refresc exquisit.
Deixant a part la segona solemne reunió general en què van pronunciar discursos eloqüents el P. Aristides di Fausto, missioner oblat de
Maria Immaculada, i Mons. Pisani, bisbe de Constança, no puc deixar
de remarcar una característica processó de llums, que se celebrà, nit entrada, pels carrers de Rodes més poblats de catòlics, acompanyant la
imatge de la Reina de Monte Fileremo, de l'església de Santa Maria de
la Victòria fins a la catedral de Sant Joan. No és la processó principal
ciel Congrés; aquesta serà el diumenge vinent; fou, però, una evocació
encertadíssima de la retreta amb què, en la nit cèlebre, el poble d'Efes
ccollí els Bisbes i els Pares en sortint del Concili, després de la disputa
tempestuosa, en què el dogma fou sancionat. No una processó, doncs,
sinó una retreta. E l seguici lluminós, cantant lloances a la Mare de Déu,
onejant en la foscúria d'aquestes nits estivals dolcissimes. transforma
Rodes en una visió fantàstica a espill de la mar. Per tenir-ne una idea
pàl·lida penseu en les famoses processons aux flambeaux que se celebren
al santuari de Lourdes, a França, entre aquelles zigues-zagues de sendel'ons i viaranys que circumden la cèlebre cova de Massabielle. Moltes persones prengueren part a la retreta, tot el jovent de Rodes i els pelegrins,
amb una varietat de llums de no dir: brandons lliures al vent, resguardats sols amb paper de colors variadissims. que duien imprès l'himne
eucarístic del Congrés i cançons a la Mare de Déu: lamparetes. llanternctes, glol)ets, llanternes grans, tot allò que la fantasia pot imaginar gaiament per a una suggestiva manifestació d'aquesta mena. He notat que en
passar el seguici pels carrers on s'estan grecs ortodoxos, aquests, a
més d'exornar els carrers mateixos amb draperies i domassos, honoraven
el pas de la Mare de Déu de Fileremo oferint incens fumejant en incensers de mà i tirant aigua perfumada i aigua de roses, com fan en llur
ritu. Al Fòrum Italià, una gernació immensa, multicolor, de totes les
religions, vinguda de tots els barris, esperava la retreta. De la terrassa
del cercle assistien a la processó el Príncep Chigi, en representació oficial de l'Orde dels Cavallers de Malta; el governador, gran nombre d'autoritats i moltes senyores. La jornada tingué l'epileg a la Catedral, on
d onze a dotze de la nit, fervorins i cants acompanyaren l'hora solemne
d'adoració del Santíssim Sagrament. A un quart d'una, missa celebrada
per Mons. Tonna, bisbe d'Esmirna, i comunió general d'homes. Verament aconsoladora i nombrosa fou la participació del sexe fort a la Taula Eucarística, Segons el meu parer, aquest fruit ha estat, sens dubte,
el fruit més copiós i pràctic del Congrés Eucarístic de Rodes, que ha
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dut al Déu de l'Eucaristia tantes ànimes que potser n'estaven allunyades
tempí ha. Lloat mil vegades en sigui el Senyor que ha volgut premiar
així el zel ardent i il·luminat del pastor de la Diòcesi, Móns. Castellani.
El dissabte, 19 de setembre, fou, doncs, la jornada dels joves i dels homes, que havien estat pre]>arats a l'acte sublim de la Comunió general
per les exhortacions i prèdiques eucarístiques, plenes de zel i de solidesa
doctrinal, de l'estimat P. Venturini, S. J., i pels cants eucarístics dirigits
tothora pel destre mestre de música P. Maur Galletti, O. F . M. En
aquesta jornada, memorable de veres, a més de la visita a la ciutat murada de Kodes, veritable meravella medieval per la seva òptima conservació, a més del Pontifical acostumat, que celebrà aquest cop Moris. Nuti,
bisbe d'Alexandria i delegat apostòlic de l'Egipte (que glossà en una
docta homilia els avantatges espirituals que s'han de recollir del Congrés,
cn la crescuda de devoció a l'Eucaristia i a la Mare de Déu), se celebrà,
a la tarda, una apoteosi de fe a honor de la Mare de Déu de Fileremo.
Aixi, la tarda del dissabte s'anuncia amb colors i perfums de poesia,
i.'apoteosi de la Mare de Déu s'empelta a la naturalesa, sobre la solemnitat d'un puig, d'on l'esperit se sent més pròxim a la llibertat, al cel i
a Déu, on la puresa de l'aire i el cant lliure de la natura verge donen el
sentit de la felicitat. La població de Rodes i tots els qui hi feren cap pel
Congrés Eucarístic, consideraren l'ascensió sagrada al Fileremo com una
de les coses més endevinades.
El trasllat de la sagrada imatge al Santuari restaurat del Munt F i leremo, era anunciat per a les quatre de la tarda; però ja a primera hora
el cim formiguejava d'una munió densa que semblava suscitada per la
vareta d'algun màgic antic. No és possible, en certs moments, de deixar
de lliurar-se a somnis fantàstics! Per una estesa amplissima, sobre la
molsa ròrida, al peu dels arbres agombolants la multitud remorosa, milers de criatures, de jovenets i nois de les escoles de Rodes, de Lero i
de Coo, i després a raïms una multitud de jovent brillant en els colors
vius dels arbres, i encara més en l'exuberància fresca de llur iovenesa,
en els ulls bells i grans, cn l'arremorament de veus que desperta i meravella el bosc.
Amb moviment, amb inquietud pressosa, en mig del trompeteig sorollós dels automòbils i l'eco vivaç de les acollences, la multitud cobreix
la plaça de vora el cim: poble, prelats, sacerdots, germanes, gent de races, de tipus, de modes i costums diversos. Després les autoritats, personalitats notables. I la banda i tot: els músics a penes arribats comencen
a bufar els instruments i el silenci gegantí de la boscúria s'esberla de
dalt a baix.
Quan apareix l'avantguarda de la processó, els clergues amb hàbit vermell, les altes autoritats són ja en espera. Al mig, el Príncep Chigi amb
gran uniforme de Mestre de l'Orde de Malta amb els cavallers d'Affitto, Vesque Von Puttingen, Cilonna. Ruffo delia Scaletta, de Bissogno
de Casaluce i Dentica de Frassa. E l governador, Mario Lago, amb vestit
de gala d'estiu blanc, amb manoples i collar vermell i amb alamars d'or.
Tot el conjunt té una aspecte imposant, història viva evocada pel bosc
secret per encant. El seguici infinit passa interminablement davant les
autoritats i va a situar-se prop de l'església. Quan arriba la sagrada
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imatge, les autoritats es jx)sen al seu voltant i pugen a l'església, a un
espai lateral de la qual era bastit un empostissat. Damunt d'aquest fou
posada la imatge, i hi pujaren el celebrant, el Príncep, el Governador, els
Bisbes i Prelats, les autoritats principals. E l primer de parlar va ésser
ei governador Mario Lago, que parla amb gran serenor, amb austeritat,
i les seves paraules, ben tallades, són massisses com el marbre.
Termina el seu discurs amb aquestes paraules: "Tots els braços porten en dalt la Mare de Déu de Fileremo i la posen sobre aquest altar, que
potser de l'eternitat dels temps fou creat per a rebre-la. E l governador
de Rodes italiana dóna, amb vosaltres, gràcies a Déu, que ha permès
aquesta pujada." Un aplaudiment, aclamació entusiàstica, saluda les paraules del governador. El Príncep Chigi celebra la gran i memorable
evocació de Rodes italiana, avui vivificada, gràcies a "l'obra lluminosa
i genial del governador de Rodes, que representa la Itàlia generosa".
Afegeix: Avui, després de quatre segles, la imatge torna al seu lloc seguida del Gran Mestre dels Cavallers de Sant Joan, i hi toma després
del trist èxode dels Cavallers, esdevingut l'any 15213, en una jornada
fosca".
El darrer a parlar fou l'arquebisbe Mons. Castellani. que remercia
totes les autoritats presents per la reeixida festa a honor de la Reina de
totes les gràcies, la Mare de Déu del Monte Fileremo. L'orador afegeix
que el remerciament màxim és per a la mateixa Mare de Déu que ha
volgut tornar a pujar la seva muntanya. D'aquesta alçària estant, la Mare
c'e Déu de Fileremo beneeix i l)eneirà totes les gents, sense diferència de
religió i de raça. Un gran aplaudiment subratlla les paraules de l'arfjuebisbe.
Acabat. Mons. Bartolomari dóna, amb la imatge de la Madona venerada, després del cant de la Salve Regina, la benedicció a la multitud,
que s'agenolla en acte de pregària.
Les jornades magnífiques del Congrés Eucarístic de Rodes no podien cloure's amb un triomf més bell i més aconhortador que el que hi
hagué a través de totes les cerimònies del diumenge, jornada de clausura
del Congrés Eucaristico-marià.
Després d'una afluència de fidels imposant a totes les misses celebrades de bon matí. tant a la Catedral de Sant Joan com a l'església parroquial de Santa Maria de la Victòria, la població es congregà a la Catedral per al Pontifical solemne de clausura, celebrat per l'arquebisbe castrense Mons. Bartolomasi. Totes les autoritats, del nostre Príncep al governador Mario Lago, feien corona a l'altar. Prop d'aquest, als quatre
cantons, els representants de la força armada de l'illa: un granader. un
mariner, un carrabiner i un soldat, eren en formació d'honor. Era brillantissim el grup dels oficials i de les autoritats que hi havia a la nau dreta,
seguits dels membres del Comitè local. Hi havia tots els bisbes presents,
amb mitra, i monsenyors i prelats al presbiteri, junt amb cl nombrós clergat amb ornaments sagrats. Després de l'Evangeli, el P. Venturini. amb
la seva paraula eloqüent, va pronunciar un discurs de gràcies al Senyor
l)el molt aconhortador resultat del Congrés, tot invocant del cel les ber.ediccions per a tots els qui havien contribuït a l'esclariment tan joiós
i solemne, i anunciant que en aquell moment els fidels, per concessió es-
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pecial del Pontífex, rebrien, per coronament de totes les solemnitats d'aquests dies, la bencdicicó papal amb indulgència plenària. A penes, en
efecte, l'orador hagué acabat de parlar, que l'arquebisbe Mons. Bartolomasi pujà a la trona, i en mig del recolliment de tots, pronuncià la fornia
litúrgica de la benedicció.
I parlem ja de la solemne processó final, que se celebrà a la tarda,
en una atmosfera d'entusiasme, a la qual la suggestió estètica de l'ambient
i de les remembrances històriques afegia un encís verament singular.
El llarguissim seguici voltà, primer, pel barri grec i pels amples i elegants carrers i jardins de la ciutat. Precedien els nombrosissims estols
dels alumnes de les escoles i associacions religioses i Acció catòlica, confraries, i després, el clergat i bisbes amb rics vestits pontificals. El Santíssim era dut per l'arquebisbe castrense, Mons. Bartolomasi, assistit del
P. Josep Rhode, M. F . , vingut expressament de la llunyana Califòrnia,
i del dominic P. Grosso, de l'església italiana d'Esmirna. Després del
bddaquí, dut per joves dels cercles catòlics, venia primer el "podestà"
de Rodes, Biolitti, junt amb la representació del comitè permanent dels
congressos eucarístics, P. de Lorenzo, P. Gilla Gremigni i comte Enric
locci. És impossible dc descriure la sèrie de commovedors i pintorescos espectacles al llarg del curs de la processó. Només anotem que la
processó, travessant la plaça de l'Arsenal, deixa la ciutat murada per
desembocar al meravellós Fòrum Itàlic, on els edificis il·luminats esplèndidament, sobretot el Palau de Justícia, la Casa del Feix, el Palau de
Comunicacions, formen una parada de llums que es clou al fons amb els
focs multicolors dc la catedral i del Palau del Govern. E l gran espai que
sobre damunt la mar és pic de gent. Els destacaments militars són a
punt per a retre honor al Déu vivent.
Del campanar de Sant Joan, les campanes afegeixen llurs sons al cor
dels himnes que s'aixequen de la multitud. És un creixent de fervor, de
pietat, d'entusiasme, fins al moment que l'arquebisbe Mons. Bartolomasi, acompanyat de l'arquebisbe de Rodes, de tots els bisbes i de la clerecia, puja a la rotonda gue s'obre davant el panorama magnífic del port.
Fins i tot, les naus apareixen engalanades i són il·luminades. Del pavelló
tot fulgurant de llums que ara estatja el Senyor escondit a l'Hòstia santa,
surten les darreres estrofes de l'Himne eucarístic; després, un gran silenci : l'arquebisbe Mons. Castellani adreça al poble poques, poquíssimes
frases d'exhortació a rebre compungidament la benedicció de Déu, i després, u n cop les cornetes han fet senyal d'atenció, Mons. Bartolomasi
beneeix solemnement vers els quatre punts cardinals, i Jesús, del seu
Sagrament d'amor estant, abraça amb aquell gest la multitud, la ciutat,
la terra, la mar. El seguici recomença, i al cant del Tedèum, entra una
altra vegada a la Catedral, on la magnífica i commovedora "Jornada EuCírística" s'acaba amb la darrera benedicció amb el Sagrament diví.
Mons. Castellani anuncia a la concurrència un gest de vida i romana
pietat, que commou tots profundament, ço és, la celebració, al matí de
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l'endemà, d'un funeral per al bé de les ànimes traspassades més estimades de la població de Rodes.
Al vespre, un castell de focs, aviat al port, davant el Palau del Govern,
clou la bellíssima jornada i el Congrés, i els símbols eucarístics hi tenen
un lloc principal, en una nova festa de llums.
PIGIEL

D E FRANÇA

LA VIDA POLÍTICA DE FRA ÇA

H RANÇA es troba en una situació extraordinària. Inspira alhora confiança i desconfiança. Hom voldria que ella seguis essent la caixa
ae cabals del món, però al mateix temps el fill pròdig. De pertot depositen or a França, llom veu fins i tot els banquers alemanys fallits com
confien a París el que han pogut sostreure a llur caiguda. Hom sap, com
de fet, que el francès és el ciutadà menys revolucionari, el més conservador del món. Davant la por d'una revolta popular als Estats Units, a
Alemanya, fins i tot a Itàlia, molts capitalistes creuen que llurs cabals
estaran més segurs a París que enlloc més. Però. d'altra banda, hom
malda per fer minvar la prosperitat francesa. Els alemanys tenen la
vista posada sobre el mercat francès i tempten per tots els mitjans de
posar llur indústria en estat de lluitar, per mitjà de preus ben avantatjosos, de concesions comercials, contra els preus més elevats de la indústria francesa. Han declarat que no pagarien les indemnitzacions de la
guerra, i per tal d'evitar que hom. tal vegada, els hi obligui, cerquen de
desarmar la França. Breument, el que hom desitja és que el conservadorisme francès garanteixi la seguretat del diner estranger col·locat a
França, però que no es transformi en un nacionalisme cajaç de refusar
els productes estrangers. Es procura arruinar el gendarme.
Com reacciona la França?
La burgesia, que, a força d'economia, d'egoisme i de treball ha construït una nova nació sobre les ruïnes de la Revolució de 1789, comprèn
'agament que una de les potències del món és l'estalvi. És passiva, aquests burgesia, i la seva influència guanya fins i tot els obrers, creant un
tipus de socialista conservador. Però la Caixa d'estalvis que ella ha bas-
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tit ha creat envejosos. Els alemanys, no gens estalviadors, confiant en
qualsevol innovació industrial, s'arruïnen fent aventures. Veuen que de
ialtra banda del Rin la guardiola ha restat plena, que a desgrat dels deu
departaments envaïts i de prop de dos milions de morts, la França s'ha
reconstituït, i voldrien substreure diners d'aquest i>ais, que sembla tcnir-ne sempre. Fins l'Anglaterra havia agafat antipatia a aquesta França que, tot atresorant, semblava refusar-se a comprar el rebuig de l'Univers, i per simpatia per Alemanya, que semblava més jove i més ardida, Anglaterra li deixava diners. Al principi de 1932, hom creia que
estaria més disposada a donar ajut a Alemanya que a França. Però en
aquest mes de març Ics posicions s'han capgirat. Anglaterra sembla haver comprès que Alemanya representa el risc, l'audàcia. la innovació...
amb d diner dels altres, que totes les seves invencions acaben per posar-la davant un passiu formidable del qual no pot resultar sinó una de
dues, o la guerra (anar a cercar la seva subsistència a casa de la formiga
veïna), o la revolució, cosa terriblement contagiosa per a la resta d'Europa. De resultes. l'Anglaterra sembla tornar a l'entesa cordial. És per
això que a Ginebra hi ha la impressió que Anglaterra no vol acceptar el
projecte rus de llançar totes les armes, sabent que França, burgesa que
fa honor a la seva firma, ho compliria, mentre que els Soviets, poble jove
convençut d'un esdevenidor gloriós i, d'altra banda, incontrolable, no
compliria gens el seu compromís.
Però l'Alemanya ha sentit el perill d'una nova entesa franco-anglesa.
Igualment l'Amèrica. Totes dues s'han compost per impedir a la França
burgesa d'imposar als seus homes polítics el programa de conservadurisme, és a dir, de seguretat, que assegura la pau del món, però fa nosa
als interessos privats de molts industrials. 1^ maniobra és clara. La
Francmaçoneria, una certa finança i certs elements internacionals laics,
han donat a llurs dependents francesos l'ordre d'enderrocar el ministeri.
Kistòricament. Tardieu va arribar a la conferència de Ginebra amb una
d'aquelles proix)sicions on es manifesta el geni francès. Quan hom esperava una discussió pas a pas. laboriosa. ïardieu, graciós i lleuger, fa la
següent proposta: "Us preocupen els armaments? Fem, doncs, un exèrcit internacional que es girarà automàticament contra l'agressor de la
col·lectivitat". La mala cara que hi feren els alemanys! Ells que havien
preparat, amb una ciència, però també amb una feixuguesa ben germàniques, un sistema de pledejar en favor del desarmament, no podien ni
ten sols prendre la paraula. La innovació purament intel·lectual, la construcció purament espiritual del projecte Tardieu ho capgirava tot. I cert,
l'atmosfera, simpatitzaven amb l'examen del projecte Tardieu.
Cal, a tot preu, torpedejar la discussió que està a punt de girar-se a
favor de la França. Com fer-ho? És ben senzill. En el terreny oficial,
es respon a la proposició humana de Tardieu amb la proposició jxírsonal
de l'Alemanya: la supressió de tots els exèrcits actius. Però ensems, entre bastidors, hom impedirà que la França i els altres pobles puguin respondre a aquesta nova proposició, tombant el ministeri francès. L a
Francmaçoneria i tot allò que gravita entorn d'ella als Estats Units i a
l'Alemanya, envia als seus esclaus francesos l'ordre d'enderrocar el mi-
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iiisteri. Abans d'entrar cn sessió, els senadors francesos sabien perfectament que si tombaven el minstcri Tardieu, la conferència de Ginebra
restava suspesa, que ningú no podria respondre en nom de França a la
nova proposició germànica i que durant aquest interregne els alemanys
tenien tot el lleure per a corrompre aquells amics de la França que són
camtptíbles i tocar a retirada per als amics de l'Alemanya. Cap senador
francès no ignorava la conseqüència del vot que tombaria ïardieu. Votaven contar ell perquè l'ordre els havia vingut de més alt. Jo he sentit
republicans sincerament demòcrates, però alliberats de l'esclavitud de les
Lògies, que en aquell dia m'expressaren llur disgust.
Benauradament. el ciutadà francès, en general, és instruït. I a més,
almenys fins avui, França va trobant el seu miracle a cada tomb de la
seva història. Aquesta vegada també s'ha produït el desvetllament miraculós. Potser algú al·legarà que els despertadors foren aquells joves
que anaren a trencar els vidres del Senat en senyal de protesta. No per
això és menys cert que els senadors comprengueren que les coses anaven
a espatllar-se. Tenien present a l'esiierit el record de l'amenaça popular
que, quan el franc s'esfondrava lamentablement, se'n mancà poc perquè
tires al Sena Ilerriot i la seva banderia. I Tardieu va tornar.
Des de la caiguda de Briand, el poble francès ha començat a comprendre que el pacifisme, doctrina humana esplèndida, no pot reeixir
sinó a condició que els dos antics combatents el desitgin amb una igual
bona fe. També Anglaterra sembla haver-ho comprès. Ja molts burgesos
francesos comencen a tenir el sentiment que el conservadurisme no ha
d'ésser una funció purament passiva. I-a lectura del Journal des Debats,
em diuen, i el nombre creixent dels nous subscriptors d'aquest diari, els
articles de Stéphane Lauzanne cn Le Matin, que no paren de guanyar
nous lectors, són simptomàtics. Una part del públic francès desitja no
ésser més enganyada. S'adonen molt bé que els esdeveniments xino-japonesos |xxlen representar una amable petita repetició general d'un espectacle més grandiós i comencen a no voler ésser presos desprevinguts.
A França no hi ha pas un esperit bel·licós, però sí un sentiment de la
salvaguàrdia necessària.
Resta ara la qüestió gravíssima de les eleccions pròximes. Hom pot
preguntar-se si allò que els aliats germano-ianquis no han pogut obtenir
de la Cambra, cercaran d'obtenir-ho dels electors. És gairebé cert que
es farà una campanya secreta a favor dels candidats que representaran
l'esperit de concessió, l'esperit de laxitud humana. No és pas qüestió de
programa social. Tothom sap que és urgent d'arribar a una reorganització social que permeti després d'emprendre una reforma econòmica. F i losòficament parlant, certes tendències socialistes han d'ésser examinades
amb atenció i benvolença. Només que ara hom cercarà de barrejar la
ideologia internacionalista desarmadora amb la ideologia socialista i d'exi8lr dels candidats de valor més indicats per a presentar projectes de
socialització intel·ligent que es comprometin també a sostenir els projectes germano-russos en el terreny polític.
I així s'arriba a la paradoxa que tant els estrangers com els frau-
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cesos que posaren confiança en l'esperit de conservadurisme de l'elector francès cerquen ensems de destruir aquest conservadurisme, perquè
creuen poder guanyar més amb una esquerra especial i amb un pacifisme francès que serviran llurs interessos immediats que amb un pur
conservadurisme que asseguri una protecció global a tots els possessors.
Això és prou per a mostrar que les pròximes eleccions tindran una
importància formidable. La reserva de burgesisme i de pau que és la
França hi serà conservada o liquidada.
M. ASUNCIÓN D E F A L G A I R O L L E
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En aqnesla secció es faran reernetons critiques de totes les
obres gae ens signin trameses en
doble exemplar.

STUDIES OF THE SPANISH MYSTICS, per E . Allison Pecrs, M. A. - Volum I I . Londres, The Sheldon Press, 1930. Un vol. en -pt. de 470 pp.
E l savi catalanòfil i hispanòfil anglès E . Allison Peers no és un desconegut a
casa nostra. La biografia i les versions angleses de diverses obres de Ramon Llull.
ja fa temps que l'han fet creditor a la nostra admiració i al nostre agraïment.
Després de profunds estudis sobre els místics espanyols, A. P. ofereix avui
als lectors de llengua anglesa una obra de gran envergadura: el segon volum de
"Studies of the Spanish mystics", a la <|ual anem a dedicar una nota bibliogràfica.
Cal dir, tot seguit, que pocs escriptors estrangers hom trobaria tan ben capacitats i documentats com A. P. per emprendre amb èxit una tasca tan complexa
i difícil com aquesta. L'autor posseeix perfectissimament el castellà clàssic del segle xvi. L a llengua de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu no té
secrets per al docte Professor de la Universitat de Livcrpool, la qual cosa li ha
permès de penetrar en les intimitats subtils, sinuoses i profundes dels grans estilistes espanyols. E l bagatge bibliogràfic d'A. P. és ric, gosaríem a dir exhauritiu.
Són 1964 les obres citades en els dos volums de "Studies of the Spanish Mystics",
que hom pot distribuir en diverses seccions: tractats de misticologia, biografies i
estudis sobre els autors interessats en l'obra present, repertoris i bibliografies generals, bibliografies especials amb les diverses edicions conegudes de les obres
místiques comentades. Aquesta abundor de literatura ha permès de donar una gran
amplitud i exactitud de remarques referents a la vida i a la producció literària de
cada un dels autors estudiats en aquest segon volum.
Consta de 12 capítols monogràfics; no és, però, el recull de dotze monografies.
I-a unitat de matèria i el mètode d'exposició fan d'aquest llibre un excel·lent tractat del misticisme espanyol del segle xvi—descomptades volgudament les figures
centrals de Santa Teresa de Jesús, Sant Joan de la Creu, Sant Ignasi de Loyola.
La distribució dels cap'itols obeeix a aquest pla: Inicis de l'edat d'or del misticisme agustinià i franciscà: el misticisme al púlpit; un místic quietista. L'inici dei
l>criode florent—o per emprar els mots textuals de l'autor, l'albada de l'edat d'or
del misticisme—el constitueix l'Abat de Montserrat Garsias de Cisneros (cap. I ) .
Període teresià: Sant Pere d'Alcàntara, Joan d'Avila, Jeroni Gracià (caps. I V ,
V, V I ) . Període post teresià: Tomàs de Jesús. Lluis de la Puente, Joan Falc.-·n!
(caps. X, X I , X I I ) . Misticisme agustinià: A. de Orozco (cap. V I I ) , i C . de Forseca i P. Malon de Chaide (cap. I X ) . Misticisme franciscà: Diego d'Estella

246

LA

PARAULA

CRISTIANA

(cap. V I I I ) . Misticisme al púlpit: Sant Tomàs de Villanueva (cap. I I I ) . Exponent dd quietismc: B. de Laredo (cap. I I ) .
Cada autor és estudiat amplament i amorosament. Per exemple, en el capítol I,
sobre Cisneros, després d'un preàmbul en què són assenyalats els precursors del
misticisme, i després de detallar la vida i les obres seves, analitza r"Exercitatori
de la Vida espiritual"; comenta les fonts: Pseudo Dionis, Gerard de Zutfen i Joan
Mombacr, ultra els Sants Pares; remarca la impressió d'originalitat que dóna cl
llibre de l'Exercitatori malgrat les citacions, i s'entreté a ponderar les qualitats
estilístiques del llibre cabdal de l'Abat de Montserrat. Encara tot un altre paràgraf és consagrat a l'anàlisi intern del misticisme cisnerià (pp. 19-31). No manquen, naturalment, unes quantes planes dedicades a escatir l'influència dc VExercitalori de Cisneros damunt els Exercicis de Sant Ignasi. L'autor en aques'a
qüestió defuig els extremsimes dels PP. Codina i Albers i adopta més aviat el
parer m<xlerat de Dom Besse i del P. W'atrigant. A. P. acaba el llarg capitol dedicat a l'Abat Cisneros remarcant la influència cisncriana no solament a l'Orde
Benedictina i a Espanya, sinó en el món cristià en general, tot citant, en confirmació, les moltes versions, arranjaments i compendis que hom ha publicat de
VExercitalori fins als nostres dies i especialment del 1500 al 1700.
L'anàlisi de cada un dels autors estudiats en cl segon volum de "Studies of thc
Spanish Mystics", desbordaria copiosament l'espai concedit a una nota bibliogràfica. E l que acabem dc dir, però, creiem que donarà al lector una idea de la importància d'aquesta obra que recomanem sincerament a tots els estudiosos eclesiàstics dc la nostra terra. Fins i tot quan hom pugui diferir, en algun detall, de la
manera d'opinar dc l'autor, és altament interessant de constatar l'apreciació que mereix a un savi estranger allunyat de les nostres creences, el periode més gloriós
del misticisme espanyol.
Des d'aqtu -tt - planes adrecem a E . Allison Peers la nostra més efusiva felicitació amb motiu de la publicació del I I volum d'aquesta obra excel·lent que '"The
Scldon Press" ha presentat, no cal dir, amb una vesta tipogràfica immillorable.—
DOM A. M. ALBAREDA. O. S. B.

L'HEREU, per Prudcnci Bertrana. - Llibreria Catalònia. - 1931.
E l fet d'haver obtingut cl Premi Creixells ha posat a l'ordre del dia aquest
llibre que mereixia ben bé cridar l'atenció del nostre públic de lectors. Entre Is
producció més aviat migrada de la nostra novella, l'obra de Bertrana no podia
passar desapercebuda. Les aventures d'Innocenci Aspriu. ITicreu. marquen un moment interessant de la nostra literatura; el moment en què la novel·la rural abandona la forma truculenta i dramàtica que la caracteritzava, i que d'espontània o
fruit d'un propòsit en els primers autors, anava ara esdevenint un veritable tòpic,
i gira cap a la realitat pura i senzilla on han d'inspirar-sc les obres que volen durar.
L a jovenesa de l'hereu enmig de la vida dc la hisenda paterna és pintada d'una manera admirable: l'afecte del noi. una mica artista, per la natura, unida a la
seva incapacitat per administrar la finca, va definint-se, portant-lo successivament
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a la vida purament vagativa, a les aficions pictòriques, a la tasca d'amo dominat
pels masovers, i a la venda final de la finca. Alhora, la seva evolució espiritual va
marcant-se: la sinceritat del seu amor, unida a la seva indecisió i manca d'energia. Els problemes de la joventut es van plantejant i resolent cn el curs del llibre,
com aquell que no fa res.
I és que la qualitat fonamental d"aquest llibre és la vida que té, i que es revela
en els personatges secundaris: tots són admirables, perfectes, amb vida pròpia ï
individual: no són els personatges fotografiats del saineter o el costumista, sinó
entitats creades totalment per l'autor, que tenen una personalitat. E l joc de Ics
passions normals i corrents de tot aquell món agafa una veritat poques vegades
assolida: en alguns moments cal confessar, però, que arriba a crueses ben innecessàries. Alhora, la intensa poesia de la natura, tan lligada als homes i als fets,
completa larrodoniment de l'obra. Potser sí que les descripcions de paisatges »
caceres afeixuguen una mica l'obra, però són tan belles, que hom no sabria pas
desitjar que no hi fossin.
L'autor ha anunciat l'aparició d'una segona part. Quedem esperant-la, en bé
de les nostres lletres.—M. S.

DAPHNÍ: AIJEANE, per Maurice Baring. traduït per Carme Monturioi Editorial Proa. - Badalona.
Una de les majors revelacions literàries d'aquests darrers anys es la de Maurice
Baring, antic diplomàtic anglès, catòlic, que, passada ja la seva joventut, es posà
a escriure novel·les i obtingué un èxit de crítica que s'ha anat perpetuant en els seus
successius llibres. De tots. sembla que l'èxit més complet, l'ha obtingut la novel·la
que fa poc fou traduïda al català. "Daphné Adeane" és la vida d'una dama anglesa,
intel·ligent i agnòstica. Fanny Choice, a través de la societat anglesa d'abans i durant la guerra, descrita sense cruesa, però tal com és en realitat, sense amagar-neels defectes; la separació que la guerra porta i una petita, però continua, manca
d'entesa amb el seu marit produeixen un greu conflicte familiar, que ella vol resoldre: de totes les solucions, l'única que té una força és la catòlica, i ella es resisteix a posar-la en pràctica, però els fets la hi porten, tant si vol com si no, i
aleshores veu que no hi ha altre camí.
Aquest argument és fet per un catòlic pràctic, i no té tara. Però no s'ha dc
creure que sigui aquesta la pura novel·la de tesi que planteja un cas i el resol per
edificació dels lectors, sense pensar massa en la pura bellesa de l'obra d'art. Aquesta novel·la és, al contrari, una meravellosa obra d'art: l'elegància de l'autor arriba
a un extrem poques vegades assolit, i l'emoció poètica corre a dolls per tota l'obra.
Però hi corre sense manifestar-se obertament: l'autor no subratlla res, no insisteix
en res: ell és el pur narrador que explica fets amb tota sobrietat. Però unes lleus
insinuacions van creant l'ambient, van arrodonint els tipus, i la sensació de realitat
arriba a ésser absoluta .molt superior a tot el que hom anomena realisme. L a manera sòbria de l'autor arriba a un extrem: els personatges no són amb prou feines
descrits: dels seus actes, però, ve definida la seva personalitat. Aquesta és la característica del llibre: Bering podria ésser anomenat l'anti-Proust o l'anti-Joyce.
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Així com aquests cerquen en el seu art la minuciosa descomposició de la personalitat, que arriba a anul·lar-la, Baring basa tota la seva obra en la descripció d'actes
personals i voluntaris. E s l'exaltació de la personalitat, raó d'ésser de la novel·la
clàssica: és, en un mot, la tornada al bon camí.
Aquesta proporció dels fets a la realitat, són pocs els que l'han assolida com
Baring. E l problema de la protagonista no apareix fins que han transcorregut les
quatre cinquenes parts del llibre, i amb això obté el relleu, la importància exacta
que un fet d'aquesta mena assoleix en la vida. L a poesia extraordinària de molts
passatges de l'obra augmenta el seu encis. E l titol ja n'és un element: Daphne
Adeane és una dona morta molt abans de començar l'acció, que, per raó d'unes
semblances externes, és constantment comparada a la protagonista. D'aquest paral·lel constant, neix una emloció suau, difícil de descriure, que només autors de
la distinció espiritual de Baring poden sostenir. Aquesta mateixa distinció veritable mostra en el seu estil, tan clar i planer, en la seva manera de dir tan simple,
que fa l'obra agradosa per a lectors de tota mena.
Per als homes i dones que viuen en el món, per als qui es complauen a conèixer
els subtils secrets de la vida social més enlairada, i alhora per als qui estimen
l'art, la veritable bellesa literària, la més pregona poesia, és aquesta obra insubstituïble.—Maurici Serrahima.
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LES REVISTES
Les reproduccions i reduccions
d'articles d'nllri feies en aquesla
secció tenen només caràcter documental: la inserció d'elles no
implica, doncs, conformitat puenl
amb llar continyat.

LLIBERTATS I DEURES POLÍTICS DELS CATÒLICS, SEGONS ELS ENSENYAMENTS
PONTIFICIS. Estudi documental, per E . Magnin, Professor honorari
a l'Institut Catòlic de París. "La Vie Catholique", número del 16
de gener d'enguany *.
La proximitat de les eleccions legislatives de 1932 posa als catòlics francesos,
urgentment, greus qüestions de consciència i els obliga a resoldre problemes d'ordre pràctic complexos i delicats. Més que mai, els cal inspirar-se en els principis
de litoral política que els darrers Papes, a diverses represes, els han inculcat Recordar-los-els no és pas una empresa inútil, puix que, en la primera Encíclica del
seu pontificat, Pius X I constatava que bon nombre de catòlics no els tenien en
compte: "Quants són aquells qui professen els ensenyaments de l'Església catòlica
en les coses que fan referència, sigui al respecte a l'obediència deguts a la societat civil, sigui al dret de propietat, sigui als drets i als deures dels pagesos i dels
obrers, sigui a les relacions entre patrons i treballadors, sigui a les relacions mútues entre el poder civil i el poder eclesiàstic?... Molts, en llurs discursos, en
llurs escrits i en totes les manifestacions de llur activitat, no es comporten sinó com
si els ensenyaments i les directrius tantes vegades promulgats pels Sobirans Pontifexs, sobretot per Lleó X I I I , Pius X i Benet X V . hagin perdut llur força real,
o bé hagin caigut en dessuetud" '.
Essent el nostre més viu afany de limitar-nos, en aquesta exposició, a la doctrina autèntica i oficial de l'Església, de fer-hi completament abstracció de les
opinions particulars i de les reivindicacions dels partits, ens limitarem a citar, en
cada punt que tractem, el text mateix dels actes pontificis i a indicar algunes conseqüències que brollen immediatament del que ells diuen i dels que ells callen.
És per això que el nostre títol anuncia un estudi documcnlal. E l text de Pius X I
que acabem de citar fa al·lusió a la qüestió social i a la qüestió política. Per tal
* Escrit aquest estudi de cara a les eleccions legislatives que han de tenir lloc
a França aviat, hem cregut oportú de reproduir-lo en les pàgines de LA PARAULA
CRISTIANA pel seu alt interès, ja que exposa la doctrina de l'Església sobre qüestions importantíssimes per a tots els catòlics, interès que puja més encara al nostre
País. per l'actualitat d'aquestes qüestions ací tractades.
' Encíclica Vbi arcano, 22 de desembre de 1922.
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d'evitar tota confusió, advertim al lector que només ens ocuparem de la qüestió
politica, llevat de tractar, tot passant, de les seves relacions necessàries amb la
qüestió social.
Tota la moral politica ensenyada per Lleó X I I I , Pius X, Benet X V i Pius X I
cs veu dominada per dues grans veritats:
1. * E l temporal és distint de rcspiritual. i aquesta distinció és la base introntollable de les llibertats dels catòlics en l'ordre polític, àdhuc davant la mateixa autoritat espiritual;
2. ' E l temporal, però, no està més separat de l'espiritual que el cos de l'ànima, i aquesta relació orgànica i necessària és la que imposa a tots els fidels deures ineludibles en el mateix exercici de llurs llibertats polítiques.

I . — L L I B E R T A T S P O L Í T I Q U E S D E L S CATÒLICS
I.

CONSIDERACIONS ES QUE ES FONAMENTEN

a)

Dislinció cnlrc l'espiritual i cl temporal

L a paraula del Mestre: "Doneu a Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és
del Cèsar" (MT., X X I I , 21), aquesta paraula que ha alliberat l'home de les servituds
de la ciutat antiga en què l'Estat i la religió, el temporal i l'espiritual es confonien, ha estat recordada solemnement per Roma al món contemporani. Des dels
primers anys del seu pontificat. Lleó X I I I escrivia: "Així com ací baix hi ha dues
grans societats, la societat civil, que té per fi pròxim de procurar al gènere humà
els béns de l'ordre temporal i terrè. i la societat religiosa, el fi de la qual és conduir els homes a la vertadera benaurança, a aquella eterna felicitat del Cel, per
a la qual han estat creats, així també hi ha dos poders, sotmesos ambdós a la llei
natural i eterna, i encarregat, quisqun en la seva esfera, d'atendre als afers sotmesos a llur imperi (111 rcbus qnae alterutrhís ord'mc imperioque continenHtr sibi
sinyulae consulcntcs) '.
b)

Autonomia de l'Estat

L'autonomia i els drets de l'Estat, que són les conseqüències lògiques de la
distinció dels dos poders, espiritual i temporal, han estat afirmats altament pel
mateix Pontífex: "Quant a l'Església, si bé per damunt de tot ordena als homes
d'obeir a Déu. Senyor Sobirà de l'L'nivers, hom la judicaria calumniosament si
creia que es gelosa del poder civil, o que cerca d'arrogar-se. per poc que sigui,
els drets dels prínceps. Lluny d'això, posa sota la sanció del deure i de la conciència donar al poder civil allò que li és degut Icgitimamcnt"
La sobirania de
l'Estat en el terreny de Ics coses temporals és, fins i tot. igual al de l'Església en
Encíclica Nohilissima fíaüontm nens. 8 de febrer de 1884.
Encíclica Humanuni iieniis. 20 d'abril de 1884.
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l'ordre espiritual, ensenya, encara, Lleó X I I I en l'Encíclica Immortale D c i : "Déu
ha dividit, doncs, el govern del gènere humà entre dos poders: el poder eclesiàstic i ei poder civil: aquell preferentment per a les coses divines; aquest, per a les
coses humanes. Quiscun d'ells és sobirà en el seu gènere: quiscun és tancat en
els seus limits perfectament determinats i traçats en conformitat a la seva natura
i al seu fi especial. Hi ha, per tant. com una esfera circumscrita en la qual quiscun exerceix la seva acció cn virtut del seu dret propi, iure proprio" *. D'aci resulta que l'Estat ha d'ésser deixat lliure de perseguir, pels mitjans que judiqui més
eficaços, el seu fi propi, que és la prosperitat temporal de la ciutat: "L'Església
—és Lleó X I I I que parla—regeix nacions disseminades per totes les parts dels
món, diferents de races i de costums, les quals, vivint quiscuna sota les lleis del
seu país. deuen, alhora, obediència al poder civil i al poder religiós. Aquests deures s'imposen a les mateixes persones. Hem dit ja que entre ells no hi ha contradicció, ni confusió; car els uns fan referència a la prosperitat d'una nació, els altres cs refereixen al bé comú de tota l'Església; tots tenen com a fi conduir els
homes a la perfecció. Aquesta delimitació dels drets i dels deures essent netament traçada, és de tota evidència que els caps d'Estat són lliures en l'exercici
del govern que els és propi, i no solament l'Església no s'oposa a aquesta llibertat,
ans la secunda amb totes les seves forces, car recomana la pràctica de la pietat
a l'esguard de Déu i, per això mateix, predica la justícia a l'esguard del príncep" s.

c)

Abstenció de l'Església

L L'Es<:lésia no cecra una dominació pjlílica.—Con» a conseqüència d'això,
l'Església refusa com una calúmnia l'acusació de voler exercir una dominació política i d'erigir-se en super-Estat, i això per la veu del Pontífex que acabem de
citar: "Ens cal assenyalar una calúmnia estesa astutament per a acreditar contra
els catòlics i contra la mateixa Santa Seu odioses imputacions. Hom pretén que
l'entesa i la força d'acció inculcats als catòlics per a la defensa de llur fe, tenen,
com a mòbil secret, més que la salvaguarda dels interessos religiosos, l'ambició
de procurar a l'Església una dominació política sobre l'Estat. Verament, això és
voler ressuscitar una calúmnia ben antiga, ja que la seva invenció remunta als
primers anys del Cristianisme. Per ventura no fou formulada ja. de bell antuvi,
contra l'adorable Persona del Redemptor? Si. hom l'acusava d'actuar amb mires
polítiques, quan il·luminava les ànimes per la seva predicació i alleujava els sofriments corporals i espirituals dels malaurats amb els tresors de la seva bondat
d;vina: " Hem trobat aquest home revoltant la nostra nació, prohibint de donar
tributs al Cèsar i dient que Ell és el Crist rei" ( L c . X X I l I . 2>. "Si "deslliures
aquest, no ets amic del Cèsar, perquè tot aquell qui es fa rei va contra el Cèsar: No tenim altre rei que cl Cèsar" (lo., X I X . 12, 15) *. Àdhuc en vigílies de
' Encíclica Immortale De:. ler. de novembre de 1885.
" Encíclica Safrienliae christianae. 16 de gener de I&JO.
" Encíclica a la clerecia francesa. A u milieu des sollicitudes. 16 dc
de 1892.
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la seva mort, Lleó X I I I renovava, encara amb més vehemència, aquesta protesta:
"L'Església, usurpadora dels drets de l'Estat, l'Església, envaint el terreny polític? No; l'Església sap i ensenya que el seu div! fundador ha ordenat de donar
al Cèsar allò que és del Cèsar i a Déu allò que és de Déu, i que aixi ha sancionat el principi immutable de la distinció perpètua dels dos poders, ambdós sobirans en llur esfera respectiva, distinció fecunda i que tan amplament ha contribuït al desplegament de la civilització cristiana. Estranya a tot pensament hostil, en el seu esperit de caritat, l'Església no mira més que a marxar paral·lelament als poders públics, per treballar, certament, sobre el mateix subjecte, que.
és l'home, i sobre la mateixa societat, però per les vies i dins l'elevat designi que
li assenyala la seva missió divina. Plagués a Déu que la seva acció fos acollida
sense desconfiança i sense sospita, car no farien més que multiplicar-se els innombrables beneficis de què hem parlat més amunt. Acusar l'Església de mires
ambicioses, no és més, doncs, que repetir una calúmnia ben antiga, calúmnia,
altrament, que els seus poderosos enemics han emprat més d'un cop com a pretext per a disfressar llur pròpia tirania. I , lluny d'oprimir, ho ensenya ben clarament la història quan hom l'estudia sense prejudicis, l'Església, ben al contrari,
com el seu diví Fundador, ha estat, les més de les vegades, la víctima de l'opressió i de la injustícia. És que el seu poder resideix, no en la força de les armes,
sinó en la força del pensament i en la de la veritat" '.
Els successors de Lleó X I I I no han pas negat aquesta política que no fa cap
cas de la política. Pius X , a exemple seu, ha recordat i comentat el text d'or;
Doneu a D é u . . . : "L'Estat no ha pas de témer que l'Església es fiqui en el seu
dominí i en els seus drets particulars. Des del principi, els cristians mostraren tanla deferència als seus drets, en conformitat al precepte de llur fundador, que, exposats a les vexacions í a la mort, podien dir, justament: " Els princeps m'han perseguit sense motiu". A propòsit d'això, Agustí diu, excel·lentment, com de costum: "Com haurien els cristians ofès els reis de la terra? És que llur rei ha interdit als seus soldats de donar i executar allò que és degut als reis de la terra?
No digué als jueus que meditaven una acusació calumniosa contra E l l . en aquesta
matèria, aquesta paraula: "Doneu al Cèsar allò que és degut al Cèsar i a Déu
allò que és degut a Déu" '.
I I . L'Església eslà per damunt dels partits i dels règims.—Proclamant tan altament la sobirania, l'autonomia de l'Estat, el seu respecte pels seus drets, els P a pes contemporanis no podien deixar de declarar que l'Església està per damunt de
tots els règims i de tots els partits, i no els ha d'ésser infeudada pels seus fidels,
i, sobretot, pels seus representants. Quan ella ensenya—diu Lleó XIII—que tot
poder ve de Déu, no entén pas marcar una preferència per una faisó particular
de designació del poder, o per tal règim polític: "Cal remarcar ací que si es tracla de designar els qui han de governar la cosa pública, aquesta designació podrà,
en certs casos, ésser deixada a la tria i a les preferències del gran nombre, sense que la doctrina catòlica hi posí el menor obstacle. Aquesta tria, en efecte, de-

'
'

Lletra Parvenu a la 25è. arlnée. 19 de març de 1002,
A d salutem.
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termina la persona del Sobirà, no confereix pas els drets de la sobirania; no és
pas l'autoritat allò que hom constitueix, sinó que hom decideix per qui haurà d'ésser exercida (quo sant delcclu designatur prínceps, non conferentnr iura principalus;
neque moMdatur imperinm, sed slaluilur a quo sit ucrendum). No hi ha, tampoc, qüestió sobre els diferents règims polítics: res no priva que l'Església aprovi
el govern d'un sol o el de molts, mentre aquest govern sigui just i aplicable al
bé comú. Així, estant salvaguardada la justícia, no és inferdit als pobles de donar-se tal forma política que s'adapti millor, o a llur temperament, o a llurs tradicions, o a llurs costums" '. Si això s'esdevé, precisa l'Encíclica Immorlale Del.
és que la sobirania no és en si mateixa lligada a cap forma política; pot molt bé
idaptarse a aquesta o a aquella, mentre sigui apta, de fet, a la utilitat i als béns
comuns "'. D'ací se segueix que, als uHs de I.leó X I I I , el pitjor Estat no és necessàriament l'Estat popular: "Preferir per a l'Estat una constitució temperada
per l'element popular no és en si mateix contra el deure, a condició, però. que hom
respecti la doctrina catòlica sobre l'origen i l exercici del poder públic. L'Església
no rebutja cap de les diverses formes de govern, mentre siguin en si mateixes
aptes a procurar cl bé dels ciutadans; però ella vol. i la natura s'acorda amb ella
per a exigir-ho. que llur institució no violi el dret de ningú i deixi intactes els de
l'Església... Aquesta no condemna, tampoc, que hom vetlli que el seu país no
serveixi ni l'estranger, ni un amo absolut (sen-tre nec externa, nec domino), si almenys això pot realitzar-se sense violar la justícia. En fi. ella no reprèn, tampoc,
els qui volen menar les ciutats a viure segons llurs pròpies lleis i donar als ciutadans les més grans facilitats per a acrèixer llur benestar. L'Església sempre ha
afavorit fidelísimament les llibertats civils sense excés; això és el que testimonien
sobretot les ciutats italianes, <iue trobaren sota el règim municipal la prosperitat,
la riquesa i la glòria en una època en què la influència de l'Església penetrava
totes les parts del cos social, sense que ningú la combatés" ". No solament l'Església es nega a condemnar un règim o un partit, sigui el que es vulgui, que respecti els seus drets i els de la consciència, ans s'abstè de marcar preferències entre ells: "Guardiana del seu dret i molt respectuosa del dret d'altri, ella no creu
pas que li pertanyi de decidir quina és la millor forma de govern i quines són les
institucions que més convenen a les nacions cristianes" ".
Pius X, com Lleó X I I I , ha protestat altament que no condemnava pas la república i el règim popular: " Mentre els documents emanats de la Seu apostòlica
diuen sense ambigüitat que la professió del Cristianisme pot acordar-se amigablement amb la forma republicana del govern, aquests homes (els governants francesos) apar que vulguin afirmar que la república, tal com existeix a França, no pot
tenir res de comú amb la religió cristiana. Doble calúmnia que fereix els francesos, alhora com a catòlics i com a ciutadans"
én 1907, el mateix Pontífex
renovava aquestes protestacions: "Ells (els governants francesos) esperen arri-

*
ment
"
"
"
"

Encíclica Diaturnum. 20 de juny de 1881. Hom remarca que aquest docués de més de deu anys abans del "ralliement" (1892).
Text del ler. de novembre de 1885.
Encíclica Libertas praeslanlissxmum, 20 de juny de 1888.
Encíclica Sapienliae chrislianac, 10 de gener de 1890.
Al·locució al Consistori de 14 de novembre de 1901.

254

L.4 P A R A V L A

CRISTIANA

bar a fer creure al poble que quan N'òs defensem els drets de rKíglésia. ens oposem al règim popular; i tanmateix, aquest règim, l'hem acceptat sempre, l'hem respectat sempre" u. Benet XV' reconegué la República portuguesa amb el mateix
esperit d'imparcialitat quant a tots els règims. Escrivia, en efecte, als Bisbes de
Portugal: L'Església sempre ha acostumat a sostenir relacions d'amistat amb els
governs, qualsevulla que fos llur forma, i recentment acaba de reprendre les relacions amb la República de Portugal (18 dc desembre de 1919)". En fi, Pius X I
continua la tradició dels seus predecessors. Per una part, afirma que l'Església és
acollidora de tots els règims polítics, i que, en particular, ella "no reprova pas les
institucions republicanes, a l'igual que les altres institucions conformes a la raó" a.
Per altra part, proclama altament que l'Església no fa política: "L'Església estima que no li és permès {nefas ptilal) d'immiscuir-se sense raó en la direcció dels
afers temporals i purament polítics" . E n la seva insistència a recomanar l'Acció
Catòlica, inculca, amb força i perseverança, que aquesta acció, definida com "l'apostolat dels fidels que, sota la direcció dels Bisbes, es posen al servei de l'Església i l'aidcn a acomplir íntegrament el seu ministeri pastoral"
no és una acció
política. A l'assemblea de la Federació italiana dels homes catòlics, declara, el 3
d'agost de 1926, que "l'Acció Catòlica s'eleva i es desplega per damunt i enfora
de tot partit polític. Ella no creu pas fer la política d'uu partit, ni ésser un partit
polític". Aquesta reserva no es limita pas a Ics condicions ben particulars en què
es trobaven els catòlics italians, sota cl pnBt de vista polític, abans dels acords
del Laterà: clergat i fidels d'altres nacions són igualment invitats, juramentats a
'enir l'Acció Catòlica fora de les querelles dels partits. És recordat a l'Episcopat
de Lituània que és "d'una importància extrema que aquesta nació no estigui barrejada a les querelles polítiques i no es tanqui dins les estretes fronteres d'un partit, sigui el que es vulgui... L'Acció Catòlica, no essent altra cosa que l'acció religiosa, no són pas les rivalitats dels partits, és la plena concòrdia dels catòlics
que l'ha de fonamentar i sostenir" " La lletra Quae ivhis. del 13 dc novembre dt
1028, al Cardenal Bertran, proclama que l'Acció Catòlica "obtindrà sortosos resultats com més evitarà de mesclar-se en res als interessos dels partits, àdhuc dels
formats per catòlics". L a lletra a l'Episcopat suís, del 8 de desembre de 1929,
és, també, categòrica en cl seu exclusivisme: donant-se a l'Acció Catòlica, que es
un "apostolat", els laics han dc restar "absolutament estranys a la politica i a
l'esperit de partit". E l mateix ensenyament és donat als espanyols: "De les explicacions que Nòs hem donat fins ara sobre aquesta acció, se segueix clarament
la conclusió que, essent, per la seva mateixa naturalesa, estranya als partits polítics, no pot ésser tancada en els límits estrets de les faccions. Tanmateix, per
bé que els catòlics estiguin obligats a obeir a aquesta gravíssima prescripció, no
els és interdit de cap de les maneres d'ocupar-se de política i d'acomplir funcions
públiques, mentre no hi hagi per a ells en això cap mancament als preceptes de la
moral cristiana. Encara més, res no prim que els fidels pertanyin als partits qu"
els plagui. 3 condició que l'acció d'aquests i>artits en res no s'oposi a les lleis de
Al·locució al Consistori del 15 d'abril de 1907.
Encíclica í'&í arcano, 23 de desembre de 1922.
Encíclica Uhi arcano, 23 de desembre de 1922.
Lletra Cvm ex episliila. al Cardenal Van Reey. 15 d'agots de 1928.
Lletra l'ecnliari quadam, 26 de juny de 1928.
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Deu i de l'Església. Fora d'això, per bé que l'Acció Catòlica hagi de restar enterament fora dels partits polítics, no serà pas menys utilíssima al bé comú"
Tornant, després, a Itàlia, Pius X I , en la seva al·locució de N'adal de 1929, protesta contra l'acusació d'ingerència política que el govern feixista feia a l'Acció
Catòlica per justificar Ics traves posades al seu lliure exercici: "Nostra Acció
Catòlica no és pas tractada com ho hauria d'ésser, no és pas tractada com un
article explicit del Concordat solemnement ho exigeix. Dir. per tal d'eludir aquest article, que l'Acció Catòlica fa política, és pròpiament una afirmació contrària a la veritat, és calumniar la mateixa Santa Seu en la persona dels seus fills
més estimats. Si un individu, sol—mai ningú no n'Iia citat cap pel seu nom—,
mereixia l'acusació de polític, cl Papa seria el primer, si el coneixia, a denunciar-lo i donar-li una sanció; però, m que això fos, de cap manera no podria concloure-se'n que l'Acció Catòlica fa política".
Quant a França, S. E . el Cardenal Verdier, era, certament, l'intèrpret autoritzat del Sant Pare quan. recentment, deia als membres del Congrés de la Unió de
les Obres: " Digueu tot al voltant vostre, benvolguts senyors meus. i subratlleuho tres vegades, que l'Acció Catòlica no i>ot ni vol fer politica, que no és aquesta
la seva finalitat, que no en farà pas"
Els països novells, tant com les nacions antigues, no escapen tampoc a la consigna abstencionista de la Santa Seu: "Cal evitar, amb més de compte, encara, que l'Acciò Catòlica s'entremeti en els partits
polítics, posat que, per la seva mateixa naturalesa, ha de restar del tot estranya
a les divisions dels partits"
,

•I)

Nciilralilal obligatòria, t n matèria política, de la clerecia, com a tal, i de les
associacions específicament catòliques

L Neutralitat politica de la clerecia.—La conseqüència pràctica d'aquesta doctrina d'abstenció política és la neutralitat que la clerecia i les associacions catòliques han d'observar entre els partits polítics. Lleó X I I I en donava, en altre temps,
la consigna als sacerdots espanyols: "No és conforme a llur ofici que els sacerdots
es lliurin a les rivalitats dels partits, de guisa que sembli que emprenen amb més
afany Ics coses humanes que les divines" ^ Benet X V es féu el tornàveu de
Lleó X I I I . en la seva lletra del 16 de juliol de 1921 a la clerecia polonesa: "Els
Bisbes i els altres memtres de la clerecia polonesa, tot conservant, com a ciutadans, la lliure facultat d'usar de llurs drets civils, com a ministres que són del
culte i dispensadors dels misteris divins, no han de lligar-se cn els afers polítics,
ans donant a tots, amb la paraula i amb l'exemple, la lliçó de l'obediència a les
'leis de l'Estat i al govern polític del poder civil, han d'aplicar-se, abans que tot,
a formar en religió i els bons costums les ànimes de llurs conciutadans". E l CarM Lletra Laetus sane moUius, al Cardenal Segura. Arquebisbe de Toledo, 6 cc
novembre de 1929.
? La Croix, diari catòlic de Paris, 3 de juliol de 1931.
" Lletra de S. S. Pius X I a l'Episcopat argentí. La Croix. .V) de juliol
de 1931.
" Lletra C»»i multa sint. a l'Episcopat espanyol, sobre la unió dels esperits i la
sotsmissió dels fidels a llurs Pastors, 8 de desembre de 1882.
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denal Gasparri professava la mateixa doctrina quan, portaveu de Pius X I , recomanava a la clerecia italiana, el 2 d'octubre de 1922, una prudent abstenció en les
competicions polítiques: "Certament, hom no podrà negar als Bisbes o als curats
el dret de tenir, com a ciutadans privats, llurs opinions i preferències polítiques
personals, sempre que elles no es desentenguin de les exigències d'una consciència recta i dels interessos de la religió. No és, tampoc, menys evident que, com
a Bisbes i curats, han de mantenir-se absolutament fora de les lluites dels partits,
per damunt de tota competició purament política. Pràcticament, es veritat, no és
sempre fàcil de fixar amb precisió els límits de semblant distinció; no serà, doncs,
tampoc fàcil de determinar, en la varietat dels casos particulars, en quines circumstàncies una acció donada lliga el ciutadà privat solament, o bé l'home que el seu
càrrec revesteix d'un caràcter públic. E n aquests casos dubtosos, com també en
tots aquells en què l'acció del Bisbe i del curat podrien comprometre interessos religiosos encomanats a llur cura, el zel clar del bon pastor d'ànimes no dubtarà de
cap manera d'abstenir-se" ^ Escrivint ell mateix a l'Episcopat lituà, Pius X I recomana semblant reserva: "És, sobretot a la clerecia, que pertany de separar l'Acció Catòlica de la política; car, estant encarregada dels interessos religiosos de
tot el poble, no convé de cap de les maneres que s'aliï a qualsevulla partit determinat. Cal, en efecte, vetllar perquè la dignitat del seu ministeri no sigui compromesa en mig dels conflictes dels partits, i evitar que adversaris polítics, per un
dissortat emportament, s'allunyin, així, de la religió. Que hom observi totes les
seves regles, i l'Acció Catòlica no tindrà res a patir" u.
I I . Neutralilal política de les associacions catòliques.—Les associacions específicament catòliques han d'evitar, igualment, de comprometre llur acció religiosa barrejant-se a les competicions polítiques. Ací, encara, el mot d'ordre ve de
Lleó X I I I : "Com que pot esdevenir-se als associats de tenir opinions politiques
diferents, per tal que la bona harmonia no sigui alterada per les divergències dels
partits, cal recordar la finalitat d'aquestes associacions, que prenen àdhuc llur
nom del Catolicisme, i proposar-se únicament en la direcció de no semblar que pertanyen a cap partit, recordant-se d'aquesta divina paraula de l'apòstol Sant Pau:
"Tots els qui heu estat batejats en Crist, de Crist us heu revestit. Ja no hi ha
jueu ni gentil, no hi ha esclau ni lliure... puix que tots vosaltres sou un en Crist
Jesús" (Gal., I I I , 27-28). D'ací resultarà aquest avantatge: que no solament tots
els associats entre ells, ans, també, les diverses associacions de la mateixa mena
realitzaran allò que ha d'ésser el fi principal de llur esforç, l'entesa i la bona
harmonia. Deixant de banda, com hem dit, les qüestions de partit, hom suprimirà
les principals fonts de baralles, i així una mateixa causa reunirà en ella tothom,
la més gran i la més noble de les causes, sobre la qual no hi pot haver dissentiment entre catòlics dignes d'aquest nom"
Pius X , inspirant-se en -els ensenyaments del seu predecessor, dóna a l'Accio
Catòlica de la Joventut francesa el mot d'ordre de "mantenir-se fora de les dispu23 Lletra £ noto.
" Lletra Peculiari quadam, a l'Arquebisbe de Kovno i a l'Episcopat de Lituània, 24 de juny de 1928.
25 Encíclica Cum multa sint a l'Episcopat espanyol, 8 de desembre de 1882.
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tes i passions politiqucs"
És sempre en l'esperit de Lleó X I I I que Pius X I , en
l'alocucio de Nadal de 1929, citada més amunt, protesta clarament contra l'acusació d'ingerència política llançada en cara als joves agrupats a la seva veu.
e)

Prohibició d'injeudar l'Església a un partit

Volent deslligar-se ella mateixa, com també tots els qui la representen, de les
vicissituds i dels compromisos de la política, l'Església no pot fer altrament que
mostrar-se severa amb els catòlics que, al contrari, la infeuden a llur partit o a
llurs opinions d'ordre temporal. E n la seva lletra a l'Episcopat espanyol CwN mulla
sint, del 8 de desembre de 1882, Lleó X I I I declara "que cal foragitar l'opinió dels
qui barregen i confonen, per dir-ho aixi, la religió amb atfuest o aquell partit politic, fins al punt de proclamar que gairebé haurien abandonat el nom de catòlics
aquells qui serien d'un altre partit. Això és fer entrar, contra justícia, les faccions polítiques al camp august de la religió; això és voler suprimir la concòrdia
fraterna i obrir la porta a una funesta nmltitud d'inconvenients. Cal, doncs, que
'a religió i la política, que són distintes per gènere i per naturalesa, siguin, en
l'opinió i en el jutjament, objecte de la mateixa distinció". E l mateix Pontífex
escriví als Bisbes portuguesos: " Que perniciosa que és l'error d'aquells, si és
que entre vosaltres se'n trobin, qui no distingeixen prou els afers sagrats dels
afers civils, i fan servir el nom dc la religió per patrocinar els partits polítics!" "·
El llenguatge de l'Encíclica SapietUiae chrislianae. del 10 dc gener de 1890, encara és més viu: "Per contra, d'altres (els temeraris, oposats als temporitzadors
massa prudents), i en prou gran nombre, moguts per un zel fals, o, vici encara més
greu, simulant sentiments contraris a llur treball (aliud ayentes, aliud simdantes),
s'arroguen un paper que no els pertany. Pretenen de subordinar el govern de
l'Església a llurs idees i a llur voluntat, fins al punt que suporten amb pena i no
accepten sinó amb repugnància tot aquell que se n'aparta. Aqueixos s'esgoten en
esforços vans, i no són menys reprensibles que els primers. Obrar així no és seguir
l'autoritat legitima, sinó prevenir-la i transferir a particulars, per una veritable
usurpació, els poders de la magistratura espiritual, amb gran detriment de l'ordre que el mateix Déu ha establert per sempre en la seva Església i que no permet a ningú de violar impunement". Un desordre semblant és a témer, tant a
l'esquerra com a la dreta; per això la Sagrada Congregació dels Afers eclesiàstics extraordinaris donà. en 1902, la regla següent: " E l s periòdics demòcrates
cristians poden igualment donar informacions i apreciacions sobre els fets i opinions polítiques, però sense pretendre de parlar en nom de l'Església, ni imposar
llur manera de veure en les matèries en què és lliure la discussió, com si els qui
pensen altrament que ells no fossin sincers catòlics" * Pius X no pensava altrament que Lleó X I I I : "Volem afirmar, encara, una altra vegada, amb el nostre
predecessor, que és erroni i perillós d'infeudar el Catolicisme a una forma de
govern". Aquestes paraules són tretes de la lletra del 25 d'agost dc 1910 a l'episEnciclica Pcrgrata nimis, 14 de setembre de 1886.
" Enciclica Pcrgrata nimis. 14 de setembre de 1886.
" Instrucció de la Sagrada Congregació de Negocis eclesiàstics extraordinaris
sobre l'acció popular cristiana o democràtica a Itàlia.
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copat francès, sobre el Sillon, condemnat, entre altres raons, com "infeudant la
religió a un partit polític". Benet X V , per la seva part, afirma <|ue l'Església "no
podria dependre de les faccions, o servir partit polítics"
E l llenguatge de
Pius X I no és pas diferent: "Ningú absolutament no té el dret, en els punts de
mira purament polítics i per a sostenir la causa d'un qualsevol partit, de servir-sc
abusivament <!e l'autoritat religiosa o de l'Acció Catòlica" a". En cap cas no és
permès als catòlics d'adherir-se a les doctrines i en alguna manera a l'escola dels
qui posen els interessos dels partits per damunt de la religió i volen posar la segona al servei dels primers"
Amb aquest darrer text, el Pontífex regnant
aplica al cas de l'Acció Francesa cl mateix principi en què s'havia inspirat Pius X
en condemnar el Sillon.
II.
a)

LES LLIBERTATS EN SI MATEIXES

Afirmació general d'aqufsles llibertats

Hem desplegat llargament les consideracions precedents per tal de fer ressortir
ben bé la importància que els darrers Papes els concedeixen de comú acord, i
perquè se'n dedueix immediatament la llibertat política dels catòlics. Per altra
banda, els documents pontificis afirmen explícitament aquesta llibertat, i fidels al
nostre mètode, deixarem treure a ells mateixos Ics conclusions dels ensenyaments
que ja hi hem trobat nosaltres.
L a diversitat de l'opinió i l'acció, quan es tracta de qüestions d'ordre purament
politic, és altament proclamada per Lleó X I I I : "Si es tracta de qüestions purament
polítiques—ensenya Lleó X I I I en la seva Encíclica Immortale Dei, del ler. de
novembre de 1885—del millor gènere de govern, de tal o tal altra organització
de la ciutat, són permeses honestes divergències. La justícia, doncs, no suporta que
hom faci un crim. a homes la pietat dels quals és per altra banda coneguda i amb
l'esperit disposat a acceptar dòcilment les decisions de la Santa Seu, del fet que
són d'un parer diferent sobre els punts en qüestió Fóra, encara, una injustía molt
més gran tenir per suspecta llur fe. o acusar-los de trair-la, talment com Nós
ho hem plangut més d'un cop". E l dret de traduir cn actes opinions particulars
va de bracet amb el de professar-les; és el que ensenya l'Encíclica Safienliae
christianac, del 10 de gener de 1890: "No és cosa dubtosa que, en l'esfera de ía
politica. hi pugui haver matèria per a legítims dissentiments i que, feta tota reserva dels drets de la justicia i de la veritat hom pugui cercar c introduir en els
fets les idees que hom estima que han de contribuir més eficaçment que les altres al
bé general". Tot afirmant un dret d'alta direcció doctrinal i moral de l'Església
sobre el conjunt de l'activitat dels seus fidels, Pius X reconeix, també, la llibertat
d'acció dels catòlics en l'ordre econòmic i polític: "Totes les obres que vénen directament cn ajut al ministeri espiritual i pastoral de l'Església, i que, com a
conseqüència, es proposen una finalitat religiosa mirant directament al bé de les
"
"
"

Lletra del 18 de setembre de IQIO al Patriarca de Lisboa.
Al·locució al Consistori Secret del 24 de març de 1024.
Consistori del 24 de desembre de 1926.
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ànimes, han d'ésser subordinades, en tots llurs detalls, a l'autoritat de l'Església
i, per tant, igualment a l'autoritat dels Bisbes, establerts per l'Esperit Sant per a
governar l'Església en les diòcesis que els són senyalades. Però, àdhuc les altres
obres que, com havem dit, són fundades principalment per a restaurar i promoure
en el Crist la vera civilització cristiana, i que constitueixen, en el sentit donat més
amunt. l'Acció Catòlica, no poden de cap manera concebrc's independents del consell i de l'alta direcció de l'autoritat eclesiàstica, tant mes que totes elles han de
conformar-se als principis de la doctrina i de la mbral cristiana, i és menys possible, encara, de concebrc-les en oposició niés o menys oberta amb aquesta mateixa autoritat. Cert que tals obres, donada llur matèria, han de concebre's amb
la llibertat que raonablement els convé, ja que és damunt d'elles mateixes que
recau la responsabilitat de llur acció, sobretot en els afers temporals i econòmics,
com també en els de la vida pública, administrativa o política, coses ,totes elles,
estranyes al ministeri purament espiritual. Però, posat que els catòlics porten
sempre la senyera del Crist, per això mateix porten la senyera de l'Església, ï
doncs és cosa raonable que la rebin de les mans de l'Església, que l'Església vetlli perquè l'honor en romangui sempre sense taca, i que els catòlics se sotmetin,
com a fills dòcils i afectuosos, a l'acció d'aquesta vigilància maternal". Pius X I
coninua l'ensenyament de Pius X quan parla dels catòlics "als quals és perfectament permès de diferir d'opinió en les qiüestions controvcrtibles deixades a la
lliure discussió"
i quan. en nom seu, el Cardenal Gasparri escriu al Cardenal
Illond, Primat de Polònia, el 10 d'abril de 1929, que l'Acció Catòlica deixa "als
individus llurs preferències particulars i la llibertat d'acció que elles comporten".
b)

Llibertats dels electors

I. Amplitud de les directrius ponífficits,—El principi general de llibertat així
proclamat pot ésser aplicat, precisant-ne les conseqüències, a l'acció electoral
1 parlamentària dels catòlics. Però ací s'imposa una advertència preliminar. Quan
es tracta d'aquesta doble acció, entrem, i d'una manera profunda, en l'esfera de les
contingències, en què és impossible de donar una solució uniforme als problemes,
que varien considerablement, segons els temps i els llocs. Diplomàtic prudentíssim. Lleó X I I I en tingué la sensació molt viva; parlant de les vies ï mitjans de
donar a les institucions una forma cristiana, declara que "no és pas cosa fàcil de
determinar un mode únic i cert per a realitzar aquestes dades, atès que ha de convenir a llocs i temps molt diferents entre si"
Pius X no ha repudiat, en aquest
punt, l'esperit diplomàtic de Lleó X I I I , declarant "que, en llur activitat electoral,
els catòlics han de tenir en compte les particularitats de cada elecció i les circumstàncies de teirçps i de lloc"
És per això que els Papes recents eviten de precisar massa quan dicten als catòlics llurs deures quant al fet d'una elecció. Lleó X I I I recomana "votar per homes d'una religiositat i d'una virtut provades, dotats d'una gran perseverança.
Lletra Quae ttobis, al Cardenal Bertram.
Encíclica Imnwrtalc Dei. 1 de novembre de 1885.
Lletra Inter catholicos. al Bisbe de Madrid, 20 de febrer de 1005.
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promptes a sostenir els drets de l'Església" ^ i proclama que "és necessari que
tots els catòlics s'esforcin, pels mitjans legals, a obtenir que els sufragis eligeixin
homes que, a la cura dels interessos públics, ajuntin l'interès per la religió" - .
Pius X declara que els candidats dels catòlics "lian d'ésser els homes més aptes
a vetllar pels interessos de la religió i de la pàtria en l'administració dels afers
públics ".
I I . LUbtrUti deixada per l'amplitud de les directrius ponlijicies.—De bell antuvi, cal remarcar, sobre aquest punt, que ni Lleó X I I I , ni Pius X (ni tampoc
Benet X V , ni Pius X I ) diuen que sempre i en tots els casos cal votar per un catòlic. Sens dubte, llur pensament és que això no és possible o oportú en totes les
conjuncturcs. Si en la circumscripció no hi ha cap candidatura catòlica, hom podrà, i àdhuc hom haurà de votar pel candidat menys dolent—a condició que no
sigui un enemic declarat de l'Església—, sota pena d'afavorir, per la seva abstenció, el pitjor. I àdhuc en el cas que es presenti a l'elecció un candidat catòlic, si
té poques probabilitats d'eixir triomfant, hom s'exposaria, almenys en certs casos,
de privar dels vots que ell recollirà inútilment, un candidat que no és hostil a la
religió, en benefici d'un anticlerical.
Els Sobirans Pontifexs recents callen igualment sobre el dret que pot tenir
cl Bisbe de designar, en virtut de la seva autoritat episcopal, cl candidat que han
de votar tots els catòlics. Sembla, per altra banda—posat que un candidat sempre
pertany a un partit, llevat que formi un partit ell tot sol—, que aquesta candidatura
oficial posaria el Bisbe com a tal en el cas de de mesclar-se en les lluites dels partits, ço que li és formalment interdit,. com hem vist més amunt. A fortiori, la investidura donada a un candidat per un partit o una agrupació catòlica no tindrà
cap força obligatòria. Cap partit, per digne d'estima que sigui, no té el monopoli
de la defensa dels interessos religiosos. Lleó X I I I ho recordava, no fa pas massa
temps, als Cardenals francesos: "Els homes que ho subordinarien tot al previ
triomf de llur partti respectiu, »i que això fos amb el pretext que aquell partit els
sembla cl més apte a tn defensa religiosa, esdevindrien convençuts, per un funest
capgirament d'idees, de fer passar la política, que divideix, davant de la religió,
que uneix" ".
c)

Llibertats dels elegits

I. Llibertat de programa.—La llibertat parlamentària va de bracet amb »
llibertat electoral. Talment com els electors, els elegits catòlics tenen el dret de
professar opinions particulars d'ordre purament polític, encara que siguin oposades a les de la majoria de llurs correligionaris. Imposar aquestes en nom de la
llei de majories fóra caure en l'error condemnat pel Syllabus: " L'autoritat no es

" Lletra als Bisbes d'Hongria, 2 de setembre de 180.3.
a* Lletra a l'Episcopat brasileny. 2 de juliol de 1804.
* Lletra Inter catholicos.
" Lletra als Cardenals francesos. 8 de maig de 1892.
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altra cosa que la suma del nombre i de les forces materials"
Hom no troba en
lloc de les Lletres apostòliques formulada l'obligació per als catòlics de fer un
sol grup, sobre el mateix programa politic. Els Sobirans Pontífexs constaten, de
vegades, que en tal pais els catòlics pertanyen a diversos partits, mentre que en
tal altre són agrupats cn un de sol; per això és, de llur part, una simple constatació de fet, de la qual no dedueixen cap deure per als electors o els elegits.
Aquesta és, per exemple, la impressió que dóna el passatge de la lletra al Cardenal Bertram, citada més amunt: "L'Acció Catòlica obtindrà, certament, sortosos resultats, com més evitarà de mesclar-se cn res als interessos dels partits, àdhuc dels formats per catòlics". Quant a la unió prescrita als catòlics en el terreny de la defensa religiosa, no importa de cap manera la conformitat d'opinió i
d'acció en altres terrenys de pura politica interior o exterior.

I I . Lliherlat de mètode.—I àdhuc en el terreny mateix d'aquesta defensa religiosa, els catòlics poden adoptar tàctiques diferents. És el que deia Pius X als
membres del Sillon, l ' n de setembre de 1904: "No us deixeu endur del descoratjament si tots els qui professen els mateixos principis catòlics no s'uneixen sempre amb vosaltres en l'ús dels mètodes que miren a un fi comú a tots i que tots
desitgen d'assolir E l s soldats d'un poder armat no empren tots les mateixes armes
ni la mateixa tàctica; tanmateix, tots han d'estar units en la mateixa empresa,
mantenir un esperit de cordialitat fraternal i obeir promptament l'autoritat que
ois dirigeix". E n l'Acció Catòlica mateixa, !a qual, essent de naturalesa essencialment religiosa, dimana més directament i més estretament de l'autoritat eclesiàstica que les obres d'ordre econòmic i les empreses polítiques, ens diu Pius X I :
" E l fonament de l'acció és la unió; en aquest cas, la unitat no ho diu pas tot,
perquè ella no abraça la pluralitat, la varietat de les direccions d'activitat. L'acció,
al contrari, exigeix la multiplicitat de les iniciatives, la varietat de les direccions
i de les manifestacions, i, per consegüent, també el nombre"
A fortiori s'esdevé
així en la política, on la subordinació dels catòlics a l'autoritat eclesiàstica és molt
menys estreta que en l'apostolat religiós o social, àdhuc en els casos en què la
religió és posada en causa davant el cos electoral o els parlaments.

I I I . Recurs al dret comú.—Cal deixar, doncs, als parlamentaris catòlics una
gran llibertat d'acció i de tàctica, mentre es salvi la doctrina. Si, per exemple,
creuen cosa vana i àdhuc perillosa, a causa dc les reaccions que poden preveure's,
de reclamar per a l'Església immunitats i privilegis, on la gran majoria de llurs
col·legues no veu, amb raó o no, altra cosa que un passat enterament decaigut, i si
llur experiència els persuadeix de la impossibilitat de dirigir l'assemblea a d'altres idees, els és permès d'acollir-se al terreny del dret comú i de la llibertat igual
per a tots. La prova millor que aquesta actitud pràctica 110 implica la doctrina de
l'indifercntisme, que posa al mateix pla cl Catolicisme, les altres religions i la
incredulitat, és que ha estat adoptada pels mateixos Sobirans Pontífexs. E l 23
de desembre de 1900, Lleó X I I I escrivia al Cardenal Richard, Arquebisbe dc
Proposició L X .
Al·locució a la Joventut belga, 6 de setembre de 1929.
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París: " Nós hem de fer observar que colpir les congregacions religioses, fóra
desentendre's en llur detriment, d'aquests principis denjocràtics de llibertat i
d'igualtat que formen actualment la base del dret constitucional a França i hi
garanteixen la llibertat individual i col·lectiva de tots els ciutadans, quan llurs accions i llur gènere de vida tenen una finalitat honesta que no lesiona els drets
ni els interessos legítims de ningú". E l 2 dc desembre de 1903, Pius X , en la seva
lletra al president Loubet, reprèn el mateix argument i les mateixes expressions:
"Nós deixem a tot home despert i imparcial la cura de jutjar si llevar un dret
comú sancionat per les lleis a tota una classe de ciutadans sotmesos a totes les
càrregues, únicament perquè són religiosos, no és ensems una ofensa a la religió,
una injustícia en detriment d'aqueixos ciutadans, i una violació d'aqueixos principis
de llibertat i igualtat <iue són a la base de les constitucions modernes" ". L a
mateixa apel·lació al dret comú en l'Encíclica Vehementer, de I ' n dc febrer de 1906,
que condemna la llei dc Separació: "Ja que l'Estat, rompent els lligams del Concordat, se separava de l'Església, hauria hagut de deixar-li, com a conseqüència natural, la seva independència, i permetre-li de fruir en pau del dret comú en la llibertat que pretenia concedir-li". Quan l'Església reclama la llibertat, precisa Pius
X I , no reclama res més que la llibertat: "Per als obrers de l'Evangeli i els fidels,
no demana altra cosa que el dret comú, la seguretat i la llibertat" " Aquesta darrera declaració no és pas purament platònica, car, en allò que concerneix l'organització escolar, el Pontífex actualment regnant no exigeix per al Catolicisme una situació privilegiada, com la que la llei de 1833 li donava a França en les escoles
primàries, ans vol simplement un tracte que la posi en el mateix pla d'igualtat amb
les altres confessions religioses. "Que hom no digui que és impossible a l'Estat,
en una nació dividida en diferents creences, de proveir a la instrucció pública altrament que per l'escola neutra o l'escola mixta, car ho ha de fer de faisó més raonable i ho pot fer més fàcilment deixant-ne la llibertat i venint en auxili seu per
justos subsidis a la iniciativa i a l'acció de l'Església i de les famSIies. Que això
és realitzable amb satisfacció de les famílies i per al bé de la instrucció, de la pau
i de la tranquil·litat pública, ho demostra l'exemple de certs pobles dividits en diverses confessions religioses. E n ells, l'organització escolar se sap conformar als
drets de les famílies en matèria d'educació per a tot l'ensenyament (especialment
concedint escoles enterament catòliques als catòlics), i més encara, observen el
respecte a la justícia distributiva, donant l'Estat subsidis a tota escola volguda
per les famílies"
I V . Aliances polítiques.—En fi, l'Església no nega als homes polítics catòlics
el dret d'alíar-se a no-catòlics, sigui al Parlament, sigui en el govern, solament que
una delimitació precisa dels punts de contacte els preservi de tot sacrifici de doctrina. Tot prohibint als catòlics italians—en les circumstàncies actuals—la col·laboració amb els socialistes, Pius X I reconeix que ella pot ésser legítima en altres
bandes: "Hom cita la col·laboració dels catòlics en altres països. Però, com que
no es té l'hàbit de les distincions necessàries, hom confon fets de naturalesa real" Llibre blanc de la Santa Seu.
*' Lletra Ab ipsis pontificatus primordiis, 15 de juny de 1926.
** Lletra Rappesentante i n terra. 31 de desembre de 1929'
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ment diversa. Sense parlar de la diferencia del medi i de les condicions històriques,
polítiques i religioses, cal constatar que una cosa és trobar-se davant d'un partit
arribat ja al poder, i una altra cosa de donar a aquest partit el mitjà d'avançar
i l'ocasió d'arribar al poder; la cosa és essencialment diferent" ". Pot haver-hi descreguts de dreta: en les condicions que acabem d'indicar, els principis recordats mes
amunt no s'oposen menys a una aliança amb ells, que amb els incrèduls d'esquerra.
Hom pot, fins i tot, concebre aliances parcials i alternades, car en la infinita complexitat de Ics qüestions polítiques, hom pot estar d'acord sobre un punt amb
aquests, i sobre un altre amb aquells.

" Pius X I . Discurs a la Federació Universitària Catòlica d'Itàlia, 8 de setembre de 1924.
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
PRIMER COMENTARI DEL SANT PARE SOBRE LA DISSOLUCIÓ DE LA
COMPANYIA DE JESÚS.—El diumenge, dia 24 de gener, es va celebrar a
la Sala del Consistori del palau del Vaticà, la cerimònia de la solemne
lectura del Decret declarant l'heroïcitat de !es virtuts del servent de
Déu, Vicents Pallotti. Amb aquesta ocasió, va pronunciar el Sant Pare
l'acostumat Parlament, en el qual al·ludí la dissolució de la Companyia de Jesús, que acabava de decretar el Govern espanyol, en aquests
termes:
"Al precís moment de posar-se en camí per assistir a aquesta cerimònia, s'havia informat el Sant Pare de la tristíssima notícia del Decret
c|ue dissol i proscriu d'Espanya la Companyia de Jesús, i confisca els
seus béns, amb vertader i terrible acarnissament. I, vertaderament, en
mig de la tristesa de les circumstàncies, hi ha quelcom de sumament
bell i gloriós per al Papa i per als seus bons fills de la Companyia de Jesús, és el mateix que donava alegria als Apòstols quan "s'entomaven
gojosos... per haver estat dignes de sofrir afront pel nom de Jesús".
I justament per això són expulsats aquests religiosos, i justament per
a'xò sofreixen persecució. Aquesta és llur glòria i llur consol, com és
glòria i consol del Pare, tenir tals fills i tals defensors. Amb tota propietat se'ls pot dir, i més en aquest moment, confessors i fins màrtirs
del Pontífex, màrtirs del Papa. màrtirs del Vicari de Crist, puix que
aquesta fidelitat que els lliga a la Santa Seu és un dels principals factors de la sort que els colpeix. E l Sant Pare té la satisfacció de complir
el deure de proclamar el seu paternal agraïment posant els religiosos
de la Companyia de Jesús, davant aquella selecta concurrència—que és
com dir, davant tot el món—a Vordre del dia de tota l'Església, de tot
el reialme de Crist- El Papa sap que ells saben, i ho repeteixen entre
ells per a edificació mútua, que el Nom pel qual sofreixen és tota llur
força, llur confiança, llur incommovible seguretat per a l'esdevenidor,
sigui el que sigui, perquè verament la salvació està en el nom dc Jesús;
amb raó, doncs, s'adrecen a EU i li diuen: Vós sereu el nostre Salvador".—M. R.
EL SANT PARE I RÚSSIA.—La Premsa bolxevic publica violents articles i vulgars caricatures contra el Papa. Es complau de repetir que,
en temps dels Tsars, Moscou era anomenada la tercera Roma. i declara que la Tercera Internacional vol continuar en aquest punt la política tsarista.
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Encara que el Papa, en els dos primers anys del seu pontificat, va
alimentar 160.000 infants famolencs de la U. R. S. S., és representat
sempre com un organitzador d'exèrcits i en actitud d'apuntar ell, personalment, peces d'artilleria grossa, contra les fàbriques i els treballadors de la Rússia. El que ha fet, i el que no li perdonen, es haver invitat el món a pregar pel poble rus, després d'haver proposat a la Conferència de Gènova, de 1922, que les nacions civilitzades contraguessin
el compromís de no reconèixer els Soviets mentre no asseguressin al
poble rus l'efectiva llibertat religiosa.
Aquesta llibertat, consignada als primers textos legals soviètics, en
temps de Lenin, no existeix de fet. És cert que els empresonaments i
condemnes no es fan en bloc, perquè en aquest cas haurien de colpir
la major part de la població, però la tirania d'una minoria va realitzant
sense treva el seu pla de campanya antireligiosa: les esglésies són tancades o enderrocades; són empresonats, en nombre cada dia major, els
ministres del culte; és rigorosament castigada qualsevol temptativa d'ensenyament religiós: és impedida la formació de la clerecia; és retirat
cl carnet del pa i del treball (amb totes les greus conseqüències que
reporta) als ministres del culte i a llurs famílies i auxiliars; els nens
que no volen prendre part a les mascarades sacrílegues són objecte de
burles i de maltractes i de vegades fins són expulsats de les escoles.
Pretenen dissimular amb ridículs pretextos el vertader motiu de les
condemnacions ant i religioses i a les execucions capitals nombroses i públiques dels primers temps del terrorisme, han seguit ara altres execucions, a vegades lentes i refinades, a vegades brutals, amb un tret de
revòlver engegat per broma com en cl cas de Mons. Budkiewicz, assassinat el Divendres Sant, 30 de març de 1923, o en el de Mons. Josep
Bielogolowy, degà de la catedral de Mohylew, executat secretament pel
gener de 1930. Dos dels bisbes catòlics consagrats l'any 1926 sofreixen
un greu càstig per motius exclusivament d'ordre religiós: Mons. Boleslau Sloskan està condemnat a treballs forçats des del 10 d'agost de 1927,
i Mons. Antoni Malecki està exiliat a la Sibèria des del mes de novembre de 1930. Pel desembre passat, la Premsa alemanya va publicar
els noms de deu sacerdots catòlics, súbdits russos però d'origen alemany, que, després d'una llarga presó preventiva, havien estat condemnats a deu anys de reclusió. Al mateix temps es tingué noticia que a la
província de Jaroslav havien estat condemnats a treballs forçats altres
43 sacerdots catòlics.
Entre els no catòlics, després de moltes execucions capitals fetes
amb pretextos polítics, el terror continua delmant els creients sincers,
mentre, per sota mà. es fomenten les divisions i sectes que exploten les
ambicions d'alguns aprofitats i la bona fe dels ignorants.
Davant aquests horrors, després de la diada de pregàries del 19 de
març passat, ha disposat el Sani Pare que les preces que reciten acabada
la Missa els sacerdots de tot el món siguin aplicades pels perseguits de
Rússia, que ha encomanat a la protecció de Santa Teresina de l'Infant
Jesús i ha concedit indulgències a dues jaculatòries que la invoquen amb
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aquesta intenció. La Comissió Pontifícia pro Rússia, que la Premsa
soviètica presenta als seus lectors com un espantall, celebra les seves
sessions al Vaticà, sota la immediata direcció del Papa, però per ara és
impotent per a posar remei a la immensa misèria espiritual que pateix
el poble rús.
La fe, però, garanteix per a l'esdevenidor la fecunditat dels sofriments dels màrtirs i la de les oracions manades pel Sant Pare: un dia
o altre recobrarà el poble rus la llibertat de consciència i amb ella trobarà la via que porta a la prosperitat nacional i a la santificació de les
ànimes. A ella aspira la innombrable multitud dels que a Rússia adopten el nom de cercadors dc Deu. E l Sant Pare els encomanava a Sant
Kicolau de Bari, llur protector nacional, quan, en beneir la pia associació romana del mateix Sant, deia: '"Beneïm coralment els piadosos devots de l'associació de Sant Nicolau, pregant a Déu que el Taumaturg
de l'Orient il·lumini cl camí de Roma."—M- R.
LA MISSA PER LA PAU.—Mentre els homes d'Estat i les organitzacions polítiques multipliquen llurs esforços i llurs iniciatives per l'assoliment de la pau, que és avui l'aspiració de tothom, els catòlics han
aixecat una croada de pregàries per a obtenir de l'Altíssim la sospirada
pau, puix que saben que els esforços humans estan destinats al fracàs
si no es funden en la pacificació dels esperits i en els principis cristians
de caritat i d'amor.
Un secretariat internacional ha escampat per molts països d'Europa la previsora iniciativa de celebrar una Missa per a la pau. L'Episcopat alemany ha acceptat unànimement la proposta i en totes les diòcesis es celebra cada mes una Missa a aquesta intenció. A París, la
Missa per a la pau es celebra cada mes a l'església de la Mare de Déu
de les Victòries; pel juliol passat va assistir-hi el canceller Bruenning.
Les altres diòcesis franceses van seguint l'exemple de la capital.
A la primera quinzena de gener, la secció francesa va celebrar a
París una reunió en la qual prengueren part els delegats de diferents organitzacions catòliques, els consiliaris eclesiàstics d'algunes colònies estrangeres i representants de moltes Ordres religioses. La secretària de
la secció, senyoreta Doumangel. presentà una Memòria sobre el desenvolupament de l'organització de les Misses per a la pau a França. Tots
els presents varen estar d'acord sobre la utilitat i la necessitat d'inculcar
als fidels la pràctica d'assistir a aquesta Missa mensual i de pregar per
la pau. Hom va llençar la idea d'explicar durant alguna d'aquestes Misses la doctrina de l'Església sobre la pau. El representant del Cardenal
Verdier, que presidia la reunió, va manifestar la seva satisfacció pel
desenvolupament de l'obra i va estimular els catòlics a dedicar-se a
aquesta nova forma d'apostolat.—M. R.
PREGARIES PER LA CONFEREXCIA DEL DESARMAMENT.—A primers de
febrer s'ha reunit a Ginebra la Conferència del desarmament: poc abans
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Mons. Besson, bisbe de Ginebra. Lausana i Friburg. va adreçar als seus
diocesans una lletra pastoral en què, prenent per tema aquelles paraules del salm: S i Déu no guarda la ciutat... diu:
"S'acosta la celebració de reunions d'importància- Personatges ben
coneguts per llur bona voluntat, posaran a contribució llur experiència, Hurs desigs i llurs temors; els uns parlaran en nom de llurs nacions,
els interessos de les quals no poden ésser menystinguts; altres faran
esforços titànics perquè sigui menys precària i menvs fràgil aquesta
pou universal els fonaments de la qual tant trontollen. És molt fàcil
de fer comentaris humorístics sobre aquests actes amb el pretext que tot
això no anirà enlloc. Els burletes no han fet mai gran cosa per la humanitat.
Val més que tots ens recordem que els esforços dels homes, per
grans i assenyats que siguin, no poden tenir èxit, si Déu no col·labora
amb ells: aquest ajut diví és més indispensable a proporció que són més
grans i terribles les dificultats de l'hora present.
Doncs bé, caríssims diocesans, cal pregar. Tots els nostres fidels, i
sobretot les nostres comunitats religioses demanarem a Déu aquell ajut
necessari del qual alguns creuen poder prescindir. Demanem que la
Providència il·lustri les intel·ligències, que toqui els cors, que aparti els
obstacles. Una ànima senzilla i bona que prega amb confiança pot aconseguir moltes coses."
Segint aquestes inspiracions, la Lliga de les dones catòliques ha organitzat per al dia de la Candelera una Comunió General per tal d'atreure la benedicció de Déu sobre la Conferència del desarmament, començada a Ginebra el mateix dia.—M. R.
LA UNIÓ DE LES ESGLÉSIES.—L'estiu passat s'han reunit a Anglaterra
els comitès directius de les Conférences oecuméniques de Lausanne et
de Genève, que, com sap tothom, treballen per la unió de les esglésies
cristianes. Del 18 al 21 d'agost el comitè Faith and Order (fe i ordre)
orgue de la Conferència de Lausana, va celebrar la seva reunió a
lloddesdon, sota la presidència del bisbe anglicà de Glocester: va dedicar les sessions a estudiar eT problema de la gràcia. Del 24 al 28 d'agost
celebraren a Cambridge llur assemblea els delegats d'Estocolm, que
constitueixen el comitè Life and IVork (vida i treball), sota la presi_dència del bisbe de Winchester. Ambdós comitès han decidit de convocar a Lausana una nova Conferència ecumènica els anys 1935 i 1937,
respectivament- S'ha celebrat també a Cambridge, de l'i al 5 de setembre la reunió del Congrés internacional de la Ligue mondiale pour pronioui-oir les relations amicalcs des Egliscs chretiennes.—M. R.

LA REFORMA DEL CALENDARI.—Aquesta qüestió ha estat discutida a
Ginebra el dia 16 d'octubre passat, davant una quarentena de delegacions d'Estats, de representants de diversos cultes i d'associacions internacionals de Cambres de Comerç. L'assemblea ha admès—encara que
no sense oposició, principalment de part dels israelites—que convé de
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fixar el dia de Pasqua al diumenge que segueix al segon dissabte del mes
d'abril, i ha demanat a la Societat de les Nacions que assabentés d'aquest desig les diferents confessions religioses. Pel que fa a la reforma
del Calendari pròpiament dita, continua en estudi, per més que les circumstàncies actuals semblen poc favorables. La Santa Seu no ha tramès cap delegat a aquesta reunió, perquè la fixació de la Pasqua és una
qüestió d'ordre religiós que depèn exclusivament de la seva autoritat.—
M. R.

CULTURA GENERAL

CONCURS PATXOT DE LA HAIA.—Publiquem a continuació el text
de l'acord del Jurat.

1. E l Jurat del Concurs de la Institució Patxot, de Catalunya,
per a atorgar un premi a la millor obra sobre la influència del dret •
iuternacional i les institucions internacionals contemporànies en el dret
públic intern, era format al principi pel Sr. Prof. Dr. D. Anzilotti, el
Jonkheer W. J . M. van Eysinga i el Prof. Dr. F . de P. Maspons i Anglassell. Abans del 31 de desembre de 1930, data fixada a la condició
111 del Concurs per a la presentació de treballs, el senyor Anzilotti,
havent dimissionat, va ésser substituït, segons la condició I X , per Sir
Cecil Hurst, Jutge del Tribunal Permanent de Justícia Internacional.
La finalitat del Concurs va ésser exposada arran de la seva publicació,
al desembre de 1928, amb l'exposició que va adjunta en l'anex I del
present acord.
2. L'estudi de les 17 obres presentades, bona part de les quals són
ben voluminoses, ha obligat a prorrogar sis mesos el temps previst per
al jutjament a la condició IV. L a pròrroga fins a primer de gener de
1932 va ésser publicada a la premsa, segons està previst a la mateixa
condició.
3. Amb molt de sentiment, el Jurat ha cregut que no podia atorgar el premi de mil lliures esterlines previst a la condició V.
4 En canvi, el Jurat es complau a recomanar a la Institució Patxot la publicació de l'obra número 7, que porta el lema: "lustitia est
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens". Havent obert,
segons la condició Vil", el plec relatiu a aquesta obra, el Jurat ha
comprovat que el seu autor és el Dr. Rudolf Laún. d'Hamburg.
5. Els altres plecs han estat cremats, segons la condició VIII8.
6. E l present acord va acompanyat d'un I I anex, en el qual consta
una curta apreciació de cada una de les 17 obres presentades.
7. El Jurat remercia a la Institució Patxot per la confiança que li
ha atorgat.
La Haia, 4 de desembre de 1931.
Signat: CECIL J. B. HURST, Membre del Tribunal Permanent de
Justícia Internacional; Jonkheer, W. J . M. EYSINGA, Ex-Rector de la
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Universitat de Leyden, Membre del Tribunal Permanent de Justícia Internacional ; F . MASPONS I ANGLASSELL, Ex-President de lAcadcmia de
Legislació i Jurisprudència de Barcelona, Delegat de la Institució Patxot.
Segueixen un I anex, que exposa la finalitat del Concurs, i un I I ,
amb un petit judici de cada una de les 17 obres que hi han estat presentades.
L'anex primer, consigna la Convocatòria del Concurs. Aquesta Convocatòria va ésser reproduïda al núm. 53 de LA PARAULA CRISTIANA,
corresponent al mes de maig de 1929.
L'anex segon diu així:

ANEX II.

1.—LEMA: In the beginning was the "Reason" and the "Reason",
was with God and "Reason" was God.
Aquest petit treball té perfinalitatdesenrotllar el principi que el Dret
és la revelació del principi diví que estableix la diferència entre el bé i
el mal. Res no diu sobre l'objecte de la Convocatòria.
Malgrat la seva gran envergadura, no pot ésser pres en consideració per al premi.
2. —LEMA: N. 7. N. T .
"Voelkerrecht und Innenstaetliches Recht".
Ein systemaischer Versuch die von der Institució Patxot vorgelegte
Frage: "Ueber den Einsfluss des gegenwertigen internationalen Rechtes und der diesbezueglichen Einrichtungen auf das innere oeffentliche
Recht" zu beantworten.
La presentació del manuscrit denota una certa precipitació i falta de
cura. L a característica del treball és la manca de maduresa. És una llàstima, perquè l'autor dóna proves, no sols d'una gran erudició, sinó de
tenir idees personals.
La manera com enfoca el problema dóna peu a dues observacions
fonamentals.
L'autor parteix de certes teories: les teories dualistes i monistes (paràgraf 1) sobre el "posse" i el "debere" (paràgraf 2), i d'aquesta manera arriba, després d'una llarga introducció (83 pàgines sobre 176) a
la "comunitat internacional des del punt de vista dels principis jurídics
fonamentals" (communauté internationale vom Standpunkte der juristischen Grundbegriff) (paràgraf 7). Quan comença, a la pàgina 84, a
reprendre la qüestió, la introducció l'ha forçat a acceptar com a justa
la teoria dualista, encara que reconegui que no té una "justesa absoluta"
(absolute Richtigkeit), i que la tercera part del treball, la que conté la
seva resposta a la qüestió proposada, ofereix nombrosos materials en
pro d'una teoria monista. Si l'autor hagués partit, no de teories sinó del
mateix dret positiu, tal com el desenrotlla, hauria tingut més probabilit?ts d'arribar a un resultat plenament satisfactori.
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Aleshores, però, s'hauria hagut d'interessar al conjunt dels fenòmens
jurídics dels quals es tracta.—L'autor es cenyeix massa exclusivament,
i és la segona observació, al dret dels tractats de pau de la gran guerra.
D'ací ve que negligeix, d'una part, gran nombre de fenòmens importants per a la qüestió proposada, mentre que, d'altra part, oblida que les
institucions de Dret públic estan en intensa relació amb la vida dels
pobles, i que hi ha una continuïtat ben alliçonadora entre el dret internacional de l'avant-guerra i el del període caracteritzat, sobretot, per la
Societat de Nacions.
Encara que el treball no pugui ésser tingut en compte per al premi,
té, tammateix, ben bones qualitats, que fan esperar una segona edició
revisada i corregida.
3. —LEMA: Àngel d'Amor.
L'autor fa una dissertació filosòfica, que sembla escrita per a justificar els règims de força, els quals, segons ell, condueixen i conduiran
la civilització a un grau d'internacionalisme més elevat.
L'autor parteix del principi de la necessitat i de la santedat de la
força; és solament la força emprada amb mala intenció la que li ha donat
la mala anomenada que tenen els dits règims de força.
Aquesta obra no enfoca la qüestió proposada i, per tant, no pot ésser tinguda en compte per a l'atorgament del premi.
4. —LEMA: Pàtria et Europa.
"Voelkerrecht und Staatliches Recht".
"Untersuchungen ucber dic Einwirkungen des Voelkerrechts auf das
innerstaatliche oeffentliche Recht".
Aquesta obra és un tractat abstracte que no té suficientment en compte
els problemes plantejats per la vida dels pobles. La seva profusió de
consideracions sobre la relació entre el dret de gents, d'una part, i el
dret nacional, d'altra, no és suficient per a dir que estudia la qüestió
proposada. Tenint en compte aquests antecedents, no pot ésser pres en
consideració per al premi. Tammateix, crida l'atenció la rica i minuciosa
bibliografia que forma la seva segona part.
5.—LEMA : Juris mutandae civitatis consultus.
"Einsfluss des gegenwertigen internationalen Rechtes und der diesbezueglichen Einrichtungen auf das innerc oeffentliche Recht."
L'autor d'aquest treball evidentment es proposa de respondre a la
qüestió proposada. No sols es desprèn del que diu a la pàgina 2, sinó,
també, de tot el seu contingut, que l'ha interessat especialment la Part
X I I I del Tractat de Versalles sobre el dret obrer internacional. Altrament, la seva part A (pàgs. 3-7), relativa a la influència del dret internacional modern sobre el dret constitucional, és molt poc desenrotllada.
Malgrat les seves bones intencions, no pot ésser tingut en compte
per al premi.
6.—LEMA: Si quid valebo experiar brevi. (Alb. Gentili = 2 lettera
a Rob. Dudley).
"Trattato di Diritto Pubblico Generale."
E l "dret públic general" del qual parla l'autor d'aquest llibre, no és
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cl que generalment es designa a Itàlia amb aquesta expressió, que té el
mateix significat que a Alemanya la d"'allgemeines Staatsrecht". Sembla que, per a l'autor, el "dret públic general" és el "dret internacional
general". Cal dir "sembla", perquè és necessari de reconèixer que hom
r.c pot tenir la certesa d'haver reeixit a formar-se una idea clara de la
noció que l'autor posa com a base de la seva exposició.
Dues coses, però, resulten certes:
1. " Que aquest treball no té caràcter ni contingut científic; és una
bareja de dissertacions pseudo-filosòfiques, de divagacions històriques i
d'enunciats de dret positiu. L a seva forma literària deixa bastant a desitjar, i les idees són sovint fosques, i a voltes inextrincables. L'autor,
evidentment, fa ostentació de gran erudició, sobretot en el domini de
la filosofia, però hom pot dubtar, amb fonament, que sigui veritable i
directa; els autors mencionats són en gran nombre, però gairebé mai les
seves obres.
2. " Que el contingut no respon en cap manera a lafinalitatdel Concurs. És, tot al més. una dissertació sobre algunes idees generals, com la
dc comunitat internacional, protecció de l'interès individual i del collectiu, de la vida internacional, etc, etc.
Aquest treball, en conseqüència, no pot ésser tingut en compte per
al premi.
7.—LEMA: lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique
tribuens.
"Das Weltgewissen."
"Ueber den Einfluss des gegenwaertigen internationalen Rechtes und
der diesbezueglichen Einrichtungen auf das innere oeffentliche Recht."
Aquest important treball, de 681 pàgines, és escrit d'una manera exttaordinàriament clara, que es manté a la mateixa altura, del començament a la fi. El seu autor sovint fa observacions que colpeixen per la seva originalitat i justesa. Domina, d'una manera remarcable, les múltiples matèries que exposa, i el llibre té cl gran mèrit d'ésser escrit
amb una perfecta unitat de concepció i desenrotllament. Les inexactituds hi són raríssimes.
L'autor ha posat la qüestió a què vol respondre, dins una ampla
visió; és a dir, no ocupa més que una part bastant reduïda del llibre.
Sense desconèixer mèrits d'aquesta part, no creiem que fos necessària
l>er a contestar-la perquè la resposta hauria omplert més el seu comès,
EI hagués estat més desenrotllada.
La part que s'ocupa directament de la qüestió, esi)ecialment les pàgines
245-287, és excessivament reduïda. L'autor s'hi deté a considerar un
cert nombre d'eventualitats en les quals els tractats de pau i algunes convencions de la post-guerra han influenciat el dret internacional. Des d'aquest punt de vista, les pàgines 53-73, contenen observacions força encertades. Per què l'autor no les ha desenrotllades fins a donar una resposta integral a la qüestió que, certament, hauria d'haver contingut alguns altres elements? És precisament en vista d'aquestes excel·lents qualitats del llibre, que ens dol vivament de no haver-hi trobat la desitjada
contestació íntegra.
Per aquestes mateixes qualitats, però, ens hem decidit, tot amb tot,
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a recomanar a la Institució Patxot la publicació de l'obra, en virtut de
la condició V I I ' del Concurs.
8. —LEMA: Olet pecunia?
"Staat in oekonomischer Beziehung: Wissenschaft, Stadtwirtschaft,
Geld, Nationalkraft, Landwirtscheft, Handelschaft."
Aquest treball, en lloc de tractar de la qüestió proposada, tracta del
problema monetari. Encara que l'autor, en el prefaci, digui que ell creu
que el seu treball és susceptible de salvar el món, surt completament del
marc del Concurs, i no pot ésser tingut en compte.
9. —LEMA: Auf der Bidassòa Bruecke spielt ein zaubcrhaft Gesicht.
"Influence du droit des gens et des Institutions internationales de
notre époque sur le droit públic interne."
Aquest treball en res no contesta a la qüestió proposada. Pot ésser
considerat com un estudi dels moderns desenrotllaments de l'internacionalisme i de les idees dels actuals publicistes.
No pot ésser pres en consideració per al premi.
10.—LEMA: Je rends à la science ce qu'elle m'à prèté. "D'Après
La Bruyère".
"Jus Naturae et Gentium."
Aquest treball, força ben escrit, posa en evidència la gran erudició
del seu autor, encara que no és erudició que tingui per resultat d'aclarir
els temes que tracta. L'obra no enfoca la qüestió proposada, i la seva
mateixa introducció ensenya que la finalitat del seu autor és de donar
idea, més aviat, d'un sistema de "Jus Naturae et Gentium".
Àdhuc el quart capitol, que s'ocupa del dret internacional modern,
i que conté un material positiu imjwrtant, i de molt interès com a element d'apreciació, no respon a la qüestió proiwsada. En aquestes condicions no pot ésser tinguda en compte per al premi.
11. —LEMA : Obras son amores y no buenas razones.
"Voelkerbund und Staat."
Ein Beitrag zur Systematik des allgemeinen oeffentlichen Rechts.
El mateix titol d'aquest treball ja diu que no contesta la qüestió.
Ni tan sols el capítol de la segona part no ho fa.
En aquestes condicions, l'obra, que, certament, té el seu mèrit, no
lX)t ésser tinguda en compte per al premi.
12. —LEMA: Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange.
Ist sich des rechten Weges wohl l)ewusst.
"Les nouvelles tendances du droit International et le droit interne."
Aquest treball és un interessant estudi de les tendències modernes
i desenrotllament del dret internacional públic. Malauradament, en sols
una molt petita part s'ocupa de la qüestió proposada. Tot i el seu valor,
no és possible de prendre'l en consideració per al premi.
13. —LEMA: Uebermuetig sieh's nicht aus.
"Ueber den einfluss des gegenwaertigen internationalen Rechts und
der diesbezueglichen Einrichtungen auf das innere oeffentliche Recht."
Aquest llarg treball és un estudi escrit amb un esperit d'abstracció
tan accentuat, que resulta gairebé inintel·ligible. Qualssevols que siguin
els seus mèrits, en cap manera no respon a la qüestió proposada, i no
pot ésser pres en consideració per al premi.
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14. —LEMA: Ab Imo Pectore.
"L'influence du droit international et des institutions internationales
contemporains sur le droit publique interne."
Aquest treball és una contribució molt voluminosa (de prop de 800
pàgines) dedicada principalment a dues finalitats. La seva secció primera és, més que altra cosa, un estudi dels tractats, no segons el seu contingut, sinó segons els problemes que hi tenen relació, en general, com
llur validitat, les reserves que contenen, la seva interpretació i la seva
relació amb el dret natural. Una gran part de la seva secció segona està
dedicada a l'estudi de la Societat de Nacions.
L'autor s'hi OCUJKI de gran nonïbrc de problemes atenycnts a les relacions internacionals, o als desenrotllaments nacionals, relatius a la història o a l'organització de la Societat de Nacions, i a l'Organització Internacional del Treball.
L'autor ha esmerçat una gran activitat a recollir informacions sobre
els diferents temes que tracta i la seva història. En canvi, no s'ocupa de
la qüestió proposada. E l contingut del proemi dóna la impressió que no
ha estat escrit per al Concurs de la Institució Patxot, sinó que forma part
d'una obra més vasta que l'autor deu tenir en preparació.
Atesos aquests antecedents, el treball no pot ésser tingut en compte
per al premi.
15. —LEMA: In der Bewegung liegt Kraft.
"Staat und Mensch unter dem Einfluss des Voelkerrechts nach dem
Weltkriege."
El mateix autor d'aquest important treball diu que no ha tingut
temps d'a.cabar-lo. que la qüestió proposada l'ha inspirat fins a cert punt,
i que les seves pàgines no hi responen estrictament, les quals manifestacions són suficients per a constatar que no pot ésser tingut en compte
per al premi.
L'autor diu, també, que està en vies de preparar-ne una nova edició.
Serà, sens dubte, un llibre interessant i de reconegut valor, si l'autor hi
exjxjsa el seu ]>ensament de la manera més concisa que li permeti la matèria.
16.—LEMA: "Wcrtkritische Jurisprudenz".
Ueber den Einfluss des gegenwaertigen internationalen Rechtes und
der diesbezucglichen Einrichtungen auf das innere oeffentliche Recht.
Aquest treball dóna la impressió que no està acabat. No respon a la
qüestió proposada, i fins el seu capítol 4 (pàgines 75-99), en el qual sembla orientar-se envers el seu estudi, no fa sinó exposar algunes consideracions relatives a la influència del dret internacional modern sobre
cl dret públic intern.
L'obra no pot ésser presa en consideració per al premi.
17. —LEMA: Ekkehard.
"Der Einfluss des internationalen Rechts auf das Landesrecht unter
besonderer Beruecksichtigung der Stellung der Nation."
Aquest treball és un molt bon estudi sobre el dret internacional que
es refereix a la protecció de les minories. Aquesta constatació és suficient per a dir que s'ocupa d'una de les parts més interessants del dret
júblic modern; però, per aquesta mateixa raó, no respon al conjunt de
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la qüestió proposada, i, per tant. no pot ésser tinguda en compte per al
premi. No hi pot entrar, encara que s'hagi de reconèixer que el seu capitol I V , sobretot, conté observacions justes i profundes, que aclareixen
feliçment el problema, encara que sols en el que es refereix a l'aplicació del dret de protecció de les minories.

MOVIMENT INTERNACIONAL
RESUM DE L'ANY 193I.—Singularment crític ha estat el desenrotllament de la vida internacional en l'any que ha finit. Lluny de cicatritzar-se
amb cl temi» 'es ferides de 1914-18, el temps es complau a agreujar-les.
La pacificació, com hem dit altres vegades, continuem sense albirar-la
enlloc. Tots els problemes que ens traspassà el 1930, cn el transcurs del
1931, s'han multiplicat enormement. Cap d'ells no se n'escapà, i encara
se n'han creat de nous.
I que no es digui pas que els diversos homes d'Estat s'hagin creuat de
braços davant la triple catàstrofe política, econòmica i financiera. Tots ells
han ultrapassat els nacionalismes de llur propi país, per tal d'assolir el restabliment de l'equilibri mundial. Una i altra vegada s'han tingut conferències i reunions internacionals per tal de trobar el remei a tanta desfeta.
Aquest, però, no s'ha trobat. Inútilment Laval i Grandi han traspassat
l'Atlàntic per cercar personalment amb Hoover les possibles solucions a
la bancarrota mundial. S'han substituït les antigues gestions dels diplomàtics acreditats per la visita directa d'uns caps de Govern als altres.
Inicià aquest sistema de negociar directament la visita del canceller
Brunning a Anglaterra, amb l'excusa de passar el "week-end" (fi de setmana) amb Mac Donald, cap del Govern laborista. Foren tan convincents
els arguments del canceller del Reich, en defensa de l'angoixosa situació
del seu país, que aconseguí d'infiltrar en l'ànim del Govern i de tot el
poble anglès la imperiosa necessitat d'acudir promptament en el seu auxili.
Fruit d'aquest canvi d'impressions fou la tramesa a Europa de dos dels
polítics més qualificats de lanquilàndia. La memòria que redactaren
Stimson i Nellon, després de la seva volta per París, Berlín i Roma, impulsà Hoover a publicar, el 20 de juny. la seva famosa proposició, per
la qual oferien els Estats Units de renunciar a percebre per un any, a
comptar des del primer de juliol, els deutes de guerra, sempre que tots
els països creditors del Reich es conformessin a renunciar per igual
temps, les quantitats que han de rebre, segons el Pacte Young.
No fou la moratòria Hoover el miracle que havia de salvar l'economia del món. És tan estès el mal que s'intentava de guarir, que la crisi
ha seguit el seu camí ascencional. Sense la moratòria, jjerò, potser hauríem presenciat a hores d'ara el krak més sensacional de la història, amb
un seguit de repercussions catastròfiques inimaginables.
Acceptada amb prevencions per diverses potències, la seva insuficiència per a deturar el mal determinà la convocatòria de la Conferencia a Londres. A l'objecte d'assegurar la concòrdia entre els països ahir
bel·ligerants, Curtius i Brunning visitaren prèviament París per sol·licitar l'assistència del Govern francès. Era la primera vegada que es pro-
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duia, des de 1870, la visita oficial del President del Govern del Reich.
Per les notes facilitades a la premsa, hom deduïa que els canvis d'impressions foren molt cordials.
E l resultat de la Conferència de Londres fou nul. Cada delegació
s'hi presenta refiada que les altres delegacions aportarien solucions
salvadores. No fou així. Els debats se succeïren en mig de l'esterilitat
més completa. La delegació francesa, per boca de Laval i Briand, insistiren en l'oferta feta anteriorment a Alemanya: convertir en emprèstits a llarg termini els que tenien fets a curt termini els anglesos i ianquis. La delegació americana, composta de Mellon i Stimson, inspiradors,
com hem dit, de la moratòria Iloover, proposaren d'aconsellar als bancs
prestataris que ampliessin els terminis. França, a més, imposava condicions de caràcter polític per a fer concessions. Demanava no menys que
la cessació per part d'Alemanya de les seves campanyes en pro de la
revisió dels tractats de pau i la renúncia a la projectada unió duanera
amb Àustria, preludi de l'Anschluss, feta pública uns mesos abans. Aquestes condicions, imposades pels xovinistes de París, no podien ésser
acceptades pels homes del Govern alemany, en uns moments en què tres
quartes parts del país marxa darrera els estendards hitleristes, perquè
prometen l'alliberació del Reich dels insostenibles grillons posats a Versalles. Per a salvar les aparences, es confià al recent Banc Internacional
de Pagaments la pròrroga dels crèdits. Insuficient mesura, que ni momentàniament no allunyà el temor d'una catàstrofe econòmica.
Quasi parallelalment, la Societat de Nacions ha seguit fent les seves
reunions periòdiques, per tal d'apedaçar el mosaic del món. En la sessió de 18 maig, s'acordà sotmetre el projecte d'unió duanera austroalemanya a la jurisdicció del Tribunal de Justícia Internacional de L a
Haia per tal d'informar sobre si vulnerava el Tractat de Saint-Germain (sempre els tractats de la guerra!), o el pacte especial amb Àustria
sobre la inalienable sobirania d'aquest país. La consulta de La Haia fou
quasi favorable a les dues nacions germàniques. Per vuit vots contra
set, es decidí que l'acord duaner era compatible amb el Tractat de
Saint-Germain, però que, en canvi, mai no podia ésser-ho amb el protocol de 4 octubre de 1922, pel qual s'obligava Àustria a mantenir, no
tan sols la seva independència política, sinó, també, l'econòmica. Per
tal de dissipar completament les suspicàcies de les nacions veïnes, el
3 de setembre, el canceller autríac Schober declarà solemnement, davant la Comissió d'estudis per a la Unió europea, l'acord pres per la
seva nació i Alemanya de renunciar a la projectada unió duanera. E l
sacrifici d'aquesta il·lusió dels dos pobles d'una mateixa raça ha d'ésser justament valorat pels homes sincerament pacifistes.
En l'actiu d'enguany de la Lliga de Nacions cal consignar d'haver
facilitat a diversos Estats balcànics la venda, en bones condicions, de la
collita de cereals que tenien amagatzemada pels baixos preus del mercat mundial.
Tingué una gran ressonàcia l'excursió de Laval als Estats Units
per entrevistar-se amb Hoover. Poble infant, com és el ianqui, li tributà una d'aquelles arribades monumentals a què ens té acostumats
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quan desembarca una personalitat mundial del camp esportiu o del cinema. De les seves entrevistes a la Casa Blanca no s'arribà a signar cap
document. En definitiva, no es concretà res. Serví per a fer desaparèixer tota mena de mala intel·ligència entre dues de les quatre majors potències i per a tractar de superar la crisi actual, mitjançant la recíproca
confiança i col·laboració entre tots els Estats. A un segon ordre de visites pertoca el viatge de Grandi a Wàshington i la visita de Laval i
Briand a Berlín, per a correspondre a l'anterior de Brunning i Curtius
a Paris.
En l'aspecte particular de cada país, la nació que ha sofert un cop
més profund—precisament perquè ha estat inesperat pel gros públic—
és Anglaterra. Descomptem Alemanya, on ja es prèvia de molt de temps
la crisi actual. La lliura esterlina, tinguda per invulnerable, ha descendit sobtadament, destruint en vint-i-quatre hores un prestigi de segles. E l signe monetari de l'antiga Reina dels mars quedarà ara a l'altura de les malaltisses monedes de les restants nacions. Conseqüència
de la critica situació britànica és el retorn del proteccionisme, ço que
ajudarà a complicar, encara més, les relacions comercials entre els països restants. Políticament, l'Imperi Britànic ha contemplat la doble
desfeta laborista a la metròpoli i a Austràlia, fruit dels desencerts i
imposicions d'un partit que fa abstracció de l'interès nacional per a servir la seva clientela electoral. En el seu poder colonial. l'Imperi Britànic
ha acabat el 1931 amb una rebrotada de la crònica agitació a l'índia. L a
conferència de la Taula Rodona no ha portat enlloc. Només ha obtingut
una treva en les lluites, que ara. amb la declaració del seu fracàs agafaran un gran increment. Conseqüència de la desfeta laborista i dels esculls per què travessa la nau de l'Estat ha estat la formació del Govern
d'Unió Nacional, el qual, recolzat en la grandiosa majoria conservadora, als Comuns, pretén de salvar el país, mitjançant l'aplicació dels
remeis més heroics.
La República francesa és. potser, de totes les nacions continentals,
la que es troba, en finir el 1931, en una situació menys atrapada. L a nació que ens presentaven en el transcurs de la Gran Guerra com la víctima innocent d'aquell cataclisme, és avui la que pot mirar l'hora crítica
actual amb més filosofia- No pretenem pas, en dir això, que a França
passin per un moment de prosperitat. Però. Déu-n'hi-doret! En comparació amb les seves poderoses aliades d'ahir, no és fàcil que les envegi.
E ! moment greu, el passà França, llavors de la vertiginosa davallada
del franc, sortosament deturada ben aviat per Poincaré. Els seus mals
no són pròpiament interns, sinó més aviat resultants del desgavell internacional. Tot just ara comença a patir del mal del sense feina, i lluita
desesperadament per equilibrar la balança comercial. La política de Briand
en el Quai d'Orsay. no pot ésser, de vegades, més generosa del que és,
degut a la pressió que els elements nacionalistes a ultrança realitzen sobre el Govern. L'acusació de mal patriota és tan temuda pels polítics
francesos, com pels seus col·legues de les nacions veïnes.
Dintre les potències europees, Itàlia, adormida en la quietud de 1 exclusivisme feixista, no sent el neguit de les altres nacions. L'angoixa del
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moment actual no s'escapa a 'a penetració dels seus governants, capacití.ts com els que més ho siguin. Curosament, però, ho amagaven a les
masses italianes. Allunyades aquestes dc la participació en la direcció del
país, no se'n preocupen. Els problemes peculiars italians, en aquesta anyaca de 1931, no han sofert cap variació apreciable.
De la profunditat de la crisi econòmica i^er què travessa Alemanya
ens n'hem fet ressò des d'aquestes mateixes ratlles en el transcurs de
l'any. L a confusió política originada per les successives victòries dels
hitlerians i la crisi de tota l'economia nacional, malgrat la moratòria
Hoover, assenyala el 1931 com un any significativament catastròfic per
al Reich.
Ni la primera potència mundial, la jove república nord-americana,
malgrat la seva hegemonia en el món industrial i comercial, no aconsegueix
de superar els gravíssims moments actuals. Teòricament, l'Estat continua pròsper, però l'any s'ha singularitzat pel nombre exorbitant de fallides i suspensions de pagaments, que dificulten cl desenrotllament dels
negocis, en donar carta de naturalesa a la desconfiança. L'atur forçós,
encara, ha assolit la xifra astronòmica de cinc milions de parats.
En l'aspecte constitucional, les nacions europees de segon i tercer
ordre no han registrat canvis d'importància. Portugal, la més pròxima
a nosaltres, continua sota el govern personal del general Carmona, després de vèncer una revolta militar a la metròpoli i a les colònies. Als
Balcans no s'han produït canvis en la seva estructura política. A lugoeslàvia i Bulgària tingueren lloc sengles apel·lacions al sufragi, que donaren
majoria al govern respectiu.
Rússia ha vist passar el seu tercer any del seu pla quinquenal sense modificacions apreciables. Stalín, anomenat el "Tsar vermell", aferma la seva política exclusivista, arreconant amb perseverança, però sense fer soroll, els capdavanters soviètics que li són hòstils. Altrament,
no renuncia exteriorment a estendre el "dumping", que permet d'anorrear l'economia capitalista i obrir nous camps d'acció a la utopia comunista.
A l'Amèrica llatina les diverses dictadures "que es fan i es desfan"
tendeixen a convertir-se en Governs constitucionals "de facto" per la
prova d'unes eleccions més o menys sinceres. Així ha succeït a l'Argentina. Guatemala. Perú i Xile La clàssica militarada s'ha desenrotllat a
E l Salvador i Equador.
L'únic conflicte bel·licós que s'ha presentat en 1931. i que perdura en
començar l'any actual, ha tingut cl seu escenari a l'Extrem Orient. La
desbordada població japonesa, insuficient d'encabir-se al reduït espai de
les seves illes pàtries, cerca d'estendre's en les grans regions veïnes. A
aquest mòbil es deu tot l'enrenou d'aquests últims mesos. En el fascicle
anterior donàrem una explicació minuciosa del seu desenrotllament. Consignem ací. només, que els esforços de la Societat de Nacions, i més que
res la intervenció de les primeres potències, han servit per a alentir en
certs moments la marxa dels respectius exèrcits. Tot amb tot, no pas-
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sa setmana que les planes dels diaris no registrin combats mes o menys
espectaculars.
^
Destaquem que en 1931 els gravíssims problemes d'ordre econòmic
plantejats han desplaçat de l'opinió mundial les qüestions purament polítiques, les quals, fins ara, en detentaven l'hegemonia.—L. L . O.
LA QÜESTIÓ ÍNDIA.—El fracàs de la Conferencia de la Taula Rodona
ha vingut a evidenciar la impossibilitat absoluta d'harmonitzar els interessos de la metròpoli i els de l'índia. És davant aquesta realitat que el
moviment de no-cooperació, de franca rebel·lió en alguns llocs, ha tomat
a començar, amb la mateixa intensitat que dos anys enrera.
L'angoixosa situació econòmica d'Anglaterra, reflex de la crisi mundial, no li permet de desprendre's de l'índia, ni, mitjançant concessions,
disminuir els enormes recursos que treu d'aquell territori. No és fàcil
que, quan els ciutadans anglesos se sotmeten cada dia a una politica de
sacrificis i reducció de salaris, iniciada pel rei en persona, consentin a
donar unes llibertats, de les quals, automàticament, sortirien perjudicats
en la seva economia.
A més, la psicologia del poble anglès ha canviat des de la inauguració de la primera Conferència de la Taula Rodona. Aleshores, el triomf
laborista l'havia preparat una politica de concessions. L'esperança de
les prometences electorals feia creure que, amb bona voluntat, tot s'arreglaria. Avui, el panorama és ben diferent. Les eleccions han portat al
Parlament una immensa majoria de diputats conservadors, partidaris a
fons de mantenir el statu quo. La permanència de MacDonald al front
del Govern d'Unió Nacional ha estat una garantia pels hindús que tampoc no prosperaria la intransigència de certs sectors, entossudits a contestar secament "no" a totes les peticions. E n front de la tasca conciliant
de MacDonald, s'ha dreçat sempre Winston Churchill, un dels polítics més qualificats d'Anglaterra, adversari convençut de la reforma
constitucional. I, certament, el poble anglès, en aquest cas concret, està
més al costat del segon que del primer.
La reunió de la segona Conferència, en el mes de setembre darrer,
encara s'obrí en mig de certes esperances. Hom es refiava de la popularitat i dels dots taumatúrgics que s'atribueixen a Gandhi, per a trobar
una fórmula de concòrdia que permetés d'anar tirant uns quants anys.
La realitat ha anorreat aquesta esperança. I-a mateixa figura "apostòlica" que caldeja d'entusiasme les multituds de l'índia, trasplantada
al cel grisenc de Londres, i fins a les costes del Mediterrani—recordi's
la visita a Roma—, perd tota la seva força. Gandhi, per si mateix, no és
més que un home carregat de bona voluntat. La seva austeritat ha servit
per a canalitzar en certs moments la protesta hindú. Estructurat ara
aquest moviment en els seus Consells i les seves Assemblees, la força
de persuasió del Mahatma podrà, en un moment donat, deturar l'explosió violenta de la rebel·lió, però no podrà fer passar fórmules moderades, que els partidaris de la base creguin insuficients-
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La primera Conferència de la Taula Rodona—a la qual no assistiren
delegats nacionalistes, que la boicotejaren des d'abans d'inaugurar-se—
encara presencià l'acord en principi, sobre determinats punts: organització d'una federació pan-índia, sota un govern central; un Parlament
format per dues Cambres electes; el Poder Executiu, responsable davant el Parlament; la defensa nacional seria controlada per les autoritats angleses, així com també la política exterior i les finances públiques.
MacDonald partia d'aquesta basc per a establir les directrius de la nova
estructuració. Per això es convocà la segona Conferència, por plasmar
els acords de l'anterior. A aquesta reunió assistirien, com així s'ha
fet, els prínceps sobirans de l'índia i totes les minories. L'ordre del dia
precisava que s'havia de fixar la composició de l'Assemblea Legislativa
i assenyalar la proporció en la qual els Estats autònoms i l'Índia britànica estarien representats en les dues Cambres. Aquest era el punt neuràlgic, perquè de la seva redacció depenia el de les minories. Aquest
problema—el de les minories—és, potser, el que complica més coses.
L'enorme extensió territorial facilità la múltiple parceHació en diversitat de races i infinitat de religions, subdividides en multiplicitat de sectes.
Les dues grans branques, hindús i musulmans, es guarden entre si un
odi, que sovint deixa a segon terme les vicissituds nacionalistes. Per
aquest motiu, els musulmans temen que, en una índia emancipada, la
seva sort fóra pitjor encara que sota la dominació anglesa. D'aquesta manera, en les reunions de la segona Conferència, els musulmans s'han
convertit en els més ferms aliats de la Metròpoli. L a intransigència nacionalista, declarada des del primer dia, unida a la dels Sikhs, a la dels
musulmans i a la dels prínceps sobirans zelosos de conservar les seves
prerrogatives, havia de portar fatalment al. fracàs actual. I^a incultura
hindú, pròpia de la dels altres pobles asiàtics, fa pràcticament impossible la creació d'una entitat federal superior. Les lluites interiors fatalment seguirien a la desaparició de l'autoritat britànica. Tota la força de
persuasió de Gandhi seria impotent per a deturar l'índia en el camí
de l'anarquiaEn la darrera reunió, a la qual assistiren els delegats hindús, es posà
ben de manifest la seva declaració de guerra. MacDonald no renuncia
al seu projecte de federació hindú, quan declara que és una obra de gran
envergadura, que no pot ésser realitzada en l'espai d'uns mesos. E l
Mahatma s'aixeca per trencar les amarres sense cap dissimul. Afirma
que s'ha arribat al punt en què els camins se separen, i que les directrius que agafaran els hindús i els anglesos seran divergents. Hom veu,
tn aquestes paraules de Gandhi, el seu propòsit ferm de reprendre la
campanya de desobediència civil, així que arribi a la seva pàtria.
Així com els musulmans s'inclinen sempre del costat anglès, Mac
Donald, amb aquella probitat política que el caracteritza, ha refusat tàcitament de prendre partit per cap de les dues races en pugna. Diu cl
primer ministre anglès que són plets a resoldre entre ells. A l'objecte
de deixar una porta oberta, MacDonald ha declarat seguidament el seu
propòsit de crear una comissió reduïda. i)er tai que prosseguís les seves
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tasques sobre el mateix terreny. Estaria sota la dependència directa del
Virrei, d'idèntica manera que, a Londres, es movia sota la direcció del
Primer ministre.
Clausurada la Conferència, ha seguit encara funcionant una ramificació seva, sota el nom de la Conferència de la Taula Rodona de Birmània. Com el seu nom indica, té per missió d'estudiar diverses reivindicacons i problemes plantejats en els territoris dels prínceps. L a seva influència en els ulteriors fets que es desenrotllin en l'índia li han tret
tota mena d'interès, i es reuneix, sembla, per pura fórmula.
Plantejada novament la campanya de desobediència civil, tot el territori de l'índia s'agita. E l boicot dels productes britànics tornarà a crebantar sensiblement l'economia de certes zones industrials angleses. Represa la lluita, sortosament passiva, en lloc de sagnant, es tornarà a paralitzar una gran part de les activitats de l'índia, deixant situat el problema en el mateix punt que es trobava abans del viatge de la Comissió
Simón.—L- L . O.
ELS CATÒLICS I EL PROBLEMA DEL DESARMAMENT.—Ara que està.
d'actualitat la Conferència internacional del desarmament, començada a
Ginebra cl dia 2 de febrer, és bo de reportar el que es pensa sobre aquest
problema als principals nuclis intel·lectuals catòlics.
En una gran assemblea, reunida el 24 de novembre passat a la Calliedral Halle de Westminster, sota la presidència del Cardenal Bourne, els
catòlics anglesos han aprovat la publicació d'un manifest sobre el desarmament, redactat per VAssociació catòlica per a les relacions internacionals, amb la col·laboració d'altres dues associacions catòliques similars
d'Irlanda i dels Estats Units.
Aquest extens manifest reporta els documents pontificis sobre el desarmament, recorda als catòlics el deure de practicar l'apostolat de la pau,
que ha de complir-se mitjançant l'oració, l'acció, la influència personal,
!a intervenció en la vida nacional del propi país; fa remarcar que l'existència de tribunals permanents per a la solució dels conflictes internacionals ha modificat el dret reconegut anteriorment als Estats de recórrer
a la guerra i de preparar-se per a la guerra. Observa que els compromisos
de cooperació internacional, contrets avui per la major part dels Estats,
fan més improbable l'eventualitat d'una guerra contra un agressor injust,
i que, per tant, permeten la reducció dels armaments que graven el contribuent, són causa de discòrdies entre els pobles cristians i debiliten llurs
forces davant els enemics de l'ordre social i de la civilització cristiana.
Recorda,finalment,als governs de les nacions victorioses de la gran guerra l'obligació moral de complir la prometença que en el Tractat de Versalles i en els altres Tractats de pau feren als Estats vençuts, que les grans
reduccions d'armaments imposades a Alemanya, Àustria, Hongria i Bulgària, no eren sinó el començament d'un desarmament general.
Simultàniament, se celebrava a París un Congrés internacional per a
l'estudi del problema del desarmament, al qual assistiren prop d'un miler
de delegats, que representaven una trentena de nacions. La Lliga dels
catòlics francesos per a la justícia i la pau intcrnacioml, el dia 27 de no-

' LES IDEES I ELS FETS

283

vembre, va presentar al susdit Congres una declaració, aprovada pel Cardenal Verdier, Arquebisbe de Paris, president honorari de la Lliga, en
que explica els ensenyaments tradicionals i constants dels Romans Pontífexs sobre la pau i la cooperació internacionals.
Heus ací el text: " L a Lliga dels catòlics francesos per a la justícia
i la pau internacional, en nom propi, i en nom de les grans organitzacions
catòliques franceses que l'honoren amb llur col·laboració i afiliació, pren
per mot d'ordre les augustes recomanacions del Sobirà Pontífex Pius Xí,
en la seva Encíclica Nova impendet, en què invita les nacions a reduir sinmltàniament, sota les garanties de la justícia i del dret, llurs armaments,
i llurs despeses militars, i cooperar lleialmcnt a la pau, al bé general, a la
concòrdia comuna, malgrat els perills i els desastres cada dia més grans
dels nostres dies.
Aquestes paraules de Pius X I continuen l'ensenyament tradicional
dels Pontífexs Romans sobre aquest tema en totes les èpoques de la història, especialment en les angoixoses circumstàncies en què ha estat l'Europa i el món des de fa mig segle sota el règim de la competència pels
armaments amb les seves gegantines mobilitzacions i els seus formidables perfeccionaments.
Lleó X I I I , Pius X, Benet X V i Pius X I han recordat clarament als
governants i als governats de tot el món els principis de justícia i de caritat, les lliçons divines de l'Evangeli, les institucions històriques del Catolicisme, les sagrades obligacions de la consciència cristiana i de la moralitat humana, tractant de la pacificació i de la cooperació internacional
amb totes llurs conseqüències pràctiques possibles i oportunes, en nom de
la suprema saviesa i del suprem amor del Pare que està en el cel.
Ben cert que la limitació i la reducció proporcional dels armaments impliquen problemes tècnics molt escabrosos, l'estudi i la solució dels quals
pertoquen als dirigents temporals dels pobles sota llur pròpia responsabilitat. Però els Pastors de l'Església, sense intervenir en l'elecció dels mètodes ni en els treballs tècnics, han assenyalat clarament els principis generals, els principis d'ordre moral i espiritual que en nom del bé comú han
d'inspirar l'actuació dels dirigents de la vida internacional i les legítimes
reclamacions dels ambients intel·lectuals i de les multituds per tal de salvaguardar la pau.
Ens plau de remarcar l'exacta conformitat entre el missatge pacifista
del Papa Benet X V , de 1 d'agost de 1917, i la carta avui consagrada de
les relacions internacionals, això és, el pacte de la Societat de Nacions,
incorporat íntegrament a cadascun dels tractats avui vigents, que volem
que sigui lleialment respectats, en la lletra i en l'esperit...
Deia Benet X V , que calia prendre un acord general i equitatiu conduent a la disminució simultània i mútua dels armaments, segons normes
i garanties a establir, en la mesura necessària i suficient per al manteniment de l'ordre públic en cada Estat. L'article 8 del pacte de la Societat de Nacions parla, també, de la reducció dels armaments nacionals al
mínimum compatible amb la seguretat nacional i amb el compliment dels
deures internacionals, tenint en compte la situació geogràfica i les condicions especials de cada Estat.
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Volia Benet X V que el règim de pau armada fos substituït pel règim
pennanent i organitzat de l'arbitratge. Els articles n i 15 del pacte de la
Societat de Nacions determinen el procediment polític de mediació, el
procediment internacional de 1 "arbitratge, el procediment jurídic del tribunal de justícia internacional, corresponents als diversos casos que poden
presentar-se i que permeten de fer obligatori, en cas de conflicte internacional, el recurs a les solucions pacífiques.
Finalment, cal prendre en consideració l'eventualitat deplorable, però
possible, d'una transgressió culpable de les normes del dret de gents per
una agressió guerrera injustificada. És de gran importància protegir contra aquest perill els pobles de bona fe. Benet X V parlava de les sancions
que s'haurien d'adoptar contra l'Estat que refusés de sotmetre les qüestions internacionals a l'arbitratge, o d'acceptar-ne les decisions. L'article
x6 del pacte de la Societat de Nacions assenta el principi de l'assistència
mútua de tots els signataris del pacte, per tal de donar immediat ajut a
!a potència atacada injustament...
Heus ací en quin sentit i amb quines garanties els catòlics francesos
membres de la Lliga, fervents devots de la justícia i de la pau saluden
amb simpatia la Conferència internacional per a la limitació i la reducció dels armaments. Segons els ensenyaments dels Papes, i d'acord amb
tls tractats internacionals vigents, reclamen amb energia i esperança que
la força material de les armes sigui substituïda per la força moral del
dret."—M. R.

RUBRICA DE L A VIDA D'ESPANYA
Finalment l'esfinx ha parlat. Lerroux s'ha decidit a precisar els seus
peculiars punts de vista sobre la multitud de problemes plantejats actualment a l'Estat espanyol. Els seus dos discursos a la plaça de braus de
Madrid i al Ritz de Barcelona, no han tingut diferències essencials. Hom
pot constatar, que tant l'un com l'altre han decebut unànimement. Les
dues hores que duraren no serviren per enfocar cap problema de front.
Tots els recursos oratoris foren posats a contribució, per mantenir l'espectació de l'auditori, sense senyalar solucions que li manllevessin l'adhesió d'uns o altres espectadors. E l discurs fou un model d'equiübrisme polític. Els que havien posat masses il·lusions en Lerroux han quedat
decebuts. Els que imaginaven en la seva persona al possible rectificac!or de la marxa errònia de la República, hauran de cercar nous rumbs.
E n certs aspectes, el discurs que pronuncià Lerroux a la Monumental
de Barcelona, quan la campanya electoral de les Constituents, era molt
més prometedor que els actuals.
L'objectiu actual de Lerroux sembla que ve encaminat a atraure's
les anomenades forces vives. Pretén substituir les masses incontrolades
de vint-i-cinc anys enrera—avui desplaçades a l'extremisme social—per
elements de la classe mitja i principalment la burgesia industrial. A
això es deu el compte que té a parlar. Entre els famosos sopars de promiscuació d'abans i els luxosos banquets d'ara, bé ha d'haver-hi una
certa diferència. Dins el partit conviuen aquests dos matisos. En un
poble, els elements radicals estan situats a la dreta, recollint els grups
diversos de les antigues U. P. En altres, són encara el sector més esquerrà de la localitat. Recordi's la glorificació de Ferrer i Guàrdia en
magna assemblea anticlerical al cim de Montjuïc pels casinets radicals
de Barcelona. Hom ignora si Lerroux hi estigué conforme o no, però
el cert és que no els desautoritzà i que assistiren figures ben rellevants
del partit. Aquest confusionisme és el pitjor defecte de què adoleixen
els seguidors de Lerroux.
Els extrems principals del seu parlament, per a nosaltres, foren els
que es refereixen a la qüestió religiosa, reforma agrària i Estatut de
Catalunya. Els demés punts serviren per omplir l'espai que s'havia fixat
per a parlar, esmerçant-los en la història del govern provisional, programa radical, etc.
Certs sectors catòlics—fruit de la desorientació actual—havien concebut determinades esperances en la posició actual de I^erroux. Després del discurs del 21 de febrer, ja no podran anomenar-se engany.
Esmorteint Lerroux el seu programa—més aviat el to dels seus parlaments—, no arriba a tenir aquelles satisfaccions mínimes indispensa-
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bles a un catòlic. Fixa el seu punt de vista com oposat a tota mena de
persecució religiosa, però també demana als catòlics, que puix la Constitució prohibeix una Orde religiosa, ens conformem a Vstatu quo que
se'n deriva. Ben clar es desprèn d'aquestes paraules, que no és el cabdill radical el cridat a reformar els continuats atacs a les costums religioses. E l mateix Melquiades Alvarez, que marxa avui en les hosts radicals, en el seu discurs de setmanes enrera, anava molt més enllà en
el blasme als preceptes secularitzadors del govern i les Corts.
En l'estudi de la reforma agrària, segueix Lerroux la tàctica que
es desenrotlla al llarg de tot el discurs. La fórmula "una de freda i una
de calenta", no devia de deixar-se aplicar en aquest punt tant capital
per l'economia espanyola. Primer afirma que la reforma agrària és una
necessitat, per dir a continuació que és una obra de romans, susceptible
de no poder ésser realitzada ni en una generació ni en diverses.
Singularment important per a nosaltres, és el punt de vista sobre
la possible aprovació de l'Estatut.
Lerroux, en aquest aspecte, com en tots els altres, no ha volgut comprometre's massa. La paraula cordialitat ha flotat continuament en les
paraules dedicades a aquest punt. Semblava, en boca seva, que tenia
cl mateix valor que aquell "hipano-americanismo" tan usat pels homes
dt govern de fa només que tres anys. Creu que s'hauria de discutir per
les actuals Constituents, però si aquestes no ho fessin ell és partidari
de què les noves Corts que es reunissin el possessiu immediatament sobre la taula. Amb aquest recurs tan senzill i el desig de solucionar-ho,
ens priva de conèixer la seva opinió sobre el seu redactat. No es un
bon símptoma \>er a Catalunya el fet que mentre els amics guarden
aquesta cautela, els polítics hòstils escometen l'Estatut, per tots els
cantons.
Genuïnament polítics són els paràgrafs dedicats a combatre el Govern i els socialistes. L'atac a aquests darrers fou el que acollí més mostres d'adhesió de la multitud. De retop. l'Azana en sortí debilitat en la
seva posició inexpugnable de quatre mesos enrera. Conseqüència lògica
d'aquesta separació de camps, és l'ofensiva que es preveu—ja ha començat—per la minoria radical a la Cambra.
Al llarg del discurs hi ha una afirmació que el desqualifica completament des del punt de vista catòlic. L a negativa a esborrar "ni un tilde" de tota la seva vida política. Aquesta frase, repetida encara al banquet del Ritz una setmana després, és la perpetuació de tots els errors
de la política Icrrouxista. Ens lligarà sempre el record de Lerroux a les
tràgiques escenes del nou, plasmació de tota una desgraciada propaganda, que creiem era Lerroux el més interessant a fer oblidar per sempre. Ella estableix una barrera infranquejable entre el líder republicà
i les masses catòliques del país.

* **
Trencant rarament la monotonia de les seves sessions, les Corts segueixen el pitjor camí que podien seguir: el divorci absolut amb l'opinió pública. Els debats constituents es succeeixen sense suscitar comentaris. Els
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precs i preguntes ocupen cada dia més de la mitat de la sessió. E l Parlament es converteix, poc a poc, en una tertúlia damics, que operen en fred
sobre la carn viva del pais. A cada sessió és menor el nombre de diputats
que hi assisteix. Prova palpable de que ni entre els mateixos actors hi ha
interès per entaular-se a l'hemicicle i discutir els problemes, que vénen ja
fallats des de les Comissions. Ha calgut el discurs de Lerroux, amb l'anunci que féu de l'oposició de la minoria radical al govern, perquè els escons s'animessin un xic. A aquesta assistència desusada s'hi arribà, per la
pressió dels caps de minories sobre els seus diputats, conscients de què en
un moment donat, una votació per sorpresa podria deixar el govern en
minoria per pocs vots.
A la secularització de cementiris, que ompli gran part de les sessions
de gener, ha seguit el projecte de llei de divorci que ha acaparat un gran
nombre de les sessions del passat febrer.
Difícilment trobarem cap altra llei que més curta, produeixi danys tan
irreparables, com la nova legislació sobre el divorci. La seva influència sobre la descomposició ulterior de la família no tardarà a deixar-se sentir.
Existeixen pocs països més que marquin excessos tan grans en l'ordenació
del vincle matrimonial i la seva dissolució. Sembla que a posta s'hagin
extret els principis més destructors de cada nació, per incorporar-los a
la nostra terra. En aquest punt, el Parlament no ha fet més que seguir
les seves directrius generals. Passar d'unes normes a l'extrem oposat,
sense cap mena de període de transició. És de remarcar l'actitud de diputats catòlics rellevants, que s'han esforçat a combatre—amb èxit alguna vegada—aquest projecte de llei, i assenyalant els seus vicis principals.
Les tasques parlamentàries han presenciat també el primer intent
il envestida seriosa contra el conglomerat governamental. Fins ara, l'oposició dels agraris i els basco-navarresos era pura fórmula. De sobres
sabien que el mig centenar escàs de diputats que aplegaven, era impotent
davant la multitud de diputats conjuncionistes. Ara, passant els lerrouxistes a l'oposició, la cosa ja revesteix un altre caràcter. En la primera
escaramussa formal hom ha pogut destriar ben bé els camps parlamentaris. D'un cantó, els partits representats al Govern i l'E. R. de C. De
l'altre, els radicals, federals, agraris, basco-navarresos, republicans conservadors i les petites fraccions. La majoria governamental es podrà conservar mentre els diversos {«rtits romanguin units. Quan algun d'aquests
se'n separi, la majoria se n'anirà a terra i caldrà cercar en noves combinacions parlamentàries, o en un nou Parlament, el Govern que s'encarregui de la marxa de la República.
Els auguris polítics senyalen per a mitjans de març la discussió simultanejada de la Reforma agrària i l'Estatut de Catalunya. L'enonne
tvascendència que per l'economia del país i l'esdevenidor de Catalunya
tenen aquests dos projectes, faran que novament l'atenció del país es
concentri al voltant d'unes Corts, de les quals fins n'havia apartat la
mirada.
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* **
L'activitat dels anarco-sindicalistes, ha tingut una segona fase. Pretextant la inconstitucionalitat de la deportació dels rebels de l'Alt Llobregat, es cercà impedir el seu trasllat a Bata. Terrassa i Saragossa han
e;-tat, aquesta vegada, el lloc on s'ha desenrotllat el principal teatre dels
fets. L'enorme abús que fan de la màquina sindical, ha fet que aquesta
es negués a obeir, quan semblava més dòcil. Ni a Barcelona, sempre
disposada a seguir les aventures més incontrolades, ha estat possible
aconseguir un atur decorós. Poquíssims foren els tallers i obres que pararen, i l'aspecte de la ciutat no canvià per a res. Així, li ha estat ben
fàcil al govern dominar la situació. No fóra estrany que aquesta segona
temptativa donés lloc a una nova expedició de deportats que marxés a
reunir-se als primerament embarcats.
La impotència anarquista en el camp insurreccional, ha tingut la derivació acostumada. Plasmar en una exacerbació de l'acció directa. Molts
terrorífics que sovint s'ensenyorejan dels carrers de Barcelona. La tàctica de col·locar explosius ha estat novament seguida, com en els pitjors
temps de Rull. A propòsit d'això, una personalitat remarcava, en conversa particular, dies enrera, el curiós fenomen de què simultàniament
a l'aparició de les bombes, han desaparegut els atracaments a mà armada, els quals, amb tanta abundància, s'han donat aquests darrers mesos. I és—concloïa—que fins en la pertorbació del país obeeixen normes
dictades per grups que es mouen en la clandestinitat més absoluta.—
L . L . O.

PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquest
germà nostre que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm el son de
la pau: En Josep de la Llera Escudero, pare de l'administrador de LA
PARAULA CRISTIANA, En Joan de la Llera.

