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EL DOLOR FRUCTUÓS
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ADA dia ens convencent més que l'escarment és una cosa d'una
existència molt tènue en la vida individual i absolutament nul·la
en la vida col·lectiva. Diuen que durant la Revolució Francesa i algun
temps després, Ics persones de creences religioses, que aleshores eren
la majoria dels francesos, s'afalagaven elles mateixes amb l'esperança
de la brevetat de la tribulació, ben segurs que, a no trigar gaire, un
retorn de l'estat possessori anterior els permetria de fruir altra vegada dels consols de la fe triomfant. No en mancaven àugurs.
I els àugurs falliren. Les restauracions que vingueren foren de
tot menys de l'apoteosi religiosa. Cada vegada que un sotrac semblant
posa la comunitat fidel en la situació de víctima sofrent, el perill de
creure'l poc durador i de confiar-ho tot a l'expectació d'un seisme espiritual gratuït que ho torni tot a la situació d'abans, millorada encara per l'experiència soferta, es presenta invariablement, i no manquen mai auguris que l'avalin.
No voldríem ésser mal entesos si diem que al fons d'això hi ha una
mica d'horror a la creu. No és pas que creguem—aclarim aviat—qur
l'estat de persecució sigui desitjable en si, ni el que normalment convé
a l'Església. É s sempre un estat d'excepció. Ben entès, però, que l'excepció de vegades ha durat segles i que sempre ha obeït a altíssimes
finalitats providencials, que no han estat precisament la reivindicació d'institucions polítiques, no sempre exemptes de tota responsabilitat en l'origen de la maltcmpsada. N i el Crist individual, ni el Crist
social, no pateixen per causes tan fútils.
L a finalitat providencial de la persecució és molt més profunda,
i cal arrelar-la bé en l'esperit per tal de saber sofrir amb dignitat i
amb eficàcia.
L'espectacle de Crist i dels màrtirs desment l'error de molts, que
el dolor sigui una cosa insuportable. No ho pot ésser, des del moment
Çuc és un element essencial de l'economia religiosa del Cristianisme.
L a cosa insuportable és el dolor sense finalitat intentada, coneguda o
creguda. E l dolor irracional. L a mateixa experiència quotidiana ens
ho demostra. L'home que no sofreix sense indignació el més petit
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dolor físic causat per la irreflexió o la malícia d'altri se sotmet volenterosament a les més turmentoses operacions quirúrgiques. L'explicació racional de la salut a recuperar fa entrar el dolor en esferes
superiors a la carn que sofreix, en esferes d'esperit, on es projecta
envers finalitats justificadores, i l'atenció fixa en aquestes finalitats
fa superar la tortura física.
E n canvi, la imbecil·litat del dolor per atzar o per malícia és insuportable. I una de les manifestacions més clares de la grandesa del
Cristianisme és la racionalització de tot dolor humà, la seva elevació
a esferes de finalitat sobrenatural i per això mateix la seva conversió
en element bàsic de la vida de fe, tan suportable com ella mateixa.
No hi ha cap dolor casual. L a malícia humana, i àdhuc d i a b ò l k a ,
quan ens produeix un sofriment, no té el poder de privar-lo de finalitat, tornant-lo així insuportable. Una cosa tan profunda i tan augusta com el dolor, i més encara el sofert injustament, no pot ésser que
Déu la permeti sense motivació adient, ni la deixi sense finalitat proporcionada.
E l príncep de les víctimes innocents, Jesucrist, és també el primogènit dels morts, el primer nat del sepulcre amb resurrecció gloriosa, però això no és tot. Ens atreviríem a dir que això no seria res,
si aquesta gestació misteriosa que es produí en el sepulcre de Jesús
i que el donà a llum immortal no fos també la força generadora divina que dóna virtuts de part als sepulcres de totes les víctimes innocents. Jesucrist és el vindicador natural de tots els qui sofreixen
sense causa, sacrificats per llur compliment del deure, per llur exií
gència de justícia, per llur testimoniança de la veritat, per llur abnegació de caritat, per l'enveja, la malícia i àdhuc per la ignorància
culpable dels homes. JJurs sepulcres seran tots gloriosos. Una claror
de resurrecció a la benaurança els farà coneixedors entre tots a l gran
dia de la reparació universal de tota injustícia, coneguda o desconeguda.
Cristians: sapiguem sofrir gloriosament. Res m é s bell que l'espectacle dels màrtirs que moriren cantant himnes de lloança i de gratitud.
Ells meresqueren l'enlairament de la Creu al Capitoli, des d'on s'estengué per tot el món. Sapiguem sofrir i morir cantant. E l cant del
màrtir és l'esclat de joia d'aquella llum de finalitat sobrenatural que
racionalitza cl seu dolor i cl fa esdevenir, si no insensible, suportable.
S i teníem la fe, més que viva, vivificant, sabríem que la tribulació d'ara t é les seves altíssimes finalitats sobrenaturals d'expiació,
de purificació, d'elevació de la vida religiosa del nostre poble, i ens
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adheriríem amb tal efusió a aquests designis augustos, que el dolor
de la fuetada sectària seria abundosament compensat per la inefable
carícia dc D é u a les ànimes que sofreixen fidelment per ell.
Res més indigne del màrtir cristià, res que pugui comprometre
més l'eficàcia intentada de la prova, que el girar-se a mossegades contra el botxí Si sofrim amb paciència i aprofitem la tribulació per a
deseixir-nos d'afectes impurs i treballar amb tot delit, amb tota submissió a la jerarquia i amb tota donació de nosaltres a D é u en l'expandiment de la veritat i en la il·luminació de tantes ànimes com la
revolució ha allunyat de D é u , arribarem a ni sentir els mossecs del
dolor i ens podrem prometre que la persecució serà breu, perquè
quan el dolor ha obtingut l'objecte proposat pel Metge diví, una prolongació seva esdevindria irracional, i doncs insofrible. I D é u no
sotmet mai l'home a una prova superior a les seves forces i a les seves altes conveniències.
Aquest és el programa del bon perseguit, i no n'hi ha d'altre. Suposar que D é u ens envia aquesta tribulació perquè ens enfellonim d'ira
com davant una aflicció idiota i demanem foc del cel, com els fills
del tro, és tornar cl dolor insuportable i privar el nostre sepulcre de
l'expectació lluminosa dc la resurrecció en glòria; és perdre el fruit
de la persecució i fer necessari el seu allargament indefinit, perquè
no és lògic que l'operació dolorosa de la cirurgia divina cessi fins
que estigui extirpat el mal, que potser és molt altre del que pensem nosaltres. Com a bons malalts que necessitem la cura de les
mans divines, que en sap fer de delicadíssimes amb els instruments
més barroers, sotmetem-nos joiosos a l'obra purificadora i fem sentir al món el cant irresistible eixit dels llavis de les nostres ferides
obertes.
,
Sacrifici, puresa, apostolat, i la resta, deixem-la en mans de D é u .
Sapiguem veure l'essència allí on é s , i no en vestidures externes. Sapiguem podar i abonar bé l'arbre, i els fruits sortiran bons tot naturalment. No ens entestem a penjar per artifici fruits bons en un
arbre, dolent.
Quan es viu de la fe, i no d'una passió terrena, es té aquesta visió certera i la persecució es torna contra la idea perseguidora, i alguna vegada, no sempre, tant de bo que mai, contra els seus agents.
Quan no es viu de la fe, s'erra el camí, i la persecució s'agreuja i es
perpetua.

L ' A R T CATALÀ A SICÍLIA
L'ECLOSIO CATALANA VERS L'ORJEXT

L

'ESPLENDOR de Sicília durant l'època normanda fou una mostra
de la curta durada que tenen les coses belles quan són emportades, en l'ordre moral, per la saturació del plaer, i, en l'ordre de l'Art,
pel culte de la forma.
L a dinastia normanda, que havia començat amb tanta empenta i
havia tingut un regnat tan gloriós i tan llarg com el de Roger I I , es
consumí aviat i del tot, ja que no va durar més que el segle x n í no
deixà llavors perquè subsistís el gran arbre de la seva civilització esplendent.
Les delícies de Sicília, fornal roent en l'ordre material, com a
terra de sofre calentada pel volcà, en el si del qual els antics posaren la farga elaboradora dels llamps de Júpiter, i també fornal roent
en oi ordre espiritual i artístic, aviat havia de fondre l'allau de pins
cepats, terra humida i neu glaçada que vingué rodolant des de les
regions hipcrbòries. Aviat, consumit tot, no en quedà sinó el que
queda sempre de tota civilització abocada a la catàstrofe: la floració
de l'Art.
E l claustre de l'Abadia de Monreale és el cant de cigne d'una
grandesa que mor. Les seves columnes s'afileren de dues en dues,
ostentant la coloració dels seus marbres i embotits, la perfecció dels
seus capitells historiats, l'elegància de les seves motllures arabitzades, l'exhuberància de les flors escampades per la terra grassa del jardí i l'elegància del templet cobricelant la corba perfecta del sortidor.
Per damunt de l'ambient recalentat, sota el cel blau encès de fulguracions passionals, enmig del silenci torbador, la cançó monorrítmica de l'aigua; al fons de les ànimes, aquell sentiment exquisit d'esllanguiment voluptuós i de barreja purificada que només es troben als
llocs enriquits per un reflex oriental de la religió.
Després de la mort de Guillem I I , en 1189, sense successió, Sicília emprèn la davallada pel camí de la desorientació i la indolència.
L'illa que havia fet sentir a tota l'Europa i a tot l'Orient el pes de la
seva espasa, cau en la postració de la dona bella i delicada que ha
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infantat un fill ple de tots els encants i el veu morir jove, quan tothom s'hi ullprenia d'admiració o d'enveja.
L a tia del darrer rei, Dona Constança, filla de Roger I I i casada
amb l'emperador d'Alemanya Enric V I de Hohenstaufen, hereda la
corona contra la voluntat dels sicilians, i l'illa es converteix, de fet,
en una província del Sacre Romà Imperi. E l s seus problemes, les seves necessitats, les seves produccions j a no són m é s que una de les
venes per on circula la vida de la gran organització que pretén incloure dins de la seva hegemonia tota l'Europa i tancar, dintre del seu
radi d'acció tot l'univers. Per afegidura, la casa Hohenstaufen té
l'obsessió d'afermar definitivament en la seva testa la corona imperial
i a això dirigeix totes les seves accions.
Mort Enric V I , en 1197, començà el calvari de Dona Constança
i del seu fill Frederic I de Sicília i I I d'Alemanya, el qual només
tenia 3 anys. Fet ja home i recuperat el poder a Alemanya amb la
seva elecció imperial en 1215, Frederic es veié sol·licitat pels afers
de l'Imperi, i, encara que constituí la Sicília com a eix de la seva
actuació, hagué de residir més que enlloc a Càpua, Melfi i Foggia,
deixant per als moments de pau l'habitar Palerm i Siracusa. E l s
jardins de la Conca d'Oro i el palau de Favara presenciaren l'espectacle d'aquest emperador, que reivindicava drets divins per al govern del món i pretenia una ingerència preponderant en els afers
de "Església catòlica, mentre vivia com un príncep oriental, admetent els sarraïns en el Consell i formant un harem on sarraïnes i cristianes vivien barrejades.
Tot això havia d'escandalitzar el món, i el pontífex Innocenci I V ,
home de prou talla per a adreçar-se contra la política forta i hàbil
de Frederic, tingué motius religiosos i sentimentals per a ferir-lo
amb excomunió solemne i oposar la influència espiritual i material
de l'Església al poder absolut del monarca.
No cal dir que aquestes lluites eren ben poc a propòsit per a
operar el redreçament de Sicília i la continuació del seu Art, fet d'exquisideses.
Obligat l'Emperador a viure i guerrejar sovint al Continent, els
artistes oficials el seguien, i Sicília deixava d'ésser un fogar d'Art.
Ja feien prou els pocs que hi romanien amb tenir cura d'adobar les
obres subsistents, de faisó que no es notés massa la decadència de
llur tècnica i l'esgarriament de llur esperit.
Com en la decadència de les persones, també en la decadència
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d'un art i d'una civilització hi ha una malenconia profunda i una
tristor amarga. Com en la ruïna d'una familia, hi ha també un aclaparament desesperat en la ruïna d'una riquesa pública i en la destrucció d'un patrimoni artístic, que potser no seran mai refets.
Quant l'Art que mor havia viscut en mirífica floració i en intensa prodigalitat de fruits; quan cl que resta d'un art fa endevinar
el que j a no existeix; quan les ruïnes parlen el seu llenguatge eloqüent, la malenconia és més punyent i més pregona.
Però també la impressió és més bella, perquè l'enyorança ho fa
veure tot voltat d'aquell nimbe de prestigi a què feia al·lusió Puvis
de Chavannes quan deia: " H i ha quelcom m é s bell que una cosa
bella; s ó n les ruïnes d'una cosa bella."
Tota la Sicília és una ruïna després de l'extinció de la dinastia
normanda i de la projecció que tingué en el regnat de Frederic I
d'Hohenstaufen, curt període feliç d'un art que havia creat obres
tan perfectes com el Palau Reial de Palerm, l'església de la Martorana, els jardins de Favara i els seus edificis, la catedral de Monreale, etc. Compteu la malenconia dels sicilians, enyoradors dels
grans temps en què l'illa, plena de riqueses de tots els ordres, era
un punt capital de la política d'Europa, ara que, reduïts a la condició de província termenal d'un imperi en situació crítica, veuen
minvar llur personalitat i créixer llur pobresa. A h ! , j a va encertar
bé el Dant quan deia que el dolor màxim és recordar-se del temps
feliç enmig de la misèria!...
L ' A r t català fou introduït a Sicília en el moment en què l'Art
normand, embellit pel record i poetitzat per la ruïna, era l'únic tresor que als sicilians romania dels seus temps d'esplendor.
Malgrat la situació que havia de fer-li ambient contrari, el nostre Art assolí el triomf, arrelant potent, florint esponerós i fruitant
prolífic... I encara tingué forces per a passar enllà de Sicília i projectar-se cap a Orient fins a Rodes, on creà monuments que encara avui ens omplen de meravella i d'orgull.
Si n'havia de tenir de força la nostra raça aquell temps, si en
devia tenir de perfecció l'Art català ojival que floria i fruitava tan
mirífic, lluny de la pàtria on romania ben clavada la rel!
Per a comprendre aquest miracle cal tenir presents els fets militars i polítics antecedents i determinants del fet artístic.
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ÏNIort Frederic I , en 1250, la desgràcia s'aferra en els Hohenstaufen. Conrad I V , fill de Frederic, és esclafat pel pes de què el
seu pare s'havia rigut, no aconsegueix la corona imperial i é s vençut
per Guillem d'Holanda, al qual l'havien concedida els electors i
prínceps. Empenyora els béns que tenia a Suàbia a fi de reunir uk.
exèrcit, i corre a Itàlia per a salvar el regne de les Dues Sicílies que
li tocava per herència, però que havia perdut per l'excomunió del seu
pare. Ajudat per Manfred, germà seu natural, conquereix la Pulla,
Càoua i Nàpols. Forma un exèrcit poderós per anar a la reconquesta d'Alemanya, però mor a Lavello, el 21 de maig de 1254, als 26
anys, deixant un fill de dos, anomenat Conradí—el Corali de les cròniques catalanes—, sota la tutela de Manfred.
Aquest, en morir el seu pare poc després d'haver-lo legitimat,
aconseguí d'imposar la seva autoritat a Sicília, i tenia esperances de
reconciliar-se amb l'Església, aprofitant la benvolença del Pontífex
Alexandre I V . Però, després de distintes vicissituds, es corona rei
de Palerm, ço que fa caure damunt d'ell l'excomunió papal.
Manfred al·legava que tenia el regne de Sicília per dret de conquesta, però Roma no s'avenia a renunciar el dret senyorial. Per
això, el Pontífex Urbà I V , elegit en 1261, predicà una croada per
a desposseir l'Hohenstaufen de Sicília i fer efectiu el feu.
Sant Lluís, rei de França, l'heroi sublim que servà la seva grandesa i dignitat àdhuc vençut i captiu, el cavaller coratjós que duia
al ferro de la seva llança la flama blavosa d'un ideal sense concupiscència, no acceptà la investidura que el Papa l i oferí. E n canvi,
sí que l'acceptà el seu germà Carles d'Anjou, comte de Provença,
sota les condicions que li posà el Papa Clement I V . Cada any, ei
dia de Sant Pere, pagaria 8.000 unces d'or; cada tres anys trametria una euga blanca, i, abans de 15 mesos, hauria reunit un exèrcit per a passar a Sicília a foragitar Manfred.
Carles arriba a Roma, on és coronat Rei de Sicília el 6 de gener
de 1266, i Manfred no espera l'atac, sinó que, impacient i sense reunir prou milícies, passa l'estret i se'n va a Càpua i d'allí a Benevento, on presenta batalla el 26 de febrer. Si el valor personal reeixís,
Manfred hauria guanyat la batalla, però la perdé i amb ella la vida
sota els cops de massa dels seus enemics i la traïció dels seus súbdits,
els barons de Pulla i els comtes de Caserta i d'Acerra.
E l Cardenal Legat Pignatelli, arquebisbe de Cosenza, pogué recollir el cadàver desfigurat del Rei, enterrat al mateix camp de batalla com a excomunicat, i dur-lo fora del regne.
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Dant, en el seu Cant I I I del Purgatori, fa parlar Manfred en forma que traeix l'ànima gibelina del poeta, tota cmportada per l'odi
als güelfs que vencereu i mataren el rei sicilià.
Carles d'Anjou es mostrà cruel amb els vençuts, no perdonant
ni la reina Elena, que morí a la presó, així com els tres fills naturals de Manfred.
L a princesa Beatriu no hi morí perquè fou alliberada en 1283
per Roger de Llúria; i la filla gran, Constança, no fou empresonada
perquè des de 1262 era casada amb el príncep hereu de Catalunya,
que tan b é havia de venjar tots els seus, esclafant el poder dels Anjou a Itàlia.
Carles d'Anjou governà despòticament, tiranitzant els seus súbdits per força i no servant els compromisos contrets amb el Papa.
Aquest l'exhortà a la moderació, però Carles no en féu cas i seguí els
seus mètodes de govern.
E l malestar era tan general, que el jove Conradí, malgrat no tenir més de 15 anys, hagué de formar un exèrcit i passar els Alps per
a atacar el d'Anjou.
Prop de Tagliacojçzo, es trobaren el 26 d'agost de 1268, els dos
exèrcits. Carles d'Anjou tingué la sort de seguir els consells d'Aland
de Sant Valery, vell guerrer de les Croades, i desconfità els imperials.
Carles es portà com qui era: féu tallar els peus a alguns presoners,
posà foc a una casa plena d'altres i judicà i condemnà a mort Conradí, el qual fou executat pel botxí a la plaça del Mercat de Nàpols.
No cal recollir la llegenda que fa referència a la mort de Conradí, encara que la Història no nega la versemblança de la tradició,
segons la qual, abans d'ésser decapitat per mans del botxí públic,
s'hauria tret un guant, cercant un venjador, i l'hauria llançat a la
multitud cridant: "Per al Rei d'Aragó!"
M é s de 1.000 partidaris dels Hohenstaufen foren executats sense miraments i el Regne fou inundat de tropes mercenàries i de funcionaris francesos, els quals no cal dir com tractaren el país dissortat.
Carles, foll d'ambició, somnià a engrandir m é s encara els seus
dominis, no prou pagat amb ésser R e i de les Dues Sicílies, Comte
sobirà de Provença i d'Anjou, Vicari imperial de Toscana, Senador
de Roma—llavors la més alta magistratura civil de la Ciutat Eterna—i Senyor de moltes viles i castells del Piamont. Acceptà l'oferta
de la corona d'Albània, comprà els drets al tron de Jerusalem i fins
pensà a conquerir el de Constantinoble.
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Amb aquests títols, amb diners abundants, amb el seu nebot Felip l'Atrevit al tron de França, i amb Papes febles, molts d'ells francesos, errants per les poblacions de la Romanya infestada de bandolers i eriçada de castells feudals enemics els uns dels altres, tot
semblava unit per a l'exaltació de Carles d'Anjou i l'esclafament
dels pobres sicilians.
Però en la Itàlia convertida en estadi de lluita per l'hegemonia
d'Europa mancava un element: Catalunya.
Carles d'Anjou no hi parà cap esment. Disposant de tantes de
forces espirituals i materials, devia creure ben poca cosa la nostra
pàtria, petita i no refeta encara de la gran aventura que havia estat
el regnat de Jaume el Conqueridor.
Per això deia del nostre rei que era un miserable... E l temps li
demostrà com és lamentable de parlar despectivament d'un país i
de la persona que n'encarna la representació.
E l nostre rei es trobava en un moment de lleure, cosa ben estranya en el seu regnat atzarós. Vençuts i subjectes els àrabs de V a lència i escarmentats els barons rebels de Catalunya, podia dedicarse a la reorganització de tot el Regne. Expert diplomàtic, polític habilíssim i soldat estrenu, comprengué que la seguretat del país i la
glòria de la raça exigien de fer voleiar les senyeres en la llunyania.
A ÍIÍXÒ l'excitava el cavaller sicilià Joan de Pròcicla. foragitat de la
seva pàtria per la rancúnia de Carles d'Anjou contra els qui protestaven de la seva tirania.
Un rei com Pere I I , de cadiral de tron enfredorit i de sella de
muntar calenta, no podia pair la humiliació del seu sogre, el rei
Manfred, desfigurat al camp de batalla i enterrat amb afront; un
cavaller com ell, d'espasa lluent i llança a punt, no podia perdonar la
injustícia comesa amb el seu cosinet Conradí, degollat ignominiosament a un cadafal; un home com ell, galant i afectuós, no podia
mirar sense avergonyir-se la seva esposa, la reina Constança, adolorida per la tragèdia terrible de tots els seus.
No calia el guant de Conradí, llançat a la multitud en demanda d'un venjador de la seva joventut segada en flor; no calia el
menyspreu fet al seu ambaixador a Roma; no calia la supèrbia de
CaHes d'Anjou esclafant el dret i la vida dels sicilians; n'hi havia
prou amb ésser rei i català, amb sentir la veu de la terra arribada a
un moment decisiu de la seva Història, amb parar esment en el neguit de la raça, conscient dels seus gloriosos destins.
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E l rei féu pas al polític, el guerrer cedí el lloc al diplomàtic i,
amb totes les precaucions per a no despertar les suspicàcies de França i de Roma, amb tots els miraments per a no ferir els sentiments
del país, que vol saber sempre el motiu i l'abast de tota despesa p ú blica, ordena la construcció d'una gran esquadra.
Tots els boscos de Catalunya formiguegen de destralers que
trien els millors arbres i els avien avall en rais de proa punxaguda
i simaler orientador.
Tota la costa de Catalunya formigueja de drassanes per a construir les galeres, els xàvecs, els Ilenys necesàaris per a la realització dels reials designis. Encara avui, tramès per la prosa elegant i
rica de Muntaner, sentim el soroll dels calafats i mestres d'aixa i
endevinem l'acció amagada del rei per a reunir els vaixells i activar
les lleves de la gent de desembarc, especialment els almogàvers,
l'empenta dels quals no havia de resistir ningú.
L a fidelitat i admiració al rei posen brida curta a la curiositat
i al recel despertats per obra de tanta despesa.
Com a catòlic, Pere I I , que abans s'havia entès amb el Papa N i colau I I I , indignat de la conducta de l'Anjou, ara temia la indignació del nou Papa Martí I V , francès inclinat a protegir els güelfs i
a secundar l'empresa de Carles a Sicília.
E l Pontificat, durant la segona meitat del segle x m , no tingué la
sort de trobar homes d'alçada suficient per a constituir-se en capdavanters de la política a Europa. E n 50 anys, hi hagué 14 Pontífexs, ç o que no podia donar-los temps per a suplir amb l'experiència de la governació la manca de l'empenta genial. Arraulits molts
d'ells a Viterbo, després de conclaves Ilarguíssims i accidentats,
eren presa fàcil de la política francesa, hàbil a aprofitar les eternes rivalitats del Pontificat i l'Imperi, i a abassegar la política
eclesiàstica sota aparences de protecció.
Martí I V , francès, com altres Pontífexs d'aquest període, era
intransigent en el seu güelfisme i la seva protecció a Carles d'Anjou. Pere I I estava decidit a tot i la seva diplomàcia treballava de
ferm per obrir nous camins a la projecció de Catalunya.
Mentrestant, succeí un fet que precipità els esdeveniments. E l
poble de Palerm, cansat d'humiliacions i tiranies, el 30 de març de
1282, esclatà d'indignació, començant la revolta coneguda amb el
nom de Vespres Sicilianes. E s clar que les conspiracions de Joan de
Pròcida i els seus amics, treballant amb la protecció de Pere I I , no
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hi tren estranyes; però un fet qualsevol determina un alçament, com
l'esDurna més humil determina el fogueral, quan la terra està resseca i el sol de la injustícia recrema el bosc enfebrat.
L a llegenda tradicional diu que una dona jove, acompanyada
del seu marit i el seu germà, anava a Vespres de la Catedral; un
soldat francès volgué registrar-la sota el pretext que podria dur armes amagades, cosa prohibida a tots els sicilians, i el marit i el germà, naturalment, la defensaren, matant el francès.
Altres diuen que, essent
afores, ballant o berenant, i
d'indígenes i un escamot de
ters a barrejar-se a la força

dilluns de Pasqua, la multitud era als
sobrevingué una disputa entre un grup
francesos per la procacitat dels forasen una festa on sabien que feien nosa.

Totes dues versions són versemblants. Tot el qui conegui Palerm, s'haurà adonat que les dones hi fan una vida extremadament
recatada i que els homes són ben poc dissimulats en les manifestacions de la gelosia. Reminiscència aràbiga que encara avui és ben
manifesta, les dones circulen molt poc i encara de pressa i amb els
ulls humils; ben al revés de Catània, deliciosa supervivència del
millor plasticisme grec, servit per la riquesa de l'orient de Sicília,
on les dones estatuàries i ben vestides fan de la llarga Via Stesicoro
Etnea i del Giardino Bellini una màgica festa dels ulls. Val a dir
que Catània és la vila italiana que consum menys d'alcohol i té
fama de morigerada per tots conceptes.
»
E l cas és que aquella vesprada, al crit de Morin els francesos,
foren assassinats tots els que hi havia a Palerm, i que els dies següents es repetí la matança en altres ciutats, de manera que al cap
d'un mes no en restava ni un en tota l'illa.
Carles d'Anjou, que era a Roma preparant una expedició contra l'Imperi d'Orient, es decidí a passar a Sicília i assetjà Messina.
Mentrestant, el rei Pere sortia de Port Fangós amb 150 naus
el 3 de juny, i anava a Mahó i, d'allí, a E l Toll, entre Bona i Bugia,
entretenintse a guerrejar contra els infidels d'aquella part de la
Berberia. Allí rebé dues ambaixades de Palerm que li oferiren la
corona. Consultat el Consell, on la majoria s ï n e l i n à per l'acceptació, respongué que sortirien al mar i el vent decidiria la direcció
cap a Catalunya o cap a Sicília.
É s de suposar que el vent ja devia bufar cap a Orient, i el 29
d'agost desembarcaren a Tràpani, després d'atorgar permís d'entornar-se'n a Catalunya tots els qui volguessin.
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L'alegria dels sicilians esclatà ben coratjosa i el cami fins a P a lerm fou una ovació constant. E l d'Anjou ja dubtà de la conveniència d'haver menyspreat el rei Pere.
Una equivocació semblant, però de conseqüències contràries, tingueren els habitants de Messina, assetjats pels francesos. E n no
rebre per reforç sinó 2.000 almogàvers espellifats es deixaren prendre per la desil·lusió, però canviaren d'opinió en veure els almogàvers combatre i matar 10.000 francesos.
E l rei català aviat féu seva tota l'illa, i Carles d'Anjou, rabiós,
li proposà un duel personal que el nostre acceptà, donant mostres
de valor estrenu i d'astúcia refinada a fer quedar malament el contrincant.
Malgrat els costums de l'època, el Papa no es deixà enternir i excomunicà Pere I I , declarant-lo desposseït dels seus regnes, que foren oferts al rei de França Felip l'Atrevit per al seu fill Carles de
Valois.
Predicada la croada, tota la força de l'Església caigué damunt
de Pere; dins dels seus regnes es trencaren totes les disciplines, i
fora, l'abandonaren els reis de Castella, Alemanya i Anglaterra.
L'hereu del Conqueridor no era home per a abatre's en l'adversitat, sinó que creixia com més dificultats s'acumulaven entorn d'ell.
Amb tot encert. Dant el qualificà lapidàriament, quan digué a la
Divina Comèdia:

D'ogni valor portà cinta la corda.
Un proverbi àrab diu: "Quan siguis martell, pega; quan siguis
enclusa, aguanta".
Pere I I va saber ésser enclusa, com abans havia estat martell, i
com, després, havia d'ésser per als seus enemics, no sols martell,
sinó mall de farga esclafador.
Amb forces escassíssimes, convertint en armes pròpies el temps,
cl fred i la calor, i àdhuc el fet d'ésser molts els enemics, sostingut
al principi només pels catalans, contingué la invasió dels fracesos
fins a veure'ls delmats i abatuts, i arribà a l'apoteosi del Coll de
Panissars, on tingué la magnanimitat de deixar sortir, derrotat i morent, el rei de França que li havia envaït el regne.
Destruïda tota la conjura terrible contra Pere I I , aquest es trobà convertit en l'àrbitre del Migdia d'Europa, i tot el Mediterrani
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fou la planura quieta on creixeren les flors de les glòries catalanes.
E l s nostres capitants plantaren les senyeres per totes les muntanyes, per totes les viles i per tots els castells, encloent-ho dins l'òrbita dels destins de Catalunya; els nostres almiralls passejaren les
seves naus per totes les ones del mar i tingueren tracte de favor preferent en tots els ports.
Sobtadament, Pere I I mori a Vilafranca, el dia n de novembre
de 1285, quan només tenia 46 anys d'edat i 10 de regnat, i els seus
funerals foren ben solemnes.
E l s hi feren els prelats, barons i pobles de Catalunya que no
l abandonaren quan el veieren afeblit i acorralat per l'acumulació
de circumstàncies adverses: els hi feren els pobles dels altres regnes de la Confederació, que s'adonaren, a la fi, de quant havia treballat per a tots; els hi feren més encara els seus enemics i els competidors del seu poble, amb l'acovardiment sentit davant la puixança catalana.
L a França, humiliada, vençuda, havia girat l'esquena al Pireneu;
de la puixança de Carles d'Anjou no en restava res; el Lleó de Sant
Marc s'arraulia al fons de l'Adriàtic esperant temps propicis a l'allargament de l'urpa ben ensinistrada; Gènova, atònita, veia els
seus millors cavallers fracassats en les empreses contra l'expansió
catalana, fins quan topaven només que amb companyies escasses
en nombre; Pisa havia començat la davallada que l'havia de dur a
la postració i al silenci; l'Orient tremolava a l'escomesa sarraïna 0
s'enfonsava en les delícies enervadores del viure fàcil...
Tot cantà en els funerals del rei Pere: tot cantà, tot gemegà, tot
s'escruixí, i del chor de tots els planys i de totes les malediccions es
formà la marxa triomfal que fou sentida pertot arreu. Però qui més
cantà, perquè era el tornàveu de tot el que cantava pels àmbits, fou
el mar, el Mediterrani dels nostres grans temps, en q u è les ones conduïen benevolents les nostres naus inabordables, en q u è els vents bufaven propicis enamorats de les nostres veles, en q u è fins els peixos
no s'atrevien a creuar els abismes 51' no duien al llom la senyera de
Ics quatre barres.
Instal·lats els catalans a Sicília, s'operà un fenomen, o millor dit,
una sèrie de fenòmens que, ben estudiats, no resulten tals, sinó un
conjunt de fets en consonància amb el nostre esperit i amb la palpitació del temps de Catalunya.
E l rei Pere havia tingut cura de procedir en forma diametralment oposada a Carles d'Anjou. Rei de Sicília per herència, havia

ió
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volgut ésser-ho d'elecció. Per això va anar al parlament reunit a l'església de la Martorana i preguntà si el rebien de bon grat
com a successor dels Hohenstaufen, en qualitat de marit de Dona
Constança, la darrera princesa d'aquella dinastia. Per això posà un
tacte especial a no ferir cap susceptibilitat i a no contradir cap llei
ni cap costum. Fins en la conducta particular, s'oferí com a mirall
de cavallers i d'homes.
Bocaccio ret un gran homenatge, sense saber-ho, al nostre rei,
que en matèries d'amor no era gens cast, quan ens el presenta refusant amb tota delicadesa l'amor d'una jove siciliana, a la qual,
però, servà agraïment, ostentant els colors d'ella en els torneigs i cavalcades.
E r a el seu geni polític que, igual que s'havia sobreposat al seu
valor militar quan era hora, també se sabia sobreposar a les seves
passions d'home ardent, quan aixi servia els interessos de la seva
dinastia i la glòria de la seva raça.
N o volgué mai el rei, ni volgueren els seus àulics que l'adquisició de Sicília semblés un profit i una ocasió per a caure com a llops
famolencs damunt d'un país pertorbat. Catalunya, que mai no ha
estat rica, era llavors ben pobra i no s'havia refet de les contínuss
guerres del segle. Però l'instint d'una raça en eclosió deia a aquells
homes que Sicília no era país de presa, sinó estadi on havia de manifestar-se llur força i llur seny, i escala i port en les curses pel Mediterrani, ver camp de profit, que a tots els avantatges unia el de
no ésser de ningú per herència o naixement.
Per això, en lloc de convertir Sicília en un feu o apanatge de la
Casa de Barcelona, el rei Pere hi fundà una dinastia, posant-hi el
seu fill segon, Jaume el Just. Per això l'hereu Alfons I I , en morir
prematurament i deixar la corona catalano-aragonesa a Jaume el
Just. disposà que li fos successor a Sicília el seu altre germà Frederic.
Jaume el Just, desitjós de reconciilar-se amb el Cap de l'Església, atacà Frederic, el qual volien per rei els sicilians.
Sort tingueren tots que llavors era Papa Bonifaci V I I I , de nissaga catalana, el qual ho arranjà tot, fent possible que es consolidés
la dinastia d'Aragó a Sicília amb Frederic I I .
Però els destins de l'illa eren la turbulència i la irregularitat en
la successió dels seus reis.
Els catalans no eren uns desconeguts a Sicília. Per això hi foren
tan ben rebuts. Des de molt abans de l'arribada de Pere I I , les naus
catalanes j a coneixien els ports sicilians, on anaven a cercar forment
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i a dur mercaderies diverses, com les naus sicilianes de l'època normanda anaven a proveir a Barcelona.
M é s tard, començada la dinastia d'Aragó, els qui intervingueren
en les coses de l'illa no pogueren mai endegar-les, i molt sovint cediren a la temptació d'aprofitar-se de la turbulència. Generalment,
però, obraren a honor del seu nom i de la seva pàtria originària.
Així, ensems que servien, la pàtria nova, treballaven per l a pàtria
vella, la Catalunya estricta, convertida en eix d'un imperi ben avingut, precisament perquè tots els seus membres servaven llur personalitat i perquè el país que marcava la direcció i exercia l'hegemonia
obrava sempre respectuós de la dignitat i dels interessos dels altres.
Per aquesta i altres causes, ocorregué un fenomen estrany: la
suspensió d'una llei que rares vegades admet excepció, i és la que
assenyalava en dir que les delícies de Sicília fongueren la força i
feresteguesa dels normands, sicilianitzant de seguida i assimilant en
poques dècades les característiques d'una raça fortíssima, antitètica amb l'ambient. Respecte als catalans, succeí el contrari i es donà
l'excepció de la regla.
E l s catalans, en anar i venir de Sicília, i àdhuc en establir-s'hi
definitivament i fundar-hi grans famílies feudals, alhora que respectaven els costums del lloc, servaven els seus i vivien com a Catalunya; alhora que tenien cura de no destruir res i d'aprofitar-se de
tot, construïen exactament com a Catalunya.
L ' A r t català, durant tota la nostra Edat Mitjana, igualment en
els períodes romànics que en els ogivals, alhora que seguia atentament
l'evolució de l'art del món, perquè Catalunya se sentia membre viu
del món, el seguia a la catalana.
I tots els períodes prengueren el segell de la Catalunya de llavors.
Bella terra, sense gaire extensió ni moltes riqueses naturals, turmentada per l'obsessió antimoresca i abrandada pel conreu d'una
voladora espiritualitat, no volia, a l'exterior, servir-se de la glòria
de l'espasa per abassegar les riqueses dels altres, convertint-los en
tributaris envilits, ni tolerar a l'interior el foment del gran feudalisme.
Les dues característiques de molts pobles enduts per la força
expansiva de la glòria imperial, que són el feudalisme concentrador
en poques mans d'uns grans dipòsits de riquesa, i la depredació de
les terres que cauen sota llur hegemonia, han resultat fonts de múltiples obres d'art, notables per les proporcions gegantines i la r i -
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Quesa del detall. Però aquesta florida artística ha implicat la castració de l'esperit democràtic del país hegemònic, així com l'assolament i l'esclavatge del país conquerit.
Catalunya, pel contrari, no fou mai una terra subjugada pel
gran feudalisme, ni acompanyà d'instintiva rapacitat les conquestes
militars.
Vivia dels seus productes i del que reportava el comerç pacífic
amb els altres. Les expedicions militars eren la defensa del pacifisme comercial, i com que no era terra pròdiga ni dotada de conreus
fàcils, no arribà mai, ni en els moments de glòria imperial, a la daurada mitjania, cantada pel poeta.
Per això el nostre art, igualment el romànic que el gòtic, té un
segell d'austeritat i simplicitat que revela força i delicadesa, resistència i espiritualitat. Per això les nostres construccions civils, en la
seva major part, són petites, encara que el mèrit i la bellesa siguin
superiors a les proporcions.
De primer antuvi, sembla que, arribats els catalans a Sicília amb
aquesta simplicitat i pobresa, havien d'ésser absorbits, com els normands, i fosos en el gresol ardent de les delícies sensuals de l'illa.
Però els catalans no eren aventurers als quals tot és pàtria i, en
sentir terra tova i rica, s'hi arrelen amb la cobejança del famèlic
sense ideal. E l s nostres avantpassats eren homes d'ideal i homes de
pàtria; se sentien l'exponent d'una raça a la qual havia arribat l'hora de produir el màxim esforç i el seu fruit més ric, aquell esforç
i aquell fruit que després els descendents, àdhuc caiguts en la decadència i la subjecció, podran al·legar com una herència riquíssima
que resulta un dret incontrastable a viure i a recobrar la personalitat.
L a consciència de la seva missió els contenia en els límits de la
senzillesa i de l'austeritat.

S I C Í L I A , L L O C D ' E X P A N S I O D E L ' A R T CATALÀ
L'historiògraf italià Riccardo Filangieri de Candida, en uns articles publicats al diari / / Mezzogiorno, de Nàpols, l'abril de 1924,
defensà la tesi que el magnificent Castelnuovo—en dos viatges no
molt espaiats vaig poder contemplar-lo abans i després de les obres
de restauració i aïllament—no era una obra específica d'art francès,
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com creien molts, obsessionats pel fet d'haver-lo bastit els Anjou en
llur fugissera dominació del Migdia d'Itàlia.
Refermant-se en documents de la Tresoreria Aragonesa, escrits
en català, féu ressortir que l'arquitecte Guillem Sagrera, en 31 de
juliol de 1453, fou el Maestrc Maior "de la Gran Sala que de present
fa fer el Senyor R e i en lo castel nou de la ciutat de N'àpols". Sagrera havia concertat a preu fet per 12.000 ducats la construcció
de la sala, en la qual treballaven també Joan i Jaume Sagrera, Antoni Gomar, Antoni Troburch i altres artistes catalans i valencians.
Per això Pietro Summonte, en la seva lletra a Marcantonio M i chiel diu: " L a sala grande del Castelnuovo è pur grande opera, ma
è cosa catalana nihil omnino habens veteris architecturae."
Hom ha donat amb justícia molta importància al fet de l'art i
la civilització catalans a Nàpols, florits a la mirífica ciutat mercès
a la influència del regnat d'Alfons el Magnànim.
Però nosaltres, tot i vantant la importància d'aquest cas de la
projecció de Catalunya cap a Orient, no podem acceptar-lo com
un fet aïllat, ni com un començ de l'epopeia política i artística.
Molt abans floria l'art català a Sicilià en tota la seva puresa, i
Filla governada per una dinastia catalana—en temps de Pere I I ,
de Martí I i d'Alfons el Magnànim, identificada amb la de Catalunya metròpolis—podia influenciar la resta dels dominis catalans
a Itàlia.
E l fet és que l'art català floria a Sicília abans que a la resta d'Itàlia, la qual cosa indica que hi anà directament des de Barcelona
com un vol d'orenetes que constituís la Trinàcria per primera etapa de la seva emigració cap a Orient.
Després vingueren les construccions catalanes a Nàpols, Carinola, Fondi, Xipre. Rodes...
Després vingueren, amb la persistència de l'eclosió imperial, les
expansions del comerç, de la política, de l'art de Catalunya a llocs
més inaccessibles i a terres més llunyanes: als cenobis grecs, als
planells d'Abisínia, al convent del Sinaí...

CAMÍ P A R A L · L E L D E L ' A R T A C A T A L U N Y A
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L'Art català a Sicília té la mateixa característica general de
l'Art gòtic a Catalunya. E s un Art romànic alleugerit, afinat i polit
que s'estén en grans llençols de pedra nua. trencats sòbriament. T o -
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ta Ja senzillesa i sobrietat de les grans parets es torna filigrana de
columnetes i randes en les obertures escasses. D'aquí vé la gràcia
inconfusible i misteriosa d'aquestes finestres que s'obren en el macís
imposador, frèvoles, delicades, vessants de poesia inefable, com rialla fresca de damisel·la virtuosa o com somriure indulgent de vell
carregat de malenconia.
E l s catalans trobaren l'illa plena d'esglésies meravelloses, en
què s'havia prodigat la devoció dels normands, unida a la riquesa
del lloc i als fruits de l'hegemonia mediterrània. Per això no els calgué preocupar-se gaire, especialment al principi, de l'arquitectura
religiosa, i es pogueren lliurar a les construccions civils que necessitaven, no sols per a llur allotjament digne, sinó per a donar als sicilians la sensació de força i riquesa que havia de tranquil·litzar-los.
malgrat veure's amenaçats per enemics tan poderosos.
No cal dir, tractant-se d'una gent tan religiosa com la catalana,
que, m é s tard, els nobles, els mercaders i els funcionaris, rivalitzaven, també, a construir esglésies i a dotar-les de joies litúrgiques,
moltes de les quals han arribat als nostres dies, superant les contrarietats acumulades en una illa que, des dels cartaginesos fins als
Borbons de Nàpols, gairebé tothom s'ha cregut en el dret de prendre com a país de depredació...
Començat el segle xrv, en què l'hegemonia catalana a Sicília pogué tenir-se per segura i consolidada, mercès a la pau de Caltabellota, de 1302, i a la llarga energia de Frederic I I (1296-1337), s'estengué per Sicília, en especial al Nord i a l'Est, un gran fervor constructiu.
Llavors l'art ogival es trobava a Catalunya en el període flamejant i, tal com era, fou transportat a Sicília. H i anaren els arquitectes, els obrers, fins en alguns casos hi foren transportats materials com capitells i figures ja treballats del tot.
E l prestigi de Catalunya era tal, els nostres guerrers i polítics
havien parat tant de compte a establir llur influència, i el tercer fill
de Pere I I s'havia identificat tant amb els sentiments i els interessos dels sicilians, que el nostre Art fou rebut com una manifestació d'esperit superior.
E n el ram de l'Art succeí el mateix que en el ram de la guerra,
cosa que ha fet dir a Croce: "Catalani e siciliani, menati insieme a la
vittoria da Ruggiero di Lauria, parvero fusi in un sol popolo."
De seguida els artistes que treballaven a les ordres dels vinguts
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de Catalunya i València n'acceptaren plenament les directrius, i en
art foren tan catalans com ells. Cosa semblant ocorregué als
artistes de les diferents terres d'Espanya que anaren a Sicilià atrets
per la fortuna que hi feien les persones i coses catalanes.
L'adhesió de l'Art sicilià a l'Art gòtic de Catalunya no consistí
solament a admetre'l, a imitar-lo durant un quant de temps per a
seguir una trajectòria pròpia i divergent, com acostuma a passar en
totes les coses de la vida, sinó que l'Art sicilià romangué encisat pol
de Catalunya durant dos segles que va seguir un moviment paral·lel,
com si hi estigués infeudat.
Vingué el Renaixement i la Itàlia va estremir-se com el qui ha
retrobat l'estil nacional, i es lliurà amb tota l'ànima a la vivificació
d'un esperit mort feia segles i a l'adopció d'unes formes antitètiques
de les que serviren a tot el món cristià d'expressió del pensament religiós i artístic. N o m é s Sicília féu el sord a la veu de l'Art clàssic,
enfortida pel prestigi de la resurrecció, malgrat que era ben prop
dels centres propulsors del Renaixement i que en les seves planures i riberes romanien els temples, els anfiteatres, les estàtues, els
mites i les llegendes que feien de Sicília la perllongació de Grècia.
Sicília restà fidel a la influència llunyana de Catalunya i segui
la seva producció en pur estil gòtic.
M é s tard. quan el Renaixement triomfant era rebut amb palmes
gairebé a tot arreu, Catalunya es mostrà remisa, perquè estava
agraïda i contenta del gòtic, tal vegada perquè un avís misteriós
li deia que aquell Art era la seva última floració esplèndida, i li advertia que trucava a la porta un art que coincidiria amb la decadència espiritual i amb el manllevament d'un esperit i una parla forasters.
Cosa admirable! Per un fenomen que potser no s'ha repetit mai
més en la Història, Sicília, fidel a Catalunya, també es mostrà remisa a l'adopció del Renaixement i persistí obstinada en el gòtic català. Tanta era la força de la llavor sembrada en els solcs oberts per
Pere I I i tanta era la persistència de l'encís que hi projectava la
civilització i l'Art de la Catalunya imperial!
C A R A C T E R Í S T I Q U E S D E L ' A R T C I V I L A SICÍLIA
L a façana dels edificis catalans de Sicília és molt severa i senzilla.
Sense estàtues i sense gaires ornaments, confia el bon efecte a l'harmonia de les proporcions, a la majestat de la pedra nua. L a porta.
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coberta d'un arc de dovelles trapezoidals que li dóna una bellesa inefable, és resseguida en la part superior per una lleugera cornisa en
figura de cordó, el qual, ordinàriament, en arribar al mig punt, fineix
a banda i banda per un petit capitell o pinya.
Damunt de la corniseta ressalta l'escut emmarcat per un fort cordó
disposat en forma romboïdal que sembla la perllongació de l'axa de
l'arc. T a l ocorre als palaus Ciampoli, de Taormina, i Aiutamtcristo,
de Palerm, així com al castell de Milazzo.
Adolfo Venturi, en el volum I X de la seva monumental Storia
delí' Arte Italiana, posa com a model i tipus de les portalades gòtiques de Sicília la de la Casa Comunal de Barcelona, que encara avui
ennobleix la façana del carrer de la Ciutat, on l'escut romboïdal que
perllonga el cornisament que envolta la portalada sembla que sostingui l'Angel que presideix la façana bellíssima.
E l s ressalts del fris i de l'escut sovint són fets de lava, donant a
tota la façana l'animació i la bicromia de les pedres.
Als costats de la porta, ben espaiats, s'obren els finestrals recoberts, enfora, d'una reixa en què els artesans enamorats de llur ofici
demostraven que el ferro era cera dúctil per a produir les millors filigranes. De vegades, aquestes finestres són estretes, altes i profundes com espitlleres. Encara que no tant com a la resta de la Itàlia,
tota encesa en banderies regionals i en partits locals, a Sicília també
donava els seus fruits amargs el feudalisme, i dins d'una mateixa població els palaus podien convertir-se en fortaleses enemigues i en casernes de mercenaris.
Marcant la divisió dels pisos—gairebé sempre a gran alçada, perquè la planta baixa acostuma a tenir un sostre altíssim—corre una
lleugera cornisa sempre historiada. E n alguns casos, com en els palaus Bellomo i Lanza, de Siracusa, Oam/w/f, de Taormina, Raffadali.
Marchcsi i Abhatelli, de Palerm, així com al peu del campanar de la
catedral de Girgenti, les línies de la cornisa van seguides o bé amb
canaletes a la part de sota que corre donant lloc als ressalts formats
per senzills cordons; en altres, com en els palaus Corvaja i Santo Stefano, de Taormina, i Finochiaro, de Randazzo, el cornisament té força m é s proporcions, encara que la forma és semblant; altres imiten la figura d'un senzill cordó adornat per mènsules acabades en
gotes com, al palau Montalto, de Siracusa; altres, en fi, la cornisa
és alta i molt historiada, com en la torre del palau Marchesi, i en el
mirador del palau Abbatelli, de Palerm, on afecta la forma de tro-
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neres. Fins en algun, com al palau Migliaccio, de Siracusa, la cornisa forma una ampla balconada, sostinguda per ordres d'estries en
ziga-zagues negres i blanques i mènsules tripartides.
E l s finestrals són variats. Abunda el finestral quadrat com als
palaus Montalt0, de Siracusa, i Ciampoli, de Taormina; en el primer, tota la finestra embolcallada per una arcatura embotida, i en
el segon, sense cap ornament. Però és més general la finestra de
dues obertures separades per elegant columneta. Algunes vegades la
columna i l'arc geminat que en neix són senzills, com als palaus F í nochiaro, de Randazzo, i Rajjadali, de Palerm, i al pis inferior del
palau Santo Stefano, de Taormina; altres vegades finex en una espècie de timpà foradat amb un o tres ulls, com al palau Santo Stejano i a l'Abadia vella de Taormina, amb un arabesc de randes com
a la finestra de la catedral de Messina, 0 bé amb un doble cortinatge curt de pedres minuciosament treballades, com al palau L a m a ,
de Siracusa.
E n algun cas, com el del palau Montalto, de Siracusa, la columna és retorta i els dos arcs són presidits per un altre de cordons en
ziga-zagues.
L a finestra algunes vegades forma tres compartiments determinats per dues columnetes senzilles del més pur i sobri estil català,
com al palau Bellomo, de Siracusa, o per dues columnetes de capitell minuciós que sosté—0 n'és sostingut—una onejant cortina foradada de pedra flamejant com al Palau de l'Arquebisbe de Palerm,
o b é per columnes retortes en espiral que sostenen l'arc triforme,
amplament cobricelat per l'arc de bella motlluració.
E l s patis tenen les característiques catalanes. Hom els confondria amb els del carrer de Montcada, de Barcelona: l'escala majestuosa, a ple aire, volada damunt d'un arc, d'un sol tram com al palau Abbatelli i a la casa del carrer d'Arquimedes, de Siracusa, o de
dos com al palau Bellomo; adornada a l'exterior per una cornisa que
té a sota modillons punxaguts, i al damunt, creus de llum encerclades que traspassen la barana. A dalt s'obren galeries amb arcades 0
sense, 0 tan sols finestres, com les de l'exterior.
E l palau Aiutamicristo, potser a causa d'ésser més espaiós,
afecta la forma de claustre. Les sòbries arcades inferiors pugen sense cap ornament i amb capitells senzills sostenen la galeria on altres arcades, ja més adornades, tenen en les inflexions sengles escuts romboïdals. Una cosa semblant podria dir-se del pati del palau
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Abbatelli, la joia de Palerm, que resulta una rèplica del palau de
l'Ardiaca de Barcelona.

CARACTERÍSTIQUES D E L ' A R T RELIGIÓS. - ESGLÉSIES
I O B J E C T E S LITÚRGICS
Les esglésies medievals de Sicília presenten característiques
semblants a les dels palaus. L a de Ragusa superior, dedicada a Sant
Jordi, té una portalada en què les pilastres substituïdores de les
figures dels apòstols que tenen moltes portalades ogivals es continuen en arcs concèntrics formats per triples cordons alternats amb
figuracions afiligranades, presidit tot per una foliació que va seguint l'arc exterior inflexe, rematat per una pinya.
Al timpà hi ha l'escultura de Sant Jordi matant el drac; enfora,
dues agulles, i als costats de la pinya, dos escuts romboïdals. Aquesta façana recorda les de tantes esglésies i capelles escampades per
Catalunya, singularment la de Sant Jordi de Poblet.
Figura semblant, per bé que m é s petita, afecten les obertures
inferiors dels campanars de la catedral de Girgenti. E n aquella ciutat augusta, encara avui enriquida pels temples grecs, algun, com
el de la Concòrdia, amb la columnata i parets perfectament conservades, per bé que estovades pels encesos petons del sol que allí j a
gairebé é s africà i menjades pel vent carregat de salabrors marines,
s'aixeca el campanar de la Seu a l'Acròpolis de la petita ciutat en
altre temps immensa, mostrant la forma catalana dels finestrals
emmarcats per arcatures rematades en punta, formant ansa de cistell, vaga reminiscència, en inversió, de les naus que eren el més eficient patrimoni dels que construïren el campanar. E l balcó pren llum
per una arcada enriquida amb zigues-zagues iguals a les del claustre
de la Seu de Lleyda.
E s clar que l'Art normand i els seus components més naturals,
els elements aràbigs, persistien més que enlloc a Palerm on havien
tret una florida tan esponerosa. Per això, la catedral ostenta un aspecte estrany per la barreja dels arabescos i les espirals superposades a les línies generals del temple. E l seu portal és una mostra molt
rica d'aquesta barreja ressuscitada en temps de la dinastia de Barcelona.
Sovint en la frontalera de les esglésies catalanes de Sicília hi ha
una porxada—com al davant d'algunes de la metròpolis—una mena
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de nartex per damunt del qual avança el cos de l'edifici. Als angles hi ha una pilastra massissa adornada amb arcades de mig punt
buidades en gradació per bandes. T a l ocorre a les esglésies de Santa Maria la Nova i Santa Maria de la Cadena, de Palerm.
Altres vegades la portalada de l'església dóna directament al
carrer, obrint als ulls del qui passa l'opulència de les arcades concèntriques, en què alternen les bandes, els acordeons i les ziga-zague;.
de diversa forma. Model d'aquests portals és el de l'eíglésia de Sant
Francesco d'Assisi, de Palerm, construïda l'any 1302. E n la part alta de la portalada hi ha tres nínxols amb pintures al fons, coberts
per una cornisa en angle obtús.
De la bellesa dels altars tenim una mostra esplèndida en el
parament de marbre que hi ha al Museu de Palerm, envoltant la
Mare de D é u d'Antonello Gagini. És una frontalera de marbre semblant a una portalada d'arc apuntat i seguit de pinya, que s'acompanya de nervis i estries d'estil flamejant. Bella apoteosi de Ics
austeres esglésies en què una raça aventurera, ensems positivista i
somniadora, es retrobava ella mateixa dins els edificis de terres llunyanes que eren iguals als que els germans construïen en la terra
dels avantpassats.
E l cor de la catedral de Palerm és un exemple típic d'Art català,
pròdig en els cadiratges, senzills i afiligranats. E n la cadira episcopal del cantó de l'Epístola, hi ha representada la mort de la Mare
de Déu.
Tramoyeres Blasco suposa que aquesta cadira i la del cantó
oposat, són obra d'algun escultor llevanti, cridat pel bisbe de Palerm, Nicolau Puxades, fill de Catalunya.
No és gaire estrany que a Sicília abundessin les joies d'orfebreria religiosa, elaborades segons les regles de Catalunya. A la nostra
terra, l'orfebreria, durant el segle xiv, arribà a un gran esplendor,
com ho testifica la custòdia de la catedral de Barcelona. A més, el
rei Martí fou també rei de Sicília per herència del seu fill del mateix nom, casat amb la reina Maria, els quals moriren sense fills.
A més, la llei de la plata a Sicília era la mateixa de Barcelona. Per
tant, l'orfebreria catalana pogué, encara més fàcilment que altres
branques artístiques, exercir influència en la siciliana.
Avui, encara subsisteixen custòdies i calzes d'estil català a diverses esglésies de Sicília, malgrat que tals objectes són els més difícils de conservar, perquè desperten la rapacitat d'una manera més
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viva. A Randazzo hi ha dos ostensoris i un calze amb la seva patena; a Palerm, una creu de plata amb esmalts, una relíquia de plata
i altres objectes.
L a pintura catalana hagué de maldar m é s per imposar-se a
Sicília í no ho aconseguí del tot, perquè era molt viva la tradició
bizantina, la qual havia popularitzat les seves icones i els seus mosaics. E l s normands no havien contrarestat gens la influència oriental i àdhuc l'havien sublimada amb revestiments de mosaic de diverses esglésies, algunes de les quals constitueixen veritables apoteosis.
Tot amb tot, la pintura catalana aconseguí fer-se valer a Sicília, i hi obtingué alguns triomfs, tals com el contracte signat a València en 1401 pel noble Pere Queralt amb el pintor barceloní Grau
Janer, referent al retaule de l'altar major de la catedral de Monreale. Quina llàstima que aquesta obra no es conservi! Avui faria viu
contrast amb els grandiosos mosaics que revesteixen l'església, i que
constitueixen una de les joies del riquíssim art normand.
Tramoyeres suposa que aquesta obra perduda inspirà la taula de
la Mare de D é u que es conserva a la sagristia de l'esmentada catedral, la qual també ha d'ésser atribuïda a un pintor català.
Al museu de Palerm hi ha diversos quadros que han d'ésser atribuïts a pintors catalans, 0 bé a pintors d'altres terres d'Espanya 0
d'Itàlia que seguien les normes pictòriques de Catalunya í València.
E n aquesta època apareix a Sicília la importació de la pintura
a l'oli, acomplida pel gran Antonello de Messina. E l s historiadors
italians, per a explicar el fenomen, diuen que Antonello devia haver
anat a Flandes, on floria l'art gloriós dels Van E y c k .
Això no era necessari, perquè el valencià Jacomart pintava a l'oli des de 1450 i Antonello, nascut l'any 1430, en plena hegemonia
catalana a Sicília, degué estudiar a Barcelona o València, on podia
aprendre la invenció eyckiana.
N U C L I S D ' A R T CATALÀ A SICÍLIA
MESSINA

Adolfo Venturi diu que els documents més antics referents a
l'Art català a Sicília els donen Jes pintures d'Antonello de Messina
(1430-1479), com si volgués dir que a Messina radicaven les primeres construccions catalanes de Sicília.
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Poca cosa resta avui ni de la Messina medieval ni de la Messina
del Renaixement. E l s terratrèmols l'anaren destruint, i el de 1908
l'anorreà del tot.
Avui Messina fa l'efecte d'una ciutat refeta, a l'estil sudamericà:
amples carrers d'edificis baixos i barriades de barraquetes encara
no substituïdes per les construccions que han de garantir la vida
dels messinesos més que els palaus i cases de pisos que en 1908 sepultaren 84.000 dels 120.000 habitants que tenia la ciutat.
A Messina estaven radicats molts nobles catalans que hi havien
anat amb Pere I I , el qual devia tenir interès que homes de la seva
confiança li guardessin la ciutat que, a més de posseir un bon port
natural, és la clau de l'Estret.
Agramunt, Aguiló, Alemany, Arenós, Bosch, Cardona, Centelles,
etcètera, són noms que diuen clar l'origen de les famílies de Messina que els portaven.
Per cert que l'única illa de cases que resistí el terratrèmol de
1908, fou la propera a VAnunciata dels Catalans, església de l'època normanda, restaurada en 1330, i també respectada pel seisme.
Hom resta orgullós contemplant aquells casals que, malgrat les refeccíons, recorden els de la nostra terra, salvats del terratrèmol
perquè llurs masses eren ben equilibrades, en una feliç concepció
de la senzillesa i de la força.
A part aquests casals i l'església que els presideix, han arribat
als temps moderns algunes altres obres d'art.
E l campanar de la Seu, el qual, amb la seva figura escapçada
i els seus finestrals migpartits per fina columneta recordava els de
Catalunya i València, subsistí fins al terratrèmol de 1908, que l'enfonsà com la major part de la catedral, especialment les estàtues
i els escuts catalans del frontispici.
L a portalada, tot i essent de marbre finament treballat, és una
obra senzilla i severa, a base de columnetes estriades que es perllonguen en cordons sense cap ornament. Al mig, una banda historiada
emmarca la porta i sosté el timpà delicadament motllurat.
L a finestra, al contrari, és obra rica de detalls. Una finíssima
columneta la migparteix. donant origen damunt del capitell als
arcs geminats que eixamplen cobrint unes randes de pedra del millor gust. L a bifora és embolcallada per dos feixos de cordons que,
després d'inflar-se en capitells, es perllonguen en una arcada resseguida per una passamaneria vaporosa que de la part central s'enfilen
per a formar una pinya ben treballada.
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Messiíui.—VortaX de la Seu destruïda pel terratrèmol de 190S

Messina.—Finestra de la Seu
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A Messina hi havia també una llotja probablement semblant a
la de Palma, ja que el constructor de la joia mallorquina i del saló
del Castell Nou de N à p o l s , Guillem Sagrera, hi podia haver fet sentir la seva influència. Per dissort, no en queda rastre.
PALERM

P a l a u Reial.—Quan Pere I I va arribar a Palerm, no calia pensar a construir. L a Palerm dels normands era una ciutat tan rica i
plena d'esglésies i palaus esplèndids, que constituïa una glòria de la
humanitat, un d'aquests centres d'art i de civilització que destaquen com una monjoia reconfortant pel camí de la vida. No obstant, els nobles catalans de Palerm, els Amat, Antic, Arés, Artal,
Barberà. Bonet, Montcada. Orioles, Peralta, etc. bé havien de deixar rastre de llur munificència i amor a les arts.

Palerm.—Palau Chiaramonti
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E I palau reial, amb els jardins estesos per la Conca d'Oro, era
un lloc de delícies que la reina Constança, que hi havia vist la llum
i passat la infantesa, devia estimar i preferir a tot altre lloc.
Probablement, la dinastia catalana va limitar-se a fer algunes
restauracions a la Capella Palatina, i tingué la sort de deixar
els escuts de les quatre barres al temple més luxós del món sense
desfigurar-lo. Llàstima que les restauracions fetes per Marco Antonio Colonna i Duc de Maqueda, virreis de la dominació espanyola,
hagin desfigurat el palau, fent-ne un conjunt inharmònic de coses
belles.
Palau Chiaramonti.—Hi havia a Sicília, des del segle x i , la família dels Chiaramonti. Algún historiador català ha cregut el nom
italianització d'una família catalana anomenada Claramunt. No és
així, perquè els Chiaramonti probablement sortiren de la família
Clermont, de França.
E l que é s veritat és que els Chiaramonti s'enllaçaren amb famílies catalanes; Joana Chiaramonti, filla del comte de Mòdica, es
casà amb Nicolau Peralta; Àgata Chiaramonti es casà amb Antoni de Montcada, etc.
Els Chiaramonti posseïen feus, títols, riqueses. Qui sap si, per a
encarar-se amb els reis catalans, volgueren tenir vora al port un palau que pogués contrapuntar-se amb el reial, que s'enlairava al cantó oposat de la vila.
Començat en 1307, resultà una obra sumptuosa d'arquitectura i
decoració. Mercès a la restauració que aquests darrers anys ha costejat l'Estat italià, hom pot creure salvades algunes de les moltes
meravelles que la incúria i l'utilització sense miraments anaven damnificant.
Hom pot imaginar-lo amb els finestrals partits per una o més columnetes, decorats amb lava i tancats per portes de fustes escollides,
amb els marlets dels terrats, amb la portada petita i les portes cegues que li donaven aire de fortalesa.
Els Chiaramonti devien creure's invencibles perquè es rebel·laren
contra Marti I , però davant mateix de llur palau el cap de la família,
el comte Andreu, fou decapitat l'any 1392 i el comtat de Mòdica fou
conferit a Bernat de Cabrera.
L'honor del palau és l'enteixinat del gran saló, construït de l'any
•377 al 1380 pels mestres Simó de Corbone i Cecco de Naro. E l s estudis d'Ezio Levi han fet evident la catalanitat d'aquesta obra, la
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qual s'emparenta amb els enteixinats de la sagristia de la catedral de
Tarragona, de l'església de la Sang d'Alcover i de la catedral de Terol.
Dins un sistema d'embigat, forma compartiments i requadros subdividits en caixetons. Tot és recobert d'una decoració policroma, que
plasma les històries d'Elena i Evilmeradac. esdevingudes llegendàries
a Sicilià.
L'edifici fou habitat pels virreis espanyols, esdevingué allotjament
del Tribunal de la Inquisició i actualment és Palau de Justícia.
Palau Sclajani.—Una tradició diu que el palau Sclafani fou bastit
en un any. L a Història només diu que s'hi treballava en 1330 i no és
fàcil de construir en 12 mesos una obra d'art d'aquesta envergadura.
Els comtes de Sclafani eren catalans per casament. Marguerida
Sclafani, filla del comte Mateu, es casà amb Guillem Ramon de Montcada, nét del senyor d'Aitona.
Llur palau tenia un portal de factura catalana molt fina, el qual
avui és al Museu. E l més notable de l'edifici és el quadro "Triomf de
la Mort", que és tingut per obra caUdana.
És un fresc sense perspectiva amb totes les figures a primer terme. L a mort trepitja els venturosos: pontifexs, monarques, prelats,
juristes, mentre oblida els dissortats que la demanen. Entre aquests hi
ha el pintor, el nom del qual ha romàs desconegut.
L'edifici esdevingué, j a al segle xv, hospital, i actualment és caserna.
Palau Aiutamicristo.—Avançat el segle xv, floria a Palerm un arquitecte anomenat Matteo Carnelivari el qual, si no era un català de
naixença que s'hagués italianitzat el nom, resulta un sicilià que posà
tota la seva inspiració ardent i aciençada en els motllos de l'arquitectura catalana. D'ell són les millors joies de l'art ogival de la ciutat:
I església de Santa Maria de la Cadena i els palaus Ahbattelli i Aiutamicristo, i tal vegada també és autor o impulsor de l'església de
Santa Maria Nuova i del palau Marchesi.
E l palau bastit per Antonio Aiutamicristo vers l'any 1490 és de
grans proporcions. L a façana fou restaurada amb poc respecte, però
subsisteixen la bellíssima portalada que amb molt pocs elements dóna
una impressió d'originalitat i d'harmonia, i alguns elements de les finestres. Això és prou per a fer enyorar el "poema plàstic que devia
ésser la façana.
Més venturós ha estat el pati, on hi ha una llotja de dos ordres
conservada sense gaires modificacions. Les arcades rebaixades carre-
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guen damunt la columna de basament gòtic i capitell renaixentista.
Damunt de cada una, la nuesa de l'arquivolta és trencada per un ull
de bou simulat. A dalt, un ordre d'arcades més nombroses tanca una
galeria. EFs arcs aguts, es deprimeixen amb cornisa i bandes fines.
A cada columneta correspon un rombe enquadrant figures.
Palau Abbatelli.—Cinc anys després, Carnelivari construïa al palau Abbattelli, que sembla una còpia de la Casa de l'Ardiaca de Barcelona. Francesc Abbatelli o Patella féu posar al frontis l'emblema

Palerm.—Pati del Palau Aiutamicristc

dels Reis Catòlics dels quals era funcionari, l'escut de família, dues
làpides, en una de les quals elogià la seva muller anomenada Elionor
Soler, de Barcelona "dulcissimae conjugis deliciis".
Les torres, airoses i afiligranades, recorden les de les llotges de
Palma i València. E l cornisament enorme i delicat què corona la de
la dreta, amalgama feliçment el massís simulador d é b marlets innecessaris i els arquets sostinguts per les mènsules elegants. E l s finestrals, triforis. són compartits per columnetes agilíssimes i arcs inflexos
de delicades nervatures.
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A l'interior s'han fet m é s modificacions, determinades per la conversió de l'edifici en convent de monges. Així i tot, resten una llotja de
dos ordres amb una escala que recorda alguns patis mallorquins, una
porta i una finestra del millor gust, i diversos elements escampats que
indiquen l'estil i l'origen de l'art de Carnelivari.
Palau Marchesi.—Parent d'aquests és el palau Marchcsi amb la
seva torre semblant a la del palau Abbatelli, però més severa i robusta
i també més deteriorada. L a finestra inferior té uns muntants acanalats que abriguen una banda en què es retorç una sarment carregada
de fruit, i l'arc peraltat fineix en pinya a l'alçada dels muntants que
han seguit amunt transformant-se en agulles ben florides. L a finestra
superior s'enquadra amb un cornisament senzill i uns cordons eixuts.
L'interior volta un veritable tipus de pati català ogiva^. A l'un
cantó, l'escala de dos trams a l'aire lliure, i a l'altre, una galeria ara
tapiada, amb l'ampit puntejat i el cos inferior de mènsules espesses
alternades amb arcs inflexos.
Altres palaus de Palerm.—El palau arquebisbal conserva la portada i, sobretot, una finestra semblant a la del palau del Rei Martí,
a Poblet, que fa enyorar el que l'edifici devia ésser a l'Edat Mitjana.
Altres edificis serven elements d'Art català, com són els palaus
Rafjadoli, Comte Federico i Pietra-tagliata. Però aquestes notes no
han de durar indefinidament....

Les esglésies catalanes de Palerm
Les 300 mesquites que trobà a Palerm el viatger àrab de València
Ibn-Ilaukal ja devien ésser totes anorreades al segle xiv. L a nostra
gent no va distingir-se per la destrucció dels edificis a les ciutats on
dominaven, sinó pel seu utilitarisme que duia a l'aprofitament de les
coses, mudant-los la construcció si això li convenia. A més, com deia
abans, trobà la vila ben proveïda d'esglésies degut a la pietat normanda.
Sant Francesc d'Assís, Sant Domènec, Santa Zita, L a Gancia.—
Però la pruïja edificadora també havia de deixar rastre en l'ordre religiós. L'any 1330 fou començada l'església de Sant Francesc d'Assís,
la qual, malgrat les moltes refeccions, no ha perdut el caràcter ni la
bellesa del frontis.
Més dissortades foren les esglésies de San Domenico i de Santa
Zita, també construïdes al segle xrv. Poc 0 molt ha salvat l'església de
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Sant Agustí, començada al segle x m per les famílies Sclafani í Chiaramonti, j a que, a més d'un portal i un rosetò dels primers temps,
s'enjoia d'un portal del segle xv atribuït a Domenico Gaggini el gran
escultor palermità. L'església de L a Gancia té per a nosaltres viu interès, car, a part d'ésser una obra del segle xv, s'hi venera la Mare de
D é u de Montserrat.

Palerm.—Façana de l'església de Sant Francesc (1302)

L a Catedral.—Un edifici tan enorme i variat com la catedral de
l'Assumpta per força havia de servar elements catalans. Llàstima que
les restauracions i refeccions darreres no hagin estat gaire afortunades, produint un conjunt inharmònic ple de coses belles i tristes.
E l s palermitants, comparant llur Seu amb la de Monreale, diuen
que la seva és bella per fora i lletja per dintre, mentre que la del poblet veí té la lletjor a fora, i guarda per a dintre la bellesa.
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H i havia al mateix lloc una basílica transformada pels àrabs en
mesquita. E l s normands la restituïren al culte. L'arquebisbe Walter
of the Mill l'edificà de nou l'any 1185. E l s catalans seguiren l'obra
i Antoni Gombau, en 1426, construïa el grandiós portal que harmonitza amb les parets normandes i els marlets aràbigs. L a façana té aire
gòtic i el porxo té magnificència d'art triomfal ben distribuït amb tres
compartiments, folrats d'un gran cordó retort. L'arquivolta és un camp
fecund d'arabescos, entrellaçats amb atzar feliç. L'absis ofereix sensació de robustesa i de fullaraca ensems, degut a les grans proporcions
i als detalls combinats amb foiça encert. L a cúpula que hi afegí
a les darreries del segle x v m el florentí Ferdinando Figa, tot i essent elegant, destrueix el bon cop de vista i el caràcter del conjunt.
Dins, hom té una sensació de fred, perquè les refeccions li han
tret tota la gràcia. Hom no té interès sinó per visitar el Tresor i

J
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Palerm.—Santa Maria delia Catena
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veure les tombes, algunes de les quals ens parlen a l'íntim del nostre cor de catalans. Frederic I I , el terrible emperador excomunicat,
mort en 1250, la seva muller, Constança, filla del nostre rei Anfós I ,
posada en un sarcòfag antic, en 1222, el rei Roger I I (1154), la seva
filla, l'emperadriu Constança (1198), l'emperador Enric V I (1197),
Guillem, fill de Frederic I I I (1238).
Santa Maria de la Cadena.—La perla de l'art català religiós
de Palerm és l'església de Santa Maria de la Cadena anomenada així
per la cadena que allí tancava el port antic, la Cala, que s'endinsava
terra endintre com el Port Vell de Marsella i es perllongava com una
mena de ria, constituint un desembarcador segur. É s obra de les darreries de la influència catalana i clou l'estil ogival adoptant ja formes del Renaixement.
E l davanter que m é s tard havia de servir de model a l'església de
Santa Maria Nova, situada, també, a la vora del port, és un nàrtex
amb triple arc triomfal que es perllonga als costats amb un altre arc
també de vol abaixat. Les columnes tenen les mides de l'estil counti,
però els capitells són gòtics, i sobresurten del terrat en forma de
credeiices.
A la cresta de la façana vola una cornisa historiada de puntillats i, a sota, una capelleta buidada a la pedra estatja la Madona
titular del temple.
L'aspecte guerrer de l'atri s'accentua per l'escalinata en forma de
piràmide truncada que. des de terra v a al trespol de l'atri que domina el carrer.
Santa Maria de la Cadena també pot servir d'exemplar per a
conèixer J'interior dels temples catalans de Sicília. L e s columnes,
d'aire gòtic per les bases ressaltades amb cunyes i relleus, però de
capitells clàssics, s'enfilen seguides i properes, sostenint uns arcs rebaixats com els del palau Ahdamicristo, al llarg de la seva nau central, que puja fins a formar volta gairebé de mig punt, sota la qual
s'obren les finestres. L a llum forta i crua de L a Cata es porga i distribueix en graduació feliç des de les violències de les primeres .arcades fins a la penombra del presbiteri. Al fons, damunt de l'altar,
s'obre una finestra rectangular que ajuda a formar el joc de llum i
ombres que és un encís.
L a nostra gent havia de trobar refrigeri en la penombra fresca
de l'església, en arribar a L a Ca/a„ després dels viatges fadigosos per

L ' A R T CATALÀ A SICÍLIA

37

la mar infestada d'enemics, com havien de prendre coratge per a desafiar l'inconegut en salpar de Palerm, amb els ulls clavats en el santuari des d'on li feien pas recollint la cadena que tancava el port.

E L S PALAUS D E SIRACUSA
Siracusa era una ciutat indicada per a constituir un altre nucli
d'Art català. No és hora de parlar de l'esplendor a q u è arribà en
temps de Hieron i Dionís, ni de les meravelles que li acumulà el geni grec, quan les muralles de la vila tenien 27 quDòmetres de tomb.
E n arribar-hi els catalans, Siracusa era ciutat molt decaiguda, però encara servava restes de l'antic esplendor. A més, servida per dos

Siracusa.—Pzrt de la façana del Palau
Bellomo

Siracusa.—Finestra del Palau Lanza

ports excel·lents, resultava un lloc propici per a dominar la mar Egea.
Per això conservaren la Cúria establerta per Frederic I I i exerciren el càrrec de la castellania personatges de primera categoria com
Berenguer d'Orioles, company de Pere el Gran, el qual, radicat a Sicília, es casà amb Joana de Chiaramonti, filla del comte de Mòdica,
' esdevingué senyor de Mandanici i de Raenia.
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Les construccions catalanes de Siracusa tenen un segell d'art i de
riquesa, una perfecció de forma i una exuberància dc detalls superiors als edificis dels altres llocs. Potser la mateixa dificultat de fer
bon paper al costat de les enormes deixalles del geni grec. estimulà
els nous senyors i els afinà el gust.
P a l a u Bdlomo.—Aquest edifici és tan pur, que sembla un casal
de l'Empordà o bé un tros del palau de la Generalitat de Barcelona.
L a portalada ofereix entrada al primer cos de l'edifici amb el gest

Siracusa.—Pati i.escala del Palau Bellomo, de tipus idèntic als del carrer de Montcada

sever de la seva arcada oberta en bandes decreixents. E n la llarga
paret només dues finestretes—l'altra, més gran, é s posterior—estretes i profundes com espitlleres; entorn, la paret de pedra massissa i
nua.
P e r ò , a dalt al pis noble, les finestres elegantíssimes obren els
triforis formats per les columnes frèvoles que han durat segles, sostenint els arquets circumflexos, avivats d'un punt.
E l pati del palau Bellomo és un model de catalanitat. Si el
vèiem al carrer de Montcada de Barcelona o bé al barri de la Seu
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de Palma de Mallorca, ens semblaria al seu lloc natural. A un cantó, l'escala de dos trams majestuosos, amb l'ampit format per una
banda foradada, creus ben circumdades i el dentat inferior ascendint a la inversa. T o t sobri, tot sever. N o m é s a dalt de la porta de
l'escala ampla una floració de pedra en què l'artista s'ha rescabalat de la rigidesa i sobrietat general.
Actualment, el palau Bellomo és propietat de l'Estat, que hi té
el Museu Medieval i la Biblioteca pública.
Palau Lanza.—Aquest edifici és un xic desigual. L'utilitarisme
ha fet botigues de les dependències de peu pla, ha convertit en portalades les finestres i ha reformat la porta. Les obertures del primer pis sempre han estat diferents. L e s quatre iguals es migparteixen amb una columneta fina de capitell sumari. Aquesta senzillesa contrasta amb el finestral de l'extrem de l'edifici, que és una
estranya barreja d'arabesc i de català. L'arc inflex que emmarca
la finestra té una majestat protectora i una força decidida; la columneta que migparteix el finestral puja delicada i frèvola, sostenint el
capitell com un braç sosté una copa. Una copa de la qual surt l'escuma de la pedra, la bromera dels arcs delicadíssims que s'obren
a banda i banda en forma trilobada.
Damunt, el cortinatge d'ampla franja i sensual reticulació sosté
amb gràcia els brodats dels arcs menors. A dalt, una corniseta formant arc de mig punt cobricela un escut romboïdal esborradís, que
es el gest quiet dels Llança en repòs, que en la ciutat opulenta oblidaven les angoixes de la vida guerrera per terra i per mar, on llur
escut era la senyera mai abatuda.
Palau Montalto.—Les embriagueses de la finestra del palau
Lanzia, s'adiuen amb les del palau construït en 1397 per Mergulense Macciotta, cap de la família que disputava als Chiaramonti la
supremacia política a Siracusa. M é s dissortada que la seva rival,
la família Macciotta desaparegué fa molts segles i la seva casa fou
adquirida pels Montalto.
E l prestigiós comerciant barceloní, Sr. Joan Roig i Font, en una
conferència que donà al Centre Excursionista de Catalunya, l'any
1926, va fer un extracte de les noves referents als Montalto, que
dóna el llibre Historie e Descrittionc del Regno di Sicilià, di Gioszppe Carnevali, imprès l'any 1551, i dedicat "all' Eccellenza del
Sig. Francesco di Moncada, Príncipe di Paterno". Francesc de
Montcada posseïa, a més del principat de Paterno i altres títols.

40

MIQUEL CAPDEVILA

el ducat de Montalto, per la seva muller, la senyora Maria d'Aragó,
filla d'Antoni d'Aragó i descendent del rei Ferran d'Aragó i, per
tant, d'Alfons el Magnànim. L a susdita senyora era la darrera descendent per línia masculina de la família reial d'Aragó i la seva mare era filla de Joan de L a Cerdà, Duc de Medinaceli.
E l palau Montalto és una mostra de riquesa detallista i d'art
sumptuós, però d'estil català, que s'emparenta, malgrat el seu desordre, amb les façanes gòtiques de Catalunya, models d'ordre.
L'arc lleugerament apuntat de la porta no té encara l'inflex de
l'angle que caracteritza moltes portalades i finestres de Sicília. U n
senzill cordó l'aixopluga i les dovelles s'enllacen estretament en
ziga-zaga.
Tres finestrals, ben diferents, il·luminen abundosament el pis noble. E l de la dreta, d'obertura quadrada i cornisa arquejada elegantment damunt les dues columnetes senzilles; el de l'esquerra s'abriga
amb una rica arcatura en zigues-zagues múltiples presidides per un
cordó, les quals recorden les grans obertures del claustre de la Seu
de Lleyda, però amb més riquesa i sensualitat. L a columna que forma el bifori es retorç voluptuosa formant els arquets inferiors amb
plenitud de detalls.
Aquestes belleses dels dos finestrals sembla que es fonen en el
del mig, trifori elegantíssim de columnes retorçades, de capitells meticulosos, d'arcada superba, en què es distribueix un seguit de roses
superbament enquadrades.
Casa Migtiaccio.—Només resta el balcó d'aquest palau—viva recança que fos reconstruït—, però, veient-lo, podem somniar, com
entrellucant els ulls d'una dama coberta per vestits innobles.
Llaurada per múltiples estries en zigues-zagues, blanques i negres, que s'allarguen als costats de l'escut, com els braçalets de múltiples cadenetes lliguen la gemma ennoblidora, la balconada descansa en mènsules robustes, rematades amb unglots de presa.
A sota, tres senzill íssimes arcades de cordó emmarquen la porta
i dos finestrals severs.
L a Porta Marina.—Encara avui, la Porta Marina que s'obre
vers la gran planura mòbil que és el Porto grande, és un viu testimoni del pas sembrador dels catalans. Una arcada de dovelles finament picades, una edícola afiligranada que pogué enquadrar un rellotge de sol—segurament cap altre en tot el món no té un marc
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més artístic—i un cos sortint de la muralla sense marlets, però amb
quatre forats, per a la defensa de la porta.
Altres restes d'Art català subsisteixen a Siracusa, com són la
cornisa d'un tabernacle a la façana de l'església de Santa Maria
dels Miracles, la casa del carrer d'Arquímedes, de pati ben conservat, en les seves línies feixugues, el palau Interlandi, el massís de
pedra incrustat a un mur que ostenta l'escut de Barcelona, etc. etc.
Tot això indica les moltes obres catalanes que hi hauria si el
terratrèmol de 1693 no les hagués arruïnades.

Macis de pedra ostentant l'escut de Barcelona, incrustat a un mur de Siracusa

L'Abadia vella.—Taormina, la perla de Sicília, situada a 205
metres d'alçada en un replec encinglat del braç m é s sortit dels
Monts Peloritans, dominadora de la Mar Egea, que estén a sota
la seva planura blava fistonejada de blancors, havia de temptar
l'amor dels catalans. Encarada a Orient, era una talaia dels qui
sempre havien d'estar ben previnguts. Aviat s'hi establiren de preferència, i deixaren rastres inconfusibles del seu pas.
L'Abadia vella, situada a un extrem de la vila, començada cap
a la fi del segle x m , presenta un element especial en l a decoració:
la pedra volcànica combina el seu to negrós amb la claror mat de
la pedra blanca. Les restes que avui encara guaiten amb ulls buidats vers la mar, són d'una gran bellesa, especialment tenint en
compte la desolació del lloc. Les altres finestres de dues obertures
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en forma de mitra episcopal, ofereixen la perfecció de llurs arcs
ressaltats i l'encís de la columneta. E l s pilons intermedis pugen com
feixos de llances amb gràcia de palmera i els pics alternats de l'arquivolta enlluernen els sentits.
A dalt, els marlets que coronen el mirador ens indiquen el seu

E l que resta dc l'Abadia vella de Taormina

ús: guaitar la llunyania, defensar els miradors i imposar el prestigi del seu art.
Santo Stefano.—De l'Abadia vella deriva l'estil del palau del
duc de Santo Stefano. E l s bifors de les seves finestres tenen un encís especial. Les del primr pis, severes i senzilles, tenen el cordó de
lava de l'arcada exterior totjust marcat i el capitell gairebé romànic.
Les del pis superior, esplèndides de forma i de color, bifurquen els
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braços de la columneta després de passar per un capitell ben historiat, en arcadetes trilobades que sostenen enlaire un rosetó que
cobreix l'arquivolta carregada de bandes alternant amb zigues-zagues. E l treball no és tan fi com a l'Abadia vella, però la mole del
palau dóna una impressió extraordinària.
Casa Ciampoli.—És una mostra de catalanitat, presidint una
rampa que hi puja humil des del centre de Taormina. L'escalinata,
ampla i caduca, ofereix un ambient majestuós. L a portalada del

Taormina.—Palau del Duc de Santo Stefano

palau és ben catalana. Un gran cordó forma cornisa, i li dóna ombra, que prou necessita, encarada al sol d'Orient. Damunt de la
porta, l'escut típicament català emmarcat per un rombe soliu. A l
pis superior, la filera de quatre finestrals, el de la dreta encara amb
la columna partidora. L a cornisa i el fris ostenten la bicromia particular de la regió: lava i marbre. L a teulada s'adorna amb unes
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petites piràmides, segell de l'Orient que s'escampa tins a arribar aquí,
per bé que atenuat.
Palau C o r v a i a . — É s una mostra excel·lent d'Art nostre, posada
al bell mig de Taormina. Tot ell és treballat amb gust, les tres façanes i el pati.
E l s dos colors es combinen fins a donar una impressió de majestat alegre. Les façanes no són tan catalanes com el pati. E s ressenten d'orientalisme i desordre d'obertures.
A la part inferior, les finestres són més desiguals de dimensions.
Al pis noble, és llàstima que un dels finestrals estigui transformat
en balcó, trencant tota simetria. E l palau, com molts altres de Sicília, ha sofert, i sofreix encara, una lamentable decadència.
E l s finestrals prenen la forma típica de l'arcada catalana de Sicília—abaixada i sostenint al seu centre un triangle que s'enfloca
amb una pinça florida—i figuren que tot cau de la punta en anses
elegantment corbades fins a sostenir-se en els elegants peus drets
de les columnetes.
E l palau Finocharo, de Randazzo.—Els finestrals del pis inferior del palau Santo Stejano, de Taormina, es repeteixen al palau
Finochiaro, de Randazzo, assenyalant el pis únic d'aquest, ben alt,
on la planta baixa pren una gran majestat que recorda algun palau
de Florència.
L a columneta migparteix els grans finestrals i es corona amb un
capitell engrandit com per a poder suportar l'arrencada dels arcs, severament nus, i només coronats d'una cornisa nua.
E l portal é s , també, senyorialment sobri. L'arcada es projecta amb
severa elegància i sols admet el sopluig d'una cornisa sense cap adornament.
Les reixes dels costats, semblants a tantes de Catalunya, en tenen prou amb l'encreuament dels barrots per a formar un engraellat
de bon cop de vista.
L a Guiudeca de Trapani.—Aquest edifici és una estranya construcció situada en el barri, a tot arreu estrany, dels jueus.
Un arc emfàtic circumvola dues portes, recorregut per pics diminuts al tall i per altres de més grossos a l'interior. L'altra part és ben
senzilla.
Les finestres són formades per un art abarrocat, no gaire català
per les figures que ressegueixen el gambatge, i l'arc—que només en
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una és arc, perquè les altres formen rectangle exornadíssim—és aperaltat i presidit per l'inflex d'una llanceta.
Altres obres d'art català a Sicília.—Seria difícil d'assenyalar tots
els edificis que ofereixen elements catalans estesos per la Sicília. No
obstant, s'ha de fer esment d'alguns.
L'església de Ragusa, inferior, els castells de Paternó i Mussomeli, els murs i el palau Steripinto de Sciacca, tombes i objectes litúrgics a Catònia, segells reials escampats per diversos arxius, c ò dexs guardats en distintes biblioteques.

* **
Després de resseguida la llista dels monuments de l'Art català a Sicília i després d'estudiar les seves característiques antitètiques
a l'aire de la terra; després de recordar l'absorció i transformació de
l'ànima dels normands, apareix més transcendental el fenòmen de
l'Art català resistint la influència de Sicília i subsistint segles tal com
havia sortit de Catalunya.
L a llei que vol que tota cosa sobrevinguda sigui modificada i refeta a imatge i semblança del lloc que la rep i la fa germinar; la llei
que s'havia complert tan plenament a Sicília amb una raça tan estrenua i forta com la normanda, no s'hi compleix amb els catalans dels
segles x n i , x i v i xv.
Per què? Quina és la clau d'aquest misteri? Quin és el motiu d'aquesta suspensió d'una llei biològica?
Senzillament: Catalunya es trobava en el moment de la seva eclosió imperial i els seus fills no podien deixar-se ullprendre per les coloracions mirífiques que trobaven al llarg del camí, ni podien deturar-se a collir les roses de l'oci ni els cascalls de les delícies, en les
etapes de la seva peregrinació.
L a raça catalana se sentí a Sicília com en un camp de lluita i en
un estadi d'exhibició. No podia torbar-se. L a mirava tot el món abocat, llavors—com avui—, al Mediterrani, contemplant les gestes dels
cavallers de l'època.
Catalunya necessitava donar mostres de puixança militar i naval,
de prudència diplomàtica i d'honradesa civil. Els representants de la
raça estesos per tot el món havien d'ésser miralls on es reflexés una
Catalunya model i figures on es giressin les mirades admiradores o envejoses dels altres. Com podien entretenir-se a oblidar la severitat de

46

MIQUEL CAPDEVILA

la terra nadiua, com podien desoir la veu de llur mare i lliurar-se al
goig de viure en un clima enervador?
Cavallers del Sant Gral, custodis dels destins de la raça, haurien
pedut tota la força si haguessin escoltat la veu de les Elses que els induïen a sojornar als dolços indrets de les terres conquerides, sense
recordar-se de llur muntanya Sagrada, de llur Catalunya originària.
Llur esperit col·lectiu—projecció de l'esperit de la raça—anava pel
món fidel a l'esperit inflamatori, i sempre eren catalans.
Parsifal que duu a coll un destí del qual no té clara consciència,
però que l'empeny avant, sense deturar-se, què hi fa que al jardí asolellat les dones flors s'ofereixen irresistibles? E l l va avant a complir
el seu destí que és el d'una pàtria en eclosió: què hi fa que els Klingsors del món l'amenacin amb les seves ires i venjances? E l l va avant,
vencedor de les ires com dels afalacs.
A la fi, el compliment del destí de la raça és el gran premi, la troballa del Sant Gral és la suprema consolació.
Ja pot Dant, terrible gibelí, afalagar, amenaçar, maleir. J a pot
Anjou, güelfs concupiscent, deixar caure tot el pes d'una força en
aparença incontrastable. E l l s no són güelfs ni gibelins; són catalans,
i realitzen la gran obra d'un imperi regit per un tros de terra petit,
petit...
Amb el temps, recordar-ho serà un consol per a llurs descendents,
àdhuc caiguts en la inacció i en la incapacitació d'acomplir els destins de la raça
MIQUEL C A P D E V I L A

POEMES RELIGIOSOS D E G U I L L E M COLOM
PREGARIA

D'aquest cor dur com una fruita amarga,
digueu, Senyor, digueu-me, què en fareu?
E n va el món els seus braços l i allarga,
en va l'ocell del cel el pica arreu.
Verd a esmussar tostemps, ell no s'ablana,
i àcid i dur roman als seus cimals,
indiferent a la carícia humana
i als embats de les aures celestials.
Ablaniu-lo, Senyor, amb vostra pluja,
assaoneu-lo als raigs del vostre sol,
aquest fruit verd que el rou del cel rebutja,
i que la terra inhòspita no vol.
Obriu, si cal, ma entranya eixuta i dura,
oh Pare nostre qui estau en el cel,
i enc que l'arbre en pateixi en sa natura,
empelteu sos bordalls de socarrel.
E n c que sa rama tombi, torturada
sota un podall cruel sens pietat;
enc que sa escorça es rompi, clivellada
per la saba novella que hi fa esclat...
Veniu com altre temps a la figuera
que no sabé nodrir els seus figons,
mes no per maleir-la, en Vós espera,
des del seu fang ell capta els vostres dons!
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Veniu, sols que maduri el fruit que ànsia
el vianant cansat i pelegrí
que el braç arbora als arbres de la via
per a treure's la set del llarg cantí.
Sols que l'ocell que el niu feia a ma vora
pugui picar-hi un bri de sa dolçor,
sols que l'infant pugui jugar-hi una hora
i sols que l'home en sembri una llavor/

LA D A R R E R A

ALMOINA

He donat les meves mans
per trencar les terres crues.
He retut les meves mans
que sagnaven de tan nues...
He donat les meves mans
dia i nit sense descans.
He donat els peus lleugers
als viaranys sens drecera.
He estimbat els peus lleugers
pels camins de la quimera...
He donat els peus lleugers
als abismes fetillers.
He donat els meus dos ulls
a les vetlles greus i llargues.
He vessat els meus dos ulls
en mil llàgrimes amargues...
He donat els meus dos ulls,
de la meva sang remulls.
He donat el llavi ardent
a les aigües salabroses,
a les ones del rompent
i a les pluges turmentoses...
He esmussat el llavi ardent,
d'aigua viva tan sedent!

LES

fíEI.I.ES

LLETRES

/ el meu pobre cor dejú,
l'he donat al darrer pobre.
No sóc meu m de ningú.
I com trista, inútil sobra,
vaig pel món errant i nu...
Oh D é u meu, Pare comú,
doneu-me'n el cent per u !
Mallorca, 1931.
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A política estrangera feixista, descabdellada amb tortuositat i hipocresia, no ha pogut aconseguir mai els efectes que el seu inspirador, el dttcc, es prometia.
Quan l'ex-socialista revolucionari usurpà el poder, estava completament dejú de qüestions d'alta política internacional.
Això no obstant—risum teneatis—. tingué la folla il·lusió de creure's
esdevingut ipso facto un segon Juli Cèsar i que per consegüent tot el
món líavia de blincar l'esquena davant d'ell. Algun ambaixador, com el
de la Gran Bretanya, després de l'aventura de Corfú, el féu tocar de
l>eus a terra, li féu capir que una nació com Itàlia no pot tenir governants blufistics o megalòmans.
Aleshores Mussolini davallà alguns graons del pedestal on s'era collocat i s'acontentà de parangonar-se amb... Napoleó. del qual fins i tot
pren. més o menys còmicament, la "pose". I sense aquell esgarriacries
de Federzoni, i sense l'hostilitat de l'exèrcit, de bona gana hauria tirat
al Tiber l'esporuguit Víctor i s'hauria fet proclamar emperador. Però
Napoleó fou un geni i Mussolini no és més que l'instrument d'algunes
colletes aferístiques, i per això el somni napoleònic tingué també una
durada breu.
Espigolant sobre totes les risibles metamòrfosis del dtuc, aturem-nos
a observar quina és la posició en què avui es troba la Itàlia en el concepte europeu.
Per bé que el (/ran Benito hagi llegit quatre vegades Macchiavelli, la
seva ixilítica exterior, grollera i impulsiva, no es pot verament dir suggerida pel Segrctario Fiorentino. I així, les directrius seguides al palau
Chigi han estat diverses i sovint contradictòries, sense objectius determinats. Aquestes directrius, però. d'un temps ençà tenen un impulsor:
l'odi. L'odi i la venjança contra la França, que l'any 1914 era considerada pel duce la dilecta germana llatina potser perquè alguns industrials
francesos li permeteren, amb llur ajut generós, de crear i fer viure aquell
diari nefast per a la Península que és / / Popolo d'Ilalia.
Però la gratitud, per altra part, no és el fort de Mussolini: quan
assumí el poder, la primera cosa que féu va ésser perseguir a mort
amics seus, que l'havien alimentat i l'havien vestit quan, desertor refugiat a Suïssa, es trobava en la necessitat de demanar un tros de pa. i no
l'abandonaren ni quan fou arrestat a Ginebra per haver falsificat el passaport i per un assumpte d'índole més humil.
Certament, amb tota la bona voluntat aduladora i qui sap a quin
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preu pagada per les exhaustes Caixes de l'Estat italià, Emili Ludwig,
en el llibre que ara publicarà sobre l'obra del duce, no podrà destruir una
característica innata del dictador: la ingratitud.
Per altra banda, Rinili Ludwig és potser un digne exaltador de Mussolini, puix que amb la mateixa facilitat amb què ha canviat la nacionalitat, esdevingut avui un perfecte conterrani de Calvi, així després de
tres anys d'haver declarat ésser el diuc poc interessant jxir poder-se'n
ocupar, ara, en canvi, el troba digne de la seva ploma, d'aquella ploma
que els diaris feixistes trobaven barroera i que avui proclamen... digna
de Tàcit.
L a política estrangera de Mussolini d'ençà de 1927 s'és inspirada en
un sol objectiu: perjudicar França, sense vacil·lacions, sense escrúpols.
I quina és la raó de l'aversió del Cèsar fracassat vers la veïna gran
Nació Germana?
A part la ]x)lítica democràtica que professa la República—i que cap
Mussolini no podrà fer canviar—, el fet que gairebé un milió d'italians,
fugint de l'infern feixista, hagi trobat hospitalitat al generós pais, ha engendrat en l'ànim de! duce un odi furiós.
Com colpir violentament la sensibilitat de la França—tot oblidant, el
fluce, la comunitat de perills, de lluites i de victòries que encara són vius
al cor del poble italià—sinó afavorint la tesi sostinguda pels països vençuts: la revisió dels tractats de pau. tractats que França estima intangibles ?
A aquest objecte es concentraren totes les forces mussolinianes. Començà un treball fraudulent i diabòlic als Balcans, a Hongria i a l'Ausl'ia, i acabava declarant-se al costat d'Alemanya per a sostenir la política revisionista. En el seu odi cec. Mussolini no pensa que una eventual
revisió dels tractats ixisaria damunt la taula la qüestió del Tirol. És
cert que Hitler li ha promès que no serà tocat aquest punt dels tractats;
però els compromisos de Hitler poden tenir el valor del famós chiffon
de papier.

Després hem assistit a quelcom encara de més... increïble: una entesa amb el govern de Moscú, establerta sempre amb l'intent de fer mal
a França. Aquesta entesa (que també comprèn una clàusula espaterrant:
el reconeixement i el respecte recíproc de la política interna dels dos
països) ha permès la formació a Ginebra del famós bloc çieniumo-feixistaï'olxevico-turc. que amb proposicions paradoxals i inactuables paralitza
1 acció pacifista de la institució ginebrina.
Quan Grandi. en nom de Mussolini. que per por no gosa a sortir
fora d'Itàlia, va anar a representar la Itàlia feixista a la Conferència
• •el desarmament, rebé ordres precises: treballar sense treva per a isolar F r a n ç a .

Algunes vacil·lacions del Foreing O f f k c i una política no ben definida de la Casa Blanca feren suposar a Mussolini que el seu pèrfid intent
liavia estat assolit... i fins i tot havia preparat un decret nomenant
brandi duc de Bolonya.... però el poc maquiavèlic Cap del govern feixista s'havia il·lusionat excessivament! L a Conferència de Losana i les
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darreres reunions de Ginebra demostren com la politica d'intrigues mussoliniana ha tingut un fracàs colossal.
Alussolini pot lligar-se encara amb Alemanya i amb Rússia i comptar amb satèl·lits menors Bulgària. Turquia, Albània, etc. Però França no està isolada, com eren els seus desigs. L a formació del bloc
Franco-Anglo-Americà, junt amb Espanya, la Petita Entesa, Bèlgica i
Polònia, bé val el bloc Eeixista-bolxevic!
Als cercles polítics romans, on encara pot creuar-se alguna («raula
- naturalment amb sordina—, és molt comentat aquest fracàs de la política mussoliniana i es diu que aquesta vegada el pobre Grandi serà segurament... dimitit. Com que Mussolini no pot castigar l'Amèrica, que
comença—més val tard que no pas mai—a manifestar horror pel feixisme, ha volgut venjar-se injuriant-la. A un periodista del "Daily E x press", de Londres, parlant dels Estats Units, ha dit: " E x ! . . . l'Amèrica ! E s resum en dues paraules: prohibició i Lindbergh; no ha fet mai
una política!".
En conclusió, nosaltres estem persuadils que l'astre malèfic se'n va
a la ix>sta, pel bé d'Itàlia, que podrà solament així sortir de la situació
d'inferioritat, tant del punt de vista civil com del polític i econòmic a
què l'ha dut el feixisme, a l'esguard de les altres nacions.
• * •

Les condicions del quasi isolament polític en què viu Itàlia són
conegudes almenys d'aquells que volen prendre's la molèstia de seguir
el desplegament dels treballs de la Societat de les Nacions. E n canvi,
les condicions econòmiques resten en la nebulositat.
La premsa—aquest quart poder, com l'ha definida un gran escriptor
francès, i de la qual el dictador coneix la força que té i com, il·luminant
1 opinió pública pot influir en el tomb de les coses—a Itàlia existeix
només nominalment. E n el tràgic 3 de gener de 1925, quan el feixisme
es transformà vergonyosament en règim totalitari o més ben dit feroçment dictatorial, el primer que féu Mussolini va ésser posar mordassa
als diaris per a després, amb mitjans lícits i il·lícits, possessionar-se'n; i
molts—àdhuc de catòlics com. per exemple, el Momento, de Torí—han
estat suprimits. Avui, els diaris existents al país—el nombre dels quals
no supera jxrtser el dels diaris de Barcelona—depenen directament de la
secretaria de premsa del ducc.
Quant als corresponsals dels diaris estrangers, Mussolini ha establert
aquest sistema: o seguir els "consells" del Ministeri de l'exterior, i a
cada fi de mes percebre una subvenció proporcionada a la importància
del diari; o bé no ocupar-se de política, limitar-se a descriure les postes
de sol romanes vistes des del Pincio o els efectes del Coliseum al clar
de lluna. Sortir d'aquests dos camins no és possible, perquè hom seria
immediatament arrestat i expulsat. L'anomenat diari parlant o vociferac'wns, dintre del país. donat el terror que inspira l'O. V . R. A., és de
proporcions limitades; i de diaris clandestins n'hi ha tres—són la desesperació del sanguinari i cruel Bucchini, cap de la policia, perquè no pot

VIDA ITALIANA

53

descobrir les impremtes on es tiren—; però llur difusió és forçosament
limitada, perquè si un ciutadà és trobat amb un és jutjat pel tribunal
especial feixista i és condemnat a penes que oscil·len de 3 a 15 anys de
reclusió.
Però si Mussolini es fa la il·lusió que els Governs dels Estats creuen
les seves fatxenderies i les seves mentides reiterades, està en un error
molt gruixut. Les ambaixades existents a Roma ho saben tot, perquè
bo observen tot, i tenen els governs propis al corrent de la situació, sense
sofrir cap pressió mussoliniana. I la situació—repetim—és com més va
més preocupant, tant des del punt de vista econòmic com des del polític.
E l règim feixista autoglorificat com restaurador de les finances és
reduït, al seu any X , a fer l'apologia del dèficit. Tal és, en efecte, el suc
dels discursos del ministre de les finances, senyor Mosconi, a la Cambra
feixista (31 de maig) i al Senat (16 de juny). E l dèficit—ha dit—hi és,
si. senyors: 2.385 milions al 30 d'abril, en deu mesos d'exercici. No solament hi és—ha continuat impertèrrit—sinó que continuarà a ésser-hi;
i anuncia tranquil·lament—com quan de secretari anunciava una visita
a Giolitti. aquell Giolitti que el protegí i que ell ha traït per a fer-se
còmplice de les malifetes econòmiques de Mussolini—un nou dèficit de
'.413 milions per a l'exercici 1932-33. Cap proposta per a eliminar el
dèficit; cap invitació seriosa a minvar les despeses; ans tenim el cas
"ou d'un ministre de finances que defensa totes les despeses, sense excloure'n cap, començant, naturalment, per les militars.
Però hagués estat una vegada en la seva vida sincer el senyor Mosconi ! S'ha callat molts fets que. d'ésser coneguts, haurien revelat la
gravetat extrema de la situació. Xo ha dit res sobre l'import efectiu del
dèficit d'aquest any. Els 2.365 milions de què ha parlat són teòrics, es
refereixen a l'anomenat balanç de competència que registra les entrades
1 les despeses teòriques de l'exercici. Si ens atenim al balanç de caixa,
trobem que el règim, yicv a fer front al dèficit de l'exercici en curs, ha
"agut de:
a) Augmentar el deute flotant en 1.434 milions;
b) Treure de la recent subscripció per a bons novennals 1.000 milions, a l'objecte declarat d'anar al cobriment del dèficit;
c) Treure, sempre de la subscripció, un altre lot de 1.000 milions
a favor dels treballs públics i pagaments corresjKments; que pràcticament
vol dir. segons adverteix el mateix economista feixista Mazzachelli, un
s^gon lot de 1.000 milions a favor del balanç.
Total: 3.334 milions de deute [«r a cobrir el dèficit; 1.000 milions
nies dels confessats.
I-a xifra és enorme per a la Itàlia i demostra que el règim, lluny de
nnnvar les despeses, les ha augmentades aquest any; les ha dutes fins
prop de 22.000 milions. Vint-i-dos mil milions de despeses estatals, més
enc mil milions de despeses locals: 27.000 milions de despeses sobre
un rèdit nacional total que els més optimistes calculen entre els 60 i els
,0.000 milions... Som en plena follia financiera. E l caire més fosc i més
•nquietant de la situació és en la davallada dels impostos directes. De
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4.835 milions que eren en l'exercici 26-27, han baixat a 4.504 milions
en el 30-31, i a 3.924 milions en l'actual, per a ésser pressupostats en
3.400 milions per a l'exercici pròxim. Una minva del 28 per 100!
Com pensa de remeiar-ho el feixisme ? De la manera acostumada:
agreujant la fam dels afamats, augmentant els impostos directes sobre
consums, els quals—únics i sols—en lloc de disminuir han crescut en
i'exercici en curs de 737 milions. E l règim feixista arriba, pel cantó financier, a tirar endavant, perquè amb la seva organització policíaca corporativa, ha posat sota el seu contfol directe gairebé tot l'estalvi nacional. Aquest es troba en disixjsició de transformar regularment les economies del balanç econòmic nacional en mitjans per a anivellar el dèficit
del balanç estatal. Basta una xifra per totes: la Caixa Dipòsits i Préstecs ha fornit al tresor de l'Estat més de 12.000 milions. No s'oblidin
totes les altres institucions estatals o i>araestatals, com la Caixa Nacional d'assegurances, els Instituts de Previsió Ferroviaris, els Monts de
pietat, etc.
L'Estat feixista viu, en suma, com un paràsit de la Nació. L a Nació,
ço és, els 42 milions d'italians, estrenyen cada dia més el cinturó per a
permetre al grupet dc dominadors de disposar d'una massa sempre més
creixent de mitjans financiers.
Pot. aquesta situació, continuar indefinidament? Certament, no...
Almenys, l'estalvi que l'Estat feixista seqüestra al país servis per a finalitats productives! E l que veiem és el contrari. E l balanç feixista està
bloquejat, com tots saben, per dues partides immenses que Mussolini
declara irreduibles: 5.000 milions per les despeses militars i 5.000 milions per interessos del deute públic.
E l poble italià, després d'haver reduït cl seu tren de vida en un 3040 jjer cent, té el conhort de saber que àdhuc aquella mica d'estalvi nou
que amb tants de sacrificis arriba a crear, serveix per a construir canons i aerop'ans de guerra, o fer front al pagament dels interessos sols
dels deutes contrets pel feixisme. Aixi, any darrera any. vivint d'expedients, eixugant tot l'estalvi, imposant un nivell de taxació del 30 per
cent, abaixant els salaris i el nivell general de vida. el feixisme administra la Itàlia. Aquest ara ha renunciat a tots els somnis d'expansió,
accepta la crisi, s'hi acomoda, hi especula, i aixi voldria eternitzar-la.
No és cas de meravellar-se'n. Per a un Estat de jxílicia. la misèria, la
misèria extrema, desesperada, que obliga el ciutadà a preocupar-se únicament del seu pa de cada dia o que l'indueix a la resignació, és ben altra cosa que una mala diada. Hom domina més bé una plebs afamada
que no un poble que se sent segur del propi pa.
Aquesta és la conclusió a què el cruel dictador feixista ha arribat
després de l'hivern tan espantós que ha imposat a la Itàlia. L a crisi de
dos anys ençà treballa per totes les reaccions i per tots els feixismes. A
Itàlia, la crisi ja ha donat tot allò que podia donar per la revolució. Ço
és, ha destruït el mite d'un feixisme reconstructor i ha estès el descontentament a totes les classes, sense excloure'n cap.
L a mateixa Cambra feixistíssima. puix que ha estat elegida personalment pef Mussolini. comença a fer tintines en la seva cega rendició
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voluntària al duce. Algun diputat es recorda dcsser italià, evoca el no
llunyà passat cn què la Itàlia gaudia, amb governs democràtics, d'un altre prestigi al món, i horroritzat per la condició a què el mal govern ha
reduït el pais, gosa a parlar en alta veu. Ben aviat, però, se n'ha de
penedir, és veritat. Però aquests casos esporàdics, que semblaven impossibles fins a l'any passat, es verifiquen avui i són com mai simptomàtics. Digna d'esment especial és, per exemple, la relació de la Junta
General del Balanç de la Cambra—relació que acaba d'ésser publicada—,
ia qual no amaga que la situació econòmica italiana d'alguns mesos ençà
va empitjorant sempre m é s ; la posició de la moneda és avui menys segura i el comerç d'exportació està en certa manera paralitzat. E l nombre de desvagats és quasi doblat. L a Comissió adverteix la Cambra que
'ÍJ un greu perill per a la Itàlia d'aconsellar als e s t a f a d o r s d'inivrtir
llurs capitals en valors d'F.stal. en compte d'esmerçar-los en empreses

privades. I la cosa que també és greu és que la situació de la Banca italiana esdevé cada cop més precària.

A mesura que les condicions econòmiques, com havem vist, empitjoren i la fam cstalona, el furor feixista s'intensifica i el treball policíac
s'accentua d'un mode feroç.
Tots els dies. al palau Venècia—palau gloriós erigit per la democràtica República Veneciana i esdevingut avui seu del cap del feixisme—
Mussolini conferencia col·lectivament amb Giunta. subsecretari de la Presidència; Arpianti, subsecretari de l'Interior; Bachini, cap de la policia,
i Storace, secretari del partit, i)er a examinar junts els reports dels prefectes sobre la situació del moment i per a empensar-se nous mitjans de
terror per tal de tenir quiet el poble. No és possible de concebre el que
es verifica a Itàlia en ple segle xx. i que té un jKirió només a la Rússia bolxevic.
Les presons vessen; i les ducs tristament cèlebres illes de Ponza i
Lipari ja no tenen més llocs per als confinats, entre els quals es troben
persones que per intel·lectualitat i dretura moral havien assolit notorietat
fora d'Itàlia i tot: generals, escriptors, periodistes, advocats, artistes, etc.
Les presons italianes—cal posar-ho ben en evidència—no han d'ésser
confoses amb les dels altres països civilitzats. Els infeliços presos |X)litics
"o tenen mai més contacte amb el món exterior, i de grans homes, com el
general Caj^llo. comandant de Cos d'Exèrcit i vencedor de batalles, ningú
no sap si són vius o morts...
E l tribunal especial feixista—organisme bandejat de la civilització per
tots els juristes del món, inclosos espanyols, d'Alcalà Zamora a Üssorio
i Gallardor-cstà en funció continua i distribueix segles i segles de reclusió.
Verament no es comprèn com pugui haver-hi individus que amb una
desimboltura que denota el cinisme més feroç i que us deixa perplexos
davant d'aquesta brutal manifestació, emetin aquestes anomenades sentencies que creen veritables sepultats vius o que condemnen a mort, en-
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cara que es tracti de castigar numés intencions que no han tingut el més
l>etit començ de realització.
Cal considerar que l'acusat no té advocat, o sigui té un defensor nomenat pel tribunal especial que ha de pagar hé i que en canvi és un enemic, com ha declarat el professor Moulin, tornat al seu país nadiu, Bèlgica, després d'haver extingit una pena que li fou infligida pels jutges
feixistes.
Recentment, aquest tribunal ha emès dues condemnes de mort—executades tot seguit—que constitueixen un veritable desafiament a la humanitat.
A aquest propòsit, ens ha estat ]>ossible de saber que el principal collaborador de Luigi Sturzo, el senyor F . L . Ferrari, avui professor de
la Universitat Catòlica de Lovaina, ha fet arribar al tribunal especial
una enèrgica protesta contra l'inhumà abús de poder. L'eminent jurista,
amb el codi inqualificable a la mà. ha demostrat, article per article, que
dels dos condemnats a mort, l'un, Barone, podia ésser condemnat, a tot
tirar, a 5 anys de reclusió, i l'altre. Sbardellotto, havia d'ésser absolt,
perquè ni tan sols havia decidit mentalment d'acomplir l'atemptat. E n
la protesta de l'cgregi col·laborador del creador del Partit Popular, entre altres coses, es diu:
"No val la pena—algú podrà objectar—d'ocuiar-se d'un pretès bombejador i d'un no menys pretès anarquista, dels quals, per evidents raons
cie moral individual i social, jo no aprovaria ni els actes ni les intencions.
No, la qualitat de les víctimes, llurs errors, llurs culpes, no excusen ni
atenuen el crim contra la justícia que ha estat comès en llurs persones.
I si no expressés l'horror que un tal crim ha despertat en el meu ànim, mancaria al meu deure de cristià i de ciutadà". Del descabdcllament dels recents processos han emergit fets que han despertat l'horror de diaris estrangers, i dels quals, és clar, els italians no fan esment. E s tracta dels
inaudits suplicis a què han estat subjectes els presoners, sense distinció
de sexe. E l "Daily Herald" del dia 20 de juny, en una correspondència
secreta que li fou enviada de la Città del Vaticana, assenyala que la
germana de Domènec Barone—un dels dos afusellats—fou sotmesa a
tortura durant la instructòria i n'ha esdevingut irreparablement esguerrada ("helpless cripple"). I la "Reuter"—la principal agència britànica
— i "Havas"—la francesa—el dia 18 de juny donaven a llurs diaris l'amnici dels mals tractes emprats contra els presoners polítics a Itàlia. I
conten especialment del detingut Delfini, que tenia davant del tribunal
especial aspecte de malalt greu i que ha afirmat que les declaracions fetes per ell abans del procés eren falses i que li havien estat arrencades
per la violència. H a dit que a la Prefectura fou maltractat, flagel·lat i
li havien ficat claus sota les ungles, que a partir d'aleshores havia esdevingut malalt del cor i que havia demanat l'assistència d'un metge, però
que li havia estat denegada sempre.
Aquest terror pttjat amb què hom voldria dominar el poble és motivat i»er la sensació que hom té a les altes esferes feixistes del creixent
descontentament popuhr i de la |X)ssibilitat d'una revolta.
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Ue primer, havien cregut que bastava una intensa propaganda desplegada a totes les províncies per oradors designats expressament per a
poder apaivagar els ànims; però no ha estat obtingut cap resultat. Ans
l'acollença freda i sovint hostil feta als portaveus del feixisme ha confirmat l'estat d'exasperació d'ànim de les masses populars.
E l duel, que ha estat sempre un fautor de la violència, ha volgut accentuar els mitjans forts, i ja hem vist de quina manera. A r a la seva
:ra hauria volgut colpir fins i tot els expatriats polítics, fent-los aparèixer com conspiradors i incitadors al delicte, perquè els governs dels països on s'han refugiat prenguessin mides contra ells. Però el propòsit li
ha fallit per la simple raó que la maquinació ha aparegut talment clara
que hauria provocat la rialla si no hagués provocat indignació.
Hom ha intentat fer perdre de vista fins i tot Uom Sturzo, i no podent fer altra cosa contra ell, han estat anul·lats dos decrets de l'any 1916
que concedien a l'iHustrc sacerdot dos honors.
Hi ha, és cert. algun periodista estranger complaent que, malgrat
tot això, continuarà afirmant que en deu anys de dominació, el feixisme
na fet tanil>é alguna cosa: ha fet ponts, camins i altres obres públiques.
Potser, i sense potser, altres governs democràtics n'haurien fet igualrnent; jierò de tota manera la llibertat d'un poble no s'ofega a aquest
preu. E l prestigi moral d'un país i el progrés polític i social del seu poble no s'amiden pel volum dels seus nous edificis, sinó per les lliures
'nstitucions que regeixen la seva vida, pels principis de justícia que el
guien en el seu desplegament autònom.
Tots nosaltres, que sofrim les conseqüències de la més ignominiosa
' increïble tirania, estem tanmateix convençuts que Itàlia renaixerà lliure 1 evolucioanda. Avui el feixisme representa un parèntesi fosc destinat a cloure's, i ho esperem al més aviat possible, perquè el poble italià
•"algrat el terror a què està sotmès, tindrà la força de redreçar-se. A
'tàlia hi ha energies que no s'han doblegat, hi ha esperits que no han
estat contaminats.
Aquestes forces que endebades hom ha volgut esvanir es van reunint
1 creen un ferment ideal i un llevat d'acció que un dia no llunyà seran
^le gran eficàcia.
Koma. juny 1932.
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I / A C C I O CATÒLICA. A SUÏSSA
T

A vida catòlica a Suïssa camina per vies molt senzilles. H i ha una A s sociació Popular Catòlica Suïssa que s'estén per tot el pais. i en
la qual la Suïssa francesa, la italiana i la reto-romana estan representades
jier un Vice-President o, altrament, per un membre del Comitè Central.
E l President actual és el Dr. E . Huomberger, redactor en cap del periòdic "Neuen-Zürcher-Nachrichten", el Secretari general és el Dr. Hàttenschwiller, germà del conegut redactor del Missatger del Sagrat C o r ,
Pare J . Hàttenschwiller, S. J- L a Seu central és a Lucerna. Friedensstrasse, 8. Adherits a aquesta associació estan la Lliga Catòlica de Dones,
Presidenta de la qual és l'esposa del parlamentari Dr Sigrist, la Unió
de la Premsa Catòlica, l'Associació de Mestres i Mestresses, la Unió Catòlica d'Estudiants de Classes Mitjanes, la Unió de l'Alta Escola dc Priburg. per al sosteniment de la nostra- única Universitat catòlica, la Lliga
de la Caritat amb les seves nombroses associacions de mares de familia
i de senyoretes. l'Obra de l'Amor Seràfic, les Germanes Hospitalàries de
Santa Anna. etc. A més, hi ha les Societats de Treballadors i Treballadores Catòliques. la Unió d'oficials menestrals, la Unió de Joves i la Societat
d'Estudis Catòlics Suïssos. L'últimament esmentada elegeix cada any
el seu President Central, mentre que la Lliga d'Homes d'Edat té un President fixe en el Dr. Meile. Director de les Fires de Mostres de Suïssa.
Al costat d'aquesta multitud d'impulsos socials catòlics, fa també un gran
pes la florent vida purament religiosa i caritativa, en la qual. malgrat l'abolició dels Monestirs feta en l'any del nostre Kulturkampf. resten en-,
cara els següents establiments: quatre monestirs de l'enedictins. Maria
Einsiedeln, Engelberg, Disentis, S t Maurice; dues cases de Henedictins.
Sarnen i Altorf (pàtria de Guillerm Teli), tots sis amb els seus magnífics
Instituts d'ensenyament mitjà: quasi en tots els cantons, un o dos convents de Caputxins, molts dels quals tenen també institut: un parell de
Franciscans, de Cisterciencs i altres convents; e! cèlebre pensionat de
Dominicans a Friburg, el qual prepara els professors de Filosofia i Teologia per l'alta Escola; nombrosos convents de religiosos amb grans pensionats de senyoretes, al capdamunt dels quals es troben Ingenbohl i
Menzingen, els quals envien igualment milers d'infermeres al món per
escampar-hi benediccions indescriptibles. Elles mantenen, àdhuc en les
ciutats protestants de Zurich. Berna i Davos, hospitals dc reputació mundial, com també a Basilea. Chur i altres ciutats protestants: establiments
que són tan freqüentats pels dissidents com pels nostres germans de fe.
No deixem d'esmentar també les nombroses Congregacions de joves i se-
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nyoretes, les Terceres Ordres, les Conferències de Sant Vicents de Paül,
etcètera.
A Suïssa, la política està encara bastant íntimament lligada a la Religió, talment que. per exemple, molts diputats tenen també la direcció
del Volksverein catòlic, ço que a Itàlia, com és sabut, ha estat abolit després de lluites enceses. També en alguns indrets de casa nostra seria beneficiosa una mica menys de barreja. Fins fa pocs anys posseíem una brillant constel·lació de tres capdavanters catòlics seglars: el Conseller Nacional Dr- Feigenwinter, el Consell General Decurtins, i .el Conseller d'Estat Georges Python. fundador de la nostra Universitat Catòlica; eren,
doncs, un alemany, un francès i un reto-romà, tots tres enllaçats mútuament fins a llur mort per l'amistat més fidel. Els ha succeït llur company
eclesiàstic de lluita, el Prelat i Professor Universitari Dr. Josep Beck, el
<|ual treballa encara avui i és el nostre cabdill indiscutible, que ja per
dues vegades ens ha salvat de la revolució vermella. Al seu costat ajuden
amb la deguda concòrdia els Bisbes suïssos Dr. Màrius Besson. Aurelius
Haccerini. Joseph Ambühl. Dr. Bicler, Dr. Laurentinus Vincenz i el nostre gran Bisbe social. Dr. Scheiwiller a St. Gall. Com a predicador sagrat, emergeix el Prelat Meyenberg a Lucerna, que ha editat ara de poc
la seva magnifica Vida de Jesús. Entre els obrers, treballen amb èxit l'opulent orador i Conseller nacional Josep Scherrer, de St. Gall, el Consell
nacional Dr. Wick i el Secretari Zimmermann a Friburg. Per la mobilització de les classes mitjanes treballen el Secretari general Dr. Hàttenschwüler, el Professor universitari Dr. Lorenz, i encara el Dr- Ferran
Buomberger. a Weggis. distingit Pèrit judicial i grafòleg. com també el
'^r- Lcimgruber. Vice-Canceller general de Suïssa, un dels pocs que ha
fet carrera al Palau Federal, sotmès a la preponderància de les esferes
niaçòniques. Els dos nostres Ministres catòlics Motta i Musy col·laboren
també zelosament en cl moviment catòlic social, tant com els ho permet
llur càrrec delicat. Una altra personalitat molt influent és el Director del
Banc Xacional Suís. Dr. Schnyder von Wartensel. el qual. temps enrera,
havia treballat també en la Banca Espanyola. E n la milícia, són catòlics
el Brigadier Pfyffer a Lucerna. i el Coronel Comte de Diesbach a F r i ourg. De la carrera diplomàtica i consular, ens n'hem pnocopet al més
negligentment possible. Només el nostre ambaixador a Polònia von Segesser és catòlic. Fins en Estats catòlics com Àustria. Espanya. Itàlia,
França, els protestants i francmaçons creuen i proclamen que només ells
poden vendre la ciència diplomàtica. Es cert que es tracta dels llocs més
grassos!
L a nostra premsa catòlica està unida d'allò més estretament amb la
nostra direcció eclesiàstica i política. Anomenem com a primer full de
combat la "Schildwache" brillantment dirigida pel curat de !a ciutat de
•'asilea, Robert Màder: després, la "Neue Volk". la "Schweizerische
Kirchenzeitung". la "Jungmannchaft". la ••Freiburger-Nachrichten". la
"Nidwaldner-Volkblatt".. totes elles redactades per clergues. Entre els
òrgans polítics de la nostra tendència, esmentem el prestigiós diari " L a
Liberté", de Friburg. el "Courrier de Genève", "Popolo e Libertà". la
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"Gasetta Romontscha". a Disentis, el full dels reto-romans, la llengua dels
quals té una gran semblança amb la catalana. (Posseeixen també una important literatura, quasi tant com la provençal, amb llur poeta Huonder.
coHeccionada en l'obra mestra Crestomatia rcto-romana del Conseller nacional i Professor Gaspar Decurtins). Vénen després els òrgans pròpiament polítics "Vaterland". "Zürcher Nachrichten", "Basler Volksblatt",
"Morgen", Ostschweiz". "Solothurner-Anzeiger". etc. com a revistes,
"Aite und Neue Welt", "Schweizer- Rundschau". "Schweizerchule",
"Monatrosen", i les il·lustrades "Sonntag und Woche im Bild", (editor
Otto Walter. Olten). A esmentar encara la Silvània. Societat d'Estudiants
que amb el més pur idealisme consagren gratuïtament llurs vacances a
l'Acció Catòlica i llancen sobre el pais milions d'opuscles i de fulls volants, des de Neuenkirch. Cantó de Lucerna. Finalment, el bell estol dels
poetes catòlics, entre ells el poeta monjo Pare Maure Carnot, O. S. B . ,
Fridolin Hofer, Teodor Bücher ("Zibòry), D. Plàcid Hartmann. l'admirable poeta dels Alps. Maria Frossler. Carles Fry. el rector Ackermann.
Josep Staub i el P. Bertold Bischof.
E n tals circumstàncies, la Suïssa catòlica no hauria de deixar-se sorl'-rendre tan fàcilment per les lògies internacionals i pels bolxevics. E l nostre poble prou mereixeria aquesta sort a causa d'altres mancaments, jier
exemple una cooperació parcial o. almenys, una contemplació covarda de
la moda neo-pagana. dels balls, de la immoralitat en el teatre i en el cinema, de la negligència moral en els establiments de banys. Tal vegada
també a causa d'alguns determinats pecats d'omissió. A molts catòlics no
els agrada que passi endavant el desig propi en tot representant de Crist
d'una bona acció catòlica i de la creació, encara no ben aconseguida, de
les anomenades Juntes Parroquials; tal vegada fins cometen el pecat
mortal de sabotejar-lcs. Però, si el poble imprevisor, a conseqüència d'algunes faltes individuals, haurà de sofrir-ne les conseqüències junt amb
els culpables, és cosa problemàtica. Si la Suïssa catòlica hagués de passar tanmateix per proves tan espantoses com Rússia. Mèxic, Es])anya, i
anteriorment Hongria i Baviera. la maçoneria i el bolxevisme. el seu
rangonós hereu espiritual, es badarien el cap en els nostres cantons catòlics, o almenys en el poble de l'alta muntanya, d'una fe tan ferma com la
roca. Déu ho faci!
Mentrestant, nosaltres volem adherir-nos més i més Íntimament a la
nostra Santa Església, i seguir els seus consells al més exactament possible- Després, però només després, caurà sobre la nostra acció catòlica la
plena benedicció del Cel. Volem usar els mitjans de salvació de l'Església, la devoció al Sagrat Cor. la pràctica dels primers divendres, l'oració
expiatòria, la consagració de les famílies, exercicis i missions, i volem,
com els fidels i ze'osos creadors d'aquests pobles genuïnament catòlics
que són Espanya i Mèxic, fer peregrinacions als venerables santuaris de
la Mare de Déu. a Einsiedeln. Maria-stein, Bourgillon. Maria-Bildstein.
7iteil. Maria-Rickenhach, i altres nombrosos llocs de peregrinació. Ma-
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ria, auxili dels cristians i consoladora dels afligits, no ens abandonarà, ni
que tot un exèrcit de milions de rojos esclaus de l'Anticrist s'arrucssin
damunt nosaltres. Què vol aquesta bandada si la Reina del Cel ens guia ?
Maria esclafarà també aquesta vegada el cap de l'antiga serpent entre
nosaltres, els ciutadans de la lliure Suïssa, i Déu vulgui també que ho faci aviat en la noble Espanya.
JoHAN F U R G E R
Vitznau am Rigi
(Suïssa)

LLIBRES
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REVISTES

ELS L L I B R E S
Eu aquesta secció es faran recencioH* critiques de totes les
obres que ens sij/ain trameses en
doble exemplar. •

DES. MEU VOLTANT, poemes de Joan T r i a s i F à b r e g a s , amb un pòrtic
d'Antoui Busquets i Punset. Volum X X V I I dc la Biblioteca Saba-

dellenca.
Joan Trias i Fàbregas ens dóna un altre llibre de versos que es llegeix amb gust.
Es presenten amb una bonhomia natural, com familiar, oue us invita a una lectura
reposada i amable. E l titol del recull ens sembla ben escollit: en el llibre, l'autor
canta, en efecte, les coses del seu voltant; i la seva personalitat consisteix que tot
al món es transforma en coses del sel voltant.
Canta records i passatges de la seva vida familiar: i en aquest ambient us dóna
mostres d'una claredat encisadora, com en aquella poesia "Ja sóc avi", en la qual
el seu esperit s'esplaia amb tanta de llibertat i de simpatia i en la mateixa llibertat
del vers demostra com vol deixar camp obert al seu sentiment.
Són també notables i llegidors uns sonets en què recull impressions de diferents
indrets de Catalunya, ben amats i coneguts per llur interès tradicional.
E l llibre és acabat dc fer interessant pel pòrtic que hi posa E n Busquets i Punset. una altra ànima delicada. Es un pòrtic a base dc records de vida literària; records que bé val la pena de recollir.—L B. i P.
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LES REVISTES
Les reprodacnoits 1 rrdncciÓHg
d'articles d'alln fetes en aquesta
secció tenen només caràcter dociimeulal: la inserció d'elles no
implica, dones, conformitat plena
amb llar contingui.
L'ANEXIÓ D'AUSTRIA A ALEMANYA. De la "Documentation Catholique",

de 21 de novembre de 1931.
I.—La idea d'una unió duanera de l'F.urofa ren/rol
Hom no s'ha cansat dc repetir, en el curs (Taqucsls darrers mesos, que la
qüestió dc l'Anschluss suscitava un dtls problemes més greus de l'hora present.
És un dels més greus, cal afegir, de què hagi calgut escriure en els cent anys
'larrers. car no s'ha d'oblidar, en efecte, que és sobre la idea mateixa d'una unió
duanera que foren posades les primeres bases dc la unificació alemanya després
* 1816. Aquell any, a la fira de Leipzig, un grup de comerciants llançà la idea
d una tarifa duanera única per a tots els Estats d'Alemanya: idea que hom veu
represa en 1818 en una gestió feta pels comerciants renans prop de Hardenberg.
Prussià acabava d'abolir (Llei de 26 dc maig) les seves duanes interiors, que
havia substituït per drets de trànsit a les seves fronteres: amb això no pcncgOÍa
smó un objectiu: absorbir els petits Estats enclavats en el seu territori bo i induint-los a adherir-sc al seu sistema duaner: és llavors que l'Anhalt i el principat
fe Schrrarzburg Sonderhausen es decideixen a entrar en el règim duaner de
Prussià.
El 14 de febrer de 1818, Berlin va concloure ami) el govern de la Hesse Darms^adt. i per a una durada de sis anys, un tractat que equivalia a una unió duanera
"itcgral. Alguns dels seus articles foren adoptats íntegrament en l'acord germànoaustriac de 19 de març de Í931 '. Els Estats del Nord d'Alemanya eren encara

Tractat prussià-hessenc de 14 de febrer de 1828:
. £
, rArticle i.er.—Prussià i el gran ducat de Hesse no tindran sinó una sola faixa
le duanes: la tarifa serà idèntica per a cadascun d'aquests Estats.

productes (vi aiguardent, tabac, etc), que hauran de pagar un impost determinat
en passar d'un territori a l'altre.
, Art. 6.—Tots els productes d'un dels Estats podran entrar lliurement a 1 altre.
1 recíprocament.
Art. 8.—Les despeses d'administració hauran d'ésser sufragades amb els meressos de les duanes: l'excedent serà repartit entre els països contractants d acord
amb l'avaluació de la població.
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separats de Baviera i de Wurtcmhcrg pel Mitteldeutschen Zollverein, enterament
sota !a influència anglesa, però en 1830-33 Nassau. I.ippe. Francfort, Brunswick,
Waldeck. Luxemburg i, sobretot, els ducats de Saxa-Gotha i Saxa-Meiningen
s'adhereixen a llur torn al sistema econòmic prussià; el pont és posat. E l primer
de gener de 1834 és fundat el Deutscher Zollverein, el qual, després de l'adhesió
de la Saxònia, de la Thuríngia i de Baviera en 1836, englobava tots els Estats alemanys, llevat, amb tot, de Mecklenburg, de Hannòver, d'Oldenburg, de les ciutats
de Hanse i d'Austria.
Aquesta unificació que la política no havia pogut ni gosat realitzar, anaven
preparant-la d'una manera eficaç certes mesures econòmiques que havien trobat,
cal afegir-ho, en homes del valor de F r . Lizt. útils i coratjosos propagadors (2).
Aquest moviment d'unificació es prosseguia en 1848 al Parlament efímer de
Francfort. Ja s'hi planteja cl problema de les relacions d'Austria amb Alemanya;
l'acostament dels dos Estats és reclamat pels partidaris del "Grossdeutschland" i
pel ministre de Comerç austríac, el baró von Bruck, qui aporta un projecte de
"Mitteleuropaeischcn-Zollrcich". Tot amb tot. Àustria, després de vives discussions, és exclosa de la nova confederació germànica. És encara von Bruck que
hom retroba a Berlín, al moment del renovament del "Zollverein". negociant una
unió duanera germano-austríaca (hivern de 1852-1853): torna a la càrrega com a
ministre de Finances en 1855-1860. Prússia s'hi oposa i les negociacions fracassen.
E n 1865 és signat un simple tractat de comerç amb Àustria. Bismarck pensa
altra vegada, després de 1886, a fer entrar novament Àustria en la unió duanera,
però sense donar cap més abast ni conseqüència al seu projecte. Hom en sentirà
parlar, encara, al moment de la crisi agrària de 1885-87, que imposà una elevació
considerable dels drets de duana sobre els productes agrícoles. Les cambres de comerç austríaques, hongareses i alemanyes consultades s'havien pronunciat gairebé
totes, si bé, val a dir-ho, en diverses proporcions, per a una unió duanera.
No és fins a l'adveniment de Guillem I I que el moviment reprèn força, precisament a Àustria, on un element pangermanista, a desgrat de la desfeta, no es
cansa de reclamar la constitució de l'Alemanya més gran. E l "Neuer Kurs", qui
assenyalà l'adveniment del nou emperador, havia pres per idea directiva la fundació d'un "nou sistema europeu" que naixeria d'una unió duanera superposada a
l'aliança militar entre les monarquies lligades per la Triple Aliança: un economista
renà emigrat a Àustria, Alexandcr von Peez, es féu, pels volts de 1890, el campió
de l'acostament; el defensà al Parlament austríac, i reuní congressos d'economistes; li servia de pretext per a afiançar el seu projecte el moviment de proteccionisme americà, davant l'amenaça del qual semblava voler dreçar una Europa unida.
L a ciència alemanya explotava hàbilment les declaracions llusques dels americans'. " E I nostre continent, escrivia l'economista von Waltershausen, i seria senil fins al punt de no poder ja redreçar-se per a una acció comuna?, ÍO bé els
pobles d'aquest continent són orbs fins al punt de creure que llur talla és massa

' E n la seva obra Das Nationale System der politischen Ockonomie publicat
en 1841. F . Lizt hauria volgut veure el Deutschen Zollverein estès a Bèlgica 1 A
Holanda.
a E l 7 de gener de igoi, el secretari d'Estat Lodge havia proclamat: " L a guerra comercial contra Europa ja ha començat i aquesta guerra no pot finir sinó
imb la supremacia comercial i econòmica dels Estats Units sobre tot el món."
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hcrculia per a lluitar contra el jove gegant i|iic ja comença d'estirar els seus nicnibres per estendre ben aviat els seus braços per damunt dels dos oceans?"
Darrera d'aquestes crides s'amagava la jove, impacient i ja poderosa indústria
alemanya, la qual somiava a estendre la seva dominació sobre les altres nacions
europees mitjançant i a l'abric d'una comuna barrera de duanes.
És encara un economista, J . Wolff, qui, en 1901, en la seva obra Das Deutsche
Reich und der U'ellmarkt. reprèn la idea de von Pecz; se'n fa també ressò, ensems, l'anstriac Philippowitch. E s tractava, segons ell, d'oposar als Estats Units
d'Amèrica els Estats Units d'Europa, però, allò que hom no deia és que en
aquests Estats Units d'Europa l'hegemonia havia de pertànyer a Alemanya. La
primera etapa havia d'ésser un "acostament", una "aliança econòmica flexible"
(Eine lose tmrísefaftliehè Àllian:). eh la qual cada poble conservaria la seva autonomia, en matèria comercial i industrial Els països econòmicament units posarien
a disposició de l'aliança llurs institucions econòmiques, s'afavoririen mútuament en
llurs tractats de comerç, crearien òrgans comuns per a representar-los en els continents llunyans on la concurrència europta no seria encara estesa, defensarien en
comú llurs interessos a l'esguard de l'estranger i, en matèria duanera, recorrerien
a l'arbitratge internacional.
Tot aquest programa, hom el troba comprés en els estatuts del "Mittcleuropaeischen Wirtschaftsvcrein" (Associació econòmica de l'Europa central), creada
a Berlín el 21 de gener de 1904. presidida pel duc Ernst Günther von SlcsvigHolstein i patrocinada per homes polítics com Herbert von Bismarck, Gobulowski
i Tisza, banquers com von Bilinski i industrials com von Siemens.
El projecte trobà partidaris entusiastes entre els liberals italians i també a
Suïssa, partidaris sincers que no dubtaven pas gens que això no era sinó un simple camí vers una unió duanera precursora d'una aliança politica sota l'hegemonia
alemanya i pilar econòmic de la Triple Aliança. Això es desprenia clarament de
tota la literatura que acompanyà cl moviment entre els anys 1895 i 1900, i sobretot
d'aquests fascicles oficiosos de propaganda, anònims ben entès, però inspirats per
la Wilherastrasse: Dcutschland und Millcleuropa um do- Jahr 1950 (L'Alemanya
i l'Europa central vers 1950) publicat en 1895, Oesterrcich Zuzammenbruch und
WiedcraufbaH (L'esfondrament i reedificació d'Austria), que data de 189^ i
Dcutschland bei fíri/inn des X X . Jahrhundcrls (Alemanya al començament del segle X X ) , aparegut en 1900. De tots es dedueix el pensament ocult de què eren
animats aquells projectes d'unió duanera; el d'una hegemonia econòmica i militar
instal·lada al cor d'Europa. La realització de la unió duanera al final del segle X X
f a el centre del gran pla d'expansió somiat pel pangennanisme—a Europa d'an'uvi, a tot el món després—i que expressa d una manera completa atfuesta frase de
Tannenbcrg: " L a més gran Alemanya serà l'objectiu i l'obra del segle X X . ImPeri d'una potència ètnica immensa, no; altres serem el centre d'Europa. Llavors
Podrem satisfer ensems les noves tasques i les exigències que se'ns imposaran"'.
O. R. Tanntnberg. Cross Deulschland (La gran Alemanya). Exiício fran•esa Paris. Payot, 1911. — E n aquest cas, hom no pot menys de recordar aquelles
atlles en què Charles Andler ( E l fanyernianisme cnnlincnlal sota Guillem I I .
'aris, Alcan. 1915, p. X X I X ) ens mostra cl pangermanisme "tradició d'idea de la
""al es pot fer la història" com un "poderós moviment que sedueix 1 emmena les
voluntats alemanyes, fins i tot quan no es donen pas ben be compte del sentit en
•lue aquest corrent impetuós les arrossega" " L a voluntat alemanya, afegeix, exi-
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II.—L'acostament germano-auslriac durant la guerra

Durant la guerra. Tacostament germano-austríac eEdcvingué una necessitat. I.a
famosa obra del pastor Neumann, Milleleurope (1911)0 hauria pogut servir-li,
si hagués calgut, d'esclatant prefaci. Recordem només que en 1915 (13 de novembre) cn una memòria al Ministeri d'Afers estrangers d'Àustria, cl govern proposa
de realitzar immediatament, bo i esperant la unió dels dos Imperis en un sol bloc
econòmic, uno unió duanera amb clàusules preferencials per a cadascun dels dos
Estats. E l govern austriac donà la seva acceptació do principi al projecte com a
base d'una estreta unió econòmica entre els dos països, però a condició que la
mesura o l'acord projectat no implicaria cap renunciament a la seva sobirania ni
a la seva llibertat d'acció. Seguiren llargues conferències i negociacions, les quals
molt de temps després" pervingueren a un acord de principi a Salzburg (juliol-octubre de 1918). Hom hi indicava que la "unió duanera i econòmica" projectada havia de preparar la via a relacions econòmiques més estretes entre els
dos països, com a la supressió de llurs barreres duaneres. Fent excepció d'uns
quants productes. Alemanya obria les seves fronteres a Àustria. Aquesta, per contra, mantenia certes taxes a les importacions alemanyes. Hom preveia, finalment,
en l'acord de Salzburg la unificació progressiva de la legislació comercial dels
dos països. U n paràgraf 8. inspirat sens dubte per les necessitats imperioses de
geix dels seus governs que no deixin apaigavar la seva fam, que augmenta amb la
puixança del poble alemany. Les fórmules de les seves reivindicacions, les manlleva a aquesta tradició del pangermanisme doctrinal elaborat per pensadors que
ells mateixos han estat al servei de la immensa i confusa ambició. La part de democràcia que hi ha en el funcionament dels poders a Alemanya consisteix, abans
que tot, per part dels ministres, cn l'art d'escoltar les veus que surten de la multitud, d'admetre idees de tota mà, de vetllar els moviments de opinió, de deixar-'e
portar per ells, d'endegar-los de vegades per a obrir-los les rescloses en altres moments..." " . . . L a política alemanya, d'ençà de Guillem L és un esforç per tal de
donar satisfacció a confusos i febrosencs desigs de cobejança, que no sempre són
prou definits, però que es manifesten cada vegada que hi ha boti a la vista. Els
dirigents alemanys viuen en aquesta mateixa il·lusió fascinadora i amarada de cupiditat i estan resolts a treure profit de totes les defallences i totes les divisions
dels rivals..."
' Traducció francesa de X'Aryns suis de la premsa.
A jutjar per certs documents apareguts recentment a Berlín en l'obra d^

nistre de Negocis estrangers, dictat en el mes de maig de 1917, el qual, si més nu
el passatge següent, sembla característic dels seus sentiments: "He rebut avui,
declara l'emperador, lacta del Consell de ministres a propòsit de les relacions amb
Alemanya. Ue la mateixa manera que he repel·lit en els termes més categòrics tota
convenció militar amb Alemanya, em cal també refusar tot tractat de comerç que
pogués posar-nos en relacions més íntimes amb Alemanya que amb d'altres EstatsL'objectiu que Alemanya percaça és ben clar: és tracta d'afegir una pedra al
<ran edifici dels Hohenzollern i de posar Àustria, com Baviera, sota la seva
fèruia.
,
"En 1886, Prussià ens féu batre per Bismarck i Moltke, i ens llança fora
d'Alemanya. Tot amb tot, com que Bismarck coneixia la vitalitat de lai nostra
amada Àustria i sabia que no hi ha lloc per a dos Estats alemanys a l'Europa
central, s'empescà la Triple Aliança amb Itàlia. Volia reforçar Itàlia, la nostra
-•nemiga mortal, i constrènyer-nos a tolerar la seva influència sobre els nostres
italians que inferia greu perjudici al prestigi de la casa de Habsbourg i que, ja
sia per la via pacifica, ja sia per una guerra feta en comú, havia de posar-nos completament sota la dependència militar i econòmica dels alemanys..." (Temps, 5 <?e
novembre de 1931).
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l'hora, subratllava que "l'acostament econòmic entre els dos països no tenia cap
caràcter agressiu contra d'altres Estats, sinó que, contràriament, convindria preparar la represa de relacions comercials tan cordials com foi i>ossililc. no solament amb les neutres, sinó també amb les Potències ex enemigues".
No havien pas transcorregut tres setmanes que la monarquia dels Habsbourg
s c-fondrava; amb Alemanya dislocada i Àustria desmembrada hom podia esperar de veure esvaït per a sempre l'espectre de la Mittelcuropa.
I I I . — E l període revohuiofutri i In garantia dels tractats
Xlngú no podia suposar que l'hegemonia socialista anava a reprendre pel seu
cniuptc el somni dels pangermanistes.
Tot amb tot. és en l'article 2 de la llei constitutiva do de novembre de 1918)
de la novella República d'Austria alemanya (Deutsch-oesterreich), llei elaborada
i votada sota la influencia d'una majoria socialista, que hom veu reaparèixer la
idea de la unió germano-austriaca: " L'Austria alemanya, diu aquest article, forma
una porció integrant de la República alemanya. Lleis particulars regularan la participació de l'Austria alemanya a la legislació i a l'administració de la República
d'Alemanya i alhora l'extensió dc la jurisdicció de les lleis i de les institucions de
la República d'Alemanya a la República de l'Austria alemanya."
Després, la idea de l'anexió ha format sempre part integrant de la política de
continuïtat del Reich. Nosaltres, ara, no farem sinó recordar-ne los dates i les etapes principals, recorrent per al detall als diversos números de la nostra bibliogratia.
EI 15 de novembre de 1918, una delegació austríaca conduïda pel Dr. von LanSenhan. membre del Consell d'Estat austríac arriba a Bcrlin per tal d'entaular les
primeres negociacions relatives a l'anexió d'Austria a Alemanya. E l primer de
febrer de 1919, el govern de Berlin invita cl govern dc Viena a fer-se representar
al Consell dels Estats alemanys; el 6 de febrer, en el seu discurs d'obertura de
l'Assemblea nacional constituent a Weimar. el president de l'Assemblea, cl socialdemòcrata F r . Ebcrt, declara: "...No. no renunciarem pas a unir la nació alemanya tota entera en el quadro d'un sol Reich". " E n llur Assemblea constituent, el
W de novembre darrer, els nostres germans d'Austria alemanya han declarat considerar-se com a part integrant de la gran República alemanya. L'Assemblea nacional constituent austríaca, en trametre'ns la seva salutació fraternal, ha expressat
novament l'esperança que la nostra Assemblea nacional constituent pugui refer el
lligam que tan sols la violència trencà en 1866. L'Austria alemanya ha d'ésser
ajuntada per a sempre més a la mare pàtria... Jo goso esperar que l'Assemblea
nacional constituent donarà plens poders al prop» govern de l'Imperi per entaular,
com més aviat millor, negociacions amb l'Estat lliure d'Austria alemanya, a fi de
negociar l'anexió definitiva Llavors desapareixerà la ratlla fronterera que ens seI«ra; llavors serem veritablement units en un poble dc germans".
E l 21 de febrer l'As.emblea nacional constituent adopta una resolució presen«ada per Loebe (social-demòcrata), Groeber (Centre), von Payer (demòcrata), el
comte Posadovsky (Deutsch-Nacional), Strescman (Deutsche Wolkpartei) i tamW Per Haase (socialista independent), en la qual aquests diputats expressen llur
satisfacció de veure que Au: tria demana là seva anexió al Reich i l'esperança que
les negociacions que cal emprendre pervindran ràpidament a la realització dc la
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unió projectada, sota una forma que serà reconeguda per totes les Potencies del
món"
Les negociacions comencen el 25 de febrer amb el sots-secretari d'Estat austriac
Bauer (social demòcrata), traslladat expressament a Berlín, i fineixen el 3 de març.
Els delegats alemanys i austríacs s'han posat d'acord sobre el principi de l'anexió:
la cura de resoldre les qüestions de detall resta a càrrec de comissions paritàries.
L a unió serà regulada per un tractat i la seva ratificació, després, per mitjà de
lleis d'Imperi, a l'elaboració de Ics quals col·laboraran funcionaris alemanys i austríac- ; el 21 de març, la Comissió de la Constitució a l'Assemblea nacional constituent discuteix la proposició del diputat Naumann (demòcrata), qui voldria veure
afegit al primer article de la Constitució el paràgraf següent; "L'Austria alemanya
forma, com a Estat part integrant de l'Imperi alemany", proposició que es cristal·litza en el segon apartat de l'article primer de la Constitució de Weimar: " Mitjançant una llei del Reich, poden ésser admesos d'altres territoris al Reich si llur
població ho desitja en raó del seu dret de disposar d'ella mateixa", i sobretot en
l'apartat segon de l'article 61 de la mateixa Constitució: "...L'Austria alemanya
obté, després de la seva adjunció al Reich alemany, el dret de participar al Reichsrat amb d nombre de vots corresponent a la seva població. Mentrestant, els representant d'Àustria tenen vot consultiu".
Tals disposicions equivalen a una violació flagrant dels articles 80 i 434 del
tractat de VersallesT.
Aquest article de la Constitució alemanya motivà una enèrgica protesta del
Consell suprem; una primera nota datada el 2 de setembre de 1919 exigia la supressió per via de revisió constitucional, en un termini de quinze dies, del paràgraf
incriminat. E l 5 de setembre, el govern alemany respon que aquest article no pot
estar en contradicció amb l'esperit del tractat de Versalles i del seu article 80. per
tal com aquest preveu que només el consentiment de la S. D. N. pot permetre a
Àustria de modificar la seva situació politica: d'altra banda. Alemanya no ha manifestat mai la intenció de no conformar-se a aquesta prescripció que li fou imposada per mitjà de tractats; ans al contrari, s'ha complagut d'inserir en la Constitució un paràgraf (art. 178. apartat 2) subratllant expressament que "les disposicions del tractat de pau signat a Versalles el 28 de juny de 1919 no són pas infringits per la Constitució".
Aquesta resposta, com és natural semblà insuficient als aliats; el 12 de setembre, Clemcnceau exigi que el govern alemany consignés sense retard en un document diplomàtic la interpretació continguda cn la seva nota del 5 de setembre; el
govern contestà el 18 amb un protocol remès per von Lersner als delegats dels governs aliats'.
' Art. 80 del tractat de Versalles: "Alemanya reconeix i respectarà estrictament la independència d'Austria en les fronteres que li seran fixades pel tractat
entre aquest Estat i les principals Potències aliades i associades: reconeix també
que aquesta independència serà inalienable, i sols el Consell de la Societat de les
Nacions podrà autoritzar qualsevulla modificació.
I en l'article 434, Alemanya agraïa les disposicions adoptades pertocant els territoris de l'antiga monarquia d'Austria-Hongria. de Bulgària i de l'Imperi otomà.
' " E l sotasignat, degudament autoritzat cn nom del govern alemany, reconeix
i declara que totes les prescripcions de la Constitució alemanva d'onze d'agost
de 1019 que estan en contradicció amb les estipulacions del tractat de pau signat a
Versalles el 29 de juny de 1919. resten sense valor i que especialment l'admissió
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I>ÜS dies abans havia estat signat el tractat de Saint-Germain. que subratllava
encara (art. 88, 217 i 222)°, el caràcter inalienablc de la independència d'Austria
sobre cl terreny politic i econòmic.
Finalment, si hagués estat menester, aquesta independència semblava garantida
per a sempre pels protocols • signats el 4 d'octubre dc 1922 per Monsenyor Seipel a Ginebra, i en els quals, en compensació a l'ajut financier atorgat a Àustria,
l'eminent prelat es comprometé a "abstenir-se de tota negociació i de tot conveni
"•conòmic i financier susceptible de comprometre directament la independència
d'Austria"; aquesta conserva, ben entès, la seva llibertat comercial, duanera i financiera, però no podrà atemptar contra la seva independència econòmica amb la
concessió a un Estat qualsevol d'un règim especial 0 d'avantatges exclusius d'ind-ile capaç d'amenaçar aquesta independència".
I V . — E l període d'assimilació
Amb aquestes garanties, hom podia creure arranjada la qüestió candent de
lAnschluss: Efectivament, des de llavors entrà en un veritable periode d"'inactual'tat", com l'ha definida molt justament M. Marcel Dunan. però no d'inactivitat,
-'i el problema de l'anexió de.-apareix, en canvi és objecte d'un treball intens de
propaganda per part de medis oposats entre ells des del punt de vista politic; els

dels representants au. triacs al Rcichsrat sols pot tenir lloc si. conformement l'arlicle ><o del tractat de pau la Lliga de les Nacions s'adhereix a una modihcacio
conforme dc la situació internacional d'Austria. L a present declaració ha d éssei
ratificada en el termini de catorze dies, després d'entrar en vigor el tractat de pau.
Per les autoritats competents."
* L'article 88 del tractat dc pau de Saint-Germain s'expressa així; " L a independència d'Austria és inalienablc. llevat del consentiment del Consell de la Societat de les Nacions. E n conseqüència. Àustria es compromet a abstenir-se, tret
del consentiment de l'esmentat Consell, de tot acte susceptible de comprometre la
'eva independència, directament o indirectament i per qualsevulla via que sigui,
e-pecialment i fins a la seva admissió com a membre de la^ Societat de les Nacions, per via de participació als afers d'una altra Potència."
L'article 217 el tompleta sobre el terreny econòmic. "Àustria es compromet a
"o sotmetre les mercaderies, productes naturals o fabricats d'un qualsevol dels t s tats aliats o associats, importats al seu territori, sigui el que es vulgui el lloc de
'ur arribada, a drets o càrregues, comprenent-hi els impostos interiors, altres u

,
'erntori austríac de totes les mercaderies, producte» naturals o fabricats dels
Un- Mm
' <lu^lsevo1 4els Estats aliats o associats de qualsevol indret que arrinati' S ' Í
i!0- s es,endrà a la importació de les matteixes mercaderies, productes
2 " qualsevo? •·riCatS d Un altre (,III"N*'0' dels di,s Esta,s 0 d'un a^re país estranik1rtíir·r·t'Ci'·C 220 esl,ec'ficava Que "tot favor, immunitat o privilegi pertocant ta im, r1"0 1 «aportació o el trànsit de mercaderies, que sigui concedit per Àustria
nrà 'Wa'sevol dels Estats aliats o associats o a un altre país estranger qualsevol,
_ « Mami tamtmcnt i incondicionalment, sense necessitat de demanda o de comlensaco. estes a tots els Estats aliats o associats".
Aust
*u ,o1·'
' art'c'e 223· era feta reserva per a tot acord conclòs entre
i'actn ^
,{r'a ' Txecocslovàquia, a favor de certs productes naturals o manuv. 7, ? ""entre la durada d'aquests arranjaments no sobrepassi cinc anys a compD 5* 'a da,a d'ésser posat en vigor el tractat. (Çr. Tractat de Saint-Germain:
tai J . yeK^? c! ,ex, d'aquests tres protocols en L . Bourgeois. L'obra de la Socie" les Nactons. Farís. Payot 102.1 (pp. 28Í-292).
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nacionalistes d'una part, i d'altra banda els social demòcrates, no podent veure rcalitzar-se el somni de l'anexió integral, persegueixen paral·lelament el de l'assimilació (Angleichung), el qual no és, en realitat, sinó la preparació de l'altre. Aquesta campanya serà obra, sobretot, de ducs poderoses associacions. L'una, el "Oesterreichisch-Ueutscher Volksbund" (Lliga popular austro-alemanya) que compta
més d'un milió de membres i és presidida pel social-demòcrata l.oebc. president del
Reichstag; l'altra. la " Deutschoesterrcischische Arbeitsgemcinschaft" (la Comunitat d'acció germano-austríaca), de tendències Dcutsch-nacional.
Sota la influència d'aquestes dues agrupacions es desenvoluparà un treball dè
lenta i perseverant penetració que portarà de mica en mica a certes manifestacions
cada una de les quals acusarà la tendència més palesa del moviment capaç de conduir a una unificació completa en tots els dominis: volem recordar, aci, les principals que han tingut lloc en el curs d'aquests darrers anys.
En primer lloc, en el domini juridic: "Tret d'una infima minoria, declara el
nacionalista VVagner el 14 de desembre de 1929 al Consell nacional austríac. Àustria pensa en l'Anschluss i treballa per aconseguir-lo. La coordinació jurídica ha de
prosseguir-se. Això és un primer pas que serà seguit per molts d'altres. Estem convençuts que en això coincidim amb el nostre Govern."
De 1926 ençà, algunes comissions han treballat, efectivament, per tal de realitzar aquest programa. EI 8 de gener de 1926 havia estat signat entre Alemanya
i Àustria un acord sobre l'aplicació de les assegurances socials en els dos països
sense que, per altra part. hagi i)Ogut seguir-ne cap aplicació pràctica a conseqüència de modificacions intervingudes a la legislació en vigor en l'un i l'altre dels dos
països. L"n nou projecte fou elaborat al començament de febrer dc 1930 que garanteix els mateixos drets a l'assegurat a Au.-tria que a Alemanya.
Pel novembre dc 1927 a Viena, el gener de 1928 a Berlin. el febrer de 1929 a
Dresde, el juny de 1929 a Munich i el març de 1930 a Viena es celebraren conferències amb la missió expressa d'unificar les legislacions criminals austríaca i alemanya i de crear un codi penal comú a ambdós països.
En el domini administratiu, alguns funcionaris del ministeri austriac de transports prepararen en 1929. amb les autoritats ferroviàries del Reich, un projecte
d'unificació del règim de transports entre els dos Estats.
En cl terreny universitari, hom veié discutir al Congrés de Francfort (19 de
desembre de 1928) la qüestió de l'assimilació de l'ensenyament superior a Alemanya i a Àustria, i al Congrés de la comunitat d'acció (Berlín, 21 de març de
'930), el comitè Bandissin preconitzà la unificació de programes d'estudis en les
escoles d'agricultura d'ambdós països.
En el domini comercial, el Congrés de Cambres de comerç alemanyes i au-triaques (Francfort sobre el Meine, 22 d'octubre dc 1929), permet a nombrosos repòrters d'abraçar tota la qüestió dc la unió econòmica germano-austríaca.
L'acord aiislrn-alcwaiiy de 19 de nuïn di 193'
a) L a preparació de VAnschluss".
Durant el curs de les conferències diplomàtiques de 1930-'931 cs precisa la politica d'assimilació dels dos Governs de Viena i de Berlin.
FI canciller Schoher. llavors dc la «eva visita oficial al Govern del Reich cl
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22 de febrer de 1930. cs complagué a recordar a un redactor de la Neue Freie Presse (23 de febrer) que quan es trobà amb M. Curtius a La Haia. tots dos convingueren
que calia millorar les relacions comercials entre els dos països i "que a la meva
pròxima visita a Berlín buscarem conjuntament com cs podrien ampliar els acords
comercials d'una manera més conforme a les relacions de conjunt entre els dos
països i la nostra comunitat ètnica", i. en tornant de Berlin. el canceller declarava
a un redactor del mateix diari que "tant del punt de vista polític com econòmic
puc fer cpnstar que born enregistra progressos que apareixeran ben aviat, car s'és
pervingut, per fi, a eliminar els obstacles que s'oposaven a la conclusió de les negociacions comercials que duren d'ençà de molt de temps". " E l meu viatge a Berlín, precisava ulteriorment cl canceller Schobcr (Consell nacional, 15 de maig de
I99D), tenia per objecte cl compliment d'un deure ben natural i agradable, el d'a
llargar la mà al nostre germà alemany i de manifestar davant el món la unitat
de destí entre els dos Estats alemanys. Es tractava ensems dc posar terme a un
estat de coses vergonyós, o sia cl fet que precisament entre els dos Estats alemanys,
d una sola nació alemanya, subsistissin en matèria comercial, dificultats aparentment insuperables que el poble alemany d'ambdós costats de la frontera no arribava a comprendre."
El 3 de març de 1931. el doctor Curtius tornava la visita al doctor Schober i,
durant el seu curt sojorn a Viena, ambdós prosseguien l'elaboració del projecte
d'unió duanera entre els dos països.
b)

E l protocol de 10 dc març de 1931

Acabat d'elaborar definitivament el 19 de març de 1931, el protocol fou posat
al coneixement dels Governs europeus el 21; i tothom sap l'emoció que va suscitar-hi.
Heus-vos ací el text del prococol germano-austríac:
Com a resultat de les converses que han tingut lloc a Viena al començament dc
març de 1931, els Governs d'Alímanya i d'Austria han convingut a entaular negociacions sobre un tractat amb l'objecte d'enquadrar la situació politico-econòmica
' duanera de llurs països en les següents línies directives:
I
'• A reserva del manteniment absolut de la independència d'ambdós Estats
" tot respectant enterament els compromisos contrets a l'esguard de terceres Potències, el tractat ve a assenyalar el començament d'una nova reglamentació de
'a situació econòmica europea per via d'acords regionals.
*• En el tractat, les dues parts contractants es comprometran d'entrar en re•ació, amb mires a una reglamentació anàloga amb tot altre país que en formuli
d desig.
II
Alemanya i Àustria convindran una llei duanera i una tarifa duanera concrdants en les ducs regions duaneres, llei i tarifa que hauran d'ésser posats en
v|gor amb el traçut i no prescriuran mentre aquest duri.
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3. Durant la vigència del tractat, no podran ésser empreses modificacions de
la llei duanera i de la tarifa duanera sinó sobre la base d'un acord d'ambdues
parts.
III
En el tràfec de mercaderies entre els dos països, no es percebrà cap mena de
dret ni d'entrada ni de sortida durant la vigència del tractat.
Per mitjà del tractat els dos Governs s'entendran pertocant al punt de saber
si. per a algun periode i per a algunes categories de mercaderies, es considera necessari d'implantar tarifes transitòries.
IV
Els dos països es posaran d'acord, en el tractat, sobre una reglamentació provisional respecte a l'impost sobre la xifra de negocis relatiu al moviment de mercaderies i pertocant a les mercaderies per a les quals existeix un monopoli o impostos en l'un o l'allre país.

V
1. L'administració de duanes de cadascun d'ambdós països haurà d'ésser independent de la de l'altrc i no dependrà sinó del Govern del seu propi país. Cada
país suportarà les càrregues de la seva administració duanera.
2. Tot respectant enterament l'esmentat principi, els dos Governs adoptarà'i
mesures tècniques i especials, amb mires a una aplicació idèntica de la llei duanera
i de la tarifa duanera, aixi com d'altres prescripcions duaneres.
VI
ti A Almeanya, els drets de duana seran percebuts per l'administració de duanes alemanyes; a Àustria, per l'administració de duanes austríaques.
2. Deduïdes les despeses especials que resultin de l'aplicació del tractat, els
ingressos duaners seran repartits entre els dos països, segons una fórmula de repartició.
3. E n els acords que es convindran a aquest propòsit, hom tindrà cura que els
drets d'hipoteca existents en l'un o l'altrc d'ambdós països sobre els ingressos duaners no siguin lesionats.
VII
Les prohibicions d'importació i d'exportació i de trànsit entre Alemanya i
Àustria no existiran més. Les excepcions que puguin esdevenir necessàries per
raons de seguretat pública, d'higiene pública o per qualsevol altre motiu anàleg,
hauran d'ésser esmentades tan exactament com sigui possible en el tractat.
2. E n lloc de la convenció sobre les epizooties, conclosa el 12 de juliol de 1924
entre Alemanya i Àustria, els dos Governs elaboraran i posaran en vigor al més
aviat possible, i a tot estirar un any després d'haver entrat en vigor el tractat, un
nou acord sobre el tràfec d'animals i de productes animals entre Alemanya i Aus-
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tria. amb les mateixes cüiidicions i segons les mateixes prescripcions que regeixen
en cl tràfec interior a Alemanya i a Àustria.
VIII
i. Els drets de les persones naturals o juridiques concernents a una de les
larts en el territori de l'altra part. el dret de domicili, l'exercici professional, els
impostos, etc, seran refiulats en el tractat sobre la base de les prescripcions contingudes a aquest propòsit en el tractat de comerç germano-austríac actualment en
vigor.
Les prescripcions pertocant el tràfec de camins de ferro i la navegació en els
dos països seran regulats sobre la mateixa base.
IX
1. Cadascun dels dos Governs ha de conservar en principi cl dret de concloure
tractats de comerç amb tercers Estats després dhaver entrat en vigor el tractat.
2. En entrar en negociacions amb altres Estats, els Governs alemany i austriac hauran de fer-ho en forma que els interessos de l'altra part no en resultin
lesionats i que no hi siguin en contradicció amb el contingut i els objectius del
tractat a concloure.
3- Sempre que sigui dintre l'interès duna reglamentació simple, prompta i uniforme de les relacions comercials amb tercers Estats i sembli apropiat i possible,
els Governs alemany i austríac emprendran negociacions comunes amb mires a
concloure tractats de comerç amb aquells tercers Estats: però, també en aquest
cas. Alemanya i Àustria signaran i ratificaran, cadascuna per si. un tractat de comerç separat i es limitaran a entendre's sobre un canvi simultani dels instruments
<le ratificació amb el tercer Estat.
X
' i. A Alemanya, els drets de duana seran percebuts per l'administració de duade concordar els tractats de comerç conclosos per Alemanya i Àustria amb el contingut i els objectius dels tractats a concloure, sempre que comportin compromisos
respecte a les taxes duaneres, o si hom estimés que poden ésser en detriment de
l'aplicació de l'acord de prohibició d'importació i exportació encara en vigor i de
Ics prescripcions contra el tràfic de mercaderies.
XI
«. A fi de permetre una aplicació amigable del tractat, serà nomenada un»
Comissió d'arbitratge enterament paritària i composta de delegats d'ambdós països.
Aquesta Comissió tindrà per comesa:
A)

Conciliar les divergències d'albir d'ambdues parts sobre l'aplicació o la

'"terpretació del tractat ;
B) Procurar un compromís en els casos en què el tractat preveu un acord
especial entre les dues parts o en aquells altres en què, en virtut del tractat, la
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realització de les intencions d'una de les parts depèn de l'assentiment de laltrc
i no saben posar-se d'acord.
2. En els casos A o B, cl judici de la Comissió d'arbitratge afecta les dues
parts. La majoria de vots decideix; si hi ha empat, cl vot del president és preponderant. I.'elecció de president ha d'ésser regulada en el tractat segons el principi
de garanties completes:
3. Quan un dels dos Governs és de parer que la decisió de la Comissió d'arbitratge en un dels casos A i B lesiona els interessos vitals de la seva economia, pot. en tot temps, denunciar el tractat mitjançant un avis previ de sis mesos. Una realització semblant és també admissible durant el període de tres anys
previst al capitol X I I , apariat 2.
XII
1. EI tractat examinat haurà de concloure's i ésser posat en vigor després d'un
termini fixat en el tractat i que començarà a córrer aixi que els instruments de
ratificació hauran estat canviats;
3. Amb tot, el tractat pot ésser denunciat en tot temps amb un avis previ d'un
any. per primera vegada i després del tercer any d'haver entrat en vigor, amb reserva de la prescripció continguda al capitol X I . apartat 3.
3. La resiliació del tractat no pot tenir lloc sinó cn virtut d'una llei del pais
que demana la seva rescissió.
A Àustria mateix, el projecte trobà l'aprovació sense reserva del bloc nacional econòmic, dels agraris i de la burgesia liberal; la Social-democràcia fou de parer de sostenir l'operació projectada bo i insistint sobre l'aspecte econòmic del
problema. Els medis cristians-socials acolliren sense entusiasme l'eventualitat de
la unió duanera, tement, abans que tot, les dificultats de l'empresa.
Quant als medis comercials i industrials, aparegueren molt dividits; certes indústries (tèxtils, confecció, fusta, coure, calçat, filatura, indústries de luxe) s'hi
mostraren favorables, i d'altres (mecànica, indústries químiques, cautxú, cotó.
ciment) manifestaren una vacil·lació mesclada d'un xic d'inquietud per llur esdevenidor mateix.
c) L a reacció europea davant el projecte d'acord duaner aiislro-aleinany.
Hom pot dir que. amb aquest projecte, després de encara no tretze anys de l'armistici, cl problema pangermanista de la Mitteleuropa feia la seva reaparició damunt l'escenari de la política europea.
Si entre el protocol de 1931 i el Zollverein de IQ28 subsistien algunes diferències d'estil no era pas menys cert, com ho palesa la simple comparació de textos,
que l'esperit í el fons dels dos documents eren els mateixos i que cl tractat de
19:8 havia servit evidentment de base per a l'establiment del projecte de 1931.
Altrament, així que s'escampà el brogit de la unió duanera projectada, els representants diplomàtics de França, de Txecoslovàquia i d'Itàlia visitaren el doctor
Schober, vice-canceller, ministre de Negocis Estrangers, per tal d'assabentar-lo
que la notícia apareguda en els diaris del 17 d'aquell mes sobre la conclusió d'una
unió duanera entre Àustria i Alemanya havia determinat llurs Governs a posar
en coneixement del Govern federal austríac que la conclusió d'una tal unió duanera seria contrari al protocol dc Ginebra de 4 de desembre de 1922.
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E l 25, cl ministre d'Anglaterra a Viena era encarregat d'una gestió igual prop
del canceller Schober, al qual demanà, en nom de M. Henderson, que el Consell de
la Societat de Nacions, en la seva sessió de maig, fos pregat d'examinar les compatibilitats de l'acord projectat amb el protocol de Ginebra.
M. Schober facilità al ministre d'Anglaterra aclariments sobre la situació des
del punt de mira tècnic i jurídic i li pregà de comunicar a M. Henderson el següent:
" E l Govern austríac estima que el protocol austro-alemany quadra perfectament amb el protocol de Ginebra de 1922. E l Govern austríac no veu. doncs, cap
inconvenient que el protocol austro-alemany sigui examinat des del punt de vista
jurídic pels Governs signataris del protocol de Ginebra.
El Govern austríac és de parer que un examen de l'acord sota l'aspecte polític
no es pas procedent, atès el caràcter econòmic del dit acord. Kl Govern austríac
no te de cap manera la intenció de crear un fet acomplert."
Per la seva part, M. Arislides Briand, els dies 7 i 8 de maig de 1931. aportava
a la tribuna de la Cambra dels diputats la tesi del Govern francès, a saber, que
"allò que Àustria i Alemanya han emprès és contrari al dret i a Ics convencions".
Fou, però, dintre la Comissió d'estudis per a la Unió europea, i sobretot a la
sessió de maig (18 de maig) del Consell de la Societat de Nacions, davant la qual
s havia portat la qüestió a iniciativa de M. Hcnderron. que es descabdellaren les
veritables discussions internacionals sobre el problema. M. Henderson hi explicà
amb tota precisió les raons que l'havien induït a formular la seva demanda; però, amb la finalitat manifesta d'evitar un debat que hauria pogut dividir profundament els membres del Consell, de.'.cartà deliberadament ""els problemes importants d'ordre econòmic i polític suscitats per la qüestió" i només n'al·ludí l'aspecte
jurídic. "És una qüestió, aquesta, va concloure sobre la qual fóra de desitjar que
el Consell demanés un parer consultiu a la Cort permanent de justícia internacional en els termes següents:
El Consell de la Societat de Nacions té l'honor de demanar a la Cort permanent de justicia internacional, conformement a l'art. 14 del pacte, un parer consultiu
sobre la qüestió següent: " Un règim establert entre Alemanya i Àustria sobre la
base i dintre els límits dels principis enunciats pel protocol de 19 de març de 193'.
el text del qual és anexional. ;és compatible amb l'art. 88 del tractat de SaintGermain i amb el protocol mïm. 1 signat a Ginebra el 4 d'octubre de 1922?" E l
t-onsell demana a la Cort permanent de justicia que vulgui considerar la present
apel·lació de caràcter consultiu amb cl procediment d'urgència. E l secretari general està autoritzat per a sotmetre la present demanda a la Cort i a prestar tota
assistència desitjable per a l'examen d'aquesta qüestió i per a adoptar, si és necessari, mesures per a ésser representat davant la Cort."
M. Schober s'adherí a aquesta proposició, i afegí que es comprometia en nom
d'Austria "a no emprendre res en la direcció d'un fet acomplert abans de la decisió del Coivcll, després d'emès cl parer de la Cort permanent de justicia internacional ".
Parlant com a representant d'Alemanya, cl Dr. Curtius declarà que el Govern
alemany tenia la convicció que "les directius convingudes amb cl Govern austríac
restaven en el quadre dels tractats existents"; reprenent l'argumentació del seu
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discurs anterior al R e i c l i s r a t e l Dr. Curtius remarcà el caràcter purament econòmic de l'acord i afegi: "Si ta Cort de La Haia jutja que Àustria s'és deseixida
de les seves obligacions, jo estimo que no podriem admetre que hom ens faci retret d'haver pertorbat la pau amb el nostre pla d'unió duanera... E n vetllar i defensar els nostres interessos econòmics propis, romanem totalment dintre el quadre de l'ordre internacional... És per això que refuso, en allò que em concerneix,
de deixar-nos dur davant un fòrum com a pertorbadors de la pau."
" Le Temps, primer d'abril de 1931. reproduïa els termes d'aquesta declaració.
"Són precisament preocupacions de caràcter econòmic que han fet acostar els govenrs austríac 1 alemany. Es la penúria econòmica que ens empeny a obrar. Alemanya, amb els seus cinc milions de sense-treball. amb les seves feixugues obligacions politiques. amb les seves sobertures de capitals absolutament insuficients,
amb la profunda estretor de la seva agricultura, és amenaçada de greus perills
econòmics i socials.
"A part del sanejament i del desenvolupament del mercat interior, ens trobem
compeHits a ampliar el nostre mercat, d'estendre el nostre comerç exterior.
"Àustria, que ha estat arrencada d'una unitat econòmica, que disposa d'un^
base estreta per al seu organisme econòmic i la població de la qual viu d'ençà
d'una dècada per sota del seu nivell cultural, ha de perseguir els mateixos objectius.
"Tots els nostres eslorços d'aquests darrers temps són dictats per aquestes llei«
econòmiques. Amb I "assimilació" del nostre sistema duaner i la política econòmica, amb el lliure tràfec esperem animar, desenvolupar, ampliar l'economia pública
dels dos països. La nostra acció se situa dintre la via de la cooperació europea.
L a cooperació europea.—Hem acollit amb una viva satisfacció els projectes amb
mires a millorar la situació europea i a organitzar tota l'economia europea mitjançant una col·laboració de les mes extenses. Nosaltres sentim veritable interès
per a aquesta cooperació europea. La solidaritat de l'economia europea en vies *
formació ha estat, des del començament dels treballs en comú. sotmesa a seriosos
contratemps. A Ginebra, ens vam explicar ben clarament en aquest sentit. Malurat lixò. subsisteix la voluntat de treballar al si de tota l'Europa entera (Gesamleuropaeisches Gremium). amb mires a afluixar les tivantors. a facilitar la vida
econòmica i a fer créixer el benestar.
"Els plans de conjunt, les directrius, aixi com els esforços nascuts de la col·laboració de tots per tal d'influir sobre i l'economia europea, han d'ésser acompanyats
d'una concentració de forces parcials. Un progrés veritable sols pot dimanar di
l'acció comuna d'aquestes dues tendències.
"En el curs d'aauests darrers anys s'es exposat i reconegut sovint que la misèria econòmica d'Europa/ha d'ésser atribuïda en primer terme al seu esbocinament. Això ha motivat que els territoris econòmics més petits hagin procurat crear
entre ells un?, "autarquia" industrial i agrícola, la qual cosa, al seu torn, ha donat
origen a un veritable mosaic de tarifes duaneres proteccionistes i de traves per al
comerç. Aquest esbocinament ha impedit l'organització raonable de l'economia
europea. E l que cal és unir-se en esferes econòmiques més grans, enderrocar les
barreres duaneres entre els diversos sistemes econòmics fins avui separats i crear
mercats interiors més grans i més tesistents.
"La idea d'enteses renionals.—La idea d'enteses i d'unions regionals cada vegada ha d'ésser posada més en primer terme. E l ministre romanès de Negocis
estrangers, M. Mironesco. ha estat un dels primers que han acceptat i propagat
aquesta idea."
M. Curtius llegeix alguns paràgrafs del llibre de M. Mironesco, L a Política
dc la pau; després continua:
"A l'assemblea cle la bocietat de les Nacions del mes de setembre de 1930, el
canceller austriac, ei doctor Schober. reprengué aquesta idea i recomanà de seguir
el cami de les enteses regionals i preconitzà especialment la unió dels Estats europeus que es diferencien menys entre ells que amb el conjunt dels Estats europeus.
"La idea d'enteses econòmiques regionals predominà durant les entrevistes dels
Estats agraris del Sud-Est europeu. Ha cristal·litzat en un acord de principi amb
mires a una acció comuna entre els Estats escandinaus, Holanda i Bèlgica. D'ella
ha sortit, també, el projecte d'una unió duanera entre lugueslàvia i Romania, així
com el projecte d'una unió duanera gestionada, ara fa tres anys. entre Lituània 1
Letònia. Així mateix, els treballs preparatoris de les organitzacions politico-econòmiques que. reunides en congrés la tardor passada a_ Lieja, van suggerir una unió
duanera tranco-belga. seguiren aquesta mateixa tendència."
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El delegat d'Itàlia, senyor Grandi. el qual. a la Comissió d'estudis per a la
unió europea, havia fet notar els inconvenients que no podien menys de derivarse de fusions econòmiques entre un pa-'s econòmicament florent i potent i un altre
que no ho és tant, s'adheri, en cl Consell de la Societat de Nacions, al projecte de
resolució britànica, i afegí: "Els representants dels Governs alemany i austríac
ens han assegurat que la unió austro-alemanya projectada persegueix objectius purament econòmics i que n'és exclosa tota finalitat política. E l Govern italià accepta de bon grat aquestes seguretats. No és pas cosa fàcil. però. i àdhuc, en certes
situacions, no és pas possible de distingir entre el domini econòmic i el domini polític... En prendre acta de la declaració alemanya i austríaca, caldrà evidentment
reservar-se d'apreciar a la llum de tots els elements del problema la qüestió de saber quin és el seu abast veritable."
França oposà al projecte austro-alemany. a la Comissió d'estudi per a la Unió
europea, el pla constructiu establert sota la cura dc M. François-Poncet, pla que
subratllava abans que tot el fet que la qüestió de la situació econòmica d'Austria
entrava completament en el quadre de la col·laboració europea i com a tal no podia ésser objecte de convenis parcials anàlegs a l'acord austro-alemany incriminat.
Davant el Consell de la Societat de Nacions, el 8 de maig, el Govern francès
exposava cl seu punt de vista en un memoràndum que, reprenent la tesi del pla
constructiu, o sigui que convé de substituir amb solucions generals, europees si no
mundials, la solució bilateral adoptada per Àustria i Alemanya, adduïa les objeccions d'ordre jurídic, econòmic i polític que calia formular a l'esguard del protocol austro-alemany de 19 de març".

"* E l memoràndum fou objecte del següent resum oficial {Temps, 17 de maig
Üe iq^i).
E l Memorànduin "construcliii" francès
"Convençut que l'acord austro-alemanv — d'altra banda contrari a certs compromisos internacionals — no pot proporcionar als interessats, m tampoc a Europa,
tls avantatges que n'esperen els seus autors, el govern fraecs ha volgut fer alguna
cosa més que limitar-se a una simple critica del protocol dc Viena.
"Ha volgut presentar a Ginebra un pla constructiu susceptible d'aportar solucions immediates i pràctiques als problemes més urgents que es plantegen actualment a Europa cn el terreny econòmic, solucions que, per altra part. són capaces
—el govern n'està convençut—de procurar als dos països interessats l'alleuiament
<iue pretenen aconseguir amb la Unió duanera.
"Aquests problemes, que en realitat no constitueixen sinó els diversos aspectes
d'una crisi general i del malestar econòmic europeu, semblen ésser els següents:
"a) L a qüestió de la distribució i venda dels cereals dels països agraris de
l'Europa central i oriental;
"b) _ La crisi de la sortida de productes dels països industrials amb les seves
conseqüències (sobreproducció, atur forçós, .elc.);
"c) _ L a manca de capitals i la dificultat dc procurar-se crèdits en la majoria
Jels països de l'Europa central i oriental;
"d) L a situació particular d'Austria, la qual deu anys després del tractat
Saint-Germain. sembla que no ha trobat encara el seu cami.
. " E l govern francès creu que aquests quatre mals podrien ésser atenuats seniblenient amb l'aplicació dels remeis següents:
h CoHocaciú dels excedents dc cereals dels països dannbians.—Aquest ès
"n dels elements essencials d'un pla de reorganització de l'economia europea. Per
a resoldre aquest problema, el govern francès preconitza un règim preferencial que
'ora concedit als Estats exportadors, d'acord amb la demanda que han formulat
moltes vegades d'un any i mig ençà.
França, sense haver fet una oposició formal a la institució dc tal règim, no
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Com que l'acord es prengué sobre la proposició dc resolució anglesa, aquesta
fou adoptada unànimement i transmesa a la Cort de La Haia, la qual va deliberar
sobre la qüestió el 20 de juliol de 1931. E l seu parer, fet públic el s de setembre
de 1931, estableix (per vuit vots contra set) que cl règim instaurat entre Alemanya

s'havja mostrat gaire layorable fins ara. Però els irstudü fets a aquest objecte i.
especialment, les discu: sions que han tingut lloc a la conferència de Roma, les
quals han posat de rdlcu com fóra d'insignificant cl sacrifici que representaria
aquesta mesura per a l'economia dels països d'Ultramar, aix! com, la derogació
de la clàusula de la nació més afavorida que en resultaria, han decidit el govern
francès a adhenr-s'hi enterament.
"Per contra. 110 ha cregut que s'hagués de pronunciar - immediatament sobre
l'oportunitat dt preveure, a canvi del règim preferència! en qüestió, una contrapartida a favor dels Estats prenedors. Per al cas que auuesta contrapartida fos
reconeguda com a útil ha tingut però. a bé de fer con.-.tar des d'ara que no podria
tenir un caràcter prc-lerencial i que, conlormement a les conclusions del repon
Stucki a la conftrcnria <k- novembre de 1930, els seus avantatges s'haurien de fer
necessàriament extensius sense condicions 3 tots els Estats que es beneliciessin cn
els països agraris oel tractament de la nació més afavorida.
"A mes a mes, I atorgament de facilitats per a la venda i distribució dels cereals danubians ho haurà pas de tenir com a conseqüència l'augment de la producció en els països de l'Europa central i oriental i, pertocant aquest particular,
caldrà adoptar les mateixes orecauci ms o garanties que aquelles a què han decidit
de recórrer els organitzadors dc la Banca internacional dc crèdit agricola.
" E l govern francès creu, en fi. que la regulació d'aquesta qüestió, especialment
la compra i el repartiment de les quantitats de blat disponibles, la fixació de l'import de la preterència, les modalitats de la seva realització i les precaucions a adoptar perquè la prima beneficiï exclusivajnent els venedors i no causi pertorbació
sobre el mercat comprador, etc, serien singularment facilitades si els països agraris organitzessin una llei de consorci deis països venedors amb un organisme comú
habilitat per a contractar, en llur nom. amb els països compradors; els contractes
establerts de ta més d'un any entre el Estats agraris i els treballs realitzats a
squest fi han dc permetre segons sembla, el funcionament immediat d'aquesta
organització.
"Per llur banda, els països industrials que estiguin en condicions de concedit
el règim preferencial en qüestió hauran d'unir-sc amb mires a regular de comú
acord les mateixes qüestions. Una vegada establert l'acord entre ells. llurs representants hauran d'entrar immediatanicnt en relacions amb els de l'organisme precitat. a fi de concloure les enteses necessàries.
"2. Àdhuc en el cas en què. com a conseqüència, hi hagués interessants contrapartides a proPI de la indústria dels Estats prenedors (tals com Alemanya i
Àustria), la reglamentació del problema dels cereals danubians deixarà subsistir
lificultats en els paï?.os que hi participaran i molt més encara en els que no hi
prendran part.
"EI govern francès preconitza, entre els remeis que poden aportar-se a la
:risi econòmica, el desenvolupament d'enteses industrials i d'enteses agrícoles internacionals. I constata que cada vegada que els EsUts han provat de resoldre les
dificultats pel mitjà de fórmules generals aplicades al conjunt de la producció o
del comerç (convencions sobre les prohibicions, treva duanera, convenció comercial
de Ginebra) han fracassat.
"Contràriament, hom ha reeixit a organitzar els mercats, a refrenar la concurrència a regularitzar i a millorar les relacions comercials tota vegada que
hom s'és concretat a una categoria de productes dïterininats. Les enteses internacionals del riell. de l'acer, del material de locomoció, dels grans aparells elèctrics, dels productes químics, de l'aiguacuit, etc., són la millor prova que aquest
mètode és susceptible de donar resultats viables i eficaços. E l govern trancès en
preconitza l'extensió a d'altres productes industrials i miners com certs tèxtils, la
fabricació de vidre, el carbó, etc. i també a productes agrícoles tals com el blat,
-I moresc. la fusta, etc, puix que la conferència del sucre ha demostrat que el
mètode d'enteses internacionals es perfectament aplicable a aquests darrers.
"El govern franecs creu que l'organització d'un mercat europeu per mitja
l'acords d'indústries podrà tenir per resultat la disminució parcial dc les barreres duaneres, bi liom pot aplicar un sistema que comporti el reemborsament deis
drets de duana per a tots els productes que formen part d'un mateix "cartel". hom
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i Àustria sobre la base i dintre els límits dels principis previstos en el protocol
de 19 de març de 1931 no era pas compatible amb el protocol de Gniebra dc 4 d'octubre de 1922.
Dels vuit jutges que respongueren en aquest sentit, set van declarar, a més a
més, que, a llur opinió, cl règim no era tampoc compatible amb Tarticle 88 del
tractat de Saint-Germain. Sis d'entre ells, MM. Guerrero, Rostworowski, Fromageot, Altamira, Curutia i Négulcscu. signaren una declaració comuna segons els
pervindrà indubtablement a fer supèrflua la protecció de tarifes per als productes considerats. Aixi. el desenvolupament d'enteses privades contribuiria indirectament a la solució del problema plantejat a Ginebra pels representants de certs
paisos i que, enfocat de cara i en tota la seva amplitud, apareix com a molt difícil
de resoldre.
" E l govern francès creu. ben entès, que és necessari de perseverar en les negociacions empreses amb certs països amb mires a una recomposició de les tarifes en vigor. Però estima que aquestes recomposicions serien singularment facilitades si fossin precedides d'una organització racional de la producció en el
terreny internacional.
".1-. Quant a les dihcultats de crèdit de què sofreixen certs països d'Europa,
lian d'ésser atenuades mitjançant un programa detallat de recíproc ajut financier.
sar la realització d'una organització internacional de crèdit agricola de la qual
"La mateixa França ha proposat ja a Ginebra i veu amb satisfacció progresno solament els Estats agraris, sinó l'Austria mateixa podrà aprofitar-se àmpliament. Per tal dc completar aquesta acció, el govern francès està disposat a exaiiiinar amb les banques franceses especialitzades les condicions en què aquestes
darreres podran contribuir, com ho han fet ja i en la mesura necessària, al finançament de les collites.
"França està disposada, oi més. sota Ics reserves que són indicades en altre
lloc, a facilitar tota mena de col·laboració del mercat francès, tant en el que concerneix les operacions financieres corrents, com els grans emprèstits d'E-stat amb
els altres mercats.
D'una manera particular veuria amb plaer confiar a una oficina especial de la
Societat de les Nacions o al Comitè financier la tasca de preparar i de controlar
els esmentats emprèstits, a la col·locació dels quals fóra disposada a col·laborar
impliament, mentre conservin, però, un caràcter internacional. Kes no podria
palesar millor el seu desig de donar un caràcter europeu al programa dc recíproc
ajut financier.
"Altrament, hom tap que el govern francès està disposat a no negligir cap
mesura, especialment en el terreny de les admissions de valors estrangers, per tal
d'augmentar el caràcter internacional del mercat de Paris.
promesa d"Àustria de no alienar la seva independència econòmica, tenen també el
"4- E l govern francès estima que les potències que han rebut ia solemne
deure de contribuir al seu desenvolupament material. Per aquesta raó ha pensat
que cl seu programa no tòra pas complet si no tingués en compte la situació particular d'aqucsi país 1 no cerqués una mesura excepcional que permeti d'aportar-li
un ajut immediat 1 eficaç. Sense tornar al règim que havia autoritzat durant cinc
snys l'article 222 del tractat de Saint-Germain. hom podria reprendre en l'ampliació la idea d'avantatges comercials especials a favor d'Àustria.
"Els principals clients d'aquest país serien invitats, sense excepció, a atorgarli. sota els auspicis de la Societat de les Nacions, i dc comú acord, facilitats que
ampliessin les seves vies d'expansió. Es permès de pensar que aquest règim fóra
apte per a proporcionar a l'economia austriaca. sense pertorbar les relacions comercials de tercers paisos. els avantatges substancials que esperen de la Unió duanera els autors del orotocol de Viena. En compensació de la situació privilegiada
que seria reservada a les importacions austríaques en els diversos mercats europeus. el govern austríac podria oferir als .cus clients ja sia el manteniment del
siatu quo, ja sia nous avantatges, en el ben entès que aquesta contrapartida hauria
de beneficiar d'una manera exacta tots els tercers Estats que estiguessin lligats
amb ell per la clàu. ula de nació més afavorida.
"En resum, cl pla francès ofereix dos sistemes de preferències paral·leles: un
a favor dels cereals dels Estats agraris, i l'altre de l'economia austriaca. Si el
govern francès es resigna a acceptar la derogació a la clàusula de nació més afavorida que comporta aquest doble règim, és que en l'un i en l'altre cas es tracta.
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termes de la qual el règim d'unió duanera projectat fóra una amenaça a la independència econòmica d'Austria i constituiria així un acte susceptible de posar en
perill la seva independència.
D'altra banda, set jutges, MM. Adatci, Kellog, Rolin-Gaequcmyns, Hurst
Schücking. van Eysinga i Wang, signaren una opinió dissident col·lectiva en la
qual concloïen que el règim era compatible tant amb l'article 88 del tractat de
Saint-Germain com amb el protocol de Ginebra "'.
Puix que la publicació de la decisió de La Haia fou precedida d'una declaració comuna del Dr. Schober com a vice-canccller i ministre de Kegocis estrangers
d'Austria
i del Dr. Curtius, ministre de Negocis estrangers del Reich, en la
quals els dos ministres es declaren d'acord a no prosseguir l'execució dc la unió

a judici seu, de fer front a una crisi o a una situació excepcional i a dificultats
de caràcter essencialment temporal.
"No creu doncs, que els avantatges preferencials que es concedeixin a cert»
productes de l'Europa central o d'Austria hagin dc constituir un règim permanent i definitiu.
"Per als cereals, la necessitat d'aquests avantatges no es farà sentir, evidentment, sinó mentre els preus practicats a Europa seran inferiors als que els exportadors considerin com a remuneradors. Caldrà preveure el cas en què la situació es modificaria; és a dir, que el règim preíerencial haurà d'ésser prou flexible
per adaptar-se a les condicions del mercat i i>er a desaparèixer encontinent, quan
el cas ho reclami.
"Quant a Àustria, hom pot creure que quan hagi acomplert definitivament el
seu redreçament econòmic i organitzat les seves relacions comercials, podrà _ ia
passar-se de l'.'ijut excepcional que els Estats actualment liaurien de concedir-li.
"Aquestes consideracions tenen una importància cabdal al ulls del govern
francès, el qual té interès a remarcar en quin esperit i en quines condicions concep
Ics excepcions estipulades a la clàusula de nació més afavorida. Fidelment adherit
als principis d'aquesta clàusula, considera el seu manteniment i la seva aplicació
Jom una garantia de pau i el seu abandonament com un perill capaç de menar
Europa no a una forma mes perfecta d'organització, sinó al caos.
"Finalment, el govern francès considera que les mesures suggerides mé.s
amunt no podrien ésser de cap manera separades de les altres parts del pla constructiu i que la intervenció del factor tinancier. d'una manera espçsial. hauria
d'acompanyar, en el terreny industrial, la formació d'enteses privades. Sobretot
estima que aquest orograma, per a poder ésser posat en obra en totes les sevei
parts, suposa una voluntat general d'aquietament i de pau, i que la seva realització,
en lloc de fer barallar entre ells els membres de la família europea, tindrà la virtut
de palesar el sentiment de solidaritat que ha d'unir-los."
'' EI Secretariat de la Societat de les Nacions comunicà uportunament el re
snm oficial de l'exposició dc motius del dictamen de la Cort, que hom trobarà
anex en altre lloc.
" " L a subcomissió dels experts econòmics ha plantejat coratjosament, en el
seu report, la qüestió de saber si era possible de crear, amb una nova concepció
de la col·laboració europea, un nou estat de coses que pogués contribuir ensems
i garantir el redreçament econòmic i la pau duradora a Eurona. Aquesta subcomissió ha examinat, entre altres, les condicions a les quals haurien d'ésser sotmeses les unions duaneres a fi que puguin assolir l'esmentat objectiu. Aquest report assenyala un progrés considerable en l'examen del problema dc la Unió
.niropea.
"Les idees d'aquest report toquen de ben a la vora els motius que induiren. cl
passat mes de març el govern austríac, d'acord amb el govern alemany, a oortar
endavant el orojecte d'una unió duanera. Era evident, des del primer instant que
íquest projecte no tindria cap probabilitat de reeixir si d'altres Estats no estiguessin disposats també a participar-hi. Coneixem lots els tombs i caires que ha
pres aquesta qiiestió. Vist aquest estat de coses i atès que cl problema d una unió
duanera ha estat inscrit a l'ordre del dia de la comissió d'estudis per a la Unió
europea, ens hem entès amb el govern alemany sobre l'actitud a adoptar en aquest
nroblema.
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duanera dels dos països fal com havia estat decidida en principi pel protocol austro-alemany de 19 de març, la qüestió de l'Anschluss podria ésser considerada com
a resolta, si més no per a l'hora present. Però, què ens reserva l'esdevenidor?
Hom no pot pas oblidar que existeix sempre en la Constitució alemanya un segon
apartat de l'article 61 que diu: "L'Àustria alemanya obté, després de la seva adjunció al Reich, cl dret de participar al Reichrat artib el nombre de vots corresponent a la seva població. Mentrestant, els représentaiUs d'Austria tenen vot consultiu. "
Hom no pot pas oblidar, tampoc, que només set dels jutges de L a Haia—doncs,
una minoria—, han expressat el parer que el projecte d'unió duanera els semblava
incompatible amb el tractat de Saint-Germain. jCal témer, doncs, veure reaparèixer el projecte d'Anschluss tan bon punt l'emprèstit, del qual el protocol de 1922
determina les condicions, haurà estat completament reemborsat, o sia en 1943?
Sense voler restar importància al parer de La Haia ni a les declaracions dels
doctors Schober i Curtius, són fets. aquests, que, malgrat tot, hom no pot pas
desconèixer ni negligir. De moment, cal conformar-se a esperar, doncs, que, esvaït
ja el malestar indiscutible causat per aquest projecte, l'atmosfera de Ginebra sigui
mes favorable per al desenvohipament d'un programa d'entesa econòmica i de cooperació europea en la realització del qual els amics de la pau i de l'ordre posen
llurs darreres esperances de veure el món en general i Europa en particular rcdreçar-se de les crisis que el divideixen i l'esgoten d'ençà de més de deu anys.

• "Havent fio/iut constatar pels esdez·enimcnts d'·uiuesls darrers mesos que, a
destrit de les seves intendotK, hi havia el perill que soryissin dificultats, per a la
oHnboració conscient de les nacions europees, del projecte d'unió duanera, el go'•frn federal, per al qual l'interès d'aatiesta col·laboració està estretament llipal 0)
' interès austríac, declara la seva voluntat de no prosseguir el projecte d'unió
duanera.
Espero que aquesta declaració contribuirà a portar l'asserenament general,
que és tan necessari, i a crear una activitat que permetrà als governs una cooperació constructiva.
"Durant aquests darrers mesos, per múltiples raons que són actualment objecte
d estudis per part dels organikmes de la Societat de les Nacions, la crisi econòmica s'és desenvolupada d'una manera extraordinària no solament a Àustria i a
Alemanya, sinó també en una gran part dels Estats europeus. Una crisi de confiança molt estesa, que destrueix els fonaments mateixos de la vida econòmica
d'Europa, s'ha manifestat. La declaració que acabo de fer ha de contribuir tamhe
restablir la confiança mútua.
'Es tracta, doncs, ara. d'emprendre d'una manera efectiva la cooperació europea i procurar que pervingui a resultats positius. Àustria fa tot quant està a la
seva mà per ajudar-se amb la seva pròpia activitat. E n aquests darrers mesos ha
conclòs nous tractats de comerç amb Hongria, Txecoeslovàquia, lugoeslàvia i Romania, i ha convingut un acord amb Itàlia. Jo crec poder afirmar que no ens han
pas mancat iniciatives. E s evident, peró. que aquestes negociacions, per si soles,
no son pas suficients per a superar la situació econòmica actual i per a crear les
condicions necessàries a un desenvolupament econòmic favorable. E l govern austríac està. doncs, disposat a cooperar a accions comunes europees i, com ja declara
pçl maig. a examinar seriosament i lleialmcnt tota proposició feta a aquest pioDosit.
Estic persuadit que les idees que vaig expressar aci, a Ginebra, ara compleix un any, són profundament justes, que és impossible que els 27 Estats euro'eus pervinguin a establir alhora un sistema econòmic comu. Només un procediment per grup permetrà d'assolir aquest objectiu.
Efectivament, totes les proposicions concretes que han estat fetes després re?ixmen a aquest principi. Es cl cas de les negociacions entre la Gran Bretanya 1
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Comunicat sobre el diclàmen consultiu de la Cort pernuineiit de justícia intertutcional
(5 de setembre de 1931) 111
En una audiència pública celebrada el 5 de setembre de 1931, la Cort permanent de justicia internacional ha emès el seu parer consultiu en lafer del règim
duaner entre Alemanya i Àustria.

els Estats europeus més importants pel seu comerç, a propòsit d'una reducció d',
drets de duana. Si Àustria, naturalment. 110 ha pogut donar, en aquest temps,
una resposta satisfactòria al Rovern britànic a causa de les negociacions que havia
de sostenir i atendre amb els Estats veïns, farà, ara que aquestes negociacions han
finit tot allò que pugui per a complaure, en la mesura que sigui possible, els desigs del govern britànic. Crec que un resultat satisfactori de les negociacions dels
Estats continentals amb Anglaterra, seria d'una importància decisiva per al desenvolupament de la politica comercial europea.
L a delegació francesa proposà, durant cl mes de maig. de concedir als Estats
de l'Europa oriental una preferència per a certes quantitats de blat. i d'autoritzar
Àustria per a acceptar drets preferencials sobre articles de la seva exportació. De
llavors ençà. han fstat introduïts drets preferencials en alguns tractats. E s veritat
que. per a llur aplicació pràctica, cal encara l'assentiment dels Estats que es beneficien de la clàusula de nació més afavorida.
"La proposició feta arran dels drets preferencials a concedir a Àustria no ha
estat discutida. Jo crec poder facilitar verament la discussió sobre aquest assumpte
expressant-me amb tota la franquesa desitjable.
"Àustria no podrà obtenir drets preferencials unilaterals sinó per part dels E s tats l'exportació dels quals a Àustria ha estat fins ara força superior a llurs importacions provinents d'Austria. E n les relacions amb altres Estats, únicament 1=4
possibilitat d'establir drets preferencials recíprocs fóra susceptible de reeixir. Les
objeccions que s'hi oposen podrien ésser força atenuades si Àustria estengués en
en la mateixa proporció els avantatges que atorga als diversos Estats que li concedeixen drets preferencials, a tots els Estats que la beneficien amb drets preferencials. l l i hauria encara a superar la dificultat que sorgeix del fet que els Estats
lliurecanvistes no estan en situació de concedir drets preferencials a un Estat
qualsevol, puix que admeten la importació de tots els països sense fer pagar drets
0 perquè jo consideraria com a equitatiu d'atorgar també als esmentats Estats el
tractament de nació més afavorida, pertocant els avantatges que Àustria hauria
de concedir.
"La qüestió de saber si la idea de drets preferencials a favor d'Austria pot
ésser realitzada dependrà de l'actitud que adoptarà la comissió de estudis per a la
Unió europea.
"De passada, hom remarca les proposicions que han estat fetes fins ara de
diferents costats. E s gairebé cert que ningú no podrà donar la seguretat que els
camins que han üe conduir a accions europees satisfactòries són ja descoberts. Semjla, doncs, necessari d'examinar encara d'altres mètodes.
"Sobretot, hi hauria lloc, doncs, d'examinar si l'establiment reciproc del lliure
comerç entre els Estats que hi estan disposats no ofereix alguna perspectiva d'èxit
1 fins : tot si seria, no solament el mitjà més eficaç per a crear unitats econòmiques més grans, sinó si podria resultar-ne també, encara que això. d'antuvi, pugui
semblar paradoxal, que és més fàcil i còmode d'establir el comerç reciproc que de
procedir a reduccions importants dels drets de duana.
"Jo no voldria pas anticipar-me a l'examen ulterior d'aquesta qüestió; em limitaré, doncs, a suggerir que una comissió a crear sigui encarregada d'aplegar en
un estatut els elements essencials d'una unió duanera."
" Aquest document ens ha estat comunicat pel Secretariat de la S. D. N.,
5ui n'ha fet precedir el text de les ratlles següents: "Les clarícies següents,
emanades de l'Escrivania de la Cort permanent de justicia internacional, han estat
Dotades oficiosament a la disposició de la premsa a La Haia, Ginebra. Berlín,
Paris i Londres."
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La qüestió sobre la qual el Consell de la Societat de les Nacions havia demanat el parer consultiu de la Cort és concebuda així:
"Un règim establert entre Alemanya i Àustria, sobre la base i dintre els limits
'Ifls principis previstos en el protocol de 19 de març de 1931, i seria compatible
amb l'article 88 del tractat de Saint-Germain i amb el protocol núm. 1, signat 1
Ginebra el 4 d'octubre de 1922?"
Per 8 vots contra 7. la Cort ha donat el parer que el règim de què es tracta no és
compatible amb el protocol de Ginebra.
Dels vuit jutges que han respost en aquest sentit, set han declarat, a més a
niés, que. segons llur opinió, el règim no era tampoc compatible amb l'article 83
del tractat de Saint-Germain. Un d'entre ells, M. Anzilotti, ha fet una exposició dels
motius enterament separada, mentre que els altres sis, MM. Guerrero, Rostworowski, Fromageot, Altamira, Urrutia i Négulesco, han signat una declaració comuna segons els termes de la qual el règim d'unió duanera projectat fóra una
amenaça a la independència econòmica d'Austria i :onstituiria aixi un acte susceptible de posar en perill la seva independència.
D'altra banda, set jutges. MM. Adatci, Kellog, Rolin-Jacquemyns, Hurst, Schücking, van Eysinga i Wang, han signat una opinió dissident col·lectiva cn la qual
conclouen que el règim de què es tracta és compatible tant amb l'article 88 del
tractat de Saint-Germain com amb protocol de Ginebra.
II
L'exposició dels motius del dictamen de la Cort pot ésser resumida de la manera següent:
Àustria és un punt sensible de l'ordre europeu, i la seva existència és un element essencial del reglament politic a Europa a conseqüència de la guerra. És a
la llum d'aquesta consideració que hi ha lloc d'examinar l'article 88 del tractat de
Saint-Germain i el protocol de Ginebra, els quals, sense posar a càrrec d'Austria
Una interdicció absoluta d'alienar la seva independència o de procedir a actes susceptibles de comprometre-la li imposen senzillament l'obligació d'obtenir, en certs
casos. l'assentiment del Consell.
D'altra banda, el protocol de Viena, en el qual cap clàusula no preveu un as•«ntiment a donar pel Consell, persegueix la conclusió, entre Alemanya i Àustria,
0 un tractat que menaria a la constitució d'un règim d'unió duanera.
L a Cort és invitada a dir si, sense violar els seus compromisos amb referència
•'Is termes dels textos examinats en la qüestió—article 88 del tractat de Saint-Germain, protocol de Ginebra—, Àustria podria concloure aquesta unió amb Alemanya al marge de l'assentiment del Consell.
L'exposició del motius precedeix llavors a l'anàlisi dels textos pertinents:
La independència d'Austria, en el sentit de l'article 88. s'entén pertocant el manteniment de la seva independència dintre les seves fronteres actuals com a Estat
reparat i romanent únic amo dc les seves desisions, especialment cn el domini
econòmic. Per alineació de la independència, cal entendre, cn el mateix article,
tot acte voluntari de l'Estat austríac que li faci perdre la seva independència o
subordini la seva voluntat sobirana a la d'un altre Estat. Finalment, l'objccte del
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compromís d'Àustria d"abstenir-se de "tot acte susceptible de comprometre la seva
independència" ha d'cntendrc's de tot acte que pugui posar en perill aquesta independència, segons allò que hom pot raonablement preveure.
En segon lloc. amb el protocol de Ginebra, Àustria ha adquirit certs compromisos d'ordre econòmic. Per bé que s'ajusten al quadre dc l'article 88, aquests
compromisos tenen un valor propi i una força obligatòria que es basten a si mateixos. Es tracta especialment de compromisos de no atemptar a la seva independència econòmica amb l'atorgament, a un Estat qualsevol, d'un règim especial
o d'avantatges exclusius susceptibles de comprometre aquesta independència.
En darrer lloc, el règim previst en el protocol de Viena reuneix perfectament
les condicions requerides per a una unió duanera; allò que és donat a la Cort
d'examinar, no és pas tal o tal disposició del protocol, sinó el conjunt del règim
a establir. Ara bé: aquest règim, per si mateix, no constitueix pas un acte d'alienació de la independècia d'Austria: jurídicament, aquest Kstat guarda l'exercici
eventual de la seva independència.
Pròpiament parlant, aquesta independència no es troba lami)oc en perill en cl
sentit de l'article 88. Per contra, el règim projectat cosstitueix un règim especial
que preveu avantatges per a Alemanya dels quals són excloses les terceres Potències. En darrer anàlisi, és difícil de sostenir que. considerat en el seu conjunt, el
règim projectat no sigui susceptible d'amenaçar la independència econòmica i sigui, doncs, en harmonia amb els compromisos adquirits per Àustria en el protocol
de Ginebra en allò que concerenix ta seva independència econòmica.

III
L'opinió dissident col·lectiva accepta, en les seves línies generals, l'anàlisi dels
textos pertinents continguts en el dictamen de la Cort. Però en admetre, amb el
dictamen, que el règim que persegueix el protocol de Viena no constituiria pas
una alienació de la independència d'Austria, la minoria declara no haver trobat
en el dictamen cap motiu que expliqui com aquest' règim posaria en perill la dita
independència.
A judici dc la minoria, puix que el parer ha estat demanat pel Consell sobre
una qüestió jurídica — una interpretació de textos, — la Cort ha de prescindir dc
consideracions i de conseqüències polítiques. Per tal d'evitar que les seves conclusions tinguin solament un valor especulatiu, la Cort ha de fonamentar-se sobre
els elements sotmesos al seu examen.
En aquest ordre d'idees, la minoria constata que l'article 88 del Tractat dc
Saint-Germain era destinat a assegurar l'existència continua d'Austria com un
Estat separat, i, aixi considerat, recorda que la independència d'un Estat no
s'aboleix pas amb restriccions a la seva llibertat d'acció, a les quals pot accedir
mentre, d'aquest fet, no resulti desposseït dels seus poders orgànics.
En allò que concerneix el protocol de Ginebra, la minoria és de parer que Àustria hi ha renovat, amb mires a una situació particular, els compromisos que havia
ja assumit en cl article 88, si bc els termes són lleugerament modificats, a fi
d'adaptar-los més a aquesta situació. En particular la clàusula del protocol que
estipula la interdicció per a Àustria d'atorgar a un Estat qualsevol un règim especial o avantatges especials susceptibles d'amenaçar la seva independència, no
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comporta cap extensió de l'obligació continguda en el article 88, ja acceptada per
Àustria. Després d'haver exposat en detall els motius dc la seva opinió sobre
aquest punt, la minoria conclou que tot acte que constitueixi una violació dels
compromisos contrets per Àustria en el protocol ha dc comportar igualment la
violació de l'article 88; i que, si el règim que es persegueix amb el protocol de
N iena es compatible amb l'article 88, no pot ésser incompatible de cap manera
amb el protocol de Ginebra.
D'altra banda, la minoria recorda que , segons ïl parer de kt Cort, el règim
que cerca d'establir el protocol de Viena, considerat "11 el seu conjunt, fóra dificil
cl estimar-lo en harmonia amb els compromisos d'Austria. Ara bé: la minoria no
pot ni pensar que. c'una manera general, una unió duanera comporti un perill per
a la independència dels Estats interessats, ni admetre que el conjunt del règim
s lue es refereix en particular el protocol dc Viena pugni ésser incompatible amb
els compromisos d'Austria si cap disposició especial d'aquest protocol no ho és.
Aixi mateix, l'anàlisi del dit protocol, al qual la minoria procedeix tot seguit i que
completa el que hom troba en el dictamen de la Cort, no duu pas a constatar l'existcncia d'una disposició les conseqüències raonablement previsibles de la qual serien
una amenaça per a la independència d'Aiutria i que, per tant, seria incompatible
amb el manteniment d'Austria com a Estat separat c independent.
La Haia, 5 de setembre de 1931.

LES

IDEES

I ELS FETS

VIDA R E L I G I O S A I MORAL
L E S CAUSES MATRIMONIALS FALLADES A L \ ROTA ROMANA.—Com cad;i

any, aquest superior Tribunal eclesiàstic ha publicat la llista de les causes
fallades l'any anterior. Ens fixarem en les que versen sobre qüestions
matrimonials, perquè alguns afirmen que la Santa Seu comença d'admetre
pràcticament el divorci, puix que—diuen—no són altra cosa que divorcis,
atorgats d'una manera vergonyant, les sentències de nul·litat dc matrimoni
que dicta la Sagrada Rota Romana, sobretot quan es tracta de gent rica
i poderosa.
L'any 1931. ha fallat la Rota 56 causes matrimonials, procedents de
tots els països del m ó n : una d'elles era una demanda dc nova enquesta
sobre una causa ja resolta, i que fou refusada; totes les altres eren processos de nul·litat. Classificats per les raons que al·legaven els demandants.
24 es basaven en la coacció, 6 en l'exclusió de la prole. 7 en la manca de
consentiment, 4 en la impotència (3 del marit i 1 de la muller). 3 en la
clandestinitat, 3 en el consentiment condicionat. 1 en la coacció i la simu
de forma, 1 en la simulació del consentiment, 1 en el defecte substancial
de forma. 1 en la simulació del consentiment. 1 en la coacció i la simulació
del consentiment, 1 en la clandestinitat i la manca de consentiment. 1 en
la coacció i una condició contrària a la indissolubilitat. 1 en l'exclusió de
la prole i dc la indissolubilitat, i en la demència de la muller, i 1 en un
defecte dels poders en un matrimoni ce'ebrat per procurador.
D'aquests 55 processos de nul·litat de matrimoni. 31 acabaren amb una
sentència declarant que no constava la nul·litat. 1 amb la dispensa del matrimoni roto et nou cousnminato, i els altres 23 amb la declaració de nullitat. Cal remarcar que 11 d'aquests 24 processos que acaben amb una declaració de llibertat s'havien tramitat de pobre. Classificats per les raons
0 causes al·legades, resulta que 13 eren per coacció. 2 per clandestinitat.
1 per exclusió de la prole, 1 per defecte de poders en el procurador, 1 per
simulació de consentiment, 2 per impotència, r per exclusió de la prole i
de la indissolubilitat, T per consentiment condicionat. 1 per demència de
la muller i 1 per clandestinitat i defecte de consentiment.—M. R .
INSTRUCCIONS DE L'EPISCOPAT FRANCÈS ALS CATÒLICS, A PROPÒSIT DE

LES ELECCIONS.—La segona quinzena de febrer es va reunir a Paris la
Conferència dels Cardenals i Arquebisbes de França, que, en vista de les
imminents eleccions legislatives, va emetre aquesta declaració: " E n acostar-se les eleccions, l'Assemblea recorda als electors catòlics el deure de
votar i de votar bé. L a situació present els imposa, més que mai. el deure
rigorós d'unir-se per allunyar del Parlament els qui estan disposats a votar
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lleis dolentes, i perquè surtin elegits homes disposats a defensar els interessos de la religió i de la pàtria.
"Els enemics de la rcgligió cristiana, encara que estiguin dividits en
moltes qüestions, saben entendre's i agrupar-se seguint un pla de combat
contra l'Església i posar-lo en pràctica amb mètode i perseverança. Cal
que els catò'ics, animats d'un fervent amor a l'Església i a França, sàpiguen, si convé, renunciar a llurs legítimes preferències i llurs criteris particulars en qüestions secundàries i d'ordre j)ersonal; i, com escrivia
Lleó X I I I als Risbes del Brasil, fer convergir llurs esforços per tal d'assegurar el triomf dels candidats en els quals s'ajuntin l'amor del bé públic
amb un zel provat per la religió.
"L'Assemblea desitja que a totes les diòcesis es faci un tridu o una
novena de pregàries encaminades a obtenir unes bones eleccions."
Coincidint gairebé amb aquesta declaració, encara que amb data del
2 de febrer, el Consell de vigilància de l'arxidiòcesi de Paris va publicar
aquestes instruccions amb el titol: E l s catòlics i la propaganda electoral.
"Les circumstàncies polítiques que travessem i la imminència del
lieriode electoral donen nou ardor a les lluites polítiques en el nostre règim democràtic. Els articles iK'riodístics, les conferències, els manifestos,
els cartells, es multiplicaran i pendran pertot arreu un aire dc combat.
El Consell de vigilància ha cregut oportú de tornar a recordar els principis de moral que s'imposen a tothom eu les actuals circumstàncies.
ler. Recorda que, si en el nostre règim democràtic, els depositaris
del poder pertanyen a un partit contra cl qual pot aixecar-se un partit
d'oposició; si són candidats en les pròximes eleccions: si des d'aquest doble punt de vista poden ésser fliscutits llurs mèrits persona's i llur gestió
política, no cessen per això d'ésser governants legítims als qual tenim el
deure de respectar i d'obeir, com a tota autoritat procedent de Déu.
"2on. Qualsevol candidat, en demanar els vots dels electors, deixa a
llur apreciació la seva competència per al càrrec que sol·licita. Vo'em significar amb aquest mot la seva ínteHigència, els seus costums públics, la
seva honorabilitat personal i familiar, el seu passat, i àdhuc tot allò que,
en la seva vida privada, té una relació immediata i d'im])ortància amb la
bona gestió dels afers públics.
"3er. I^a premsa i la paraula, pública o privada, no podtn fruir d'una
llibertat absoluta. Tots els actes humans, especialment els més notoris,
estan sotmesos a les normes de la moral i han de respectar tots els drets.
La propaganda oral i escrita no seria digna de la seva elevada missió si
es creia emancipada de la moral i autoritzada iier a dir tot el que li plagués, o tot el que convingués als seus interessos.
"Fetes aquestes observacions prèvies, la moral cristiana exigeix:
"ler.
Que hom reconegui sempre que tota autoritat legítima ve de
Défc—Que tot ciutadà té el deure d'obeir 'es lleis justes—.Que tot ciutadà té el deure de respectar els qui tenen l'honor de representar a Déu
prop de nosaltres. Aquest triple deure s'imposa sempre pertot arreu, àdhuc quan el dipositari del poder és simultàniament governant i candidat.
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2on. Encara <|ue hi ha dret de criticar els governants i els candidats,
la moral cristiana exigeix:
"o) Que l'exercici d'aquesta critica no violi l'obediència i el respecte
que sempre són deguts als poders legítims i a llurs disposicions justes.
"b) Que siguin sempre respectats els drets de la veritat, de la justicia i de la caritat que tenen tots els ciutadans, encara que siguin candidats.
Cal, per tant, evitar de combatre'ls amb mentides, maledicències il·legítimes, calumnies, injúries, difamacions, processos de tendències injustes
i exageracions paleses que equivalen a calúmnies o maledicències il·legítimes.
"c) Recorda que si les exigències de la polèmica periodística, l'ardor
dels parlaments de míting, l'excitació de', periode electoral, excusen, si
més no parcialment, certes fórmules exagerades, les al·lusions picants,
les frases humorístiques, les imatges burlesques, hi ha un límit passat el
qual es palès el pecat, i de vegades greu.
"Recorda, finalment, que els nostres costums democràtics i electorals,
si no són regits per les normes de la moral, provoquen fàcilment en les
nostres vides individuals, en les famílies i en la vida pública, la divisió
dels esperits i dels cors, la desconfiança i fins l'odi; i que, a la llarga, poden posar en crisi les institucions, escampar el malestar i arrabassar a la
vida pública i a la vida privada Sa felicitat i la seguretat."
Complint l'acord de l'Assemblea dels Cardenals i Arquebisbes, el Cardenal Verdier va disposar que els dies 28-30 d'abril se celebrés a dues de
les principals esglésies de París un tridu de pregàries per a "obtenir que
l'Esperit Sant inspirés als electors els vots que asseguraran millor els interessos de la pàtria i de la religió i el regnat de la justícia i de a pau."'
Consistien les pregàries en la recitació o cant de les lletanies de la Mare de
Déu, el Vem Crcalor 0 el Veni Sancte Spiritiis, i una triple invocació
al Sagrat Cor de Jesús, a Maria Immaculada i a Santa Joana d'Arc; res
de sermons en què és fàcil de fer al·lusions de caràcter polític, res de càntics tendencioses en llengua vulgar.
Caldria que en les pròximes eleccions tots els catòlics catalans tinguessin ben presents aquestes assenyades normes.—M. R .
. ESTUDIS SOBRK EL COMUNISME.—Sota els auspicis de la Universitat
Catòlica i de la Unió catòlica d'estudis internacionals, s'han celebrat a
Friburg (Suïssa) ducs jornades d'estudis especials sobre el Comunisme.
Després d'haver recordat les circumstàncies històriques en què sorgí la
revolució comunista, foren examinats, en sengles relacions d'eminents especialistes, la pedagogia, la constitució soviètica i e'. pla quinquennal, la
filosofia bolxevista i la seva visió del món.
L a conclusió de les dues jornades d'estudi, resumida pel professor
Reynold, en la sessió final, és aquesta. "Cal convèncer-nos que estem a
I"inici d'una nova era. que s'està formant una nova civilit/ació. Estem
en un període revolucionari: les revolucions afebleixen els dèbils, però
reforcen els forts, i nosaltres hem d'ésser dels forts i, sobretot, no hem de
tenir por- E l bolxevisme no ha sabut resoldre els grans problemes de la
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humanitat, i ningú no pot vanar-se de saber-los resoldre sinó els catòlics,
perquè sols nosa'tres, els catòlics, posseïm la veritat. Ens pertoca de formar aquesta nova civilització que s'està perfilant, ens pertoca de |)osar una
resclosa a l'invasió del bolxevismc. 1 aquesta tasca pertoca, sobretot, a la
Universitat, als filòsofs cristians, als pensadors cristians. Estem en un
temps en què no basta viure per filosofar, sinó que cal fi'osofar per poder
viure. I la nostra filosofia és l'única vertadera, perquè considera en l'home el que hi ha de més elevat i el porta vers el seu únic fi que és Déu. '
PROTESTANTS I CATÒLICS ALS ESTATS L'NITS.—Una de les formes més
eficaces d'apostolat emprades en aquell país pels catò'ics. en llurs polèmiques amb els protestants, consisteix a posar de relleu la diferència entre la doctrina de les innúmercs sectes en què estan dividits i l'essència
doctrinal del Cristianisme, sempre inalterable en l'Església Catòlica.
S'han publicat no fa gaire els resultats d'una enquesta organitzada per
I Església metodista. Les persones que reberen l'interrogatori eren 3.750.
l>erò sols 1.085. "lenys de! terç. varen respondre a les preguntes de llurs
autoritats religioses. D'aquestes 1.085 respostes, es desprèn que 391 metodistes dubten que Crist sigui fill d'una Verge; 746 aproven la restricció voluntària dels naixements; 506 s'estimen més els sermons sobre temes socials que els que tracten de la salvació de l'ànima; 655 dubten 6
neguen l'eficàcia de l'oració; 384 dec'aren que llur Església perd terreny
en el camp del progrés cultural i educatiu; 373 posen en dubte o neguen
la immortalitat de l'ànima; i tots, llevat de 453, declaren que van al temple per dar bon exemple als fills o per altres raons de caràcter social, i nb
perquè treguin cap profit de l'assistència als oficis, puix que, diuen, el
verb metodista ja no és paraula evangèlica.
Fa constar amb la creient descomposició de les sectes protestants la
vitalitat i puixança de l'Església Catòlica, que demostren aquestes dades
estadístiques tretes de The Official Catholic. A fi de l'any passat el nombre de catòlics era de 20.236.391. que representa un augment de 21.293
sobre el de l'any anterior. L a jerarquia consta de 17 arxidiòcesis i 105
diòcesis; quatre dels Arquebisbes són Cardenals. L a clerecia secular i regular es compon de 28.297 membres. 433 més que l'any anterior. l l i ha
18.159 esglésies i missions, de les quals 12.484 tenen per a llur servei un
sacerdot fix; hi ha. també. 172 seminaris. 7.514 escoles parroquials i
645 hospitals catòlics.
CONTINUA LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA A MÈXIC.—Segons les darreres informacions, continua sense treva la jjersecució religiosa represa
a mitjans de l'any passat. A l'Estat de Veracruz, el governador Tejeda
continua valent-se de les escoles per inculcar als infants l'ateisme i el
menyspreu de tota idea i pràctica religiosa. Per la seva part, el Govem
central fa cada dia més difícil la vida de les escasses escoles catòliques
encara subsistents: el ministre d'Instrucció pública ha publicat un decret
'{"e invita les escoles çatò'iques (secundàries i superiors) a incorporar-sc
a Ics oficials, i ds promet grans avantatges si es declaren laiques; els alum-
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nes de les escoles que no s'acullin a aquesta llei hauran de sofrir rigorosos
exàmens a '.es escoles oficials i pagar elevades matticules. E s parla, també, d'un projecte de llei en virtut del qual perdria la ciutadania mexicana
cl sacerdot catòlic que no se separés de l'obediència de la Santa Seu, que
consideren com una potència estrangera. Com que, segons la Constitució, sols poden exercir el culte e's sacerdots mexicans. l'aprovació d'aquesta llei implicaria la cessació total del culte catòlic en el territori mexicà, puix que una segona temptativa de formar una Església nacional
cismàtica hauria de fracassar com la primera. Mentrestant, l'Estat de
Chihualma també ha fet ús del dret que li atorga la Constitució de limitar
el nombre de sacerdots catòlics autoritzats: d'aci endavant sols podrà
exercir el sagrat ministeri un sacerdot per cada 45-000 habitants.
Malgrat d'aquestes vexacions, el Delegat Apostòlic, Mons. Ruiz i Elórez. Arquebisbe de Mosèlia, d'acord amb tot l'Episcopat i seguint in.-truccions de la Santa Seu, ha manat als catòlics que no intentin d'acudir
a les armes per aturar la persecució religiosa. Una vegada més els cristers,
els que volien prendre les armes al crit de V i v a Cristo Rey, han estat desautoritzats per la jerarquia.—M. R .
E L CONGRÉS CATÒLIC ALEMANY D'ENGUANY.—El comitè de premsa
del 7'è. Congrés Catòlic alemany, que enguany se celebrarà a Essen a
darrers d'agost, ha anunciat les seves línies generals i cl tema principal,
que serà Crist en la metròpoli. L a civilització moderna es forma principalment en les grans ciutats: el retorn dels homes moderns a Déu és
impossible sense el renaixement de la fe en Crist, per això cal dedicar-se
a despertar-la en les grans ciutats. Aquest interessant tema serà discutit en les conferències que celebraran privadament els delegats de totes
les organitzacions catòliques alemanyes i en les sessions públiques, en
les quals parlaran notables oradors que explicaran que la civilització
moderna pot conciliar-se, i ha de fer-ho, amb el pensament cristià dél
qual treurà nou impuls i nous èxits.—M. R.
UNA CONVERSIÓ NOTABLE. E L PASTOR PROTESTANT ANGLCS WILLIAM

ORCHARD PASSA AL CATOLICISME.—William Orchard. pastor protestant,
era el predicador de més nom i de més autoritat a tot Londres, Doctor
en teologia de la yniversitat d'aqueixa capital. I^a seva eloqüència, la
seva finor, la doctrina i la dialèctica dels seus discursos captivava els
auditoris nombrosissims que anaven a oir-lo. Hom ha parlat de fascinació. Realment, fascinava tots aquells qui l'escoltaven. Doncs bé: fa unes
quantes setmanes que William Orchard ja no és protestant. A l'Institut
Pontifici Oriental, amb una cerimònia senzilla i intima, feia l'abjuració
dels seus errors davant del R. P. Mc. Garrigle, S. J . . de nacionalitat
anglesa, i d'alguns altres sacerdots assistents a la cerimònia.
E l Dr. William Orchard no pertanyia a aquells medis de l'Anglicanisme conformistes que. en molts punts, semblen els més atansats al Catolicisme romà. Inicià Va seva carrera de predicador en les obres missioneres protestants de Londres. Ren tost fou el capdavanter de la "King's
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Weigh House", i hi introduí algunes innovacions que suscitaren forts
atacs en molts medis protestants. De 1927 a 1930. el Dr. Orchard treballà molt per tal que la seva església fos rebuda per les autoritats anglicanes en llur comunió. Una comissió de Bisbes fou encarregada d'examinar la seva petició, però la conferència de Bisbes anglicans de
Lambeth (1930) la refusà.
E l Dr- Orchard seguia, en la seva església una litúrgia especial. A l guns dels seus ritus recordaven els de l'Església catòlica. L a seva doctrina en matèria religiosa podia resumir-se així: l'Església ha d'ésser catòlica per la seva continuïtat, puritana per la seva santedat, i liberal.
acollint tothom. Admetia els Sagraments com a útils, però no com a necessaris.
William Orchard havia estudiat molt les obres teològiques i místiques d'autors catòlics. Desitjós d'éser útil a les ànimes, fundà a Londres una mena d"'oficina" espiritual, on rebia el gran nombre de persones que. per raó de la seva influència enorme, acudien a ell en demanda de consell o de direcció. De mica en mica, els seus estudis el menaren
a l'opinió que la vertadera Església és la sotmesa al magisteri infal·lible
del successor de Sant Pere. Però, per tal d'estudiar la doctrina i la vida
catòliques en llurs mateixes deus, passà a Roma, on cercà l'ajut del
R. P. Mc. Garrigle, S. J . , de l'Institut Pontifici Oriental. Mercès als
seus estudis aprofundits i a l'ajut valuós d'aquest jesuïta, el Dr. William
Orchard s'ha deixat endur per la llum de la gràcia que Nostre Senyor
li enviava feia un grapat de temps, sens dubte per la bona voluntat que
veia en l'ànima del Pastor protestant. William Orchard ha trobat la veritat, i no han estat prou tots els arguments i objeccions tradicionals
del Protestantisme contra el Catolicisme, que li posaren amics seus protestants, quan els assabentà de la seva resolució de fer-se catòlic, per a
fer-lo desistir de la ruta empresa, que l'ha menat a la vertadera Ee.
Amb un acte d'humilitat, que testimonia la sinceritat de la seva convicció, el Dr. Orchard adreçà la seva petició d'entrada a l'Església catòlica al Cardenal Bourne. Arquebisbe de Westminster, el qual li envià
una resposta afectuosament paternal en què "sa'uda de tot cor l'entrada a la vertadera Església d'una ànima tan plena de Ixjna voluntat i tan
desitjosa de treballar per la major glòria de Déu." Grat sia a Nostre
Senyor per la nova i valuosa conquesta de la Religió catòlica.—J. G.
L E S ESCOLES CATÒLIQUES A XINA.—Lentament, però amb passa ferma, va expandint-se el Catolicisme en aquell vast país. L'na prova palesa
d'aquesta expansió, la constitueixen les escoles catòliques, que augmenten, es pot dir. cada dia. Heus ací les dades que ens donen les darreres
estadístiques:
Hi ha 2 Universitats catòliques: una a Pequin, dirigida pels Benedictina d'Amèrica, amb 530 estudiants, i una altra a Xang-Hai, dirigida
[«r Jesuïtes, amb 180 estudiants. H i ha. encara. l'Institut d'Alts Estu-
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ais. a Tien-Tsin. dirigit, també, per Jesuïtes, que compta 57 alumnes.
Les altres escoles, en nombre de 12.199, an1'3 294·I5I alumnes, es
distribueixen aixi:
XÜMBKI·; D'ESCOLES

Catequístiques
l'rimaries elementals ...
l'rimaries superiors . . . .
Secundàries elementals...
Secundàries superiors . . . '
Normals
Kspecials
l'ensionats
Totals

XOMIIRE D'ALUMNES

4-894
2.025
188
32
10
14
78
30

3-957
738
122
23
6
15
44
23

87-658
61.079
9.212

7-7'

4·9',8

169.297

3-582
3.268
467
2.895
1.136

79-853
32.272
6-581
1.860
1045
502
1.720
1.021
124.854
I. G .

MOVIMENT SOCIAL
U N CONCURS DE CIÈNCIES SOCIALS—La "Unione Cattolica per le
Scienze Sociali" que té la seu en la Universitat Catòlica del Sagrat Cor
de Milà (Via S. Agnese. 2), ha publicat en la "Rivista Intenazionale di
Scienze Sociali e discipline ausiliarie" del passat maig les següents bases
de dos concursos, que només tenen de lamentable que no tinguin un
caràcter internacioal i no es faci constar que hi són admeses totes les llengües cultes d'Europa.
1. — L a "Unione Cattolica per le Scienze Sociali" fa púb'ics dos concursos amb un premi de deu mil lires cadascun.
E l primer dels dos premris serà atorgat a l'autor de la millor monografia sobre el següent tema: Calolicisir.e i protestantisme en la formació històrica del capitalisiue modern.

E l segon serà atorgat a l'autor de la millor monografia sobre el següent tema: Doctrines e c o n ò m i q u e s i política econòmica en els Estats
Pontificis.

2. —Són admesos solament treballs inèdits que no hagin estat mai
presentats a cap altre concurs.
3. —Per al primer premi es prendran en consideració pel Jurat qualificador treballs dedicats a un sol periode o a un sol pais. mentre la
limitació ajudi a l'apregonamcnt cientific del tema.
Per al segon tema seran també presos en consideració els treballs
que tractin d'un periode limitat i es refereixin a l'administració de cir-

LES IDEES I E L S F E T S

93

aimscripcions determinades, mentre la limitació ajudi a l'apregonainent
científic del tema.
4.— E l s manuscrits, en tres còpies a màquina, han d ésser dipositats
directament en la Secretaria de la "Unione Cattolica per le Scienze
sociali", en la Universitat del Sagrat Cor, o bé fets arribar a ella mitjançant plec certificat amb rebut de retorn.
5. —Les còpies hauran de mancar de tota indicació relativa a l'autor
i estar redactades ta'ment que no es trasparentí cap element apte per a
fer identificar la persona del concurrent. Aniran, en canvi, contrassenyades amb un lema i acompanyades d'una carpeta que \)orti part de fora
el mateix lema que distingeix el treball i contingui dintre la indicació
del nom, cognom, paternitat, adreça del concursant i la declaració explícita que la monografia no ha estat presentada a cap altre concursLes carpetes corresponents al treball premiat seran obertes en la sessió del Comitè de la "Unione Cattolica per le Scienze sociali". després
de feta l'adjudicació del premi.
6.— L a presentació dels treballs ha d'ésser feta a les 18 hores del
dia 30 de juliol de 1933.
7. — E l s treballs seran examinats per una Comissió de cinc membres
elegits per la Junta de la " U . C . per le 5- s-"• Els noms dels jutges no
es faran públics abans dc l'expiració del termini ]>cr a la presentació
dels treballs.
E l Jurat presentarà a la Junta de la " U . S. per le S. s." una relació
raonada assenyalant el treball mereixedor de premi i indicant les modificacions, les afegides, els ajornaments que pogués creure oportú de demanar a l'autor.
8.— E l s premis són indivisibles. L a " U . C. per le S. s-" es reserva el
dret de publicar a despeses seves els treballs premiats, dels qua's, en tot
cas, li pentanyerà la propietat literària.
9-—Els concurrents no premiats tindran el dret de retirar els propis manuscrits de la Secretaria de la " U . S. per le S. s.", o de rec'amar-ne la restitució per correu a despeses llurs, dins el termini de dos
mesos a comptar des de la data del veredicte del concurs. Transcorregut
aquest termini, no s'acceptarà cap reclamació.
Està datat a 25 de maig d'enguany i signat pel P. Agostino Gemelli,
O. F . M . , President.

MOVIMENT INTERNACIONAL
X I I . E , REPÚBLICA SOCIALISTA.—El començ de l'estiu, ens ha sobtat
aquest any, amb la nova inversemblant d'una revolució socialista a SudAmèrica. L a república xilena, que passava i)er una de les nacions més
assenyades de l'Amèrica llatina, és. des del mes passat, entre les mans dels
socialistes- Aquest canvi de decoració pot no tenir conseqüències, si un
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dels generals, a que ens tenen acostumats aquells països, reïx qualsevol dia
a posar fi a l'experiment.
E n el mosaic polític americà, Xile gaudia d'una certa originalitat política i social. Des de la seva emancipació, ha estat governada per una aristocràcia senatorial més influent que el mateix President. Tothom sap
que, per contra, la república presidencialista és el sistema preponderant entre les repúbliques hispano-americanes. Així és que a Xile fins a l'any 1924,
rantiparlamentarismc ha estat el "leit motiv" de les reivindicacions democràtiques. E s protestava contra el Senat—feu de l'aristocràcia—i a favor d'un major nombre d'atribucions al President. E l més avançat dels
seus caps d'Estat, Alessandri, inicià una lluita a mort contra l'Alta Cambra, a la qual anul·là diversos privilegis. Però la seva acció fou destorbada
JH-T la presència d'un tercer en discòrdia, el coronel Itónez. el qual mitjançant el clàssic "pronunciamiento" el llançà de la presidècia, establint
la dictadura militar en profit propi. Després de diversis incidències, en el
curs de les quals Alessandri s'emparà novament del Poder, trobem novament al coronel Ibànez al front d'una segona dictadura militar, més perllongada que la primera.
Polític enèrgic i d'iniciativa, el dictador Ibànez accentuà el caràcter
antidemocràtic del seu govern^ sostingué una lluita acarnissada contra el
moviment comunista, contra el programa democràtic d'Alessandri, i- contra l'agitació dels antics jarlanientaris (conservadors). E n mig de les circumstàncies greus perquè travessava el món, Ibànez reeixí a governar
cinc anys, en el curs duls quals, liquidà l'afer de Tacna i Ariza, reconciliant el seu país amb el Perú.
Desgraciadament \XT a ell, la crisi econòmica mundial repercutí a Xile
en unes proporcions imjors que en lloc. FA dictador havia tingut el greu
error d'associal estretament les finances públiques amb l'explotació del nitrat, principal i quasi únic recurs de l'economia xilena. Ajudat per la banca ianqui, fundà la "Cosach", entitat monopolitzadora del nitrat, de la
qual tenia l'Estat una gran part de les accions. Ibànez es refiava dels beneficis derivats de l'explotació del nitrat per a salvar el pressupost nacional i fer nadar el país en una mar d'or, del qual seria cl primer a beneficiar-se, la classe obrera, allí ben desgraciada.^ E l càlcul—massa optimista—
resultà completament al revés- L a caiguda vertical dels nitrats naturals
davant els sintètics, arruinà en \MC temps la flòrida indústria del nitrat
i els interessos totals del país. I^a desfeta de les finances de l'Estat i l'ona
de misèria que s'emparà de la quasi totalitat de la població han estat el
punt de partida de la present revolució socialista, que tingué el seu pròleg
eh la caiguda de la dictadura d'Ibànez.
i E r a possible aleshores d'aturar el curs dels esdeveniments, tornant a
la república senatorial o bé radical, tipus Alessandri? E l plet fou resolt per
mitjà del sufragi, del qual sortí triomfador per a la presidència Montero,
en front del qual lluitava Alessandri en persona. A l costat del primer, lluitaren els antics conservadors i una fracció del partit radical. Darrera
Alessandri s'agrupaven els partits liberals i tots els demagogs del país:
radicals, socialistes i comunistes.

LES IDEES l E l S EETS

95

Des d'aleshores, cap mitjà no fou menyspreat per les esquerres per
tal d'obtenir un triomf que el sufragi els havia negat: insurrecció de la
marina de guerra, ajudada pels comunistes, disturbis pels carrers, vagues
revolucionàries a la zona minaire.
Darrerament, a favor de la misèria general, l'extrema esquerra havia
fet vigorosos avenços. í-a multiplicació de les seves forces i les orientacions bolxevitzants de molts frenaren el mateix Alessandri, el qual sol·licitat per una aliança entre radicals i socialistes, renunciava a participarhi, tot declarant que darrera els socialistes veia la força preponderant del
comunisme. Menys clarivident que ell, M. Dàvila, antic ambaixador a
Washington, tornat pocs mesos abans al pais, entrà en negociacions amb
els revolucionaris, assegurant-se pel prestigi del seu nom !a col·laboració de
l'exèrcit, la marina i l'aviació.
Amb aquesta base. fou possible la insurrecció victoriosa que ha convertit Xile en una "república socialista".
Emparades del poder les forces revolucionàries es constituí una Junta Provisional en la qual estaven representades totes les tendències que
havien participat en el complot. Dàvila i Grave n'eren, però, les dues figures cabdals. Aquest darrer representava els elements més o menys declaradament comunistes. Col·locats els triomfadors en aquest antagonisme d'ideals, la lluita entre ells no podia tardar a declarar-se. Primer
Grove, anul·là Dàvila, expulsant-lo de la Junta i intentant fer el mateix
del país- Després Dàvila reacciona i ajudat per una part de l'Exèrcit i els
carrabiners, recobra la direcció de la Junta, i al seu torn, confina el coronel
Grove i els més significats comunistes.
Assegurat—jier ara—Dàvila al poder, la situació no està ni de bon
tros estabilitzada. Assajarà una tímida política socialista, comparada amb
la violència comunista desencadenada per Grove en els cinc dies d'omnipotència. No seria res d'estrany que a última hora no s'atrevís ni a tocar la "Cosach", davant la temença d'una expedició de càstig de la flota
ianqui. Fora d'una part de l'exèrcit, Dàvila no compta amb cap més puntal. E I poble—els obrers—s'han declarat pel comunista Grove. L a classe
mitja? Certament, no compta gaire a Xile. L'aristocràcia? Puixant—millor dit, omnipotent—cinc anys enrera, la misèria general l'ha arruïnada
totalment i li ha fet perdre tot el prestigi i força d'enlluernament que tenia. Amb una base tan feble com la que té Dàvila, no pot fer-se gaires
il·lusions. Govern intermedi entre la situació Montero i els comunistes,
no pot aspirar a perpetuar-se. E l pais anirà fent la seva vida més o menys
ixmosament, tot esperant la data en què un general més o menys afortunat establirà la seva dictadura personal, o bé la subversió dels obrers establirà una dictadura proletària, que morirà ofegada pels canons dels
cuirassats ianquis.
Quant al socialisme de Dàvila, és inaplicable. Segurament, ell n es el
primer convençut. Potser com a tota trascendencia la frase "Xile és una
república socialista" quedarà estampada en l'article ler. de la Constitució que el Parlament elaborarà.—L O.
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PREGUEM

PELS NOSTRES

DIFUNTS

A tots els nostres lectors denianeni en el Crist una oració per aquesta
germana nostra que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm el son
de la pau: Na Lluïsa Gibert i Basset, mare del nostre subscriptor mossèn Joan Tomàs.

El que prescriu
la Ciència Mèdica
per a combatre
el reuma
E l reuma. sota les seves múltiples formes: articular, muscular, nerviós, visceral, etc, és el més generalitzat dels trastorns produïts per l'àcid
úric dels artritics.
E l reuma articular en el seu estat agut és degut generalment a un
obstacle que dificulta el bon funcionament de la pell (refredat, humitat).
L'excés de fadiga comporta una sobreproducció àcida i afebleix la resistència de certes conjuntures.
E n el reuma muscular els muscles són de vegades afectats de reumatisme "a frigore" i esdevenen molt dolorosos. E l lúmbago, la plcurodinia (dolors en els muscles intercostals), la torticolis, són les formes més
comunes del reuma articular.
Amb una cura a forta dosi d'Urodonal, s'assegura la desaparició do
les inflors i s'evita que cl reuma passi d'una articulació a l'altra. Amb
e! drenatge dels àcids de la sang i la instauració d'una secreció abundosa d'orina, l'Urodona! forneix un gran benestar als malalts, ajuda els
esforços curatius de la naturalesa sense pertorbar-los i. àdhuc, contrarestar-los.
Així opina un dels nostres professors més eminents, que diu:
"Recomano molt preferentment l'Urodonal com a medicament d'elecció entre els preparats antireumàtics, reconeixent la seva gran eficàcia,
comprovada amb els èxits freqüents que amb l'esmentat preparat ha
assolit."
Catedràtic de Medicina de la Universitat de Sevilla
DR. SEBASTIÀ VIZCAYA

