LA MORT VIVIFICANT

D

I G U É una veritat p r o j u n d í s s i m a q u i digué que D é u és pacient
p e r q u è és etern. I és etern tant com en durada—passeu la
contradicció filosòfica entre d u r a c i ó i eternitat—, en amplitud de v i sió. N o sols és impacient q u i té els dies comptats, ans t a m b é qui,
tenint-los incomptables, no abasta amb la seva vista m é s enllà del
futur més pròxim. La impaciència és senyal o de curtedat de vida,
o de curtedat de vista.
Qui és etern v i u a la bestreta el temps venidor, p e r q u è saberlo certament venidor és projectar-lo al present, o projectar-se hom
al seu futur. P e r ò quan, a m é s de saber-se etern, hom percep en el
dia fugisser les preparacions d'aquell futur dalejat, aquest sentir
l'esclat de les llavors i la finissima música del creixement de l'herba, només a orelles angèliques perceptible, és una degustació tan
dolça o més que el f r u ï m e n t de les coses arribades a s a ó , amb tota
llur voluminosa presència, de vegades obstructora.
Les coses que arriben abans de s a ó no són ben b é presents. Per
això són llançades sense fer profit. Fruites veroses, al primer mossec j a avisen el mal amb l'esmussament, i n i la fam no les aprofita.
N o h i ha dubte que, en un sentit o altre, el m ó n sempre progressa,
però si ara ens donaven de sobte els avanços d ' a c í a tres segles,
malmetrien la humanitat. Cada temps ocupa el seu lloc i t é la seva
bondat i la seva malícia. Avançar-lo és impossible cronològicament,
p e r q u è tota la seva r a ó denominadora és l'ordre de successió, però
no ho és menys biològicament, p e r q u è les capacitats de l'esperit
humà es van desplegant t a m b é en ordre numèric.
Això v o l dir que hem de considerar cosa detestable tota aspiració a fer a v a n ç a r la possessió al m è r i t . L'ideal més legítim, quan
s'avança turbulentament al seu procés de mereixement—que es correspon amb el de m a d u r a c i ó — é s l'enemic m é s terrible de si mateix.
Prompte el veureu llançat com una poma verda tot just mossegada.
Nombre de coses han de situar-se, nombre de llavors difícils han
d'esclatar, nombre d'idees i d'institucions que avui governen els esNOM. 92 - A o o . i DI 1932
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perits han d'ésser s u b s t i t u ï d e s per altres institucions i altres idees
que els governaran d e m à , abans que el vostre ideal, legítim en s i ,
ho sigui en relació a l'ambient que ha de rebre'l.
A cada contradicció que aquest ideal rebi dels elements exteriors, heu de respondre amb un augment d'exigència envers vosaltres mateixos, ben segurs que quan amb el vostre treball fidel, pertinaç i respectuós, haureu aconseguit de disposar l'ambient al 'nou
ordre, d pas així merescut no trigarà a venir, i serà j e t en ferm.
Llavors, una repulsió de forces endarrerides, n i que de moment pogués reeixir, seria de poca durada. Quan el guany precedeix el m è r i t , t o t a v a n ç és precari; quan el mèrit precedeix el guany, tota reculada és passatgera.
Sapiguem ésser eterns. U n interès personal s'acaba amb la vida
personal, sempre c u r t a : un interès col·lectiu t é una espècie d'imatge d'eternitat. Traslladem-nos a d ' a q u í u n segle, quan aquell present serà t a n present com ho és avui el nostre, i contemplem des
d'aquell mirador les angoixes de part del m ó n d'ara, ple de llavors
vividores, p e r ò ple t a m b é de reaccions saludables que, t o t semblant
que els barren el pas a la vida, no fan altre que resguardar-les, enfortir-les i ensinistrar-les a combats m é s difícils.
I no caiguéssim mai en la toixedat de pensar que les forces que
obren com a resistència contradiuen de t o t en tot el voler de D é u .
Voler de D é u és que cada esperit tingui el seu temps i que la prep a r a c i ó d'aquest temps sigui sempre treballosa. Voler de D é u és que
l'únic camí legítim del regne sigui el sacrifici. U n esperit, un ideal,
una aspiració que, trencant aquest ordre diví, volgués imposar-se
violentament als elements del m ó n abans d'hora, quan encara no
h a g u é s passat el seu hivern i el llinatge h u m à no estigués encara disposat a ésser faiçonat per e l l , actuaria de pertorbador, la seva legitimitat potencial esdevindria iHegitimitat actual, i els elements del
m ó n complirien el voler de D é u cohibint-lo i tornant-lo a la seva
tasca obscura de m a d u r a c i ó s u b t e r r à n i a .
Aquest cas podrà ésser incomprensible pels q u i tenen la vista
curta, o l'orella dura, i no saben percebre el desentonament que
produeix un arranjament parcial segons u n ideal en gestació, quan
tota la resta sona segons u n esperit distint o contrari. Consolideu
posicions on l'esperit nou es t r o b i bé i e l l anirà fent la seva obra
invasora, p e r ò sapigueu resignar-vos sense gaire dolor a la r e n ú n cia a posicions prematures. Si el vostre ideal és de D é u , dia vindrà
que tot serà disposat a rebre'l i les posicions se l i retran totes soles.
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N o us dolgui una reculada provisòria, que pot assegurar per a dem à guanys definitius, i agrdiu als elements moderadors el saludable advertiment d'haver a v a n ç a t una mica massa.
I encara que un gran sacrifici us fos imposat, no us dolgui tampoc, p e r q u è el sacrifici no és pas la mort, sinó la r e n ú n c i a a la v i '
da defalíent a canvi de la vida de la immortalitat. Allò que és verament v i u és immortal, i la immortalitat per res com pel sacrifici
no l i és assegurada. Penseu que d vostre ideal pot ésser un destorb a altres ideals igualment bons, p e r ò inajornables en l'estat actual de la humanitat, i tal vegada el seu sacrifici és ara c&m ara i n dispensable a la pau i al p r o g r é s espiritual de la httmanitat. E n t a l
cas, el sacrifici ha de fer-se de bon grat, ben segurs que fer de des^
torb és ésser candidat a l f r a c à s , però fer de víctima v o l u n t à r i a , a
almenys noblement resignada, és la mUlor f e r m a n ç a de la victòria,
definitiva.
La Veritat va haver de passar pel m ó n amb els peus sanguinejats, i va m o r i r v o l u n t à r i a m e n t crucificada. Així totes les parcel·les
dc veritat han de passar mort i passió abans d'entrar al regne.

NOTA.—Un excés de ícina, iunt amb una llcuncra indisposició, del redactor dels
''ostres pòrtics, ens ha obligat a aprofitar-ne un d'escrit i retirat per precaució,
t'Oller excessiva, durant els temps, ja tan llunyans, dc la dictadura. Fem aquest
"a'vrlmient perquè ninf/ú tio hi VfÈlffm veure intencions al·lusives a controvèrsies
actuals que llavors encara no existien. Altrament, la gran munió d'ideals nobles
~~)usticta social, pau definitiva del món, etc.—que treballen els esperits d'avui
donen prou actualitat a les reflexions contingudes ey aquest editorial, que esperem
We no resultarà tan eslantís com la seva edat podria fer témer.
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ER a tractar aquest tema—el m é s adient al meu c a r à c t e r en
aquesta sèrie de conferències—, res no m'ha semblat tan avinent com recordar a grans t r a ç o s la història del conflicte entre la nova
fe i la vella cultura en el m ó n greco-llati en els cinc primers segles
del Cristianisme.
En arribar al món occidental—de Grècia e n ç à — , la religió de
Crist t r o b à els esperits dividits en dues fraccions desiguals, que, si
no fos per algunes excepcions, no gaire nombroses, p o d r í e m qualificar de castes: el poble, format quasi totalment pels esclaus, i els i n tel·lectuals i fruïdors de la vida, educats pels filòsofs i els r è t o r s i pertanyents quasi tots a la condició de lliures. Els filòsofs i els rètors,
que ensenyaven la moral i les lletres respectivament, formaven veritables sectes personalistes que servien una moral i una retòrica de saló,
educació de tocador senyorívol, amb un escepticisme corgelat per
fons i unes formes literàries que havien pertanyut a idees nobles i
profundes, p e r ò que buidades d'elles, tenien el so vacu de les ampullositats insinceres. Tenien escoles obertes, on anaven els infants dels
patricis, al principi sota un règim de llibertat escolar absoluta, desp r é s en règim mixte d'escola privada lliure en competència amb la
pública, finalment amb monopoli docent de l'Estat. E l renaixement
grec que s'operà en els segles n i n i , i que a Roma cuidà sufocar la
llengua llatina, salvada únicament per l'Església, amadora p e r p è t u a
de les llengües populars, ens d o n à un exemple culminant de diletantisme filosòfic deliqüescent, mancat de tota seriositat espiritual, que
muntava un sincretisme a base de tots els cultes afluents a Roma.
Aquests filòsofs i r è t o r s , que s'afanyaven a cor batent a fer reviure la fe agonitzant en els déus de la faula, no arribaven al poble,
que, d'una banda, no entenia llur sincretisme intel·lectual, i d'altra
banda, necessita sempre una creença simple i profunda que l i doni
la pau de la vida. Això és el que acompleix el Cristianisme, que des
• Conferencia llegida al Saló d'Acfes de la Casa Comunal de Girona el dia
de juny passat, dintre un cicle organitzat per la l·iindació Bernat Metge i VAtcneu
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del segle n s'estén r à p i d a m e n t per la Grècia i poc d e s p r é s pel món
romà, reclutant els adeptes sobretot en la pobrissalla i les turbes
d'esclaus, que trobaven per fi una explicació racional a llur vida de
sofrença i de vilipendi, i una elevació a regions de l l u m eterna que no
els podia fornir la filosofia dels senyors, amatent n o m é s a Uagotejar
llurs concupiscències.
L a minoria de patricis i d'homes cultes guanyats a la nova fe
hagué de sofrir les befes dels romasos en la gentilitat, els quals trobaven la nova religió rústica i plebea, els seus Llibres Sants mancats
de la gràcia dels clàssics, i els seus adeptes, gent intel·lectualment i n ferior que atorgava fe a unes creences inversemblants, indignes d'un
home cultivat. En un mot, naixia l'eterna qüestió de les relacions
entre la fe i la ciència.
Per resoldre aquest problema, era indispensable que l'escola entrés a l'Església. Problema dificil. L'escola era profundament pagana,
per obra sobretot del sincretisme alexandrí que, per mitjà de la
poesia, l'eloqüència i la filosofia, havia intentat de fer reviure la fe
Uanguent en els déus que anaven a posta. Agreujava el conflicte la
sobergueria del gnosticisme, aleshores la secta de moda entre els i n tel·lectuals, que es reclamava de la literatura clàssica. Això havia fet
néixer una antipatia pregona entre els cristians i literats. Els literats
titllaven els cristians d'ignorants i grollers, i els cristians, per contracop, trobaven perillós de sufocar la veritat en la retòrica.
N o manquen exemples per a demostrar que no anaven del tot
errats. Prova n ' é s aquell desventurat Licenci, deixeble de Sant Agustí, assistent als cèlebres col·loquis de Cassiciaco, que, e n c a l ç a t fins al
turment pel dimoni de la poesia, no pot resistir, encara cristià, a
la temptació de compondre una escena entorn de P í r a m i Tisbe, i
acaba fugint a Roma, on recau en el paganisme, malgrat dels esforços
del Sant, que no el deixa de petja ni quan és tornat a l'Africa.
Però de tota manera, una conciliació és necessària. D'una banda,
el prestigi del Cristianisme, que no pot ésser una religió de classe,
exigia que se'l vindiqués de la nota de rudesa i d'ignorància, mostrant p r à c t i c a m e n t la seva perfecta compatibilitat amb la cultura
greco-llatina i amb les elegàncies del bell dir. D ' a l t r a banda, hauria
estat ridícul—deia Sant Climent d'Alexandri^
d'interdir l'art d'escriure als homes virtuosos, mentre els malvats en feien ús lliurement.
La propagació mateixa de la nova fe salvadora n'hauria patit.
1 Slromata. I . 2.
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I , altrament, ^com hauria estat possible, no ja de destruir, sinó
à d h u c de negligir els resultats de tants segles d'indagacions dels esperits superiors del món de la cultura? Ells, tot creant instruments
tan meravellosos d'expressió del pensament i de l'emoció com són
les llengües grega i llatina, havien donat la seva i n t e r p r e t a c i ó del m ó n ,
de la vida, de l'home i de la divinitat i els seus c à n o n s artístics,
mai superats després, coses totes en q u è no era possible que no h i
h a g u é s res de ver, si no volem estatuir un falliment fonamental en la
natura humana.
L'ensenyament escolar, n i en el seu contingut ni en els seus m è todes, no és cosa que pugui muntar-se del no-res. Una t r a d i c i ó escolar i cultural de segles, i menys tan brillant com la greco-llatina, no
pot ésser s u b s t i t u ï d a de cop i volta. O se l'ha d'adoptar amb les correccions indispensables per a adaptar-la a les noves idees, o s'ha de
romandre en la ignorància. É s clar que tota concepció filosòfica nova
es crea la seva pedagogia, p e r ò això és obra de generacions. M e n trestant, no podia esperar-se, tot deixant als idòlatres el monopoli
perillosíssim de la cultura.
Això creava a l'Església dels primers segles el problema dificilíssim de l'educació dels infants. O havien d'anar a escoles paganes, o
calia crear escoles cristianes, manllevant mètodes i obres clàssiques
a la cultura secular, o escoles cristianes noves de socarrel, o deixarlos sense cap instrucció. Els dos darrers extrems eren impossibles.
Als primers temps, els cristians contrarestaven l'ensenyament
p a g à de l'escola amb ensenyaments particulars, rebuts en els seus
llocs de reunió, on es donava catequesi religiosa i instrucció literària
pels mètodes clàssics. Aquest és el sistema recomanat en les Recognitiones clementinae: "Quan hom h a u r à esclarit i afermat un deixeble per mitjà de les Escriptures divujes en el coneixement de la veritat, cap r a ó no s'oposa que hom se serveixi, per tal de completar la
seva persuasió, de les clarors que h a u r à adquirit des de la infància
en les escoles públiques i per l'estudi de les arts lliberals" 2.
Aquest sistema de correcció de l'una escola per l'altra evidentment havia d'ésser provisori. L'Església tenia dret, tenia, encara m é s ,
necessitat de fundar la seva escola i la seva pedagogia. Calia llançarne els autors clàssics de la noble tradició greco-llatina? Si, fent un
esforç d'abstracció, ens despullem de la nostra condició d'homes moderns i ens traslladem espiritualment a aquell temps en q u è el problema era verge, veurem la seva a r d u ï t a t i no ens e s t r a n y a r à que es
Recoiiniliotics clementinae, c. X L I I .
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presentessin des del primer moment els dos temperaments que es
perpetuaran a t r a v é s de tota la història de l'Església.
E l conflicte era tant m é s angoixés, que el Cristianisme té l'obligació d'ensenyar imposada pel Mestre " I t e , docete omnes gentes" s.
I aquest ensenyament ha d'arribar a tots els homes, no solament als
nobles, als patricis, als lliures, com s'esdevenia en el paganisme. N o t a
Ozanam4 que l'antiguitat estimava la ciència, però estimava m é s
l'home, i t i n g u é por de deshonrar-la, expandint-la; el Cristianisme,
en canvi, ha estimat la ciència, p e r ò encara més l'home. E l l ha d i t :
"Venite ad me omnes." Honrava la paraula pública i l'encoratjava
amb els c à n o n s dels seus concilis, per tal com la paraula és la seva arma predilecta: ella era la que l i havia subjugat el m ó n , i el Cristianisme l'expandia p r ò d i g a m e n t .
Deixar d'ensenyar des de la infància, hora propicia per a maurar i afaiçonar les ànimes, no era possible. Tampoc no ho era d'improvisar una escola tota nova, amb m è t o d e s , textos i educació literària i lingüística fets a correcuita. Són estalactites de l'esperit h u m à ,
que no s'elaboren sinó amb el concurs dels segles. A m b quins textos
s'havia d'ensenyar el grec, sinó amb Plató i D e m ò s t e n e s , i Xenofont
i Homer? I en quins models s'havia d'aprendre el llatí, sinó en V i r gili i Ciceró? Improvisar clàssics és tan absurd com crear una llengua bona i feta en un laboratori.
P e r ò surten tot seguit els intransigents, els radicals, els integralistes—tipus que deu tenir la seva utilitat, p e r q u è es repeteix en tota
la h i s t ò r i a — , els quals, a l'acusació de rudesa de les Lletres Sagrades
feta pels pagans, en compte de respondre maldant per adquirir i escampar la cultura literària, desmentint-la així pels fets, contesten
que l'estil i la llengua són coses convencionals, mancades de tota i m portància. Alguns arriben a l'extrem de dir que l'únic fi de l'home
essent esdevenir cristià perfecte i preparar-se per a morir b é , tota
cura d'elegància és sobrera. Aquests cristians carregats de bona fe
oblidaven que la mateixa circumstància d'ésser la nostra personalitat
individual una obra que ha de durar eternament, obliga a posar tota
la cura per a fer-ne una obra d'art, mentre encara hi ha temps d'afaiçonar-la, i que la profunda solidaritat de totes les energies humanes
fa que la perfecció d'ordre moral lligui m é s graciosament amb l'elegància sana de la paraula que amb la d esc ura nç a del rústic. De fet,
veiem que fins les à n i m e s illetrades, quan han conquerit aquest foc
MT.. X X V I I I .
OZANAM. L a civilisalion au cinquiime siècle. Lliçó 8."
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del cel, assoleixen per contracop unes finors d'expressió a q u è no arriba mai la literatura humana.
E l més graciós és, p e r ò , que aquestes protestes de rusticisme
moltes vegades no deuen ésser del tot sinceres, benauradament, perq u è són expressades amb aquella mateixa elegància que vituperen.
Recordant el Sèneca blasmant la cura del llenguatge amb un estil
treballat, T e r t u H i à i Lactanci ens parlen e l o q ü e n t í s s i m a m e n t contra
l'eloqüència. Escolteu TertuHià, per exemple: " Q u è h i ha de c o m ú
entre Atenes i Jerusalem, entre l'Acadèmia i l'Església, entre els
heretges i els cristians? L a nostra doctrina ve del P ò r t i c , però del
P ò r t i c de Salomó, el qual ens ensenya a cercar D é u en la simplicitat
del cor. Cerquin, doncs, l'acord amb ell els q u i ens volen fer un
cristianisme estoic, un cristianisme platònic, un cristianisme dialèctic! Quant a nosaltres, d e s p r é s del Crist, no sentim fretura de ciència, n i d'estudis després de l'Evangeli, i quan creiem, no recerquem
m é s " 5.
A m b eloqüència menys fogosa, però m é s elegant, Lactanci reprodueix aquestes mateixes doctrines, però acaba per contradir-se i atorgar una certa intervenció a la filosofia. N o podia de menys un esperit
tan refinat com e l l . Notem, p e r ò , que d'aquesta banda, no podem c i tar gaires noms il·lustres. E r a el partit dels rústics, que entre els
r è t o r s comptava sols amb una petita minoria, i no de selectes. A l t r a ment, és un criteri, o millor d i t un temperament, que es p e r p e t u à a
t r a v é s dels segles. A l'Edat Mitjana, trobarem alguns místics que arribaran als ú l t i m s excessos contra la r a ó humana; al segle x v n , els
dardells de l'escepticisme natural contra la r a ó humana vénen d'Ulci
i en certa manera fins i tot de Pascal; al c o m e n ç a m e n t del dinovè,
són els tradicionalistes Bonald i Lammenais els encarregats de fer
ois contra la r a ó en nom de la fe. I actualment, l'esperit de Léon
Blois no n ' é s gaire lluny, i més a la vora de nosaltres, sentim brunzir les bales de tant en tant. P e r ò potser v a l més callar noms.
Les tradicions generals de l'Església no van per aquests camins.
E I cristianisme t é un esperit de moderació que defuig tots els excessos, i com la N a t u r a , sap aprofitar tots els elements de vida, si més
no com a adobs de la terra dc l'esperit. Fins les fullaraques i les
males herbes, i els c a d à v e r s i els excrements són aprofitats pel corrent de vida que circula ininterrompudament per l'Univers. T o t consisteix a treure de cada cosa aquell element aprofitable que conté.

TF.RTUL -LIA. De Praescriptione haereticorum. c. V I I I .
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per amagat que sigui. L l a n ç a r - h o tot per temor de perjudicar la veritat, és poca fe, és fe espantadissa, que t é por de la r a ó i de les lletres de l'antiguitat, que pensa que el Cristianisme té alguna cosa a
témer de la filosofia, com si fos una falla vacil·lant encesa enmig del
vent de la nit i destinada a restar ofuscada a l'eixida del sol de la
cultura humana. Així s'esdevé que aquestes suspicàcies de creients
pusiHànims acaben caient en apostasia. É s TertuHià esdevingut montanista, i els místics medievals al·ludits, que donen n a i x e n ç a a aquell
formigueig de sectes maniquees i pauperistes que infestaren F r a n ç a
i I t à l i a i trobaren l ' a n t í d o t diví en el sanitosíssim optimisme de Sant
Francesc i els seus framenors; és el mateix Pascal ensenderat envers
l'error, i Lamenais condenmat per l'Església per enemic de la r a ó
humana.
Contra aquesta tendència, hi ha hagut sempre en l'Església la
de la generositat amiga de la l l u m i atemperada per la discreció de
saber destriar el preciós del v i l . É s hora ja d'eixamorar els nostres
esperits sentint les defenses que dels estudis clàssics fan els grans
cristians de les primeres èpoques, quasi tots ornats amb la doble
aurèola de la santedat i la ciència. N o esperem, és clar, apologies
ardents i incondicionals, com les que el Renaixement a c o s t u m à les
ànimes cristianes a sentir i que avui i en aquesta terra escoltem amb
tanta freqüència. Seria l'altre excés, tan malavingut com el primer
amb la discretíssima moderació de l'Església. V a l a dir que en aquells
primers segles, v i u encara el culte p a g à , i profund el solc que les m i tologies i la disbauxa de llurs fidels m é s o menys sincers havien obert
en les à n i m e s , una parella predicació hauria estat altrament perillosa que no ara. P e r ò , ara i tot, hem d'atemperar l'ardor classicista per
l'etern ne quid nimis, que t a m b é podem aprendre dels escriptors
clàssics, majorment si s'intentava convertir-lo en substitut del Cristianisme en l'educació del poble.
Amb la seva conducta prudent, l'Església salvà ensems la fe cristiana i la cultura clàssica. Sols la fe d ó n a al cor les inefables elevacions envers la vida del cel; sols la cultura clàssica la pot conjugar
perfectament amb les llums i les finors de la terra. L'Església salva
l'una i l'altra.
L ' a b s t i n è n c i a perfecta que propugnaven els rigoristes, reforçats
de vegades per autoritats no negligibles (es parla, per exemple, d'un
cànon d'un suposat Concili de Cartago), posava realment en perill
el patrimoni científic i literari de l'antiguitat, i de contracop, tota
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possibilitat de defensa racional de la fe i del seu expandiment entre
les classes cultes.
Tanmateix, per a això calia que els principis absoluts dels i n transigents fossin portats al darrer extrem. P e r ò els apriorismes u l trancers troben sempre resistència en la vida real. Podia semblar
grandiosa l'audàcia del gest de repudiar en bloc la cultura greco-llatina, però la seva obra destructora no és ni concebible. Basta veure
el qur aquell patrimoni contenia.
Podia el Cristianisme sacrificar aquell tresor d'investigacions i de
troballes, i la formació de la intel·ligència i del gust que ell representava? N o sols les virtuositats a r t í s t i q u e s del m ó n civilitzat, ans encara l'astronomia, la geometria, la m ú s i c a , la retòrica, la dialèctica,
la g r a m à t i c a , i totes les altres disciplines dels homes cultivats haurien restat paralitzades.
Això hauria estat fàcil si les falanges dels cristians s'haguessin
reclutat indefinidament entre "els cardadors, els sabaters i els bataners" com deia irònicament Cels, el filòsof p a g à refutat per O r i genes R. P e r ò els homes de selecció que j a des del principi, b é que en
petit nombre, a b r a ç a r e n la nova fe, anaren creixent sempre m é s , i
amb l'adhesió del cor h i portaven amb t o t dret les seves exigències
intel·lectuals. Sense satisfer-les, ni l'apologètica vivent de l'exemple,
ni la sàvia del raonament no haurien estat possibles.
Aquest desig d'enlairar-se intel·lectualment fou probablement el
que féu fracassar la t e n d è n c i a rigorista, de la qual restaren i resten,
encara, romanalles. H o m s ' a d o n à que Sant Pau havia citat en les
seves Lletres els poetes profans E p i m è n i d e s , E u r í p i d e s i Aratus; que
à d h u c el fanàtic TertuHià havia hagut de reconèixer que, interdir
als cristians la cultura profana hauria estat reduir-los a una i m p o t è n cia intel·lectual i pràctica quasi completa. Alguns arribaren a afirmar
que entre tots els filòsofs pagans havien d i t tota la veritat i que calia
recompondre-la per peces preses d'ací d'allà. Així pensaven autors
de tanta nota com el mateix Lactanci, que seguia en això la trajectòria iniciada per J u s t í , A t e n à g o r a s , Clement d'Alexandria i M i n u c i
Fèlix. Sant Gregori N a z i a n c è opina que q u i c u l t i v a r à la pietat sola
o la ciència sola, s e r à com un borni, i que per a ésser complet s'ha
de disposar de totes dues potències.
Sant Basili envia joves a estudiar retòrica al rètor p a g à Libani,
que junt amb H i m e r i havia estat preceptor dels m é s insignes cristians
ORÍCENES, Contra Celsutn. I V . SS.
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de l'Orient, com els dos Gregoris (de N a z i a n ç i de N i s s a ) , Sant Joan
Crisòstom, Teodor de Mopsuesta i Sant Cesari.
Escolteu encara Sant Gregori N a z i a n c è en l'elogi fúnebre de Sant
Basili: " É s sentiment c o m ú de tots els homes de seny que al primer
rengle dels dels béns de q u è l'home ha estat fet p a r ç o n e r , cal posar
la instrucció. N o solament la sobrenatural. Tinc t a m b é present aqueixa instrucció que és fora de la llei i dels dogmes, aqueixos coneixements que la majoria dels cristians miren com a vans i il·lusoris, plens
de perills, bons només per a allunyar de D é u . . . Guardem-nos de
menysprear la ciència p e r q u è h i hagi gent que no en fa cap cas. Són
insensats o ignorants que es complaurien que els altres homes se'ls
assemblessin, per tal d'abrigar llur incapacitat personal sota el mantell de la ignorància comuna i que no h i h a g u é s ningú per a convèncer-los de llur insuficiència i i m p e r í c i a . "
Ja dos segles abans. Clement d'Alexandria havia d i t que el coneixement dels mètodes de la història, de la geometria, de l'astronomia i sobretot de la dialèctica, pot retre grans serveis a la interpretació de les veritats de la fe i a llur defensa contra els q u i la menyspreen. " N o , la filosofia—diu—no nou a la vida cristiana, i l'han
calumniada aquells q u i la imaginen com un artífex de falsedats i
de mals costums, allà on ella és la l l u m , una imatge de la veritat,
un do que D é u ha fet als grecs i que, lluny d'arrabassar-nos la fe
mitjançant un va prejudici, ens en d ó n a , per contra, un baluard m é s ,
i esdevé per a nosaltres com una ciència germana que ajuda a la
demostració de la fe... Car la filosofia fou el pedagog dels grecs,
com la llei fou el pedagog dels hebreus, per a conduir els uns i els
altres a C r i s t " 7.
E l fet providencial que decidi la controvèrsia a favor de les lletres clàssiques fou la persecució cultural de J u l i à l ' A p ò s t a t a . A gent
del nostre segle, i menys a catalans de la nostra època, això no pot
produir cap meravella.
Es pot dir que quan arriba Julià, el camp e s t à ben partit. A
l'una banda, els cristians simples seguint uns pocs intel·lectuals fogosos que continuen la tradició de TertuHià, i dels Lactanci i Origenes
de la primera època s i alguna església particular de l'Africa. A l'altra
banda, els cristians il·lustrats que han anat creixent sempre m é s ,
malgrat tot, i que tenen darrera d'ells una tradició tan il·lustre que.
' CLEMENT D'ALEXANDRIA, Stromata, L i, 5, 6.
OrÍRenes. persuadit primer per les raons de TertuHià contra el conreu de Ii-s
lletres clàssiques, a la seva vellesa tornà a ensenyar literatura i retòrica.
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deixant de banda l'exemple de Sant Pau, compta amb la gran escola
catequètica d'Alexandria, d'ascendència probablement apostòlica, si
més no per l'època de fundació, i que fou el fogar d'on, des de Sant
Pantenus, eixí l'esclat de la literatura cristiano-africana; que al segle II tenia obertes escoles teològiques de conciliació a Antioquia, a
Cesarea, a Nisibe i a Edessa; que ve decorada per noms tan il·lustres com C i r i l i Clement d'Alexandria, els dos Gregoris de l'Orient,
J u s t í , A t e n à g o r a s , M i n u c i Fèlix, p r í n c e p dels Ilatinistes africans, i
Joan Crisóstom. Com passa tantes vegades, la qualitat i la quantitat
es partien l'estadi de la noble palestra.
É s la certenitat de la punteria enemiga el que descobreix als cristians la valor d'una posició negligida per molts; és la p è r d u a d'aquesta posició la que en revela la necessitat. Res tan inconscient com
les entranyes; res tampoc tan necessari.
J u l i à l'Apòstata, amb un càlcul m é s cru que cruel, de q u è no era
capaç la furor sanguinària dels seus antecessors en persecució, veu
que el desprestigi intel·lectual amb q u è són marcats els cristians, és
l'única cosa que pot ofegar la creixença de la nova fe, que havia env a ï t quasi totalment les classes populars i anava penetrant a poc a
poc en les cultes. Calia aturar l'èxode dels filòsofs pagans cap a la
fe de Crist, calia privar l'Església adolescent de les armes de la
cultura i de la dialèctica, amb q u è restaria sufocada la seva v i r t u t
expansiva. Doctrina popular que no posseeix una p l è i a d e d'homes
de selecció intel·lectual és condemnada irremissiblement a mort. Per
això pubica aquell cèlebre edicte, que tants imitadors ha tingut en
èpoques posteriors. Escolteu alguns conceptes d'aquesta obra mestra
d'hipocresia9: "Com que ara, gràcies als d é u s , fruïm de llibertat,
estimo cosa absurda de permetre a les persones d'ensenyar poesies
que elles condemnen. Doncs què? Homer, H e s í o d e , D e m ò s t e n e s , Herodot, no confessen, per cas, que els déus són els autors de llur ciència? M o l t s d'ells no estaven, per ventura, consagrats a M e r c u r i i a
les Muses? Si aquells mestres creuen que aquests estan en l'error,
vagin a les esglésies dels galileus o interpretar Lluc i M a t e u " . Com
veieu, no hi ha temps que no torni.
Com és una glòria del llinatge h u m à que en tots temps hi hagi
homes que donen la vida per un ideal, ho é s t a m b é del Cristianisme,
que ja havia demostrat a bastament saber merèixer aquesta glòria.
' Teodorct atribueix a Julià l'Apòstata. la confessió que. prohibint als cristians
l'estudi de la poesia, l'eloqüència i la filosofia, es proposava de privar-los dels tretque hi trobaven per a combatre la idolatria.
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l'haver-ne trobada una de m é s alta, i és la de tenir la persecució de
la intel·ligència per m é s odiosa que la de la vida. L a persecució de
Julià ha estat conceptuada sempre per l'Església la m é s repugnant
de totes. Els cristians eren obligats a tancar llurs escoles i a enviar
llurs fills a les paganes. Sens dubte, p e r q u è el tret anava de dret al
cap, D é u , que havia p e r m è s que les persecucions sanguinàries duressin dos segles i mig, no v a atorgar a aquesta sinó dos anys de termini.
E l primer que c o n t e s t à a Julià és Gregori N a z i a n c è , que ja hem
saludat abans. Escolteu amb quins termes fervents d ' e m o c i ó :
"Jo us abandono tota la resta: riqueses, naixença, glòria, poder,
tots els b é n s d'aquest m ó n que passaran amb ell com un somni, p e r ò
retinc i guardo l'eloqüència que m'ha costat tants treballs, tants viatges per terra i per mar que no em dolen pas. Llegui'ns, a m i i als
meus amics, de posseir al m é s alt grau aquest talent de la paraula.
Després d'allò que cal posar davant de tot, la ciència de D é u , no h i
ha res que j o estimi m é s " 10.
L a reacció contra la tirania obscurantista de J u l i à l'Apòstata,
precursor de tots els laïtcitzadors de l'ensenyament, fou admirable
i fecunda. E l nombre de mestres cristians havia d'ésser molt crescut, p e r q u è es veuen sorgir de pertot solemnes protestes. Els uns
tancaven les escoles, els altres les mantenien, tot enginyant-se per
esbiaixar les rigors de la llei iniqua. É s d'aquell temps la proesa l i terària, que ara ens sembla e s t r a m b ò t i c a , dels dos ApoHinars,. pare
i f i l l . r è t o r l'un i poeta l'altre, de traduir la Bíblia al llatí, l'Antic
Testament en vers clàssic, a la manera dels poemes èpics, i el N o u
Testament en prosa, imitant els diàlegs de P l a t ó . Així intentaven
d'agermanar l'ensenyament sagrat amb l'educació literària.
Benauradament, aquell K u l t u r k a m p j del segle i v d u r à poc. L'esforç dels dos ApoHinars p e r d é utilitat, p e r q u è els cristians tornaren
a fruir de la llibertat d'ensenyament, un dels m é s primordials drets
de l'home Llavors s'esdevingué aquella reviviscència breu però b r i llant de l'hel·lenisme, d'un hel·lenisme cristianitzat, fruit ja madur
de la conciliació de la fe amb la cultura clàssica, els principals representants del qual foren Sant Atanasi, Sant Basili, els dos Gregoris (el de N a z i a n ç i el de Nissa) i Sant Crisòstom. Les idees cristianes i els mètodes literaris grecs havien arribat a un p u n t tan afortunat de fusió, que la llengua grega estigué a punt d'esdevenir la
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llengua tècnica de la saviesa cristiana i de posar en risc de mort la
llatina. N o m é s l'amor de l'Església a l'expressió popular salvà d'aquell perill l'idioma del Laci que un segle m é s tard a t e n y é un grau
no inferior d'assaonament cultural i cristià, portat a la seva perfecció m à x i m a per Sant Ambrosi, Sant A g u s t í , Sant Jeroni i , sobretot,
Sant Lleó Magne.
P e r ò no s'ha de creure que la qüestió q u e d é s completament resolta. Ja hem dit que és d'aquelles que tenen la v i r t u t de perpetuar-se. L a resistència r e p r e n g u é dins el mateix segle i v , però l l u i tant en plena reculada. Eren massa impressionants per al cor fidel
les raons que al·legava i els exemples del perill del conreu dels escriptors pagans, p e r q u è , passada la persecució, els rigoristes emmudissin per sempre.
Fins i tot en els escriptors favorables als estudis clàssics trobem
vacil·lacions. Així com en els integristes cultivats h i ha les concessions que hem trobat en Orígenes, T e r t u l i à i Lactanci, tampoc no és
difícil de trobar en els, diguem-ne classicistes, textos inspirats en un
criteri m é s temorenc, i és que la qüestió difícil, angoixosa, navegava
encara entre EsciHa i Caribdis i la solució definitiva—si n'hi ha—
era molt lluny d'ésser atesa.
Plau de reproduir un bell text de Sant P a u l í de Noia, hoste de
Barcelona on se santificà i fou elevat al sacerdoci per un vot de
poble, un dels esperits m é s fins de l'antiguitat cristiana, deixeble
d'Ausoni, í especialment lloat per Sant Agustí per l'elegància à t i c a
de les seves dissertacions i dels seus versos. D i u , escrivint a J o v i :
" T u respires els perfums de tots els poetes, portes a la sina tots els
rius d'eloqüència dels oradors, t'has submergit en totes les fonts de
la filosofia, has libat la mel de les lletres antigues. On són els afers
quan llegeixes D e m ò s t e n e s o Ciceró, quan llegeixes Xenofont. P l a t ó ,
C a t ó , V a r r ó i tants altres dels quals no s é n i menys el nom, però
t u en coneixes els llibres sencers? Per a abandonar-te a aquests, ets
lliure i senyor de t u . Però si es tracta de conèixer el Crist, ço és, la
saviesa de D é u , ets esclau dels afers: trobes temps per a ésser filòsof, però no en trobes per a ésser cristià. Canvia de pensaments i
porta a una a l t r a banda la teva eloqüència; perquè h o m no pretén
pas que desnonis la filosofia, mentre la santifiquis m i t j a n ç a n t la fe
i , aparellant-la amb la religió, en facis un ú s m é s assenyat. Sigues el
filòsof de D é u , el poeta de D é u , no delirós ja d'anar al seu encalç,
sinó d'imitar-lo. Posa la teva ciència en la teva vida, m é s tost que
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en les teves paraules, í fes grans coses m é s tost que grans discursos
Devers la f i del segle i v , es perfilà entre aquests debats un c r i teri mitjà, que gràcies als noms il·lustres que el patrocinaven, assolí
en la posteritat, si no força de llei, certament molta influència. É s
el criteri de la selecció. E n aquesta literatura pagana tan bescantada—llegim en un opuscle clàssic, falsament a t r i b u ï t a Sant Basili
—no t o t é s moralment m a l m è s . Els poetes, els oradors, els historiadors, han sabut lloar el b é i aportar una a b u n d à n c i a de preceptes i
d'exemples aptes per a produir un ennobliment en l ' à n i m a del jove.
Reclama n o m é s una tria, per tal que siguin eliminades les parts suspectes. A m b aquestes reserves, l'autor creu que els joves trobaran
grans avantatges a entrar en contacte amb les lletres profanes; els
donaran una primera informació que acabaran després amb l'estudi
dels Llibres Sants i acostumaran els ulls novicis a millor suportar
l'esclat enlluernador dels ensenyaments de la Sagrada Escriptura.
Elles són, en suma, per al jove cristià del segle i v , el que fou per
a Moisès la ciència dels egipcis i per a Daniel la dels caldeus 12.
E l criteri prudent de selecció que s'insinua en aquest text és el
que finalment s'imposa. L'estudi de la brevetat ens obliga a sobresseure testimonis tan valuosos com els escrits de Sant Gregori de
Nissa sobre l'ús que han de fer els joves de les lletres profanes, per
a fixar-nos només en dos grans noms, a m b els quals acabarem aquesta recensió històrica: Sant Jeroni i Sant A g u s t í .
Devers l'any 400, Sant Jeroni, davant l'astorament manifestat
per carta per un corresponent seu r o m à , de veure-li barrejar en les
seves obres cites manllevades als autors profans, cull l'ocasió per a
precisar les seves idees sobre aquest problema. L i respon reivindicant el seu dret d'utilitzar les lletres greco-llatines en interès i honor
de la fe. Recorda que una llarga tradició, que es pot reclamar de
Sant Pau i de Moisès, legitima aquesta mena de manlleus, que les
necessitats de la polèmica h i obliguen els defensors del Cristianisme
i que algun d'entre ells ha fallat el cop per haver-s'hi volgut substreure. Una comparació l i serveix per a resumir la seva idea: Així
com en el Denteronomi
D é u ordena als israelites que, abans de
prendre per mullers les captives estrangeres, els sigui rases la testa
i les celles i els siguin tallades les ungles per a tornar-les dignes de
" ST. PAULÍ DE NOLA. Efiist. X V I . 6.
" AD ADOLESCENTES. Quomodo possint ex Gentilium libris fructum capere. P. G.
V*- co,· 563-590.
" XXI. 12.
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l l i t d'espòs, igualment el cristià, seduït per la bellesa de la sapientia
saecularis, ha de començar per netejar-la de tot el que h i ha en ella
de m o r t : idolatria, voluptat, error, passions, i aixi purificada i preparada, e s d e v i n d r à digna de servir D é u 14.
É s conegut el somni de Sant Jeroni, encara jove, en q u è , haventlo renyat el Jutge diví per la seva afecció a llegir autors profans,
dient que no era cristià, sinó ciceronià, Jeroni promet no llegir-los
més. H o compleix un cert temps, però m é s t a r d , fa cas o m í s d'aquest a p r o m e t e n ç a , i no sols llegeix, ans fa llegir, com acabem de veure,
els heralds de la saviesa antiga. N o manca q u i l i ho reprotxi, el seu
antic amic R u f í , esdevingut el més pèrfid dels seus adversaris, a l
qual contesta que, fet i comptat, un somni no és m é s que un somni
i no compromet a res 15.
A una solució semblant arriba Sant A g u s t í en el seu tractat De
doctrina Christiana, c o m e n ç a t en 397 i acabat en 427. Sant Agustí
coneixia perfectament la literatura llatina profana, que havia ensenyat en diverses ciutats, i per les seves Confessions sabem que degué el seu primer sotrac intel·lectual a VHortensius de Ciceró, on es
va encendre la seva passió de saviesa i de veritat18. Sembla que desp r é s , l'ardor de la conversió i del treball ascètic el va portar a un
cristianisme sempre m é s exclusiu, fins al p u n t que en les seves Retractacions, escrites al setanta dos anys, es creu obligat a rectificar
en els seus escrits anteriors a m é s d'altres imperfeccions, tot allò que
es ressenti, sigui en la forma, sigui à d h u c en l'expressió, d'un excés
de complaença en les libcrales disciplinae.
Aquesta doble tendència del lletrat i del cristià rígorista es fa
palesa en el tractat D e doctrina Christiana, però la segona hi prepondera. T r o b a en la ciència profana elements tan evidentment entacats de superstició, que cap home honest no pot pensar a iniciars'hi, com, per exemple, l'astrologia. N ' h i ha d'altres, com la història,
la història natural, l'astronomia, la dialèctica, la retòrica, que, a condició de guardar-se de les depravacions i abusos a q u è donen lloc,
són dignes d'estudi i reten els més grans serveis a l'exegesi i al comentari oral de les Escriptures. É s curiós que, com Sant Jeroni, Sant
Agustí recorre a una al·legoria bíblica que resum el seu pensament.
Cal que, imitant el poble jueu, en sortir de l'Egipte, el Cristianisme
"

SANT JERONI. Epístola LXX, en Corpus scriptor ecclesiast. lalinor.. t. L I V ,

p. 700.
" ST. JERONI, Apologia contra Rufimwt. 1. I . c. XXX. P. L . t. X X I I I . col.
442-44.1" Confcssiones. I . I I I . c. IV.
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s'endugui els vasos d'or i d'argent dels seus enemics i els empri en
utilitat seva 17.
El lloc p r í n c e p de Sant Agustí sobre aquesta m a t è r i a és del tractat D e ordine. Escolteu-ne una versió feta a corre-cuita.
D e s p r é s d'haver exposat la finalitat de cadascuna de les disciplines liberals, en fa el següent elogi: "Aquell q u i s'hi ha dedicat
sense parar i ha reduït a una noció simple i vera totes les coses escampades amplament i variada per tantes disciplines, digne ja del
títol d'erudit, sense temeritat p o d r à cercar aquelles coses divines,
no ja solament per creure-les, ans encara per contemplar-les, entendre-les i recordar-les. P e r ò t o t aquell qui sigui servent de les cobejances i delirés de coses moridores, o aquell qui fugi d'aquestes
coses i visqui castament, però no conegui la natura de res, de la matèria informe, del compost inanimat, del cos, de l'espècie del cos, de
l'espai, del temps, d'allò que és en l'espai i en el temps, del moviment local, del moviment no local, del moviment uniforme, de l'eternitat, i q u è és ésser fora del lloc i del temps..., tot aquell q u i no
sap res d'això, si vol esbrinar i conferir sobre la natura, no diré del
Déu sobirà, que és m é s ben conegut no coneixent, sinó à d h u c de la
seva à n i m a , s ' e r r a r à tant com és possible d'errar-se. Q u ! ho coneixerà millor s e r à q u i c o m p r e n d r à els nombres simples i intel·ligibles. I
el? c o m p r e n d r à qui, essent d'intel·ligència vigorosa i tenint lleure,
gràcies a l'edat o a qualsevol circumstància benaurada, i fortament
encès de desig, h a u r à fet el curs suficient de les disciplines abans
anomenades. Car aquelles arts lliberals, com que són apreses en- p a r t
per a u t i l i t a t de la vida, en part per al coneixement i contemplació
de les coses, el seu ú s és molt difícil d'assolir, si no és a aquell q u i ,
essent inteHigentíssim des de la mateixa infància, h i ha esmerçat un
treball a l e n t í s s i m i c o n s t a n t í s s i m " 18.
Fornida d'aquest aval dels dos. Pares m é s grans de l'Església, la
cultura clàssica, amb les dues llengües que la p r o d u ï r e n , superà la
gran c a t à s t r o f e de la invasió dels b à r b a r s , l'educació dels quals
f partiren la Religió cristiana i les humanitats. E l miracle del geni
grec, que, e n v a ï t p o l í t i c a m e n t per Roma, es venjà encomanant a la
seva dominadora l'esperit contemplatiu i l'elegància de la forma que
el Laci no hauria posseït mai, es repetí exactament igual amb els
invasors septentrionals, forts de robustesa i d'ignorància. L a fe vencé l'hel·lenisme prenent-li les ànimes, però la raó il·luminada per la
De doctr. chrlsl.. I I I . c. XL. P. L. t. XXXIV. col. 63.
ST. AGUSTÍ, De Ordine. \. I I . c. X V I . P. L. t. X X X I I , col. 1015.
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fe ei salvà prenent-li els fragments que tenia de veritat i l'estil literari. Clement d'Alexandria i Orígenes manlleven la metafísica a
P l a t ó i la moral als estoics. Aquell nou llevat verge que vingué a rejovenir, amb andamis de destrucció, el M i t j o r n europeu remollit per
una cultura en plena deliqüescència, es t r o b à amb una elevació celeste dels esperits i amb una saó secular d'idees i de formes belles
en les ànimes, i a poc a poc restà ullprès davant la perfecció moral
i formal de la selecció dels nous vassalls.
Els b à r b a r s esdevingueren adoradors de l'únic D é u veritable, i
aprengueren el llatí, alguna vegada el grec, i d'aquesta fusió meravellosa de l'esperit vell amb la sang nova eixiren els nous pobles
cristians de l'Europa que anomenem llatina i que tan poc de parent i u té amb la Roma p r e b à r b a r a .
Sense una llengua superior i sense el fetill, irresistible per als
nòrdics, de la venustat de la frase culta, germana, per no dir filla,
del sol que ells tant ens envegen, la p e n e t r a c i ó de l'esperit del venç u t dins l'ànima del vencedor hauria estat molt més lenta.
Així s ' o p e r à un doble prodigi. Els b à r b a r s idòlatres, deixant llurs
complicades, mitologies, els Valalhas i els San Graals, oblidats dins
l'ombra espessa de llurs selves, donaren a l'Europa d e c r è p i t a i a v i ciada, com totes les decadències, prou b r a ó per a infantar un estol
d'esperits nacionals i per a fer de la nova religió la religió de la
porció civilitzada de la humanitat, l'única que ha demostrat, adverant l'oracle del seu Fundador diví, prou virtualitat per a esdevenir
la religió de l'home.
I el segon prodigi fou que la conservació, à d h u c material, d'aquell
tresor, no exceptuant-ne les parts dejectables, tal era el respecte de
l'Església pels fruits de l'esperit h u m à , es degué a la diligència d'aquells monjos medievals, fills d'aquells guerrers encisats per la doble
l l u m espiritual, més que per la material de l'Imperi trossejat.
N o s'ha remarcat prou, almenys a casa nostra, en l'actual abrivada dels estudis clàssics, que si avui podem llegir Homer i H e s í o de, i P l a t ó , i Ciceró, i Sèneca, i V i r g i l i , i Horaci, ho devem a l'amor
pacient i incansable d'aquells monjos que copiaren els manuscrits
que se salvaren de l'esfondrament general del Migdia. L a dèria de
copiar els clàssics és ben simbolitzada en el cas d'aquell monjo que
s'adreçà a una princesa grega maridada amb un rei occidental, suplicant-li la m e r c è de l'ensenyament de la llengua d'Homer amb la
gràcia b à r b a r a d'aquest vers:

H U M A N I S M E I RELIGIÓ
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Esse- velim graecus, cum v i x sim, domna, latinus.
A m b aquest gest fecundíssim acomplert en el silenci, l'Església
donà la millor solució p r à c t i c a a la gran controvèrsia que l'agità durant quatre segles i que resta ací historiada somament.
Plantejar avui la q ü e s t i ó des del p u n t de vista religiós, no t é ,
doncs, cap sentit. L ' E s g l é s i a l'ha resolta t e ò r i c a m e n t i pràctica, i
gràcies a ella, el llatí i el grec són les úniques llengües de l'antiguitat, no solament conegudes, sinó mereixedores d'una nova categoria:
la de llengües quasi-vives. A la Cúria Romana i arreu del món h i ha
llatinistes en prosa i en vers que no tenen res a envejar a Ciceró i a
Horaci, si no és la t u r g è n c i a de la vida real que permet de crear noves formes. Als Seminaris Eclesiàstics, cl llatí i el grec són ensenyats
amb textos dels clàssics pre-cristians, malgrat les efímeres provatures d'alguns que han volgut substituir-los pels Sants Pares. L a sensació insufocable que l'aigua s'ha d'anar a cercar a les deus ha fet
fracassar sempre aquests intents fills d'un zel excessiu.
A v u i es pot donar per nul el perill doctrinal d'aquestes lectures,
tan gran mentre el culte gentílic era encara vivent i la seducció literària es podia combinar amb el proselitisme implícit que exerceix
tota religió practicada. N i n g ú no es p r e n d r à seriosament el risc que
la lectura d'Homer ens faci creure en Minerva, o la de Virgili en
M a r t i en Juno. E l perill mora! resta salvat per la prudent eliminació dels passatges crus que fan totes les edicions sàvies modernes
destinades al públic sense escàndol de ningú, fora de certs neòfits
del progressisme 'epilèptic d'algun recó d'Europa en retard de moviments.
É s , doncs, més tost a l'altra banda on hem de dictar les lliçons
que es desprenen d'aquest estudi. Cal que recordin que sense el
Cristianisme no posseiríem els monuments de la cultura clàssica, n i
a penes el coneixement de les dues llengües mortes i immortals en
que foren escrits. I no sols això, sinó que el v i del classicisme se'ns
ha conservat en Festiva del Cristianisme i és natural que n'hagi pres
el gust. Voler prescindir de l'estiva que ens el dóna, i anar-lo a cercar en les tines buides i esquerdades del paganisme, a m é s d'una
mgratitud, seria una pura p è r d u a . Cal heure el v i allí on és, i acceptar les herències amb totes les millores i obligacions amb q u è ens han
estat trameses.
Pouar la cultura clàssica en l'esperit pagà, mort i enterrat de se-

iió

C A R L E S CARDÓ

gles. seria tan impossible, com empalmar el segle x x directament
amb el i , esborrant els intermedis i eliminant de la humanitat tota
l l u r labor cultural i política. Cap p à t r i a actual no existiria.
El conflicte, doncs, dels primers segles entre humanisme i religió es planteja avui en sentit invers; la incompatibilitat no existeix
entre humanisme i catolicisme, sinó, en tot cas, entre humanisme i
anticatolicisme.
CARLES C A R D Ó , Prev.
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E tots els problemes de caràcter espiritual que ha plantejat a
casa nostra l'actual majoria sectària, cap de m é s transcendent,
al nostre h u m i l criteri, que el de l'escola única i laica, tal com a c í
s'entén i es vol practicar. L a seva realització, no sols escomet l'íntim
de la consciència religiosa del creient, sinó que tira a l'absorció plena
de l'home, de la família i de la societat per la divinitat estatal, convertida en senyora i majora de la llibertat i dignitat del nostre poble, sense que l'elevi culturalment, moral i econòmica.

A mesura que hom va aprofundint en l'estudi dels principis doctrinals dels sectaris i constata la trajectòria de llur actuació p ú blica, m é s d i à f a n a m e n t destria la contradicció de la realitat amb la
doctrina. Volent ésser humans, pretenen emancipar-se de tota sobirania suprahumana, p e r ò la realitat s'entossudeix en demostrar que,
com més antidivina és una actuació, m é s antihumana es torna.
En el problema concret de l'escola única i laica, que tant enlluerna el poble simplista, amb la torxa de la cultura, g r a t u ï t a t democràtica i llibertat, hom s'esvera en adonar-se de com els fets proven
que cap cosa es podia inventar m é s c o n t r à r i a a aquests postulats de
la dignitat humana. É s clar que aquests postulats s'havien d'emprar
com a draperia llampant per a fer passar el frau; i això vol dir que,
si la intenció i la realitat s'haguessin fet companyes de la idea predicada, nosaltres, que tenim el deure d ' a b r a ç a r - n o s amb la j u s t í c i a ,
negligint-ne la procedència, fem constar a la bestreta que, de l'escola única n ' a c c e p t a r í e m tot allò que certament tirés a elevar l a
cultura del poble i a eliminar els privilegis procedents de les diferènciacions econòmiques i estamentals, com escau a la vertadera
democràcia cristiana.
L'instint d'imitació que orienta les nostres esquerres fóra perdonable, des del punt de mira l l u r , si l'experiència d'allò mateix que
volen imitar els servís de lliçó per a defugir-ne els obstacles i si el
sentit progressiu els situés a l'hora que viuen els pobles més avan-
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çats. I m i t a r , p e r ò , aquells sistemes i procediments reculats de mitj a c e n t ú r i a , i negligir-ne els desavantatges, són ganes de posar-se
en desacord amb els mateixos principis que diuen informar el seu
programa, per t a l com es situen d'espatlles al progrés i deixen malparat el positivisme que invoquen com a base de la ciència experimental, única que simulen acceptar.
Així actuen a casa nostra, amb ritme retardatari, els defensors
de l'escola ú n i c a i laica, situant-se en aquell moment en q u è Ferry
s'iniciava a F r a n ç a , i encara amb totes les tares que ell rebutjava
a p r i o r í s t i c a m e n t i que l'experiència ha demostrat ser destructives.
Aquesta experiència, que els nostres contra-actuants negligeixen,
nosaltres l'hem d'aprofitar com adjutori per a fer la c r í t i c a racional
d'aquesta mateixa escola que hom vol imposar com a progressiva 1
ultramoderna. L'experiència ha estat sempre la millor prova per a
convèncer aquells q u i a gratcient es fan refractaris als postulats de
la lògica.
Nosaltres intentarem orientar aquest assaig des del doble punt
de la crítica racional i de la ciència experimental.

F O N A M E N T T E Ò R I C D E L'ESCOLA

LAICA

Pel damunt d'anecdotismes apassionats, se'ns fa necessari reconèixer la funció dirigent que en l'escola ú n i c a i laica, com en tota
obra descristianitzadora, exerceix la secta maçònica, la qual, segons
l'autoritat, per nosaltres irrefusable, del Papa, continua, a t r a v é s dels
segles, la persecució del Crist i la r u ï n a de l'Església (Lleó X I I I en
l'Encíclica " H u m a n u m genus").
L a fal·làcia és aquesta: "L'escola és un refugi sagrat en el qual
hom deu distribuir a cada infant, sigui catòlic, hugonot, lliurepensador o israelita, la s u b s t à n c i a de les ciències positives, capaces d'emancipar el pensament". (Assemblea General de la M a ç o n e r i a de
l'any 1924). Ja el discurs de la corona d'Espanya, en iniciar la legislatura de 1910, defensa el projecte de l'escola neutra, assegurant
que " q u e d a r à salvat en la forma m é s solemne, la independència en
què l'Estat ha de procedir, refusant de les seves escoles el prejudici
i la coacció dels diferents dogmatismes".
Com els socialistes i radical-socialistes francesos, els socialistes
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belgues, a l'Assemblea de la tardor passada (1931) declaren (Pierard) que: "L'escola laica és l'expressió m é s humana de la llibertat
de consciència. A l'escola, totes les opinions han d'ésser respectades". Afegint M r . Troclet: " H o m coacciona la consciència de l ' i n fant, imposant-li una religió o, un sentiment filosòfic. L a Constitució proclama la llibertat de consciència. Respectem l a de l'infant".
A Espanya, negligint els intents esporàdics de comptats liberals,
com el suara retret de Canalejas, s'ha incorporat a la nova Constitució, imposada pels socialistes i radical-socialistes, amb l'ajut dels
radicals i la Confederació Nacional de Mestres. Els seus a p ò s t o l s
han estat, visiblement, Unamuno, Marcel·lí Domingo, enamorat
d'Herriot, i sobretot Rodolf Llopis, Director general de Primera
ensenyança, el seu executor ultrancer. Aquest continua el sofisme,
en la circular en la qual ordena als inspectors i mestres que "tota
propaganda política, social, filosòfica i religiosa queda terminantment interdita a l'escola. Aquesta no pot coaccionar les consciències".
P e r q u è les intel·ligències acceptin aquesta fal·làcia, cal—com d i u
Locke—que molt abans l'hagin acceptada els cors. Altrament, refusarien indignades aquest parany posat a la llibertat, a la dignitat
i a la finalitat humana.
Cal respectar el lliure determini del noi, diuen.
Ja e s t à b é això. T a n b é està, que nosaltres en volem ser els m i llors defensors. É s doctrina de l'Església. Però preguntem: Com es
d e t e r m i n a r à en 51 o en no, si p r è v i a m e n t no es coneix a si mateix,
si desconeix el seu origen, la seva naturalesa, el seu destí? Poseu
un home tapat d'ulls a la cruïlla de molts camins, sense cap i n d i cació n i coneixement previ d'on ha d'anar i on menen, per tal de
respectar el seu lliure determini, i digueu-li: T r i a . . . N o és això
lliurar-lo a l'orbesa dels instints, fer de l'home un irracional que
rodola e m p è s per les passions, o per un captador concupiscent que
vulgui traficar amb la seva ignorància?
Ací és lògic el Director general de l'ensenyament, en aplicar
aquesta teoria a la vida política i social: "Toda propaganda política, social, filosòfica y religiosa queda terminantemente prohibida en
la escuela". Si s'ha d'entendre en el mateix sentit que el donat a la
propaganda religiosa, quina norma de ciutadania, quina orientació
social tindran els alumnes per a actuar, defensar-se i reeixir en les
seves activitats futures? L a contradicció no podia tardar i vingué
amb el discurs amb q u è clogué l'Assemblea del Magisteri Nacional,
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amb la circular ordenant als mestres que expliquin als seus alumnes
les glòries de la Constitució suara aprovada i amb la seva actuació
constant dintre i fora la Direcció general.
E l lliure determini no é s c o a c c i o n a t — é s clar!—en imposar al
noi l'escola ú n i c a , laica i obligatòria, segons el programa de l'Estat.
N o es pot respectar la ignorància de les ciències elementals. Ara, l a
de la ciència més essencial de l'home, el coneixement de sí mateix,
de la seva naturalesa, origen i destí personal, aquesta ignorància, no
sols és respectable, sinó que é s imposada. E l lliure determini en pat i r i a ! Què h i estén Renan en refusar-ho, p e r q u è "pressuposaria en
el noi intel·ligència i discerniment suficients per a entendre la veritat o la mentida religiosa, sense conèixer-la"?
Llibertat de

consciència

A h ! P e r ò l'ensenyament de la religió perjudica la llibertat de
consciència. Així, tanmateix, l'accepteu, la consciència. Doncs, o la
consciència no é s res, o és u n jutge que falla. P e r ò aquest jutge, al
revés de tots els altres, ha de fallar sense codis, sense normes. A m b
els ulls tapats ha de brandir l'espasa de la justícia i tallar al punt
just.
Consciència, des del punt de mira intel·lectual, significa la propietat de l'esperit h u m à de reconèixer-se en els seus atributs essencials
i en totes les modificacions que en si mateix experimenta. Moralment,
vol dir coneixerjient interior del bé que havem de fer i del mal que havem d'evitar; i és en aquest sentit que hom parla de la llibertat de
consciència. Com es coneixerà l'home a si mateix i es d e t e r m i n a r à
per a fer el b é i fugir del mal, si és mantingut en la més absoluta i g norància del que és la mateixa consciència, de qui és ell mateix, d'on
ve, on va, q u i n bé ha de practicar i quin mal evitar? N o trobareu
contradicció més absurda.
E l respecte a la llibertat de consciència vol dir ignorància d'allò
que és més transcendent per a l'home.
L a religió coacciona la consciència i així l i lleva la llibertat
Que no coaccionen les lleis i l'autoritat civil i els grillons i les
presons? É s que hi tenen dret, hom contesta. I D é u no? Cal, primer,
provar que no existeix, que no ens ha creat o almenys que no l i estem subordinats.
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Si hom tractés d'imposar la religió per la força, i això fos possible, l'argument encara tindria un aspecte acceptable. Quants mestres
heu conegut, tan extremadament zelosos, que imposin la religió als
seus alumnes? Es tracta de l'ensenyament de la religió a nois els
pares dels quals no ho interdiguin; i l'ensenyança no és coacció. A l trament, no es podria ensenyar res als infants per a no coaccionarlos. M é s coaccionen les lleis civils i penals, imposades per la força
material que no pas les morals, el compliment de les quals és lliure
de coacció física.
L'acatament a la religió reclama d'antuvi l'adhesió de la intel·ligència i aquesta adhesió és l'acte m é s lliure de tots. H o diu Sant
Agustí s à v i a m e n t : " N o h i ha res tan lliure com la fe, puix ningú
no pot creure sinó volent". Per contra, l'adhesió intel·lectual en cap
ciència no és tan exigent com en la religió. Tots ho sabem i ho demostra plenament el D r . Chillida: "Les apostasies no deriven d'arguments de r a ó , sinó de raons passionals". Si les ciències que considerem exactes (diu Leibnitz) reclamessin l'austeritat de la religió,
les t r o b a r í e m més contradictòries que aquesta. É s tan essencial
la conformitat de la intel·ligència amb els motius de credibilitat—
el rationabile obsequium jidei de Sant Pau—que l'Església condemna aquells q u i , considerant vertadera la religió que seguien, passen
a la nostra fe. D'aquesta manera defensa l'Església la llibertat de
conciència. Baldament que l'Estat l i tingués igual respecte!
Veieu q u è en resta d'aquella suposada coacció que l'ensenyament
religiós diuen que exerceix damunt les consciències.
I que no se'ns vingui amb històries inquisitorials reculades, perquè en allò que tingueren d'abusiu—de bon tros el que la c a l ú m n i a
ha escampat—fou un mancament contra la mateixa religió, utilitzada com a instrument dels poders temporals. Per altra banda, aquest
retret no s'adiu amb un temps en el qual no existeix cap poder temporal, n i à d h u c espiritual, disposat a imposar el catolicisme per m i t jans coactius. E n tot cas s'utilitzen per a imposar l'anticatolicisme.
Siguem lògics: Si no es pot imposar la religió, menys es pot imposar
l'antireligió, conclou lògicament el nostre gran Torres i Bages. Q u i na coacció catòlica és aquesta, que, malgrat "todos los ciudadanos de la República hayamos aprendido a leer y a santiguarnos con
los frailes" (com reconeix Pérez M a d r i g a l ) , se'ns imposa una política anticatòlica? L'apostasia dels nostres jacobins no ha baixat,
però, de la intel·ligència a la voluntat, sinó que ha pujat dels baixos
fons passionals.
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E l nostre Prelat dilecte (el de Barcelona), en la seva pastoral de
Quaresma ( 1 9 3 2 ) , argumenta bellament: " D i e u que cal respectar la
consciència de l ' i n f a n t . . . H i p ò c r i t e s ! Quan a l'infant lleveu les llaminadures que l i poden fer mal, quan arrabasseu de les seves mans
l'arma que fa servir de joguina, quan contrarieu els seus capricis i
vel·leïtats, no l i respecteu la consciència. I ho féu molt b é , p e r q u è mai
un home respecta tan la conciència d'un infant com quan la forma
i dirigeix rectament".
Si per t a l de respectar la consciència de l'infant voleu que menysconegui la seva d e p e n d è n c i a de D é u , per q u è , per igual respecte, no
consentiu que desconegui la seva dependència de l'Estat i les seves
lleis? Com goseu imposar-li la vostra autoritat, fins amb coacció física, i el condemneu a perdre l a llibertat? Coaccioneu la consciència del nacionalista que e n t é n justa la lliure d e t e r m i n a c i ó de la seva
nacionalitat; coaccioneu la de l'anarquista, en fer-li reconèixer i
obeir l'autoritat, que considera absurda; coaccioneu el comunista i m posant-li el respecte i el servei a la p à t r i a i a la propietat; coaccioneu el soldat pacifista, en menar-lo a la guerra i a tota repressió,
particularment si és contra els seus partidaris; coaccioneu tots els
ciutadans; coaccioneu fins els criminals, que consideren legítims
els seus delictes. É s que l'Estat t é dret per a defensar l'ordre, la pau
i l a justícia. I D é u no t é drets sobre les criatures racionals un xic
més purs i legítims que els de l'Estat damunt els ciutadans? L'home
mateix, no té drets anteriors i fins superiors a l'Estat i reconeguts
internacionalment, afectants la seva naturalesa i destinació personal? Per q u è interdiu, doncs, que els conegui i els exerceixi l l i u rement?

Cal

refusar el prejudici i la coacció dels diferents dogmatismes

Pobres savis antics i moderns que no els han refusats! Pobres
P l a t ó i Aristòtil, qui per la sola ciència natural descobrireu l'exist è n c i a i unitat de D é u ! Pobre Doctor Angèlic, que fonamenta tota
la prova racional de la seva perenne Summa Teològica en la Filosofia
del mateix Aristòtil. Pobres A m p è r e i Pasteur, i A r a g ó i Pascal, i
Marconi, i tants mils savis que han estat creients! Davant la ciència incommensurable dels nostres legisladors, restarien confosos.
Cal una ignorància supina sobre la religió, o m é s aviat una mala
fe inqualificable, per a suposar que el dogma catòlic v i u de prejudicis i imposa coaccions. Certament que la fe és de non visis i que el
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misteri és incomprensible en la seva essència, puix altrament deixaria de ser-ho. P e r ò els q u i parlen d'aquella manera volen ignorar la
Teodicea, ciència del coneixement de D é u i dels seus atributs, pel
sol esforç de la r a ó natural, assequible a tots aquells qui—com diu
Rousseau—obren de tal manera que D é u no els fa nosa. Ignoren els
Llocs Teològics que estudien científicament i amb la m é s curosa
critica de la H i s t ò r i a , els motius racionals de credulitat o els fonaments científics de la Fe Catòlica; i ignoren la Teologia, que a
més de la prova d'autoritat divina cerca la filosòfica i !a compatibilitat de la Fe amb la r a ó . L ' a r g u m e n t a c i ó tomista, mai superada,
és tan actual avui com el dia que fou exposada. N i BeHarmí, n i
Suàrez, n i el P. Victòria, que posà els fonaments del dret internacional, n i tants i tants savis com han estudiat la Teologia i conformat
a ella la seva vida, no han sabut descobrir aquells prejudicis i coaccions que els nostres legisladors—dejuns d'investigacions teològiques—han sabut descobrir amb la ciència infusa que els ha conferit
l'elecció popular. Els pocs o molts savis que, llevat els a p ò s t a t e s i n duïts per l'orgull o per la sensualitat, han negat les veritats religioses, poden ésser eminències en moltes disciplines, però no pas en la
religiosa, que és l'única que els donaria autoritat per a jutjar en
aquests problemes.
Si les enquestes fetes en el món dels vertaders savis donen una
majoria aplanadora de creients, s ' h a u r à de concedir, almenys, que
no és tan evident la suposada falsetat del dogma religiós que reclami la imposició coactiva d'un altre dogmatisme.
Fins i tant que no s'hagi demostrat d'una manera definitiva la
inexistència de D é u , fóra millor que l'Estat es deixés de dogmatitzar. I si p r e t é n bandejar tots els dogmatismes, val m é s que es decideixi a tancar totes les escoles, per t a l com no hi ha ciència que
no n'imposi. Les m a t e m à t i q u e s , que hom considera les m é s racionals i demostrables, recolzen damunt postulats indemostrables, amb totes les c a r a c t e r í s t i q u e s de dogma, la contradicció dels
quals ha consentit l'existència de l'escola antieuclidiana i l'Einsteniana. Les ciències experimentals, ú n i q u e s que compten per als nostres contradictors, no arriben a resoldre els problemes d'essència i
origen, com reconeix L i t t r é , el m é s caracteritzat investigador positivista. D e grat o per força han de fonamentar tota la ciència positivista damunt els dogmes indemostrables i m é s que indemostrables,
plenament falsos, de la infinitat i eternitat de la m a t è r i a , i suposar
en ella la causa i origen de la vida, malgrat el nostre gran biòleg doctor
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Pi i Sunyer, d e s p r é s de 30 anys d'investigacions, declarés en una
notable conferència (1930) que aquest origen i causa de la vida
resten en el misteri. E l constant fracàs de les hipòtesis positivistes,
cada dia variades, ha fet exclamar als vertaders savis: " L ' o r g u l l
impotent dels q u i emfàtics reclamaven l'apel·lació de la Fe davant
la Ciència, ha d'ésser mudat per aquest altre lema: Cal apel·lar de
la Ciència davant la Fe". N o m é s quan aquella es conformi amb
aquesta, podrem estar segurs d'haver t r o b a t la veritat. Lliureu-vos
sense temors a les investigacions científiques—recomanava als alumnes de Malines çl gran M e r d e r — . M a i la vertadera ciència no serà
oposada a la Fe. Si tinguéssim aquesta por, ens h i h a u r í e m de lliurar
amb més afany, per t a l de descobrir la veritat. Així parlen els
creients. T a n segurs estan que el dogma i la ciència tenen el mateix
autor.
N o acudim a les ciències polítiques i socials, per a no refusar el
dogma r o u s s o n i à , sobre l'origen de l'autoritat, de la llei i del dret de
majories, per b é que les nostres esquerres ja apostatin d'aquest per
a quan no siguin les p r ò p i e s .
Totes les ciències arriben a unes fites que només pot traspassar
la fe: les hipòtesis incomprovades. Balfour ha condensat en una curta frase tota l'estultícia dels negadors dels dogmatismes: " N o admets la c r e e n ç a ; doncs, sense c r e e n ç a , no a r r i b a r à s a la ciència".
E l contradogma
El pitjor és que el m é s essencial dels dogmes és combatut en nom
d'un altre dogma, d'allò més absurd, el de la sobirania absoluta de
l'Estat, que ningú no sap on recolza, d'on l i ve i on mena, si no és
al vampirisme d'una divinitat insadollable i envilidora de la dignitat
humana.
I fins a q u í encara n o ha estat plantejat el problema fonamental.
Tots els sofismes per afranquir l'infant de l'ensenyament religiós, "per afranquir-lo de D é u " , com d i u Troclet, serien passables,
si l'infant, si l'home ho pogués fer impunement. Aquest és el gran
problema. M e n t r e resti en peu aquest interrogant, el poder material
que vulgui barrar el pas a l'escorcoll d'aquest enigma, serà el m é s
opressor i el m é s gran enemic de l'home.
L'Estat que no vol dogmatismes imposa t i r à n i c a m e n t el contradogma de la inexistència de D é u , nega a l'home la seva personali-
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tat individualitzadora, el seu desti ultraterrenal i es converteix en
fi del mateix home i de la societat.
P e r ò l'Estat és algun ser abstracte, alguna divinitat olímpica,
omniscient, infal·lible, omnipotent, immutable i mestressa absoluta
de l'home? P e r q u è , tanmateix, caldria tot això, i sobretot la infal·libilitat, per a poder imposar el contradogma indicat, per a tenir dret
a exercir la dictadura antireligiosa a l'escola.
L a infal·libilitat comporta certesa absoluta, i allò que és infal·liblement cert, no pot variar ni en el temps ni en l'espai. Quina infal·libilitat és aquesta que muda en cada època, en cada Estat, amb
cada ministre, amb cada govern, i , si m é s no, amb cada majoria,
ahir blanca, avui negra i demà roja? Doneu una ullada als plans
de cada ministre, als programes dels distints partits, a les Constitucions velles i noves dels Estats que hom diu civilitzats, i us trobareu
en el p è l a g del confusionisme m é s contradictori amb la infal·libilitat, que només pot ésser una, immutable i eterna. I quan fossin
infal·libles els Estats, caldria que comuniquessin la llur infal·libilitat
als seus ministres i als seus mestres. E I lector s a b r à quants en coneix que tinguin aquest a l t privilegi.
M e n t r e els Estats m é s cultes i p r ò s p e r s invoquen la Divinitat en
començar les seves funcions legislatives, altres, teòricament 0 p r à c tica la neguen i la bandegen i la voldrien arrencar del pregon de les
consciències.
Si, doncs, no és infal·liblement certa la inexistència de D é u — e n s
col·loquem, naturalment, en el punt de mira dels nostres cotraopinants—, resta, si altra cosa no, el dubte de la seva existència. I
aquest sol dubte bastaria per a tornar a n t i h u m à el bandejament de
l'ensenyança religiosa a l'escola. P e r q u è la idea de D é u comporta
el fet de l'harmonia universal, establerta, presidida i regida per la
Divinitat. I aquesta harmonia—que hom observa, en obrir serenament els ulls, com remarca el mateix Voltaire—ens d i u que nosaltres hi estem submergits; i subordinats, per això mateix, al seu A u tor, com a la seva causa eficient i formal.
A l'instant mateix en q u è el dubte de l'existència de la D i v i n i t a t
s'empara del nostre esperit, s'alça aquell altre dubte que tant turmentà Pascal i que, una vegada resolt, l i féu posar aquest dilema:
"Si no creieu en el Cristianisme, risqueu una infinitat de penes contra els curtissims plers d'un instant. Si hi creieu, risqueu els plers
d'un instant, és a dir, un no-res, contra una infinitat de penes. Seriem folls si apostéssim al zero contra l ' i n f i n i t " . I l'escola laica vol
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mantenir ignorant el noi per a no coaccionar la seva consciència, per
tal que aquesta mateixa ignorància orienti la seva lliure determinació. Deixem orb Tinfant per tal que amb més llibertat pugui triar
el c a m í que millor l i sembli; altrament, coaccionaríem la seva consciència. Aquesta és la lògica del laïcisme escolar.
Així, l'Estat, que hauria d'existir per a completar i perfeccionar
l'home, el mutila totalment, fent-li ignorar l a seva mateixa naturalesa, el seu origen, el seu f i i el disloca d'aquesta universal harmonia,
per tal que, turmentat en la buidor de la seva existència, hagi d'exclamar com l ' a p ò s t a t a francès: "Je suis un pauvre sauvage, errant
dans la société".
I aquesta tortura la imposa un Estat, no pas infal·lible, sinó
Estat que és i es declara agnòstic, un Estat que en allò que té
concret, queda resumit en un ministre, el qual, com l'anterior de
nostres finances, no té rubor de reconèixer-se ignorant en el seu
partament. L ' E s t a t que no sap res, imposa un contradogma que
nora, per afranquir l'infant d'un dogmatisme essencial a la seva
turalesa i al seu destí.

un
de
les
deigna-

Per a interdir l'ensenyament religiós a l'escola, encara hauria de
justificar qui l i ha donat la sobirania que v o l exercir damunt el ciutadà, no com a tal, sinó com a home, damunt la família i damunt
la societat; i això no h o justificarà mai.
L a neutralitat a l'escola és impossible
E l l a ï c i s m e — r e m a r c a el Patriarca de la nostra t e r r a — é s contra
natura. N o m é s pot prosperar quan arribi l'hora de la destrucció del
llinatge. E n el compost h u m à hi ha ingredients divins, i si hom els
vol extraure, es descomposa l'home; i si se'n vol prescindir, s'atrofien les seves facultats, decau de la seva dignitat i s'acosta a la
bèstia.
L a neutralitat no és regla, prova M o s s è n M a n y à . La naturalesa no fa coses neutres. Solament l'hibridisme, com excepció, i
aquest és infecund. Això voldria l'Estat fer homes infecunds, eunucs, rastrers del seu absolutisme. L'home neutre no tindria mai
seguretat de si mateix.
La
rància.
ja que
En

neutralitat de la intel·ligència sols é s possible amb la ignoH o m no s'explica com no la preconitzen en totes les ciències,
totes elles, com hem demostrat, s'emparen de dogmatismes.
la consciència, la neutralitat mai no és possible. Neutralitat
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i consciència, demostra el gran Prelat Vigatà, s ó n dos conceptes
inconciliables, dues coses a n t i t è t i q u e s , per tal com la consciència és
un estat d'afirmació o de negació. E l P. Mersch (L'obligation morale principe de l i b e r t é ) , parla a i x í : "Les nostres volicions són per
naturalesa conscients i deliberades, fins aquelles en les quals la deliberació e s t à més amussada i les acompanya el m í n i m u m de coneixement. N o m é s se n'escapen els actes hominis, aquells la rapidesa
dels quals, g a i r e b é maquinal, no deixa arribar a la nostra vida i n terior". Nosaltres som embarcats—diu Pascal—. L a m à q u i n a marxa, ç o és la consciència. Ella és nosaltres mateixos. N o h i ha fre
que la pugui parar. T o t acte h u m à , pel fet d'ésser-ho, reclama la
seva p r ò p i a justificació (encara que sigui una excusa), per a dir-nos:
Tinc r a ó de voler el que vull. Aquesta r a ó , aquesta justificació, podrà ésser fruit d'una llarga meditació o d'una evidència ràpida, tant
se vai, però sempre se'ns fa indispensable, à d h u c en les volicions
niés fútils. N i els crims s'escapen a aquesta necessitat. Tota volició
humana s'acompanya, doncs, d'un j u d i c i , que d i u : T a l cosa la puc
voler, tal acte el puc fer. É s el preu, és com el valor de la volició.
Xo hi ha neutralitat possible.
H i ha problemes que hom pot negligir perfectament. L a b a l í s tica, per exemple. N ' h i ha prou amb no voler ésser artiller. P e r ò
aquesta condició és absolutament necessària. T a n bon punt hom
maneja el c a n ó , surt de la neutralitat, i per aquest sol fet, es pronuncia, es decideix, forma judici, sentencia en un sentit certer 0
equivocat (certer al seu c r i t e r i ) , sobre l'art d'engegar projectils, sobre l'acte que executa.
Allò que hom no pot negligir és el que h i ha dintre nosaltres
mateixos i els nostres actes. Ens cal un principi de justificació d'aquests. E l problema és sempre urgent i sempre resol en un sí o en un
no. Cada home, sobre cada volició, pren un determini i , en prendre'l,
ho fa recolzat en una r a ó en un per q u è . Repetim, doncs: L a neutralitat de consciència és impossible. L'home serà m é s perfecte, s e r à
més home, com més raonable sigui el p e r q u è dels seus actes h u mans. I ho s e r à com m é s es conegui a si mateix, conegui la seva naturalesa, el seu origen i el seu destí, la qual cosa é s l'objecte de la
religió. S'ha d i t , i hom veu com és cert, que la llibertat reclama
cultura. Per quina r a ó s'ha de negligir, doncs, en l'aspecte m é s trascendent?. Per a minvar la llibertat dels actes humans. Aquesta f i nalitat cobeja l'escola laica, com demostrarem en un altre capítol.
L a justificació dels nostres actes de consciència, si no ve de la
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llei divina, n o pot venir d'altra llei, externa a nosaltres mateixos, si
no és la força material. Per això ha d i t el D r . T o r r a s : " E l règim
de consciència o és teocràtic, o és a n à r q u i c . N i n g ú no es considera
obligat en el terreny de la consciència, si l'obligació no l i ve de D é u " .
Neutralitat del mestre
L a neutralitat és t a m b é impossible per part del mestre. Aquest,
per les raons que acabem d'exposar, forçosament h a d'emetre el seu
judici sobre cada un dels problemes que plantegen les ciències que
ensenya. Si m é s no, el faran pronunciar les preguntes dels deixebles,
si no vol passar per ignorant, si no vol perdre el seu prestigi L a seva
opinió h a u r à d'ésser positiva o negativa. Davant la veritat, hom no
pot ésser neutral, el mestre no ho é s . " N o podem demanar al mestre
laic aquesta cosa impracticable, anomenada neutralitat" declara
l'inspector A u l a r d . Payot demostra igualment, com "no es pot ensenyar la H i s t ò r i a , la formació cívica, la moral, sense mostrar preferències". I q u è direm davant l'Astronomia, la Geogènia, l ' A n t r o pologia. l'Etica...? M o n p a r d , inspector p r i m a r i a la República veïna, remarca: " N o es pot ésser neutre entre la veritat i entre l a
mentida. Cal escollir i dir on es va quan hom s'encarrega de conduir
els altres". Paraula justa que no obliden pas els mestres.
C a l respectar totes les opinions, encara repliquen, amb el socialista belga Pierard. Per q u è no respecteu, doncs, la dels qui creuen
que tot l'ensenyament ha de trobar-se impregnat de la veritat religiosa? Aquesta és necessària com a base de moltes ciències.
Escoles per a totes les opinions, passi. A r a , que cada escola respecti totes les opinions, ja és vist cosa impossible. Entenent-ho així, el
delegat de Lieja, replicà a P i é r a r d : " C a l que ens atrevim a dir que
l'ensenyament no pot ésser neutre". I tanmateix saben prou els soi
disants defensors de l'escola laica, que la neutralitat és una bandera estesa per amagar una mercaderia tarada. L a neutralitat és un
mite que e n t r e t é el poble incaut, si no és sectari.
JOSEP C I R E R A I S O L E R
(Seguirà.)

C R Ò N I Q U E S DE

VIDA

L'ESTRANGER

ITALIANA

í

OM havíem previst a la nostra lletra anterior, Dino Grandi ha estat
dimitit de ministre d'afers estrangers, i això amb una providència
improvisa la de Mussolini. que, per altra banda, era esperada d'un moment a l'altre.
Dino Grandi ja no gaudia completament de la confiança del ducc
(l'anomenen així no se sap per què, a menys que es vulgui fer al·lusió
a la ruïna a què conducc el País), especialment d'ençà del seu darrer
viatge a Washington. Recordem com Mussolini havia e s t r a t que Grandi reeixís a anul·lar els efectes de la visita feta per Laval a la Casa Blanca, i que finalment hagués reeixit a induir l'Amèrica a concedir nous
emprèstits, dels quals Itàlia tenia necessitat imperiosa. Però, a desgrat
de l'interès de Stimson, ministre d'afers estrangers nordamericà. que
sent debilitats per Mussolini, Grandi no reeixí a desfer l'edifici erigit
pel ministre democràtic francès, i per major desgràcia, no pogué obtenir en préstec ni cent dòlars. Grandi tornà a Itàlia amb la cara llarga,
però la premsa el saludà com triomfador de l'altra banda de l'Oceà per
a entabanar un cop més el poble; i Mussolini no el fulminà perquè entre
totes les forces que són a la seva disposició manca la de llançar sagetes.
Un temps després, es posà sobre la taula internacional la proposta
de Tardieu per. la constitució de la Confederació econòmica Danubiana,
que havia de tenir com efecte l'alleujament de les tristes condicions dels
pobles d'aquelles regions. En aquesta avinentesa, Grandi j)ogué realçar
el seu prestigi davant el seu amo. En la famosa Conferència dels quatre,
oue se celebrà a Londres—ajudat de la fidel Germània—aconseguí de
fer fracassar la iniciativa Tardieu, altament humanitària.
Que hi ha al món milions d'individus que pateixen fam horriblement?... Q u è importa a Mussolini! Només ! i interessa que aquells pobles
estiguin ajovats, com passa a Hongria i Àustria, el jou feixista, i que
estiguin exempts de qualsevulga influència, encara que sigui en sentit
'«nefactor, de França. A l seu retorn de Londres, Grandi fou rebut molt
afectuosament ]>el ducc. Havia reeixit a fer fallir una iniciativa del govern francès? Doncs això bastava per a rehabilitar completament Grandi
als ulls de Mussolini, encara que les seves culpes haguessin estat fnrça
n'es grans que les comeses efectivament.
Però ben aviat les coses canviaren. Es reuní a Ginebra la Conferència del desarmament. Grandi, que havia comprès quin aire realment bufava al món per al feixisme, procurà executar fins a un cert punt les
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ordres mussolinianes, i sovint, en reunions privades, no s'expressà amb
la deguda admiració vers el seu cap.
La nova actitud, en cert mode independent, presa per Grandi. l i valgTié alguna simpatia i àdhuc algun petit èxit personal. A l'ànim de Mussolini, que ben aviat fou informat pel cap de l'espionatge feixista a la
Societat de Nacions, de tot el que passava, nasqué un sentiment de prevenció contra el seu ministre. Comprengué que en la consideració internacional Grandi l'hauria superat ben aviat. Vingué després la Conferència de Losana, i Grandi no sostingué amb molta energia les desmanegades
proposicions de Mussolini per la famosa passada d'esponja, ni sostingué
en la seva arrogant actitud von Papen. A Losana mateix, Grandi escolta
certes indicacions d'Herriot sobre el contingut francòfob i bel·licós de la
premsa feixista i es pretén saber que Grandi reconegué justificades aquelles protestes.
La mesura era a curull. Mussolini no dubta més i cuita a dimitir
Grandi després de set anys de treball acomplert més o menys profitós,
com a Subsecretari d'Estat i com a ministre, al no massa alegre palau Chigi. I-a providència presa és de perfectíssim estil feixista. Però Grandi, a
Itàlia, sense cap càrrec, era un perill que podia delinear-se a l'horitzó
contra l'omnipotència mussoliniana. Cal recordar ací com les forces feixistes són fraccionades en sequaços de Balbo, sequaços de Giunta, sequaços de Grandi, els de Farinacci i , finalment, els de Ciano. Els partidaris de Grandi, haurien aguantat fàcilment el rellevament pur i simple
de llur cabecillaf aquest pensament- haurà turmentat Mussolini alguns
minuts, ja que no és home de reflexions llargues; i aleshores decideix
nomenar Grandi ambaixador a Londres, com successor del senyor Bondenaro—diplomàtic de raça, aquest—mort fa pocs dies. I amb aquesta
providència?, Mussolini ha obtingut tres efectes: salvar l'amor propi de
Grandi, allunyar-lo d'Itàlia, com el pran Benet sol fer amb les persones
que tem, cosa que ja féu amb el general Badoglio, enviat a Tripolitània
de governador general, i finalment apaivagar les eventuals ires dels partidaris de l'ex-ministre de Negocis estrangefs.
L'allunyament de Grandi del govern ha donat manera a Mussolini
de fer altres canvis en el cartipàs ministerial. Han estat dimitits Mosconi, ministre de Finances; Rocco, ministre de Gràcia i Justícia; Bottai,
ministre de les Corporacions, i Balbino Giuliani, ministre d'Instrucció
pública.
T a m b é alguns sots-secretaris, com el terrible esquadrista Giunta?, que
es vana públicament de tenir sobre la seva consciència la mort de cent
obrers, i Fani, hereu d'un nnm que no fou ingloriós al camp democràtic
de l'anti-guerra, han estat dimitits.
Mosconi, abans demòcrata i militant als rengles dels amics de Giolitti, del qual fou cap de gabinet i tot, ha tingut davant els ulls del dttec
un tort greu: fer conèixer al món la veritat sobre la situació econòmica
italiana, sense vels, i no haver sabut falsificar ni alterar els balanços,
segons l'estil feixista. A r a es retira definitivament a la vida privada amb
la taca indeleble d'iiaver pertangut a un govern presidit per l'ex-socialis-
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ta revolucionari dinamiter, però, de tota manera, sense culpes més greus.
El substitueix un senyor Yung, financier mediocrcment conegut, però
hàbil en l'alteració de les xifres i per tant més idoni per a seguir les d i rectrius feixistes.
I Rocco? Qui hauria pogut imaginar mai que un dels còmplices més
grans de Mussolini en les crueltats amb què ha tractat el poble italià,
un d'aquells individus a qui la civilitat humana deu l'existència d'aquell
terrible tribunal especial feixista que és la negació absoluta de tot sentit
de justícia, i que constitueix una veritable injúria contra el dret de gents,
també hauria estat tractat per Mussolini com un dels tants servidors que
el duce llicencia sense gaires compliments ? Quines raons hauran induït
Mussolini a desfer-se del nefast company de govern? Ningú no ho sap
ara, i potser ningú no ho sabrà mai d'una manera precisa. Segons sembla, Rocco anirà d'ambaixador a Paris; i l'ambiciosíssim advocat napolità, que deu la seva anomenada fortuna política a dos coeficients: una
inesperada herència i un ànim insensible a qualsevol mena de bondat,
accepta aquesta solució bo i estrenyent les dents, i això perquè és inútil
tota rebel·lió, que podria menar l'ex-ministre a patir la mateixa sort dels
Dumini o Giampaoli o Allino Volpi, etc, ço és, l'exili, la presó, la punvalada homicida...
Sigui com sigui, l'allunyament de Rocco era inesperat. Però el restaurador de la pena de mort és dignament substituït pel professor dc
Francisci, que fou el relator a la Cambra del projecte de llei per la
pròrroga del tribunal especial. A l costat d'aquest—com a subsecretari
d'Estat—han posat aquell Albertini que per haver assumit, de la manera més desvergonyida, com a president de la Comissió instructora per
l'assassinat de Matteotti, les defenses del govern feixista i de la xeca,
va ésser premiat de primer amb el nomenament dc director general de
presons, després amb el de diputat, i ara amb el de vicc-ministre.
Certes complicitats són fructíferes.
Per la bonne bouche, el "corporatiu" Bottai, que havia fet escac al
smdical" Rossoni, cau dc cap i Rossoni es recupera Corporacions. I
Bottai, que era l'exponent màxim del capitalisme en l'estat feixista, amb
un moviment de testa de Mussolini és destinat d'ambaixador a Muscou,
al país més anticapitalista que hi hagi al món.
Quant al ministre dc l'Educació Nacional, no hi ha res a observar.
Pigura insignificant la que se'n va i figura insignificant la que ve.
En canvi, no pot dir-se així de Giunta, que cedeix el lloc a Rossoni.
Giunta, el terrible Giunta, llicenciat sense cap indemnització que en
aquest cas seria una nova càrrega ?
Què farà el tremend criminal? Imitarà també aquell pobre d'esperit
d August Turati i es retirarà sense protestar a les files ? Aviat ho veurem. En aquest canvi ministerial Mussolini es reserva per a ell les carteres de Negocis estrangers i de Corporacions i fa passar sota les seves
ordres la direcció geenral del Culte. La de Corporacions per a passar-la,
com hem dit, indirectament al Rossoni; la de Negocis estrangers per a
reimprimir caràcter feixista integral a la política estrangera italiana, i la
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direcció del Culte amb la suposició de poder dominar el clergat nacional,
que en enorme majoria és hostil al feixisme. Cal tenir en compte que
Mussolini agafa la cartera de negocis estrangers al moment mateix en
què publica, a la Nuoz'a Enciclopcdia llaliaiw. articles en favor de la
guerra i de Timperi.
Aci, a Roma, en els poquíssims cercles polítics que encara s'aguanten i allí on es ]X)t parlar de baix en baix. hom creia generalment que la
crisi ministerial es produiria el pròxim octubre. E l ducc ha cregut, en
canvi, que havia d'empènyer el temps. Per què? Pregunta inútil. EI feixisme és u. É s en la seva mateixa naturalesa que aquests canvis no signifiquen res i no serveixen per a res. La situacié de misèria i de descontentament roman la que és.
L'alliberament no podrà ésser més que el fruit de la voluntat popular. Però és innegable que l'ampla modificació ministerial és el simptoma
revelador d'una crisi interna, a la qual el tluce i el partit no han sabut
trobar, per ara, cap altre adob immediat.
Els diaris feixistes han dit, com de costum, que s'ha tractat de canvi
de la guàrdia. L'expressió no té cap significat. La veritat és que Mussolini, quan es resol a mudar la composició del seu "equip" ministerial,
no acompleix, com els seus plumífers asseguren, un acte de foluntat
lliure i meditada, sinó que cedeix a la necessitat d'una situació que no
pot resoldre altrament, a pressions del seu "clan" o de categories descontentes i sordament amenaçadores.

• * •
Q u è v o l , on va el feixisme? Després de deu anys que s'ha possessionat tlel govern, encara ens veiem obligats a fer-nos aquesta pregunta.
Sempre ens hem mirat Mussolini com l'exponent màxim de la incoherència, i per tant perjudicialíssim com a cap de govern. I què dir del mal
que un home així pot produir a un Estat, quan pren poders feroçment
dictatorials ?
En aquests moments, aci a Itàlia, hom assisteix a que'com d'esbalaïdor
i desconcertant.
U n professor, Spirito, decidit a trobar la revolució feixista, costi el
que costi, fins i tot contra el text clar de la carta del treball, ha anat a
Ferrarà, a una Acadèmia d'estudis corporatius, presidida per l'aleshores
ministre Bottai, i hi ha sostingut que la "revolució" consisteix en això
que, segons l'article 7, la carta del treball implica la "corporació propietària". Estupor general. Som en ple comunisme. Més enllà del comunisme, que és "estatal"; som al comunisme llibertari, al comunisme lliure
sindical, que s'organitza "sense Estat". La "corporació propietària" vol
dir la terra per als pagesos, les fàbriques per als obrers, sense intermediaris. Marx i Proudhon. Està b é ; però així i tot, on és l'originalitat de
la revolució feixista?
Els fulls més intel·lectuals del feixisme són plens d'aquestes polèmiques. En pro i en contra del professor Spirito i la seva "corporació pro-
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pietària"; en pro i en contra del vell liberalisme econòmic de la "carta
del treball", amb tot l'utilitarisme privat que el governa. E l govern feixista deixa passar aquesta polèmica i se'n complau. E l resultat és que en
aquest moment, en l'àmbit del partit, es perfilen com dos corrents teòrics; un per la propietat individual, l'altre i)er la propietat col·lectiva. Es
diria que conservadors i socialistes, a penes afluixada la brida, es troben
en front, a discutir amb els vells arguments. Els uns diuen: "la propietat privada és sagrada perquè és un incentiu a produir, a estalviar, etc. La
societat viu i prospera pels egoismes individuals, que s'harmonitzen...,
com demostrava fa un segle Frederic Bastiat, en un llibre que és encara
l'evangeli del liberalisme clàssic." Els altres responen: " N o . La propietat
privada no és sagrada. Ans és cosa demoníaca. Els egoismes individuals
desencadenats en la concurrència anàrquica triomfen en la mesura de Tur
antisocialitat. Amenacen la tranquil·litat comuna, s'imposen a l'Estat, exhaureixen fins a la sang dels treballadors, després els abandonen al sofriment de '.a manca de treball, un cop la superproducció desarreglada excedeix la capacitat del consum de les masses miserament pagades. A un
pol es concentra tota la riquesa; al pol oposat, tota la misèria. Els rics
esdevenen sempre més rics. els jx)bres sempre més pobres. E l desembocament necessari, fatal, de la propietat privada és la revolució per la
propietat socialista".
Per què el govern feixista deixa passar aquesta polèmica, que cl contuta, el condemna de ple en l'una í en l'altra de les dues tesis capitals,
que atesten que, després de la revolució feixista, la revolució és per fer?
Càlcul grosser d'interessos creats! Mentre la crisi més atroç delma el
pais, i les masses sofreixen literalment la fam per culpa del feixisme, el
feixisme troba d'una grotesca conveniència deixar creure a les masses
que ell pot ésser també corporació propietària, o sigui que ell, quan calgui, pot donar també satisfacció a necessitats exasi)erades i a les aspiracions excessives del proletariat. El professor Spirito és un peó que es
juga esguardant els efectes psicològics que pot produir sobre masses
devorades per la febre, i pel llarg dejuni de tota bona cultura social, disposades (almenys hom ho creu) a seguir el feixisme si el feixisme es decidia a... anar al poble, o sigui a reprendre, per compte seu, ço que es
vana d'haver destruït, en doctrina i en pràctica. Però tot això és una
maniobra vulgar. I no és la primera ni serà la darrera que el feixisme
farà.
Quan les coses semblen prendre proporcions perilloses, i comença a
valoritzar-se la suposició de molts que Mussolini transformarà el règim
feixista en règim totalment comunista (tant més quan l'empostíssat estatal és el mateix), heus ací que el duce diu prou i fa escriure a diaris
expressament encarregats que el professor Spirito és un visionari, un
foll i que se'l deixi dir perquè no sap el que es diu.
Ja devia haver obtingut el seu objectiu: aterrir els industrials no
massa entusiastes del feixisme i deixar sorgir a l'ànim dels més exaltats
entre els treballadors alguna vana esperança d'un remei pitjor empensat
I^r a sanar la sangonosa plaga feixista...
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Mentre polèmiques d'aquest gènere es despleguen en diaris, la misèria es congria sempre més negra a l'horitzó. Ací es lluita per l'existència
amb el mateix acarnissament amb què lluiten els soldats a la trinxera.
Els casos piadosissims de famílies que es nodreixen amb menjar escàs
ja no poden comptar-se. Les fallides es multipliquen en proporció geomètrica ; la producció agrària i industrial és en minva seguida. Per treure
un exemple, diré que els preus dels vins i de les carns han davallat a n i vells imprevistos per manca de consumidors. V i i carn són bandejats
avui de la taula dels demés, donats els sous baixíssims i la manca de feina
creixent. EI poble ja gairebé no té la força de protestar. U n sentit de
resignació angoixós sembla voler possessionar-se'n, fins al moment, però,
en què una guspira impensada provocarà un abrandament purificador,
que potser és més temut del que es creu al pa"au Venezia, residència
imperial del dictador.
A més de materialment, el poble sofreix moralment, per haver d'assistir impotent al suplici de la justícia, a les repressions més infames, i
avui encara es troba sota el trist mal somni de les darreres condemnes
de mort emeses pel tribunal especial i executades amb una ferotgia i n creïble poques hores després.
L'existència d'aquest tribunal especial hauria de reclamar un altre
cop l'atenció de tots els països civils, perquè constitueix una veritable
vergonya per a la civilitat i una ofensa al sagrat dret de gents. H i ha
milers i milers d'éssers humans que gemeguen en presons llòbregues,
condemnats a penes que oscil·len de 15 a 30 anys per suposades culpes,
que generalment consisteixen en difusió de periòdics clandestins defensors de la llibertat o criticadors de l'obra del feixisme.
El codi Rocco ha volgut col·locar Mussolini fins i tot per sobre de
Nostre Senyor. En efecte, si un individu manca contra Déu. pot ésser
condemnat amb una penyora; mentre que l'individu que ofèn de boca Mussolini pot ésser condemnat a una pena no inferior mai als deu anys de
reclusió.
El mode diabòlic amb què el tribunal especial, amb cínica desimboltura, envia éssers innocents a les horribles segregacions cel·lulars, supera
tota imaginació.
La prova ens ha estat donada per una dona jove de 23 anys, que amb
la complicitat d'una bona carcellera ha aconseguit de fer enviar una
lletra a la seva mare. Es tracta de la súbdita austríaca Margarida Blaha,
condemnada a 30 anys de reclusió per suposada còmplice, en propagan da antifeixista, de l'afusellat Barone. Reproduïm alguns trossos d'aquesta lletra, apareguda en molts diaris austríacs i que han fet caure les llàgrimes a moltes mares:
Eshmada mare.
No pols imaginar el vial que tinc al cor. Un dolor immens cm tortura i no sc començar a dir allò que tu havies llegit als diaris. I iral m é s :
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perquè no estic en condicions de pensar enraonadament: he sofert massa aquests dies i sofreixo encara. E l meu cervell ja no treballa bé...

Voldria escriure't tantes de coses; el que he sofert i com fou. Voldria plorar als teus braços, com quan era petiteta. P e r ò estic sola, sola,
i aquesta solitud cm pesa al cor...

L a nit després de la meva condemm, la nutre superiora s'és estada
amb m i fins a les cinc del mati, i et juro que em fou una mare veritable;
i no sols ella; ans totes les germanes religioses són bones amb mi. E m
duen flors i es parteixen amb mi llur menjar; en UIM paraula, tenen un
amor tan gran pel proïsme que jo no te'l sé descriure. Són elles que em
donen la força per a suportar cl meu destí i no deixar-me abatre completament pel dolor...

Jo et denuino perdó, riuire. mü cops perdó pel gran dolor de què et
sóc cansa; però et juro per la santa mort de Minco (al·ludeix Rarone,
l'afusellat, del qual era promesa), QUE NO HE COMES ELS DELICTES QUE
EM FOREN ATRIBUÏTS.
L a lletra continua com un crit desesperat d'una ànima esquinçada, i
acaba amb aquestes paraules.
T u em coneixes, tu m'has educat; tu saps que jo no puc ésser culpable del que se m'acusa... Aquesta serà la iMVa absolució quan em diràs
que tens confiança en m i . . .
Encara volem insinuar un altre episodi, que demostra quantes tragèdies causa la infernal institució.
Entre tants altres processos més impressionants descabdellats davant
e! tribunal especial, hi hagué el de dos joves promesos, condemnats a
18 anys de reclusió cada u per difusió de periòdics antifeixistes. E l procés remunta al 12 de novembre de 1927. Els dos joves promesos s han
unit aquests dies en matrimoni. Patètiques noces en presó!...
E l l , Gracià Marino; ella, Georgina Rossetti; ambdós obrers tèxtils
de Biella. Cinc anys de presó han ferit durament llur jovenesa i els han
solcat l'ànima i el cos. Però els dos joves han romàs fidels a llurs idees
: a llur amor. En llur destí hi ha quelcom de tremend. Ens preguntem
una vegada més si és possible que als nostres dies un delicte de pensament pugui valer a qui el comet una cosa pitjor que la mort, 18 anys de
presó... i ens preguntem sempre si és que la famosa humanitat hagi perdut tota esponjor de sentiments, tota mena de sensibilitat per assistir
yairebé indiferent a aquest carnatge...
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• • »
Per més que la premsa italiana hagi rebut del diputat Polverelli, Cap
del servei de premsa de Mussolini, l'ordre de no ocupar-se de l'assumpte. si no és per a llançar violentes invectives contra Renaudel. tanmateix
en els pocs cercles polítics encara existents a Roma i en les redaccions
dt molts diaris, on s'escriu hininejant el Duce i el feixisme per necessitat, però es jK-nsa exactament el contrari del que s'escriu, la impressió
produïda jíer l'incident ocorregut a la sessió de la Unió Interparlamentària de Ginebra és enorme.
Generalment, es creu que un revés tan sorollós per al règim feixista
no t é precedents. Les tremendes paraules pronunciades per M . Renaudel
expressaven els sentiments de tots els delegats que prenien part en la
sessió, els quals havien escoltat amb estupor i indignació l'elogi del règim
feixista—que és precisament el contrari de qualsevol sistema democràtic—fet per Italo Balbo, ferotge feixista, conegut per haver estat el que
ordenà l'assassinat de l'inoblidable sacerdot Don Minzoni.
Fou en va que el president del Congrés—el feixistòfil Carton de
Walt—i el president de la delegació francesa intentaren de limitar la
importància de l'incident: ni tan sols la intervenció un xic parcial i en
tot cas fora de lloc i antipatia de Sir Drumond, no rceixi a atenuar-ne '.a
importància.
E l resultat de la invectiva tirada pel diputat francès ( " E n un pais
on no hi ha llibertat, no hi ha justícia") ha estat l'exclusió de la delegació feixista de la Conferència i de la Unió Interparlamentària.
Per aci es diu que quan Mussolini hagué esment de tot el que s'havia esdevingut a Ciinebra, es va deixar emportar \)er una de les seves
espantoses crisis de ferocitat, i si hagués pogut, hauria fet afusellar immediatament Renaudel com un qualsevol Schirru o Sbandellotto, però
•a seva ira no ixjgué desfogar-se sinó en atacs sobre el i«per contra França, la democràcia, la llibertat, etc.
Mario Missirolli assegura que Halbo ja no té la confiança de Mussolini, per no haver sabut evitar el revés que ha colpit de ple la seva persona.

• • •
Heus ací el quadro de l'activitat del tribunal especial feixista durant
(-1 semestre de V l de gener al 30 de juny d'enguany:
Gener, 4 processos, 27 condemnes importants; en total, 184 anys i
10 mesos de reclusió.
Febrer, 9 processos; 54 condemnes, 467 anys i 8 mesos de reclusió.
M a r ç : No res.
A b r i l : 21 processos, 99 condemnes, 435 anys i 11 mesos de reclusió.
M a i g : N o res.
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Juny: 6 processos, 53 coiulemnes, dues amb pena de mort i les altres
amb un total de 459 anys.
No calen comentaris.
ROMOLO S B F X E N S I
Roma, juliol 1932.
P. S.—A darrera hora ens arriba la nova que, tal com havíem previst, el Sr. Rocco. conegut per la manca absoluta de tot coratge, no ha
acceptat el nomenament d'ambaixador a Paris que havia rebut de Mussolini. Llavbrs, el Duce l'ha nomenat de bell nou membre del seu govern,
en qualitat de ministre sense cartera.
Bottai vacil·la. Sembla que espera notícies d'alguns amics de Moscou
per saber si el fill d'un hostaler del Trastevere pot també en la capital
soviètica fruir de la vida de la manera més aristocràtica possible. P e r ò
Mussolini ha fet saber a Bottai que si no accepta d'anar a Moscou, serà
llançat de la Companyia.

LLIBRES

& REVISTES

ELS L L I B R E S
En aquesta secció es faran rccencious critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

E l Romanceret del Pesebre, per MN. MARTÍ JAMPY.
El nostre estimat amic i col·laborador rossellonès ens ha obsequiat amb aquest
poema—en el vell sentit dc la paraula—escrit en bell català nòrdid
Per tal de situar el lector, transcriu, a guisa de prefaci, una pàgina de la Guia
històrica de Sant Miquel de Cuixà, escrita en francès pel mateix autor d'aquest
poema, on hi ha un petit resum biogràfic de Sant Pere Damià, de com anà a Terra
Santa, en dug^ié part del Bressol del Salvador i , de pas. s'emmcnà de Venècia envers el Conflent el Doge Pere Ursèol amb els seus ministres Manroceni i Grandònic o Grandènigo, i dos joves anacoretes Mari i Romuald. Una descripció de la relíquia de Cuixà comparada amb la que féu el P. Lais l'any 1893 de la de Santa
Maria la Major de Roma, demostra que són exactament complementàries.
El poema canta tota aquella bella història medieval, començant per la construcció del bressol per Sant Josep, i acabant amb la santificació d'Ursèol al Conflent després de vençuda l'última temptació de tornar a Venècia.
El nostre amic rossellonès és uh poeta bucòlic, narratiu i directe, ple d'aquella
difícil i a estones terrible simplicitat de la poesia exempta de tota influència de
cultura cerebral ista i de tota pruïja de modernitat. Amb la vista de l'esperit fixa simplement en l'objecte, lliure de tot núvol de transcendència, arriba de vegades honradissimament a la transcendència natural que és guardó de la vera poesia. Aixi,
descrivint el pas de la barca pel Nil, sap dir:
Sembla la hressa alfiuna barca
Que fort el Nil; qui sap si l'arca
de Moisès,
Qui, perduda dintre la boga
I els blancs estels del lotus, foga
Amb son dolç pes?

La varietat de ritmes i la gràcia de la llengua fan el volumet ben llegidor. Només és dc deplorar que no hagi adoptat l'ortografia ja normal de la nostra llengua,
com fan la gran majoria dels escriptors rossellonesos, mallorquins i valencians.
Taflibé seria desitjable una major depuració d'influències franceses com els aguts
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Unigemt, Libà, l'rseoló, els plans angèlica, cclica., melifera (meHífera) i l'aconso-

nantament d'aquest últim mot amb terra.
Amb la més fèrvida congratulació. rebi Testimat amic rossellonès l'expressió de
la nostra reconeixença.—C. CARDÓ.

SIMONA GAY. Aigües vives. Poemes catalans. París. Edicions Occitània.
1932.
Difícilment la scnsibilissima autora d'aquests versos trobaria un titol més apropiat. Simona Gay és una rossellonesa que viu a la França del Nord, on ha guardat
per una mena de miracle que, venturosament, cada dia ho és menys, un culte fervent
i pràctic al nostre idioma i s'ha encomanat aquell esperit de rhvrie tan propi dels
frarfeesos (recordem Verlaine i Flaubert) i tan escàs entre els catalans que, amb
clares excepcions, oscil·len entre el realisme i el cerebralisme.
Cantant assumptes d'amor, de maternitat, de localisme, de natura, Simona Gay,
amb una suavitat que fa la paraula quasi imperceptible teixeix somnis clars, vagues,
breus, que així que es concreten s'esvaeixen, però deixant en l'ànima un rossegall
d'emoció, una polsina d'ales de papallona tocada un moment per un raig de sol.
Poemes breus són aquests en extensió, però no en ressonància cordial. L'emoció hi
es tan senyora, l'al·lusió tan fina la concreció del somni tan delicadament insinuada,
que manta vegada una primera lectura deixa l'esperit orb de poesia. No és la delicadesa de la Clementina Arderiu, que broda pregoneses elegiaques, és el polen misteriós que es desprèn seguidament de la Natura i que només saben copsar ulls privilegiats de poeta, i no de qualsevol poeta, ni encara en qualsevol moment del poeta.
Exemples de la potència de concreció del somni són les dues següents estrofes.
En l'una diu al seu fill:
Pel caminel de les floretes
que tant sabies arrapar
m'han cercat sempre tes manetes...
Pel camí gran. voldràs la màf

En l'altre, contempla enyorivola un ametller no florit al gener:
•Sï l'ametller no rol florir
quan ho desitja ma faHera,
s'hi sembla molt la flor lleugera
que té mon cor per dolç coixi...

Pel nostre gust, triaríem llo sents, amorT Ocell i roses, prodigi de gràcia
ràpida i sensible. La flor dc la son, Cançó trista, de factura popular, Mollà d'agost

' La platja tancada, finíssim poema, candidat a l'antologia.
Agraïts a l'autura per l'exemplar amablement dedicat, li preguem que no ens
faci delir gaire les seves noves rézrrics que tant poden contribuir a espiritualitzar
>a nostra llengua.—C. CARDÓ.
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ÀNGEL OSSORIO. - Cartas a una scnora sobre lemas de Derecho polttico.—
Madrid. Imprenta de Juan Pueyo.
L'iHustrc polític i jurisconsult desenrotlla en quinze lletres els temes més importants i actuals de Dret polític, com es pot veure per fa següent enumeració: Socialisme, Comunisme, Sindicalisme, Anarquisme, Democràcia cristiana, Llibertat,
Democràcia, Sufragi, Parlament. Formes de Govern, Religió i Política, Patriotisme,
Nacionalisme, Pacifisme, Moral í Política, La Constitució (Espanya, els espanyols,
legislació i govern, la justícia). Van precedides d'una presentació i seguides d'un
comiat, i dirigides a una senyora, ço que vol dir a totes les senyores, ara que la
novíssima Constitució d'Espanya les crida a intervenir en la vida política.
No ens detinguem en l'elogi de l'estil espurnejant de gràcia, manllevat a la conversa gentil i faceciosa a què tant es presta la llengua castellana, ifixem-nosen la
ideologia de l'autor, que es podria condensar, sense aprovació ni censura en aquestes poques paraules: ideologia d'un catòlic sense por.
Ossorio sap enfrontar-se serenament amb les paraules més terrorífiques: socialisme, sindicalisme, anarquisme, despullar-les de les anècdotes que és l'únic que hi
veu el vulgar (àdhuc el vulgar lector de diaris i llibres) i descobrir-hi aquell moll
de veritat i de justícia que forçosament conté tota doctrina, majorment si ha conquerit tants adeptes com les representades per aquestes denominacions. Al lector poc
familiaritzat amb les idees pures, aquesta posició fa basarda, però l'autor es justifica d'una manera plena, sense proposar-s'ho explícitament, amb l'exposició lluminosa de les seves idees profundament cristianes, única manera, creiem nosaltres, de
combatre eficaçment els errors.
Es coneguda la distinció d'Ossorio i Gallardo entre dretes d'idees i dretes d'interessos. Aquesta distinció justíssima fa que l'autor, en exposar les seves idees, resulti
un home de dreta, i en tractar de l'ordenament jurídic i social dels interessos, sembli mes aviat un home d'esquerra. Es catòlic en religió i lliberal en política, és monàrquic en filosofia i republicà en l'enjudiciament del moment polític actual d'Espanya, és conservador davant la propietat privada i socialitzant quasi revolucionari en parlar de la distribució dels seus fruits, és tradicionalista en la defensa
del sentiment patriòtic i avançat en el seu judici del nacionalisme i de la guerra;
en la qüestió catalana mateix, és tan fervent en la defensa de la unitat d'Espanya
com en el dret de les que ell anomena regions al desplegament lliure de llur
vida pròpia.
No hem fet altre, fins ara, que exposar objectivament la seva posició. Si se'ns
preguntava la nostra respecte d'aquests problemes, el lector pot preveure que no ens
decantaríem ni a una aprovació absoluta ni a un refús total. En la seva defensa,
per exemple, de la llibertat teòrica absoluta d'opinió i de propaganda de totes les
doctrines al·legant que no és possible de determinar quines són les veres i quines
les falses, el trobem una mica ultrancer.
Però, en general, no volem ocultar la nostra simpatia per l'actitud general d'esperit del nostre comentat, i més que la nostra simpatia, que no té cap importància,
la conveniència que temperaments com Ossorio i Gallardo es multipliquessin en la
nostra Espanya republicana. Seria, com de fet, lamentabilíssim que les reivindicacions de justícia social i de llibertat política—dintre les normes de l'ortodòxia prou
conegudes i prou generoses—acabessin d'acantonar-se en les esquerres anticatòliques.
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EI detriment que cn sofriria el Catolicisme i, de retop, la salvació dc les ànimes,
seria incalculable. Ris nostres germans francesos ens podrien alliçonar abundantment sobre aquest perill.
Xosaltres faríem llegir sense por aquest llibre a totes les dones espanyoles, tan
necessitades com els homes (no diem litis, perquè no ho creiem) d'educació política
1 d"idees clares sobre els problemes que la |)o1itica planteja. L'excés de lliberalisme
que trobem en aquestes pàgines seria prou contrarestat per la forta influència religiosa que s'exerceix venturosament sobre la majoria d'elles.
A l'iHustrc autor i estimat amic. tots els encoratjaments junts amb l'expressió
de la nostra reconeixença per l'exemplar amablement dedicat.—CARLES CARDÓ, prev.

RLAI PADRÓ I OBIOÍ.S.resa, 1932.

Gramàtica clcmcnlal dc !a llengua llatina. Man-

Un senyal inequívoc de la maduresa del nostre renaixement ha d'ésser la publicació, no sols de les obres de l'antiguitat clàssica, ans encara de gramàtiques i
diccionaris de les llengües en què foren escrites. Tenim tan ferma aquesta convicció,
que creiem que la nostra llengua no arribarà a plena saó literària fins que la generalitat dels nostres escriptors coneixeran cl llatí.
Per això ens produí veritable satisfacció l'arribada d'una (iramàtica llatina escrita en català. Hem trigat una mica a parlar-ne, perquè l'hem volguda llegir
detingudament, cosa no gaire fàcil enmig de les nostres tasques. I ara voldríem que
la impressió que hem de donar dc l'obra correspongués a la joia que ens produí la
seva aparició.
La distribució de matèries ens ha semblat bé. L'exposició, no prou acomodada
al caràcter d'elemental que vol tenir l'obra, puix que és una mescla de tecnicisme
de darrera hora i d'elemcntalisme que prescindeix d'apregonaments científics. Certes
innovacions, com el canvi per una altra de la nomenclatura clàssica, apresa des de
les primeres lletres (són pcrciissors i pcrcudils. en lloc de consonants i vocals) no

treuen cap sinó a entrebancar-. La manca de la llista de pretèrits i supins irregulars,
indispensable per emprendre la lectura de textos llatins és una llacuna substancial d'una obra com aquesta. Uns exercicis de lectura trets dels bons autors, intercalats en l'obra i al final, l'haurien augmentada molt dc valor.
L'obra és digna de lloança, sobretot per la quantitat de treball que representa,
augmentat potser en l'autor per la fal·lera de fugir de les classificacions i denominacions clàssiques. Així. el que abans es deia Analogia, ara sTio parteixen tres tractats : Lexicoloi/ia. Etimologia i Hforfologia. La 5'iii/o.ri és reemplaçada per la Crisiologia, d'objecte sensiblement igual. No critiquem aquestes noves divisions i denominacions, però no sempre l'augment de claredat d'exposició compensa el treball
de readaptació de l'alumne que ve de l'escola primària amb unes altres categories
gramaticals.
L'autor és un home fort en gramàtica. Distingeix molt bé els matisos de les
formes verbals i dels prefixos i sufixos, així com els fenòmens gramaticals més tènues. Quan a aquesta fina percepció dels fets gramati^ls acompanya un coneixement
exacte i apregonat de la llengua llatina i de la catalana (amb la qual, fet i fet, la

142

LA P A R A U L A

CRISTIANA

compara) la seva gramàtica té pàgines perfectes, com moltes de les dedicades a les
classes de proposicions.
Però hi ha vegades que aquesta adequació no es verifica, i és llavors que es demostra que l'autor coneix millor la gramàtica general que la llengua que tracta de
fer aprendre. Per exemple, tradueix gens per gent. egredere per sortir (p. n ) , tamen
per també; i, a més, benemeritus per ben merescut (43) i optaré per preferir, que
poden ésser significats secundaris i accidentals. I la següent oració, on ens hem
trencat el cap sense poder-ne treure l'entrellat: accidit cnitn quod patrem amo: is,
doncs, d'acord que estimo el pare (157). Suposem que X'attinere i perlinere de la
pàgina 32 (§ 184) són errades d'impremta, mateix cl nàllessimns de la 31 i vas
vassis de 34.
La nova nomenclatura adoptada per l'autor fa que figurin com a proposicions
d'infinitiu les següents que cap estudiant de Seminari no coneixeria com a tals: debeo adimplcre meas obligationes (152), cives debent sersire reipublicae, dux debet vincere hoslenu
E l coneixement gramatical del català tampoc no és tan perfecte com hauria
d'ésser en una obra que vol fer aprendre una altra llengua a base de la nostra.
Aixi hi veiem el doncs usat com a conjunció causal (Pròleg: hem defugit de
molts dels empirismes... DONCS no ens hem proposat pas planejar un mètode pràctic), l'adjectiu mateix com a pronom (Index: ETIMOLOGIA. Estructura externa de
les paraules. Dhnsió de les MATEIXES en síl·labes.), el verb dolent permaníixer, el
relatiu compost neutre el que (ço que o la qual cosa. p. 49) i el relatiu compost
femení la que per la qual (p. 155. § 308: les proposicions de relatiu consten d'una
proposició en LA QUE hi ha l'antecedent...); diu prefixe, sufixe, prefixes, sufixes,
en lloc de prefix, prefixos, sufix, sufixos; dóna com a sonora la s de gos (p. 11)
que només ho pot ésser quan la paraula següent comença per vocal (gos elegant)
o per consonant sonora (gos blanc); representa la /- i la gs per Is i gs (22 i 23);
introdueix el complement directe amb la preposició a: beneïm AL Senyor (p. 143).
E n explicar les proposicions amb verbs determinants que denoten temença o
malfiança, com timere, metucre (l'autor escriu metucre), vereri, cavere, no sap
aprofitar el fenomen català del no expletiu exactament igual al ne amb què el
llatí introdueix sovint la determinada, i així tradueix timeo ne sciat magisler, per
temo que ho sàpiga el mestre, quan estaria millor i faria comprendre i recordar
més la construcció llatina si traduïa temo que 110 ho sàpiga el mestre, que vol
dir exactament el mateix.
Altres distraccions podríem notar, p. ex., la de dir que tota paraula derivada
conserva les mateixes lletres radicals de la primitiva (pàg. 14 § 12). Hom pensa
de seguida en capio-concipio, cano-concino, caedo-homicidium, leneo-conlineo, cado-incedo, etc.
'
Malgrat aquests fallimcnts, el llibre té un valor positiu de desbrossament del camí, i haurà d'ésser forçosament consultat pels qui voldran fer treballs d'aquesta
classe en la futura Catalunya que tot fa augurar més culta que la present. Per
a les necessitats actuals, aquesta obra pot retre bons serveis als estudiosos, a tots
els quals el recomanem ben ^sincerament.—C. CARDÓ.
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ALEXANDRE BULART I RIALP.—Sinopsi mistralenca. Pròleg de Carles
Grando. Epíleg de Frederic Mistral, nebot. " F l u i d " . Editorial-Terrassa. 1932.
Amb estil inflamat per un entusiasme autèntic, plenament justificat pel tema,
el nostre amic Bulart i Rialp va estudiant en successius capítols la valor literària de Mistral—posant de relleu la gran força que representa cl fet d'haver
conquerit un prestigi universal escrivint en el que Víctor Hugo anomenava patois
mcivtl—, la seva ideologia patriòtica, fent-ne notar la coincidència amb textos
de Prat de la Riba i Duran i Ventosa, i el seu sentiment radical, que eleva l'amor
a Provença i les seves institucions quasi a categoria de religió. Després historia la fundació i el nom de Felibrige i les relacions mútues entre Mistral
i els catalans, entre Provença, després, i Catalunya. Clouen el volum diversos
parlaments fets per l'autor en festes felibrenques i el bell epíleg de Mistral nebot.
El culte patriòtic al gran poeta de l'Occitània mereix aquest homenatge i en
mereixeria de molt més freqüents i pràctics si la transcendènècia de la seva obra
fos coneguda. L'amic Bulart demostra posseir aquest coneixement i està animat
del millor zel per expandir-lo. És per això que cl seu llibre es llegeix amb gust
1 amb profit, sobretot els dos darrers capítols—històrics—que són els millors al
nostre entendre.
Que l'èxit del seu treball atenyi la mesura del mèrit.—C. CARDÓ.

La ley Funesta 0 la cscuela laica en Bèlgica, de 1879 a 1884, por el PROFESOR QUERA. Biblioteca tècnica F . A . E. de Educación. Madrid, 1932.
El lector trobarà ací en cent pàgines petites tots els detalls essencials d'una
història d'allò mes interessant i exemplar. El ministeri lliberal Frère-Orban, en
'879 volgué destruir la llei de 1842 sobre ensenyament, que era ja una reforma
transaccional de la Constitució de 1831, on s'establia la llibertat d'ensenyança. La
llei, que fou aprovada per set vots de majoria, laïcitzava l'ensenyament públic i el
posava cn mans de l'Estat, no amb monopoli absolut, però amb una tendència palesa
envers ell. Es tolerava l'escola privada, però prohibint als Municipis que n'adoptessin cap i sotmetent-la a la persecució més despietada.
La manera com els catòlics belgues respongueren a aquest atac a llur ànima és
exemplaríssima i vergonyosa per a nosaltres, que ens teníem per més catòlics que
ells. Basti dir que el floret dels mestres oficials dimitiren alguns d'ells perdent l'cxempció militar i la jubilació, que els catòlics despengueren l'any 1879—i la lluita
en durà sis—40 milions de francs en muntar i sostenir escoles privades, que a fins
de 1880. de 2.515 Municipis belgues. Ift)6 tenien una o dues escoles catòliques. En
canvi entre les escoles neutres de l'Estat. 285 restaren desertes, i moltes altres amb
dos o tres alumnes, de vegades adults, i àdhuc captaires i vells obligats a anar-hi,
només per a poder augmentar les xifres dels reports, i el sou del mestre, que el
govern sectari féu proporcional al nombre d'alumnes, per ta! d'estimular llur zel
contra l'escola catòlica. Fins morts arribaren a matricular en llurs classes silencioses.
Ecs incidències de la lluita, que demostren ensems l'heroisme dels catòlics i la
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mala fe insigne dels lliberals, són exposades amb estil ràpid i clar en aquestes escases |)àgines que cap catòlic espanyol no hauria de deixar de llegir. La victòria
final, que assegurà als catòlics el govern per durant 30 anys, demostra el que es
podria aconseguir a Espanya si, en lloc de reincidir en el nostre atàvic defecte de
cercar afanyosament. amb ganes de trobar-ne, heretges i maçons entre els catòlics
i dc discutir sobre les formes de govern, ens sabíem unir en la defensa d'un interès
com cl de l'ensenyament públic, del qual depèn no pas menys que l'existència del
Catolicisme a Espanya.
Déu faci que aquest opuscle serveixi per a provocar aquesta obra de caritat,
d'apostolat i d'heroisme.—C. CARDÓ.
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LES REVISTES
Les reproduccions d'articles d'altri
fetes en aquesta secció tel·len només
caràcter dueamentul: la inserció d'elles
no implica, doncs, conformitat plena
amh llar coulinf/ut.

L'ESGLÉSIA I LA QÜESTIÓ INTERNACIONAL. Assaig de síntesi de documents pontificis, per Paul Chauson, a " L a Vie Catholique", de
Paris, número del 23 d'abril de 1932O Deu! Que caiguin a terra les armes fratricides ! Que caiguin finalment aquestes armes ja massa tacades de saiiR! I que les mans
que han hagut d'esgrimir-les tornin a les tasques de la Indústria i del Comerç, a Ics obres
de la Civilització i de la Pau."
(BENET XV. Al·locució Consistorial del 24
de desembre de 1914-)
Competència doctrinal de l'Església
E l moderni·nne social

Quants són els qui professen les doctrines catòliques sobre les mútues relacions
entre els Estats, sobre els drets de Crist davant de tots els individus i de tols els
Pobles? I àdhuc aquests es comporten, en totes llurs paraules, en llurs escrits, en tota
llur vida pràctica, com si els ensenyaments i les ordres promulgats tantes vegades
Pels Sobirans Pontífexs, sobretot per Lleó X I I I . Pius X i Benet XV. haguessin
minvat de llur primitiva autoritat, o haguessin perdut completament llur dret
Hi ha una mena de modernisme moral, jurídic i social, que el Sobirà Pontífex
reprova amb tanta d'energia com el modernisme dogmàtic'.
Faci el que vulgui un cristià, àdhuc en l'ordre de les coses terrenes, no li és
permès de negligir els béns sobrenaturals.
Encara més, segons els ensenyaments de la prudència cristiana, ha de dirigir
totes les coses vers el bé sobirà com vers el fi darrer.
Totes les seves accions, en tant que moralment bones o dolentes, és a dir, en tant
«lue conformes o no al dret natural í diví, estan subjectes al judici i a la jurisdicció
de l'Església =.
Nostre Senyor Jerucrist ordenà molt formalment als homes d'obeir a la seva
Pivs X I , Encíclica Ubi Arcano.
Pius X, Encíclica del 24 de setembre de 1912.
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Església com a Ell mateix i de prendre-la curosament per guia en tota llur vida.
És, doncs, únicament a l'Església que cal demanar la llei de Crist'.
I PART.—EL PATRIOTISME CRISTIÀ I L'AMOR A LA HUMANITAT
L—PATRIOTISME I NACIONALISME DESORDENAT
E l palriotisme

Si el Catolicisme fos enemic de la pàtria, ja no fóra una religió divina1. La llei
de caritat, obligant-nos a amar els nostres enemics, amb més raó ens ordena que
voltem de la nostra afecció els qui ens són units pels lligams d'una pàtria terrena
que ens ha donat que fruissim d'aquesta vida mortal'.
Certament, és digna, no solament d'amor, ans de predilecció, la pàtria, el nom
sagrat de la qual desvetlla en el nostre esperit els records més estimats, i fa que
s'estremeixin totes les fibres de la nostra ànima; aquesta terra comuna on hem tingut
el nostre bressol, a la qual ens afermen els lligams de la sang, i aquesta altra comunitat més noble dels afectes i de les tradicions'.
L'amor a la pàtria i a la raça a què hom pertany contribueix poderosament a
provocar múltiples virtuts i nobles gestes, a condició d'ésser governat per la llei
cristiana'.
Cal que el patriotisme es fotiamcnli en Déu.—La doctrina catòlica ens ensenya
que la font de l'amor al proïsme es troba en l'amor a Déu. Pare comú i fi comú
de tota la família humana, i en l'amor a Jesucrist, del qual som els membres. Tot
altre amor és il·lusió o sentiment estèril o passatger. L'experiència humana és allí,
en les societats paganes o laiques de tots els temps, per a provar que, en certs moments, la consideració dels interessos comuns o de la semblança de naturalesa pesa
molt poc davant les passions i les cobejances del cor*.
Cal amar l'Esglèsia més que la Pàtria.—Mai, doncs, l'amor a la pàtria no ha
de contrariar, i amb molta major raó, no ha de dominar l'amor a la pàtria del Cel, pàtria que no és altra cosa que el regne sobirà de Déu en les ànimes dels justos, inaugurada ací baix i que trobarà el seu coronament al Paradís; pàtria de la qual trobem
vertaderament la imatge mística en l'Església catòlica, la qual. per damunt de totes les barreres de nacionalitats i llengües, aplega en una sola família tots els fills
de Déu sota un mateix Pare i Pastor
Cal estimar, amb un amor més ardent, l'Església a qui som deutors de la vida
immortal de l'ànima, ja que és raonable de preferir els bens de l'ànima als béns del
LLEÓ X I I I . Encíclica del ler de novembre de KtooPius X , Al·locució del IQ d'abril de 1909.
BENET X V , Lletra del 15 de juliol de 1910.
LLEÓ X I I I . Encíclica del 10 de gener de 1890.
Pius X . Al·locució del 19 d'abril de 1909.
Pius X I . Enciclica Ubi Areano.
Pius X , Lletra del 25 d'agost de 1910.
BENET X V , Encíclica del s d'octubre de 1920.
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cos, i els deures envers Déu tenen un caràcter més sagrat que els deures envers
els homes. Cal, doncs, amar les dues pàtries, la de la Terra i la del Cel, però d'aital
faisó que l'amor a la pàtria celeste sobrepugi l'amor a la primera i que mai les
lleis humanes no passin davant de la llei de Déu".

Desviacions mcionalislec del patriotisme
L'amor immoderat a la pàtria.—Esdevé un principi de nombroses injustícies i
desordres quan, ultrapassant els limits de la justicia i del dret, s'exagera en nacionalisme desordenat Aquells qui s'hi deixen endur, arriben, gairebé necessàriament,
a perdre de vista que, essent tots els pobles membres de la gran i única família humana, estan lligats entre ells per relacions fraternals, i que les altres nacions tenen
també el dret de viure i de treballar per llur prosperitatu.
L'amor exclusiu envers els compatriotes.—No és pas fer-se digne del nom de
cristià no complir, d'esperit i de fet, el manament nou donat per Crist, d'amarnos mútuament com Ell ens ha estimat.
No compleix aquests precepte qui pensa que només deu caritat a aquells amb
qui està unit per la sang i per la raça". La caritat cristiana mira tots els homes, sense distinció de nació ni de color, com a vers germans, i ha d'ésser provada
no tant amb paraules com amb actes i fets".
La mililaril:ació excesshv del jovent.—En els nostres dies, en què es desplega
un nacionalisme tan enemic de la vertadera pau i de la prosperitat com ple d'exageració i de falsedat, hom té el costum d'ultrapassar la mesura en la militarització
d allò que hom anomena l'educació física dels joves. La Santa Seu no vol pas, altrament, blasmar allò que pot haver-hi de bo en l'esperit de disciplina, i de legíti'na ardidesa inspirada per aquests mètodes, sinó solament tot excés, com, per exemple, l'esperit de violència, que hom no ha de confondre amb l'esperit de força, ni
amb el noble sentiment del coratge militar en la defensa de la pàtria i de l'ordre
públiq".
E l u n t i mililar imposat als clergues.—El cànon 121 mana, sota una forma absoluta, que cap clergue no estigui sotmès al servei militar. Però la malaurança del
'wps manté l'estat de coses que motivà el decret Inter Rcliquas.
En més d'un país, els religio;os, àdhuc professos, són constrets al servei mili'ar, sense el menor mirament per llur condició que ja els ha consagrats al servei
de Déu".
Ealsa noció del martiri.—Cal no creure que el martiri sigui un acte de simple
LI.EÓ X I I I , Encíclica del 10 de gener de 1890.
Pius X I , Encíclica Ubi Arcano.
LLEÓ X I I I , Lletra als Biibes de Bohèmia 20 d'agost de ipoi.
Pius X, Encíclica del 7 de juny de 1912.
Pius X I , Encíclica del .v de desembre de iç^VSAGRADA CONCRECACIÓ DE RELIGIOSOS, Decret del IS de juliol de 1919.
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entusiasme que consisteix a posar la testa sota la destral per a anar de dret al Paradís. El martiri suposa el llarg i penós exercici de totes les virtuts ,
Palsa noció de l'Església.—L'Església de Crkt no és llatina, ni grega, ni eslava, sinó catòlica; tots els seus fills són iguals davant d'ella: siguin llatins, bizantins, eslaus, o de qualsevol altra nació, tots ocupen el mateix lloc davant la Seu
Apostòlica
Falsa noció del paper dels missioners.—Quina llàstima fóra veure que els missioners desconeguessin llur dignitat, fins al punt de po:ar, en llurs preocupacions,
llur pàtria d'aci baix davant la del Cel, i donessin testimoni d'un zel indiscret per
al desplegament del poder de llur país, la irradiació i l'extensió de la seva glòria
per damunt de tot! Aquestes disposicions serien, per a l'apostolat, una pesta afrosa
que no trigaria a enervar totes les energies de l'obrer de les ànimes.
Suposem que el missioner es deixa, en part. guiar per mires humanes, i que,
en lloc de portar-se en tots els punts com un veritable apòstol, mostra que es preocupa igualment de servir els interessos de la seva pàtria: les multituds acabaran
per imaginar-se que fer-se cristià és cosa semblant a acceptar la tutela i la dominació d'un poder estranger i renegar de la seva pròpia pàtria
Falsa noció de la clerecia ind'mena.—Hi ha una suprema raó de no suposar que
els sacerdots indígenes tinguin com un rang inferior i siguin consagrats al ministeri més humil. Com els missioners, tenen ells la dignitat sacerdotal, i participen
del mateix apostolat. Oi més, cal mirar-los com els caps futurs d'aquestes esglésies fundades per les suors i els treballs dels missioners, com també de les futures
comunitats de catòlics.
Que no hi hagi, doncs, cap distinció entre els missioners europeus i indígenes;
que no hi hagi cap límit de separacions, sinó que els uns i els altres s'uneixin en
un bescanvi recíproc de respecte i d'amor x.
L'odi envers els enemics.—La caritat al pròxim, que es fa tant més generosa
com més atansats són aquells a qui s'adreça, s'ha d'estendre a tothom, àdhuc als
enemics, puix que tots estem units per lligams de fraternitat ja que som fills del
mateix Déu i rescatats per la mateixa sang de Jesucrist "·
La caritat cristiana no es limita,, per altra banda, a exigir que amem els enemics
com a germans en lloc d'odiar-los: ens ordena també de prestar-los un ajut benfactor ".
Dòcils religiosament a les prescripcions de l'apòstol Sant Pau. que tots es despullin, i els abandonin, no solament dels prejudicis, ans encara de les sospites injuitificades, de les rivalitats, dels odis. en fi, de tots els sentiments oposats a la
caritat cristiana, que són la deu dels conflictes internacionals
•
Pius X . Al·locució del 13 de desembre de 1008.
BENET X V . A/OÍH proprio del ler de maig de 1017.
BENET X V . Encíclica del .10 de novembre de 1921.
Pius X I . Encíclica Rcrum F.cclesiae.
BENET X V . Lletra del 7 d octubre de 1919BENET X V . Encíclica Facem Dei.
Pius X I , Encíclica del 12 de novembre de 1923.
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Cal, doncs, proscriure tot sentiment d'odi, tant a l'esguard dels estrangers contra els quals hom ha combatut, com entre els ciutadans dels diversos partits ï'.
La pàtria t\o és el fi darrer de l'home.—Si la mateixa naturalesa instituí la
Societat, no ha estat pas per tal que ella fos el fi darrer de l'home, sinó perquè aquest trobés en ella i per ella socorsos que el fessin capaç d'atènyer la seva
perfecció K.
Ealsa moral patriòtica.—(L'E;glésia condemna la doctrina segons la qual) la
violació d'un jurament, per sant que sigui, i tota acció criminal i vergonyosa, oposada a la llei eterna, no solament no haurà d'ésser blasmada, ans serà del tot lícita i digna dels més grans elogis, quan és inspirada per l'amor a la pàtria
II.

EL DESARMAMENT MORAL I LA MÍSTICA CATÒLICA DE LA PAU
E l desarmament moral

Primacia de l'espiritual.—És un error greu creure que una pau real i durable
podrà regnar entre els homes i entre els pobles, mentre aquests s'aplicaran de primer i abans que tot a cercar, amb el màximum d'avidesa, els béns sensibles, materials i terrens.
Car, com més gran és el nombre dels qui hi participen, més petita és la part
de quiscun; d'on aquests béns són inevitablement deus de cobejança, de gelosies,
de discòrdies i de conflictes.
No hi pot haver vera pau exterior entre els homes i entre els pobles, on no hi
ha pau interior, és a dir, on l'esperit de pau no posseeix les intel·ligències i els
cors, perquè la justícia s'associï la caritat, i àdhuc aquesta prevalgui damunt l'altra
Car si la pau, segons Isa^as, ha d'ésser obra i fruit de justícia, pertany més tost
a la caritat que a la justícia, com en.-enya Sant Tomàs, i de conformitat, per altra
banda, a la naturalesa de les coses
La pacificació dels cors.—Si hom ha signat tractats de pau, no ha extirpat pas
els gèrmens de les antigues discòrdies. Tota pau és inestable, tots els tractats són
ineficaços, a despit de les llargues i laborioses negociacions de llurs autors i del
caràcter sagrat de les signatures canviades, mentre no apaivagui els odis i les enemistats una reconciliació inspirada per la caritat mútua
Els acords d'Estat a Estat que els homes han pogut imaginar, sols seran durables i tindran força de pau a condició d'estar fonamentats sobre la pacificació dels
cors
Sens dubte, els bel·ligerants han conclòs la pau per un acte solemne; però aquesta
pau ha estat consignada en documents oficials, no ha estat escrita en els cors.
Allí viu, encara, una ànima de guerra que fa sentir la seva funesta acció en la
vida social.
BENET XV, Lletra del l< de juliol de 1919.
LLEÓ X I I I , Encíclica del 10 de gener de 1890.
Pius IX, Syllabus del 8 de desembre de 1864.
Pius X I . Al·locució de Nadal de 1930.
BENET XV. Enciclica Pacem Dci.
BENET XV, Enciclica del 6 de gener de 1921.
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La primera tasca que s'imposa és, doncs, de pacificar les ànimes. Hom no treurà gran profit d'aquesta pau exterior i de façana, que, a la faisó d'un protocol d'urbenitat, estableix i reglamenta les relacions dels homes entre ells.
Cal una pau que penetri i apaivagui els esperits, els inclini i els formi a una
benevolença fraternal. Una pau semblant no pot ésser altra que la pau de Crist ".
E l perdó de les ofenses.—En la pregària adreçada a Déu que ens ha ensenyat
Crist, declarem que volem ésser perdonats des del moment que perdonem els altres:
"Perdoneu-nos les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. "
Si ens semblava massa dur i per damunt de les nostres forces l'observança d'aqueata llei. el divi Redemptor del gènere humà està prompte a aidarnos a vèncer
tota dificultat, oferint-nos al moment oportú el socors de la gràcia, i encara millor,
l'encoratjament del seu exemple; car. clavat en Creu, intercedí davant el Pare pels
seus injustos i indignes botxins: "Pare—digué—, perdoneu-los: no saben què fan."
Exhortacions als sacerdots.—Que els sacerdots, aquests ministres de la pau
cristiana, no negligeixin mai de recordar aquesta virtut essencial de la vida cristiana, que és l'amor al proïsme; que es facin tot per tots, a fi d'emmenar els fidels
per llur exemple; que declarin pertot una guerra sense treva a l'odi i a la discòrdia,
segurs que llur conducta serà molt agradable al Cor amantíssim de Jesús i a aquell
qui. malgrat la seva indignitat, és ací baix el seu Vicari.
Exhortacions als escriptors.—Importa igualment d'advertir llurs deures als escriptors catòlics, redactors de revistes i diaris, i de pregar-los im.tantment que facin
passar aquesta benvolença a llurs escrits, abstenint-se no solament d'acusacions vanes i injustificades, ans encara de tota violència i duresa de llenguatge, procediments
que violen la llei cristiana i duen cl risc de tomar a obrir Ics plagues mal closes"

L a mística catòlica de la Pau

Fraternitat en Jesucrist.—Si cerquem profundament les causes dels mals presents, veurem que brollen del fet que la caritat dels homes entre ells s'és alentida
ensems que cs refredava llur amor a Déu ; car han oblidat que són fills dc Déu i
germans en Jesucrist**.
Tots aquells qui són batejats en el Crist tenen un sol Senyor i una sola Fe.
És aquest parentiu dels esperits, que ve de Crist, que cal no cessar d'inculcar als
fidels i que cal exaltar amb tot el zel possible.
La fraternitat dfl Crist és certament més gran, en efecte, que la de la sang.
car la fraternitat de la sang no implica altra cosa que una semblança del cos, mentre que la fraternitat del Crist testimonia la unanimitat del cor i de l'ànima".
Penjat a la Creu, Jesús escampa sobre nosaltres tots la seva sang, per tal que.
Pius X L Encíclica Ubi Arcano.
BENET X V , Encíclica Pacem Dei.
LLEÓ X I I I , Encíclica del 28 de maig de 1902.
LLEÓ X I I I . Lletra del 20 d'agost de 1901.
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afaiçonats i com a amassats en un sol cos, ens estimem els uns als altres, com s'amen entre ells els membres d'un mateix cos".
Caritat envers la unanimilal dels morts de la guerra.—Aquells qui terminaren

llur vida en cl bes del Senyor, a l'abric, des de llavors de tota hostilitat i dissensió,
es troben per sempre més estretament units per la gràcia i la caritat de Crist Jesús, tot esperant d'ésser finalment conduïts a la glòria reservada als fills de Déu
de totes les nacions, tribus, pobles i llengües.
El Sobirà Pontífex vol, doncs, que, sense cap díitínció de nacionalitats, condicions
1 partits, els sufragis dels fidels volin a alleujar, expiant per elles, les ànimes de
tots aquells, sense excepció, qui han estat víctimes (de la gran guerra i de les seves
conseqüències)
Maria. Regina de la Pau.—Puix que totes les gràcies que l'Autor de tot bé es
digna atorgar als pobres descendents d'Adam són. per un amorós deMgni de la Divina Providència, dispensades per les mans de la Verge Santíssima, el Sobirà Pontífex vol que es dirigeixi, viva i confiada, vers l'Augusta Mare de Déu. la demanda
dels seus fills afligidíssíms.
És ardent desig seu que hom recorri al Cor de Jesús, tron de gràcies, i que
hom recorri a aquest tron per la mediació de Maria.
A aquest f i . el Sobirà Pontífex ordena que sigui definitivament ajuntada a la
Lletania Lauretana la invocació: "Regina de la pau. pregueu per nosaltres."
Que Ella inciti la seva tendra í benvolentissíma sol·licitud a obtenir al món trasbalsat la pau ardentment desitjada *•.
Culte pacífic del Sagrat Cor.—Si volem donar al Cor Diví de Jesús el culte que
li serà més plaent, hem d'excitar en les nostres ànimes aquesta doble caritat envers
Déu i envers els homes, fins en el mateix cas que aquest siguin o hagin estat els
nostres enemics"
L'Eucaristia reconciliarà els homes.—Instituint aquest august Sagrament, el
Crist ha volgut excitar l'amor envers Déu, i per això mateix, rescalfar l'afecció
mútua entre els homes.
I el sant Concili de Trent ensenya que el Crist ha deixat a l'Església l'Eucaristia
com el símbol de la seva unitat i de la caritat per la qual Ell ha volgut que nosaltres estiguem íntimament lligats com a membres seus. pels lligams estretissims de la
Fe, l'Esperança i la Caritat".
En uns temps tan malaurats i tan poc favorables a la pau cristiana, què pot un
hom desitjar de més dolç que veure florir l'amor i el culte dels pobles a la Sagrada
Eucaristia?
Car ella és. encara, misteri d'unitat i de caritat, el que mé1-, poderosament pot
contribuir a menar la reconciliació entre els homes*.
BENET XV. Encíclica del ier. de novembre de 1914Pius X I , Lletra del 21 d'octubre de 1923BENET XV. Lletra del s de maig de 1917.
BENET XV. Lletra del 7 d'octubre de 1919.
LLEÓ X I I I . Encíclica del 28 de març de 1902.
Pius X I , Al·locució Consistorial del 20 de desembre de 1923.
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I I PART.—LA COMUNITAT INTERNACIONAL
I.—DEURES EELS ESTATS ENVERS DÉU. - RELACIONS ENTRE L'ESGLÉSIA I L'ESTAT
Deures dels Ilslals envers Déu

Si la naturalesa i la raó imposen a quiscú l'obligació d'honorar Déu amb un
culte sant i sagrat, ja que depenem del seu poder i que, eixits d'Ell, a Ell hem de tornar, obliguen també a la mateixa llei la societat civil
Eh homes, en efecte, units pels lligams d'una societat comuna, DO depenen pas
menys de Déu que presos isdladament; almenys tant com l'individu, la Societat ha
de donar gràcies a Déu, de qui ella rep l'existència, la conservació i la multitud
innombrable dels seus béns.
És perquè, així com no és permès a ningú de negligir els seus deures envers
Déu, i que el més gran de tots els deures és d'abraçar d'esperit i de cor la religió,
no pas la que quiscú prefereixi, sinó aquella que Déu ha prescrit i que proves certes i indubitables estableixen com l'única vertadera entre totes: així les societats
polítiques no poden, sense crim, conduir-se com si Déu no existis, o prescindir de
la religió com a estranya i inútil.
Els caps d'Estat, doncs, han de tenir per sant el nom de Déu, i posar en el nombre de llurs principats deures el d'afavorir la religió, protegir-la amb llur bcnvo'.ença, emparar-la amb l'autoritat tutelar de les lleis, i no estatuir o decidir res que sigui contrari a la seva integritat40.

Relacions entre l'Esylésia i TE-'tal

Déu ha partit el govern humà entre dos poders, el poder eclesiàstic i el poder
civil, aquell posat principalment per a les coses divines, aquest per a les coses humanes.
Quiscun d'ells és, en cl seu gènere, superior a tot altre; quiscun té els seus l i mits perfectament determinats per la seva naturalesa i la seva destinació especial ; quiscun té, doncs, la seva esfera pròpia, en la qual es mou i exerceix amb
ple dret la seva acció".
Que calgui separar l'Església i l'Estat és una tesi absolutament falsa i una
error perniciosa. Aquesta tesi capgira l'ordre sàviament establert per Déu en el
món, ordre que exigeix una harmoniosa concòrdia entre la societat religiosa i la
societat civil.
Ella infligeix greus danys a la mateixa societat civil: car aquesta no pot prosperar ni durar llarg temps quan hom no hi dóna el seu lloc a la religió, regla
suprema i mestressa sobirana quan es tracta dels drots de l'home i dels seus deures".
Nombrosos grans personatges polítics, gairebé tots els caps d'Estat, cedint a
LLEÓ X I I I , Encíclica del ler. de novembre de 1855.
LLEO X I I I . Encíclica del ler. de novemlfre de i88s.
Pius X , Encíclica Vehcmenter.
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una mena d'instint unànime de la pau. han volgut ansiosament restablir antigues
relacions d'amistat, o lligar per primera vegada una entesa amb la Seu Apostòlica.
Això és per al Sobirà Pontífex una joia ben legitima, no solament perquè
en resulta engrandit el prestigi de l'Església, sinó també perquè hom veu millor
l'esclat dels seus serveis, i apareix millor a tots els esguards la prova pel fet d'aquest poder meravellós de què únicament és armada l'Església per a procurar ;i
la societat humana tota prosperitat, àdhuc temporal i terrena. Car. tenint per objecte directe, per ordre de Déu, els béns espirituals i immortals, l'Església, tanmateix, en raó del lligam terrenal dels individus i de tota la societat humana, no hi
podria treballar de faisó niés eficaç, ni que ella es presentés com a instituïda per a
desenvolupar aquests béns terrenals ".
II.

L'ESGI.ÉSIA 1 LA COMUNITAT INTERNACIONAL
i . — E l magisteri doctrinal de l'Església

L'Església i la llei moral.—L'Església constitueix una societat jurídicament perfecta en el seu gènere, perquè, per l'expressa voluntat i per la gràcia del seu Fundador, posseeix en si i per ella mateixa tots els ressorts que són necessaris a la
seva existència i a la seva acció. Com que cl fi a què tendeix l'Església és, de
molt, el més noble entre tots. per això mateix el seu poder la mena per damunt
de tots els altres, i de cap manera no pot ésser inferior, ni subjectat al poder civil".
L'Església, a cap preu, no pot abdicar l'encàrrec que Déu li ha confiat i que
li fa una llei d'intervenir, no certament en el terreny tècnic, a l'esguard del qual és
desproveïda de competència i de mitjans apropiats, sinó en tot allò (Jac toca a la llei
moral.
En aquestes matèries, en efecte, el dipòsit de la Veritat, que és confiat pel cel
al Sobirà Pontífex, i la gravíssima obligació que li yicumbeix de promulgar, interpretar i predicar, a despit de tot, la llei moral, sotmeten igualment l'ordre social
a la seva suprema autoritat".
Quan hom traça els límits de l'obediència deguda als pastors de les ànimes i
sobretot al Pontífex Romà. cal no pensar que solament enclouen els dogmes; en
1 esfera de la moral li pertany de determinar Sllò que és un bé i allò que és un
mal
Qualsevulla que jutgi equitablement (veu) bé que el Sobirà Pontífex, investit
per Déu d'un magisteri suprem, no té el dret d'arrencar del domini de la fe i dels
costums els afers polítics".
L'església i el dret de gents.—El poder suprem del Pontífex Romà és, doncs,
ací baix. el guardià i el defensor de les regles eternes i immutables del Bé i del
Just".
Pius X I . Encíclica Ubi Arcono.
LLEÓ X I I I . Encíclica Imnwrtale üei.
Pius X I . Encíclica Quoad. Anna.
LLEÓ X I I I . Encíclica del 10 de gener de 1890.
Pius X . Al·locució Consistorial del 0 de novembre de 1903.
LLEÓ X I I I . Encíclica del 21 d'abril de 1878.
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Només l'Església, per la seva missió i per ordre de Déu, ensenya que la llei
eterna de Déu ha de servir de regla i de mesura a tota activitat humana, pública
o privada, individual o social.
Sens dubte, àdhuc en la cristianitat. cl dret es trobà molt sovint violat de fet,
però almenys la santedat del mateix dret restava en principi incontestat, com una
regla segura amb la qual les mateixes nacions eren justiciables. Es que l'Església
és una institució divina, capaç de salvaguardar el caràcter sagrat del Dret de gents,
una institució que toca a totes les nacions i que els és superior, investida que és
d'una autoritat sobirana, i del religiós prestigi d'un magisteri suprem i perfecte.
Només l'Eíglésia es presenta a l'altura d'una tasca tan gran, pel mandat que
ha rebut de Déu, per la seva mateixa naturalesa i la seva constitució, en fi, per
aquesta incomparable majestat secular, que àdhuc les ventades de les guerres,
lluny d'abatre-la, no han fet més que fortificar de faisó meravellosa'8.

2.—Posició de l'Església en el Dret inlernacional

Tot allò que és sagrat, en els afers humans, per qualsevol titol que ho sigui
tot allò que, per la seva naturalesa o per la seva destinació santa, es refereix al
culte de Déu o a la salvació de les ànimes, tot allò depèn únicament de l'autoritat
de l'Església.
Però, quant a les coses que constitueixen cl domini civil i politic, és dins l'ordre
que estiguin sotmeses a l'autoritat civil, puix que Jcsucrist ordenà que es donés
a Déu allò que és de Déu. i al Cèsar allò que és del Cèsar"°.
L'Església no es reconeix pas, doncs el dret d'immiscir-se sense raó en la cura
dels afers temporals i purament polítics".
L'Església és estranya als conflictes internacionals.—La Santa Seu. en allò que
toca la sobirania que li pertany, àdhuc en el domini internacional, declara que vol
restar i restarà estranya a les competicions temporals entre els Estats, i a les
reunions internacionals convocades per a aquest objecte.
Però l'Església pot és.-er mitjancera o àrbitre.—A menys que les parts en litigi
no facin una apel·lació unànime a la missió de pau reservant-se la Santa Seu, en
cada cas, de fer valer el seu poder moral i espiritualr"2
L'Església ajudarà de bon grat les Assemblees internacionals.—No serà, però,
escatimat l'ajut voluntari de l'Església, en tot allò que la justícia i la caritat l i
donarà a entendre, als pobles federats sota la llei cristiana.
El deure del perdó de les ofenses i de l'atansament fraternal dels pobles, deure
que prescriu la llei sagrada de Jesucrist, i que exigeix l'interès dels individus i de
les societats, la Santa Seu no ha cessat mai de recordar-lo en el curs de la gran
guerra, i no ha permès mai a les rivalitats i els odis que el fessin oblidar"3.
Pius X I . Encíclica Ubi Arcano.
LLEÓ X I I I . Encíclica Immortale Dei.
Pius X I , Encíclica Ubi Arcano.
Pius X I . Tractat del Laterà. article 24.
BENF.T X V . Encíclica Pacem Dei.
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3.—I*a missió pacificadora de l'Església

Tenint l'Església, ella sola. per la veritat i el poder de Crist de què està investida, la missió de formar les ànimes a la virtut, sols ella pot restablir la vera pau
de Crist i asscgurar-la per a l'esdevenidor, deixant de banda els nous perills de
guerra
Totes les institucions destinades a afavorir la pau i el mutu ajut entre els homes, per ben concebudes que semblin, reben llur solidesa sobretot del lligam espiritual que uneix llurs membres entre ells.
No s'establirà. doncs, una vertadera col·laboració de tots de cara al bé comú
fins que tots tindran la intima convicció d'ésser els membres d'una gran familia
i els fills d'un mateix Pare celestial, de no formar en el Crist més que un sol cos,
del qual són recíprocament els membres
Constitució de l'Església. L a sei-a universalitat.—1,'autoritat del Pontificat suprem ultrapassa les fronteres de les nacions, abraça tots els pobles, per tal de confederar-los en la vertadera pau de l'Evangeli; la seva acció per a promoure el bé
general de la humanitat s'eleva per damunt dels interessos particulars que tenen a la
vista els diversos caps d'Estat, i millor que ningú sap inclinar a la concòrdia tants
pobles de temperament tan divers".
L'Església és el model més acabat de la societat universal, i per la seva mateixa
constitució i per les seves institucions, disposa d'una meravellosa influència per a
atansar els homes, no solament en vista de llur salvació eterna, ans encara de llur
prosperitat material
La seva missió és pacifica i pacificadora per naturalesa"; ella no ha anhelat ni
anhelarà mai res tan ardentment com conservar, propagar i defensar les lleis de la
justícia i de la caritat.
Sempre que ha calgut i que els temps ho han permès. l'Església no ha tingut
una ocupació més estimada que d'interposar la seva autoritat per a tornar la concòrdia i pacificar el-s reialmes.
Tant als humils com als poderosos, tant als qui obeeixen com als qui manen
a tots els fa una obligació d'observar la justicia i de no entrar en lluita per una
causa injusta.
E l testimoni de la història.—Ella és la que ha unit. amb els lligams d'una caritat
fraterna, tots els pobles, per allunyats que estiguin els uns dels altres, i per dissemblants que siguin per llur temperament, recordant-se dels preceptes i dels ensenya"wnts del seu diví Autor, que ha volgut ésser apel·lat el Rei Pacific, a fi que els
homes reposin en la benaurança de la pau.
És per aquesta finalitat que l'Església ha treballat sobre tota la terra, i no és
dubtós per a ningú que ella endolcí les les nacions bàrbares, comunicant-los l'amor a la
Prus X I , Encíclica Ubi Arcano.
Pius X I . Encíclica Çuoad. Anno.
LLFÓ X I I I . a la Reina d'Holanda. 20 de maig de 1899.
BENET X V , Encíclica Facem Dei.
LLEÓ X I I I . Al·locució Consistorial de l ' u d'abril de 1899.
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justícia, apartant-les així de la ferotgia dels costums guerrers per a menar-les a
les arts de la justícia i de la civilització60.
Naixença de la Cristianitat.—La història testimonia que des del jorn en què
l'esperit de l'Església penetrà els pobles de la primitiva Europa, veieren ells omplir-se poc a poc l'abisme dc mil divergències que els separaven, i apaivagar-se
llurs querelles; ells es fengueren en una sola societat homogènia, i donaren naixença a l'Europa cristiana, la qual, sota la direcció i els auspicis de l'Església, sense
destruir els caràcters propis de cada nació, havia de tendir a la unitat, deu de gloriosa prosperitat *0.
Les seves glòries.—L'Europa cristiana dominà les nacions bàrbares i les féu passar de la ferotgia a la mansuetud, i de la superstició a la veritat; rebutjà victoriosament les invasions musulmanes i guardà la supremacia dc la civilització; en tot
allò que fa honor a la humanitat, s'ha mostrat constantment pertot guia i mestressa ; i és cosa del tot indubitable que n'és deutora en gran manera a la religió,
sota la inspiració i amb l'ajut de la qual ha emprès i acomplert tan grans coses".
Aix! és com en l'Edat Mitjana, afavorida per la benaurada unitat de la Cristianitat, la veu dels Pontífexs romans trobaren pertot un accés fàcil; per la sola
força dc la seva autoritat, reeixia a conciliar els prínceps i els pobles, a extingir
les querelles mitjançant paraules d'arbitratge, a defensar els febles contra la injusta
opressió dels forts, a impedir la guerra i a salvar la civilització cristiana*"'
Quantes vegades escaigué als Pastors romans de posar terme a opressions,
d'Impedir les guerres, d'obtenir treves, acords i tractats de pau!
Dissortada civilització dels pobles si. en certes hores crítiques, l'autoritat papal
no hagués corregut a posar un fre als instints inhumans de l'ambició i de la conquesta, reivindicant de dret i de fet la supremacia natural dc la raó sobre la força!
Donen testimoni d'això els noms units indissolublement d'Alexandre l l i i de
I.egnano, de Sant Pius V i de Lepanto"".
Acció de l'Església aVui dia.—'Durarien encara tots aquests beneficis si l'acord
dels dos poders hagués perseverat, i hi hauria motiu a esperar-ne àdhuc de més
grans, si l'autoritat, l'ensenyament i els avisos de l'Església haguessin trobat una
docilitat més fidel i més constant".
Avui dia. encara, per be que hagin canviat les condicions del món. el Papa no
cessa d'emprar la seva força moral amb una cura constant, per a fer penetrar en
els esperits dels pobles la idea cristiana de justícia i d'amor, per a fer tornar les
nacions als deures recíprocs de justícia i dc fraternitat, per a inculcar cl respecte
de les autoritats establertes per Déu per al bé dels pobles"5.
(Si) l'Església reprenia el rang d'honor que li és degut, (si), lliure i respectada,
prosseguia el seu camí, sembrant entorn d'ella la veritat i la gràcia, en resultaria
LLEÓ X l i i , Al·locució Consistorial de l ' n de febrer de 1899.
BEXET XV, Encíclica Pacetu Dei.
LLEÓ X I I I . Encíclica del icr. de novembre de 1885.
LLEÓ X I I I , Nota del IS de setembre de 1899.
LLEÓ X I I I . Al·locució Consistorial de l ' u d'abril de 1899.
LLEÓ X I I I . Encíclica del ler. de novembre de 1885.
LLEÓ X I I I , Nota del IS de setembre de 1899.
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per a la Societat els efectes més feliços, i s'operaria un atansament entre les nacions, cosa tan desitjable en la nostra època per a prevenir les horrors tíe la
guerra
Promoure la concòrdia dels esperits, refrenar els instint bel·licosos, descartar els
perills de la guerra, i àdhuc suprimir la cura d'allò que hom acostuma a apel·lar la
pau armada, és una empresa nobilissima, sobretot avui dia. en què la importància
numèrica dels exèrcits, la puixança mortífera dels enginys de guerra, els progressos considerables de la ciència militar deixen entreveure la possibilitat de guerres
que farien recular àdhuc els prínceps més poderosos.
Més que ningú més, cl Sobirà Pontífex, ocupant cl lloc d'Aquell qui és el Déu
de pau, s'alegra de la iniciativa dels homes eminents, la intel·ligència penetrant i la
prudència política dels quals volen obrir a les nacions aquest camí ral de la concòrdia, en l'observança santa i general de les lleis de la justícia i de la caritat, car
ell també s'inflama del desig de cooperar, en alguna manera, a aquesta obra51.
Convé prevenir i impedir la guerra, més que acontentar-se de minvar-ne les horrors quan ja no és possible d'evitar-la'B.
Recordant-se dels preceptes i dels exemples del seu diví Fundador, el Rei pacífic, la naixença del qual fou anunciada per missatgers celestes de pau. PEsgUna
té cura de demanar a Déu. amb nombroses pregàries, que, per a la salvació i la
prosperitat dels pobles, allunyi els perills de la guerra".
Quan descendí del Cel. precisament per restablir entre els homes el regne de la
pau, destruïda per la gelosia de Satanàs. Nostre Senyor Jesucrist no volgué altre
fonament per a aquesta restauració que cl de la caritat".
Ben lluny d"espantar-se de la diversitat dels usos, lleis i institucions que estableixen o asseguren la pau del món; lluny de retallar-ne o dc destruir-ne res,
1 Església conserva, adaptant-s'hi, tots els elements que, variant amb cada nació,
concorren tanmateix a idèntic fi. la pau del món. mentre no posin traves a la
religió que ensenya el culte de l'únic Déu vertader i sobirà.
Durant el seu pelegrinatge per ací baix, aquesta Ciutat del Cel recluta els seus
conciutadans en totes les nacions i constitueix la seva caravana d'homes de totes
les llengües.
L'Església és la que atansa els ciutadans als ciutadans, les nacions a les nacions, i la que, amb el record de llur origen comú. agrupa tots els homes, no solament en una societat, sinó en una mena de fraternitat".

III.—LES RELACIONS INTERNACIONALS
I.—L'amoralilat de les relacions inlernacionals i les itves conseqüències

L'egoisme nacional.—Repudiats els principis cristians — aquests principis que
són tan poderosament eficaços per a segellar la fraternitat dels pobles i per a reunir
LLEÓ X I I I . Encíclica del 20 de juny de 1894.
Plus X , Lletra al Delegat Apostòlic dels Estats Units, 11 dc juny de 1911
Pius X . Lletra al Congrés de la Pau. Milà. 1906.
LLEÓ X I I I , Al·locució Consistorial de l ' l i de febrer de 1889.
BENET X V . Encíclica del ler. de novembre de 1914.
BENET X V . Encíclica Pacem Dei.
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la humanitat cn una mena de família—'ha prevalgut dc mica en mica, en l'ordre
internacional, un sistema d'egoisme gelós, a conseqüència del qual les nacions s'esguarden mútuament, M no sempre anij odi, almenys certament amb la desconfiança
que anima uns rivals.
Oblit de la moralitat i de la justícia.—Heus aquí perquè, en llurs empreses, són
fàcilment endutes a deixar en l'oblit els grans principis de la moralitat i de la justícia, la protecció dels febles i dels oprimits.
Rn el desig que les agullona d'augmentar indefinidament la riquesa nacional, les
nacions no esguarden res més que l'oportunitat de les circumstàncies, la utilitat de
la reeixida i la temptadora fortuna dels fets acomplerts, segures que ningú no les
inquietarà després cn nom del dret i del respecte que li és degut.
I-a força, llei suprema del món.—Principis funestos, que han consagrat la força
material com la llei suprema del món. i als quals hom ha d'imputar aquesta creixença progressiva i sense mesura dels preparatius militars, o aquesta pau armada,
comparable, sota molts aspectes almenys, als més desastrosos efectes de la guerra".
Hom ha volgut regular les relacions de les nacions mitjançant un nou dret
fundat damunt l'interès utilitari, damunt el predomini de la força, damunt l'èxit
dels fets acomplerts, damunt d'altres teories que són la negació dels principis eterns
i immutables de la justícia; aquest fou l'error cabdal que ha conduït l'Europa a un
estat desastrós".
Rl nacionalisme, obstacle a la Pau.—Es difícil, per a no dir impossible, que duri
la pau entre els pobles i els Estats, si en lloc del ver i pur patriotisme, regna i
domina despòticament un nacionalisme egoista i dur; és a dir. l'odi i l'enveja en
lloc del desig mutu del bé; la desconfiança i la sospita en lloc de la confiança fraternal ; la concorrença. la lluita en lloc de la bona entesa i de la cooperació; l'ambició d'hegemonia i de preponderància en lloc del respecte i de la protecció de tots
els drets, encara que siguin els dels febles i dels petits".
2 . — L a moral internacional, basc de la vertadera pau en la justicia i la caritat

En els nostres dics, tots els pobles desitgen vivament la pau; però els és molt
difícil d'entendre's sobre els millors camins i mitjans per a obtenir-la. Oi més, negligeixen, de fet. la justícia i la caritat, fonaments d'una pau vertadera".
Les nacions no fruiran mai de pau sòlida internament i externament, mentre no
retornaran als principis cristians de què han renegat, i que l'Església ensenya per
mitjà del seu magisteri".
Perquè cessin les desconfiances i els motius recíprocs d'ofensiva i de defensiva
que han menat els Estats dels nostres dies a desenvolupar llurs armaments, i perquè,
escampant-se un esperit de pau a través dels pobles de l'Univers, els meni a esguardar-se entre ells com a germans, cal que la justícia cristiana tingui al món
plena vigoria, que les màximes de l'Evangeli siguin honorades novament, i que
LLEÓ X I I I . Encíclica del 10 de març de 1002.
LLEÓ X I I I . Nota del 15 de setembre de 1899.
Pius X I . Al·locució de Nadal de 1930.
Pius X I , Decrctal del 16 de desembre de 1931.
BENET X V , Lletra del 27 d'abril de 1921.
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l'art difícil de governar els pobles tingui com a factor principal aquest temor de
Déu que és el començ de la saviesa".
Provenint la pau de la tranquil·litat en l'ordre, se segueix que, tant per als Estats com per als individus, la concòrdia reposa principalment sobre la justícia i la
caritat.
Es cosa manifesta que aquests lligams de concòrdia fortíssims i immutables, la
virtut dels quals té tant de poder, que ofega fins els gèrmens de les enemistats i ae
la gelosia, resideixen en el fet de no violentar a ningú, de respectar la santedat del
dret d'altri, de practicar la confiança i la benvolença mútues78.
Quan les ciutats i els Estats s'hauran fet una llei i un punt d'honor de la fidelitat als ensenyaments i als preceptes de Jesucrist, en llurs afers, tant interiors com
exteriors, llavors, finalment, fruiran dels beneficis de la pau, llur confiança mútua
els servirà de regla, i si sorgeixen causes de conflictes, les dificultats seran resoltes
pacíficament
La justícia internacional.—Res no serveix millor per a reprimir l'ambició, la
cobejança, l'esperit de rivalitat, aquest triple fogar on, d'ordinari, s'encén la guerra,
que les virtuts cristianes, i sobretot la justícia.
Voleu que el dret de gents sigui respectat, i servada inviolablement la religió
dels tractats? Voleu que siguin mes estrets i més ferms els lligams de la fraternitat? Que tothom es persuadeixi d'aquesta veritat: la justícia eleva les nacions".
El respecte als tractats.—Tots els tractats que els Estats conclouen entre ells són
contractes bilaterals que obliguen les dues bandes; i la regla d'aquests contractes
és que no poden ésser anul·lats de cap manera per una sola de les dues parts contractants.
Per a la seguretat recíproca de llurs relacions mútues, res no interessa tant les
nacions com una fidelitat inviolable cn el sagrat respecte dels tractats.
És un princip admès sense discussió en el dret de gents i universalment observat per totes les nacions, que la ruptura d'un tractat ha d'ésser notificada preventivament i regularment d'una faisó clara i explícita a l'altra part contractant, per
aquella a la qual interessa de denunciar el tractat*".
Drel no s'identifica amb el fet acomplert.—És fals que, en l'ordre politic, els
fets acomplerts, pel sol fet que són acomplerts, tinguin el valor del dret".
No és ni permès ni útil de separar l'interès de la moralitat; els homes poden veure una gesta hàbil i gloriosa en el fet que una família, una ciutat, un Estat s'assegurin avantatges fent tort a d'altres; però tal grandesa és inestable i ha de témer
'es catàstrofes".
Les nacions no moren; humiliades i opreses. porten, amb tremolor, cl jou que
e's és imposat, preparant la revenja, i transmetent-se de generació en generació una
tr.sta herència d'odi i de venjança *'.
LLEÓ X I I I . Nota del l i de setembre de 1899.
LLEÓ X I I I . Al·locució Consistorial de l ' u de febrer de 1889.
Pius X I . Encíclica Ubi Arcano.
LLEÓ X I I I . Encíclica del 20 de juny de 1894.
Pius X . Encíclica de l ' u de febrer de 1906.
Pius IX, Encíclica del 8 de desembre de 1864.
Pius X I , Encíclica Ubi Arcano.
BENET X V , Missatge del 28 de juliol de 1915-
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Dret natural liníjiH'tic de les minories.—La mateixa naturalesa és la que grava
la voluntat d'amar i de defensar la llengua que hom ríp dels seus ancestres. Certament, la defensa de la llengua maternal, quan es porta dins els justos límits, no
mereix cap blasme. Tanmateix, cal no oblidar que allò que val en la qüestió dels
altres drets privats, val també en aquest: que tot cercant a fer-los prevaler, cal no
atemptar al bé públic*.
Deures de Ics minories envers el poder establert.—Quant a aquells qui estan sota
la dependència de l'autoritat, són obligats a observar constantment envers els prínceps el respecte i la fidelitat, com envers Déu que exerceix la seva autoritat per mitjà
dels homes; han d'obeir-los, no solament per temença del càstig, sinó també en
consciència; han de fer per ells súpliques, pregàries, demandes, accions de gràcies.
Tenen l'obligació de respectar religiosament l'ordre de l'Estat, d'abstenir-se dels
complots dels homes de desordre i de l'adhesió a les sectes, de no cometre cap acte
sediciós i de concórrer amb tots llurs esforços al manteniment de la pau en la justícia
La caritat internacional.—L'Evangeli no conté una llei de caritat \ter als individus i una altra llei diferent de la primera per a les ciutats i les nacions, les quals,
en definitiva, no són altra cosa que agrupaments d'individusK.
La pau autèntica de Crist no pot desentendre's de la regla dc la justícia, car és
Déu qui judica la justícia, i la pau és obra de justícia; però tampoc aquesta justícia no ha d'adoptar una brutal inflexibilitat de ferro; cal que, en igual mesura,
sigui atemperada per la caritat, aquesta virtut que és essencialment destinada a
establir la pau entre els homes.
La Pau cs més dc l'orde de la Caritat que del de la Justícia.—En una d'aquelles
fórmules justíssimes que li són habituals. Sant Tomàs d'Aquino ensenya, en efecte,
que la pau vertadera i autèntica pertany més a l'Orde de la caritat que al de la justícia, essent missió d'aquesta darrera de descartar els obstacles a la pau, com els
danys i els torts, mentre que la pau és principalment i molt especialment un acte de
caritat
La Santa Seu prega (als governs) que, per llur iniciativa i sota llurs auspicis,
menin els pobles a perdonar-se mútuament, per a llur comuna salvació, llurs torts
recíprocs, i a regular per via de dr-cussió, prenent per guia la justícia i per companya la caritat, les diferències que encara els separen; només llavors serà que, a
l'últim, tornaran a la malaurada Europa la pau tant de temps esperada".
Les reunions oficials que se succeeixen sense interrúpció, no produiran, certament,
gairebé cap resultat, i àdhuc causaran als pobles una decepció perillosa en llur comuna espera, mentre els caps de govern no es resoldran a conciliar les exigències
de la justícia i les prescripcions de la caritat, ço que, en definitiva, tornarà en avantatge comú dels vencedors i dels vençuts"'.
Lutó X I I I . Lletra a l'Episcopat de Bohèmia 20 d'agost de 1901.
LLEÓ X I I I , Lletra als polonesos, 19 de març de 1894.
BENET X V , Encíclica Pacem Dei.
Pius X I , Encíclica Ubi Arcano.
BENET X V , Al·locució Consistorial del 13 de juny de igzt.
Pius X I , Al·locució consistorial de l ' u de desembre de 1922.
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La pacificació i la restauració (econòmica) són uns béns tan preciosos per a totes les nacions—victorioses o vençudes—, que per a conquerir-les no hauria de semblar massa dur cap sacrifici que sembli necessari".
I si en el mateix aldarull de les armes, segons la bella divisa de la Creu Roja
—Inter arma Carilas—ha de regnar la caritat cristiana, això s'ha de verificar encara més quan s'han deposat les armes i han estat signats els tractats de pau; tant
més, que els odis internacionals, trista herència de la guerra, tornen en desavantatge dels mateixos vencedors, i preparen per a tothom un esdevenidor ben temible*3.
Si aquesta caritat, tant de temps minvada, i àdhuc abandonada completament durant la darrera guerra, no regna novament entre els ciutadans; si no torna a ésser
la inspiradora dels governs en llurs consells, és dificil de concebre el mitjà de restablir la fraternitat dels pobles i de restaurar una pau duradora".
La pau, tal com la desitja ardentment tota la humanitat, és una pau justa i estable, que no apar solament favorable a un partit o l'altre".
El Pacte de Locarno és un seriós progrés en els camins que la Santa Seu no para
d'exhortar a emprendre"1.
Inaugura (aque-t pacte) un nou esperit, l'esperit que creu menys en la força
que en la unió de les ànimes i dels cors per a establir i salvaguardar la pau".
La pràctica del deure de la caritat que la Santa Seu recomana a quiscú en particular, la recorda també a les nacions que han portat tant de temps el pes de !a
guerra. Tant de bo que, suprimint en la mesura del possible els motius de discòrdia
i salvaguardant com cal els drets de la justícia, poguessin reprendre llurs relacions
de mútua amistat *'.
Car l'Església ensenya l'obligació per als homes de conformar a la llei eterna
de Déu tota llur activitat pública o privada, tant com a particulars que com a membres de la col·lectivitat, tant més que allò que afecta a la multitud té una importància molt més gran".
Reapareixeran les riqueses de la pau, cauran els glavis i les armes s'escaparan de
les mans quan tothom rebrà joiosament l'autoritat de Crist i s'hi sotmetrà".
El Rei de la pau, l'Omnipotent desarmat, no promulgà (finalment), amb el seu retorn a l'Establia de Betlem, la Carta de la pau?
No l'havia ja augurada, molt de temps abans, el profeta Isaías, en l'espera del Senyor Jesús beneït, i en l'expectativa de la naixença de l'Infant diví, quan veia que
les espases es canviaven en rclles d'arada, i veia l'entesa pacífica i cordial dels lleons i
dels anyells?"".
Per què, doncs, si el reialme de Crist abraçava de fet, com abraça de dret, tots els
Pius X I , Lletra del 24 de juny de IÇ23.
Pius X I . Lletra del 7 d'abril de 1922.
Pius X I . Lletía del 2Q de maig de 1924.
BENET XV, Al·locució Consistorial del 6 de desembre de 1915.
Pius X I , Al·locució Consistorial del 14 de desembre de 1925.
NÜNCI APOSTÒLIC A FRANÇA, Discurs a l'Elisi, el ler. de gener dc 1026.
BENET XV, Encíclica Pacem Dei.
Pius X I . Encíclica Ubi Arcano.
LLEÓ X I I I . Encíclica del 25 de maig de 1899.
Pius X I , Al·locució de Nadal de 1931.
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homes, per què deseipcrar d'aquesta pau que el Rei pacífic vingué a aportar sobre
la terra?"1.

I V — L A COL·LECTIVITAT INTERNACIONAL
I.

E l bé comú internacional

Les naturals relacions de dependència i de bons oficis recíprocs que uneixen les
nacions han esdevingut més estretes que mai. del fet dun sentiment més afinat de
civilització i de la facultat acrescuda meravellosament de les relacions"".
El món no s'ha trobat mai en les condicions que nosaltres veiem i que vivim, i
que tomen inevitables les més vastes i les més llunyanes repercusions de tots els
sacsejaments que es produeixen en els diversos països i en els diversos medis polítics, socials, financiers, econòmics i industrials.
La fretura d'un equilibri social i internacional millor, inspirat en una major justícia i una major caritat cristiana (ha de fer possible) i efectiva, sense capgirar l'ordre providencial, la col·laboració fraternal entre els diversos pobles.
Aquesta col·laboració fóra útil a tots, mentre que la lluita i la concurrència dura
i desenfrenada seria noïble a tots. i més tard o més d'hora, desastrosa"*.
Que totes les nacions uneixin, doncs, llurs esforços segons l'esperit cristià, i amb
la mútua benvolença que en brolla, en vistes a procurar el bé comú. el qual, a fi de
comptes, tornarà en un bé més gran i més durable per a cada nació

2.

Oporlunilal d'una Socielal de Nacions

La bona entesa de les nacions civilitzades serà singularment salvaguardada i afavorida amb l'ús esdevingut freqüent avui dia de les entrevistes i conferències de
sobirans o de caps de govern, en vistes a tractar dels afers més importants.
És molt desitjable que tots els Estats, descartant totes llurs sospites recíproques,
s'uneixin per no formar més que una societat, o millor, una família, ensems per a
la defensa de llurs llibertats particulars i el manteniment de l'ordre social"*.
3. L a col·laboració inlernacional

Sobre cl pla econòmic.—El nacionalisme o àdhuc l'imperialisme econòmic d'una
banda, i de l'a lira rinternacionalisme del diner, són igualment funestos i detestables. Amb aquest, allí on hi ha l'avantatge, allí hi ha també la pàtria: (amb aquell),
els diversos Estats posen llurs forces i llur potència política al servei dels interessos
econòmics de llurs dependents, (on) es valen de llur força i de llur potència econòca per a dirimir llurs diferències polítiques. Convé, doncs, que les diverses nacions.
Pius X I . Encíclica de l ' n de desembre de 102S.
BENET X V , Encíclica Pacem Dei.
Pius X I . Al·locució de Nadal de IO.V.
Pius X I , Lletra del 2() d'abril de 1922.
BENET X V , Encíclica Pacem Dei.
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tan estretament solidàries i interdependents en l'ordre econòmic, posin en comú llurs
reflexions i llurs esforços, per apressar, mitjançant prometences i institucions sàviament concebudes, l'adveniment d'una benefactora i benaurada col·laboració econòmica internacional.
Sobre el pla social.—Després d'una guerra espantosa, els homes d'Estat de les
principals potències han cercat a consolidar la pau per una reforma profunda de
les condicions socials; entre les normes donades per a regular el treball dels obrers
segons la justicia i l'equitat, han adoptat un gran nombre de disposicions tan acordades amb els principis i les directrius de Lleó X I I I . que hom les ha tretes expressament d'eHs10".

V.—L'ORGANITZACIÓ EE LA PAU
Una Societat de Nacions respon—sense perjudici d'una pila d'altres consideracions—a la necessitat generalment reconeguda de fer tots els esforços per suprimir o reduir els pressupostos militars dels quals els Estats ja no poden suportar
mes el pes aixafador, fer impossibles, en l'esdevenidor, guerres tan desastroses, o
almenys retardant-ne tant com sigui possible l'amenaça, i assegurar a cada poble,
en els limits de les seves fronteres legitimes, la seva independència i la integritat
del seu territori

1.—Efectes funestos de la pau armada

Exhauriment del Tresor públic.—La multiplicació dels exèrcits fa pesar damunt dels pobles tals càrregues, que hom dubta si són més tolerables que la guerra".
Tots els pobles portant endavant porfidiosament llurs preparatius de guerra
(ço que ocasiona) enormes despeses que exhaureixen el Tresor públic, atemptat
fatal a la riquesa de Ics nacions i també a la fortuna privada"".
Totes les nacions, amb la temença creixent d'altres guerres més desastroses.
es veuen constretes a viure en peu de guerra: d'aquí l'exhauriment del Tresor
públic u°.
Posat que la cursa desenfrenada dels armaments, d'una part, resultant de la
•"ivalitat entre els pobles, i per altra part, causa d'enormes despeses sostretes al
Iwnestar públic, no és el menor coeficient de la crisi econòmica present, el Sobirà
Pontífex no pot abstenir-se de renovar i de fer seu el greu advertiment del seu
Predecessor, deplorant que hom no l'hagi comprès encara .

Pius X I . Encíclica Quoad. Anno.
BENET X V . Encíclica l'acem Dci.
XM LLEÓ X I I I . Al·locució Consistorial de l ' u de febrer de 1889.
m, '-LEÓ X I I I . Encíclica del 20 de juny de 1894.
lli Pius X I . Encíclica Ubi Arcano.
Pius X I . Encíclica del 2 d'octubre de 1931.
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Perills morals de la conscripció.—L'adolescència, aquesta t<ht irreflexiva, és
llançada, lluny dels consells de la direcció paterna, al bell mig dels perills de la
vida militar.
La robusta joventut, arrabassada als treballs del camp. als nobles estudis, al
comerç, és destinada durant llargs anys a l'ofici de les armes
(D'aqui) unafebliment físic de la raça, la pertorbació en la cultura intel·lectual,
en la pràctica religiosa i en la vida normal
És suficient de considerar la vida dels campaments i de les casernes, la dels hospitals i de les ambulàncies, per comprendre a quina espantosa prova hi és sotmesa
la pietat del sacerdot, del seminarista, i quins paranys hi són estesos a la seva
virtut.
És el contacte de cada dia. i hom pot dir de cada hora, amb els elements més
diversos, sense exceptuar-ne els pitjors, i això, en un peu de camaraderia que, llevat d'una unió constant amb Déu. pot autoritzar totes Ics influències.
És, encara, o el tumult dels campaments, tan contrari al recolliment, o el desvagament de les guarnicions tan propici a la temptació ,u.
La Pau armada, més aparent que real, és una Pau precària i sense seguretat.—

Hom viu en una pau mes aparent que real (quan), obessionats de mútues suspicàcies, tots els pobles porfidiosament fan anar endavant llurs preparatius de guerra "".
La conscripció ha estat, de més de mig segle ençà. la causa d'una multitud dc
mals que han afligit la societat "*.
Xombroses tropes i un desenvolupament infinit de la pompa militar poden contenir algun temps l'impuls dels esforços enemics, però no poden procurar una tranquil·litat segura i estable. I-a multiplicació amenaçadora dels exèrcits és àdhuc méï
a propòsit a excitar que a suprimir les rivalitats i les sospites, car pertorba els
esperits per l'espera inquieta dels esdeveniments venidors '".
El temor, ensenya excel·lentment Sant Tomàs, és un fonament feble; ve l'ocasió que permet d'esperar la impunitat, i aquells que ha sotmès la temença es redrecen amb tanta major passió com més violència havia fet patir a llur voluntat la
terror que fins llavors els havia contingut.
Una intimació excessiva llança sovint els homes a la desesperació, els inspira
l'audàcia i els emmena als atemptats més monstruosos.
Per a tot conjunt d'homes, l'afecció i no solament la deferència és la millor
penyora de seguretat "*.
La seguretat, la tranquil·litat de les nacions reposen sobre la benevolença mútua,
sobre el respecte dels drets i de la dignitat d'altri, molt més que sobre el nombre
dels homes d'armes i sobre les formidables fortaleses "*.
LLEÓ X I H Encíclica del 20 de juny de 1894.
Pius X I . Encíclica libi Arcano.
BENF.T XV. Lletra del 30 de març de IQISLLEÓ X I I I . Encíclica del 20 de juny de 1894.
BENET XV, Lletra del 4 de novembre de 1917.
LLEÓ X I I I , Al·locució Consistorial de l ' n de febrer de lí
LLEÓ X I I I . Encíclica del 29 de juny de 1881.
BENET XV, Missatge del 28 de juliol de 1915.
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I cal no oblidar que la millor garantia de tranquil·litat no és un bosc de baionetes, sinó la confiança mútua i l'amistat ""·
L'organització de la pau exterior no pot, evidentment, reposar sobre les armes,
sinó sobre instruments del bé i de la bondat

2.

L a pau per l'arbitralge obligatori i el desarmament

La suprenulcia del Dret.—El punt fonamental ha d'ésser que la força espiritual
del Dret substitueixi la força material de les armes.
D'on resulta un just acord de tots per a la disminució simultània i recíproca
dels armaments, segons regles i garanties a establir, en la mesura necessària i suficient per al manteniment de l'ordre públic a cada Estat.
Després, en lloc dels exèrcits, la institució de l'arbitratge amb la seva alta funció pacificadora, segons regles a concertar i sancions a determinar contra l'Estat
que s'hi negarà, sigui a sotmetre les qüestions a un arbitratge, sigui a acceptar-ne
les decisions
Per a prevenir les infraccions (hom podria), establir com a sanció, el boicot
universal (contra l'agressor), "•.
L'arbitralge és la solució cristiana dels conflictes.—Vulgui el Cel que hom faci

' experiència de resoldre els litigis internacionals per mitjà de forces purament morals i persuasives!
Què podria desitjar i voler més ardentment l'Església, mare de les nacions, enemiga nada de la violència i de la sang?"".
La Santa Seu fa vots afectíssims perquè, en el consell de les potències, trobi un
acolliment favorable i sigui aplicat tan amplament com sigui possible el principi
de la mediació i de l'arbitratge.
Car està convençuda que si. efectivament, hi havia un acord internacional sobre
aquest punt, n'hauria de resultar, per a la cama de la civilització, un dels èxits
més feliços.
La institució de la mediació i de l'arbitratge apareix com el remei més oportú,
respon, sota molts punts de vista, a les aspiracions de la Santa Seu"".
Cal oposar al dret de la força la força del dret, en conformitat als principis de
•'Evangeli mi
És cosa admesa per la naturalesa que hom defensi cl seu dret amb la força de
les armes; el que no permet la naturalesa és que la força sigui la causa eficient
del dret *
Els qui governaven (llavors) el Brasil, el Perú i la Bolívia comprengueren (no
fa gaire) allò que calia, de totes maneres, acordar al desig de la pau.
Pius X I . Lletra del 7 d'abril de 1922.
Pius X I . Al·locució de Nadal de 1930.
BENET XV. Missatge del ler. d'agost de 1917.
BENET XV. Lletra del ler. d'octubre de 1917.
LLEÓ X I I I . Al·locució Consistorial de l'H d'abril de 1899LLEÓ X I I I , Lletra del 10 de febrer de 1899LLEÓ X I I I , Nota del tS de setembre de 1899.
LLEÓ X I I I . Al·locució Consistorial de l ' n de febrer de 1889.
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Havent estat promogudes discussions sobre la delimitació i administració de
les fronteres, semblava amenaçat l'antic acord. Però els caps d'aqueixos Estats
amb un prudentissim i saludabili'ssim pensament, han decidit de sotmetre el litigi
a la decisió d'un àrbitre
Que els pobles confiïn la solució de llurs diferencies, no ja al fall de l'espasa,
sinó a les raons d'equitat i de justicia, estudiades amb la calma i la ponderació
necessàries: aquesta serà llur conquesta més bella i més gloriosa ,a'.
Modalitats del desarmament.—Per a la Santa Seu, l'únic sistema pràctic (de
desarmament) fóra el següent; suprimir de comú acord, entre nacions civilitzades,
el servei militar obligatori
Sense invocar altres motius, l'exemple recent d'Anglaterra i dels Estats Units
prova que el servei militar voluntari forneix amplament el contingent necessari al
manteniment de l'ordre públic, sense donar els exèrcits formidables que exigeix la
guerra moderna.
Aquesta supressió de comú acord del servei militar obligatori, i l'adopció del
servei voluntari importaria, com automàticament, sense pertorbar l'ordre públic,
el desarmament amb totes les seves conseqüències de cara a la pau internacional
duradora, en tant que semblant pau és possible ací baix i l'alçament de les lamentables finances dels Estats en el menor temps pqssiblc, sense parlar d'altres avantatges que és fàcil d'entreveure,,'
E l desarmament, penyora de seguretat.—És amb una viva satisfacció que la
Santa Seu (ha vist) que els delegats d'un gran nombre d'Estats s'han reunit en conferència a Wàshington, per tal d'estudiar, d'acord, una reducció dels excessivament feixucs pressupostos militars. La Santa Seu (desitjava) ardentment l'èxit
de llurs canvis d'impressions, car hom no esguardava solament—empresa d'una importància incontestable—a alleujar els pobles de pesos intolerables; es tractava
també—ço que és d'un abast molt més considerable encara—d'allunyar tant com fos
possible el perill de noves guerres
El desarmament és volgut per tothom, sense excepció, com l'únic mitjà d'allunyar el perill de la guerra, de posar remei a les dificultats financieres dels Estats i d'impedir les convulsions socials que, sense aquell, són, malauradament, massa de preveure1".

CONCLUSIÓ
Exhortació pontifical a la Pau

Nòs demanem a quiscun dels nostres fills, i els supliquem en nom de Nostre
Senyor Jesucrist, que tinguin el coratge de sepultar, en un oblit voluntari, totes
Pius X. Al·locució Consistorial del 27 de març de 1005.
BENET XV, Missatge del 28 de juliol de 191SBENET XV, Lletra del 4 de novembre de 1917.
BENET XV. Lletra del 28 de setembre de 1917BENET XV. Al·locució del 21 de novembre de 1921.
BENET XV, Lletra del ler. d'oslubre de 1917.
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llurs diferències i llurs torts recíprocs, i de rcnuar entre ells el lligam sagrat de
la caritat, que no coneix enemic ni estranger.
Són totes les nacions que Nós conjurem instantment a concloure entre elles una
I)au vertadera en un esperit de benvolença cristiana, a contractar una aliança que
la justícia faci perdurable. En fi, Nos invitem tots els homes i tots els pobles
a atansar-se, d'esperit i de cor, a l'Església catòlica, i per l'Església, al Crist redemptor del gènere humà.
Llavors Nòs podrem adreçar-los les paraules de Sant Pau als Éfesis: "Ara
que sou en el Crist Jesús, vosaltres que n'estàveu allunyats en altre temps, heu
estat acostats per la sang d'aquest mateix Crist. Car és Ell que és la nostra pau.
Ell qui dels dos pobles n'ha fet només un, destruint el mur de separació, matant
en si mateix llurs enemistats. Ell és vingut a anunciar la pau, tant a vo: altres
que éreu lluny, com a aquells qui eren a prop."
I aquest altre mot, igualment ben oportú, del mateix apòstol Pau als Colossesos: "No useu de mentida els uns amb els altres, despulleu-vos l'home vell amb les
seves obres, i revestiu-vos l'home nou que es renova en el coneixement, a imatge
d'Aquell qui l'ha creat. En aquest renovellament, ja no hi ha Gentil, ni Jueu, ni
circumcís, ni bàrbar, ni Escita, ni esclau, ni home lliure, sinó que cl Crist és
tot en tots""*1.

BENET XV. Encidica Pacem D t i
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VIDA R E L I G I O S A I MORAL
LIBRES PROHIBITS.—En virtut de decrets recents del Sant Ofici han
estat condemnades i inserides a l'índex les obres s e g ü e n t s :
FÈLIX SARTIAUX, Joseph Turmcl, prètre. historien des dogmes.—8
dabril de 1932.
ALFRED IvOisv. M é m o i r e s pour servir a l'hisíoire religieuse de notre
temps, i totes les altres obres seves que no estaven ja prohibides.—25 de
juny de 1932.
Aquest conegut capitost del modernisme ens dóna en e'.s tres volums
de les seves memòries una mena d'autobiografia de la qual es desprèn que
quan encara era professor d ç l'institut Catòlic (en va sortir en 1893) ja
havia perdut la fe. A 7 de març de 1908 el Sant Ofici el va declarar excomunicat vitando. Actualment, malgrat els seus 75 anys. és professor
del College de France.
SALVATORE PAGLIONICA. Compendio di Economia Poliliea c nosioni
di diritto.—25 de juny de 1932. BENEDETTO CROCE. Storia d'Europa nel
secolo decimonono.—La condemnació d'aquesta obra no pressuposa que
les altres del mateix autor no siguin també dignes de censura: el Sant
ofici, que les està examinant cs reserva el judici sobre elles.—15 de
juliol de 1932.—M. R.
REXEDETTO CROCE, Storia d'Europa nel secolo deciuwnono.—La condemnació d'aquesta obra no pressuposa que les altres del mateix autor
no siguin també dignes de censura. El Sant Ofici, que les està examinant,
es reserva el judici sobre elles.—15 de juliol de 1932.—M. R.
F i DEL CONFLICTE POLÍTICO-RELIGIÓS DE MALTA.—El dia 3 de juny
passat, els bisbes de Malta adreçaven als fidels aquesta nota anunciant la
fi del conflicte amb Lord Strickland. "Tenim la satisfacció d'anunciarvos que Lord Strickland, reconeixent el mal que aquests darrers anys ha
fet a la religió i a les sagrades tradicions catòliques de Malta amb la seva
actitud envers l'Església i la seva Autoritat, ha manifestat al Sant Pare
que se'n penedia sincerament i que. amb humilitat i sense cap reserva, en
demanava perdó, com es pot veure en la lletra del susdit Lord Strickland
al Sant Pare, que copiem a continuació. E l Papa. sempre prompte a acollir els fidels esgarriats que es penedeixen, ha acceptat les seves excuses.
En virtut d'aquest fet ja no hi ha raó per mantenir aci endavant la Nostra
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lletra pastoral d ' i de maig de 1930, sobretot en allò que fa referència a
la persona de Lord Strick'and. A nosaltres, Bisbes d'aquestes diòcesis
malteses, el nostre ministeri pastoral no ens obliga sinó a recordar a tots
els fidels que ens estan encomanats que, com tots els catòlics, tenen el
deure de consciència de donar el vot exclusivament als candidats que donin garanties suficients que respectaran i defensaran els interessos religiosos del poble maltès, interessos que són la base de tota prosperitat civil i social."
La lletra excusatòria a què fa referència el document episcopal, és
del tenor següent: " L o r d Strickland, comte de la Cadena, lamenta sincerament que en els debats del Parlament anglès i maltès i en altres ocasions, en defensar-se contra els seus enemics polítics, hagi topat amb l'Esglèsia i la seva Autoritat i hagi usat paraules que han d ésser retirades i
que de fet retira, i humilment i sense reserva en demana perdó. T é la satisfacció de declarar solemnement que tota la seva vida ha tingut el ferm
propòsit d'ésser fill de la Santa Església en el si de la qual desitja ésser
sempre." 28 de maig de 1932.
El partit nacionalista va cantar victòria: heus ací el comentari del
seu orgue en la premsa: "Nacionalistes, ací teniu la primera victòria que
ens omple d'immensa joia. L a religió ha vençut. El Vaticà confirma altra vegada la paraula de Crist a la seva Església: Aro;i praevalebunt. F i nalment, Strickland, obligat per les circumstàncies, ha hagut de confessar
el seu error contra l'Església, el Papa, els Bisbes i la clerecia. La nostra
alegria és gran perquè, no sols els nacionalistes, sinó tot el poble han de
reconèixer que en la lluita contra Strickland no empràvem la religió com
una arma politica contra ell, sinó que defensàvem els interessos suprems
del patrimoni religiós de la nostra illa. Per tant, Mons. Robinson no ha
mentit, el seu report no era un document infame, el Cardenal Gasparri
•lo era un instrument de la política italiana, els nostres bisbes no obraven
atiats pel partit nacionalista, el Papa no estava mal informat. H i ha algú
^ue gosi preguntar què ha fet Lord Strickland? La resposta és fàcil:
ha fet tot allò de què avui demana perdó. Nacionalistes! Arboreu cn totes
•es vostres cases la nostra bandera, senyal d'alegria per aquesta primera
victorià, la religiosa. Aquesta és l'aurora d'una altra, la |»litica, que d'ací
pocs dies el poble donarà en les urnes al nacionalisme maltès."
De res no serví a Lord Strick'and aquesta retracció, puix que al
eap de pocs dics es celebraren les eleccions generals, ajornades feia dos
anys, que donaren una victòria completa al partit nacionalista, que al Senat obtingué 11 llocs contra 4 dels constitucionalistes (partidaris de Lord
Strickland); en l'Assemblea, els nacionalistes aconseguiren 21 llocs, els
constitucionalistes 10 i els treballistes 1. Ja ha quedat constituït el nou
Govern, del qual formen part els principals caps nacionalistes.
Pel maig, el Govern anglès havia anunciat que la llengua italiana seria substituïda per la maltesa en l'ensenyament; cal suposar que la victorià nacionalista té més caràcter religiós que lingüístic i que no representarà la imposició de l'italià, que amb prou feines empra una desena
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part de la població, puix que els defensors de les aspiracions italianòfiles
formen solament una minoria del partit.
El cas de Malta demostra que resulta perillós d'atacar, sota pretextos
polítics, els sentiments religiosos d'un poble. Sense la topada de Lord
Strickland amb la jerarquia, de la qua'. ha hagut d'acabar demanant perdó, no s'hauria suspès la vida constitucional de la illa durant dos anys i ,
de segur, que el cos electora! hauria continuat atorgant la seva confiança
al partit constitucionalista que en la qüestió de les llengües representava
l'opinió de la majoria del poble maltès.—M. R.
ELS METGES ESPANYOLS I ELS PROBLEMES MORALS.—En el fascicle de
juny donàvem compte de les teories netament anticristianes que a'guns
es proposen de presentar a l'aprovació de la Societat de les Nacions, sobre l'anomenat control de les naixcnces. Ens plau ací de confirmar els
principis cristians amb l'opinió dels homes de ciència.
Per tal de preparar l'Assemblea dels Col·legis de Metges, celebrada a
la Corunya el mes de juliol, el Col·legi de Metges de Madrid va redactar
un projecte de Codi de deontologia mèdica que havia d'ésser discutit a la
Corunya, i que fou aprovat gairebé per unanimitat per 140 metges madrilenys. Es de gran importància la part referent als deures del metge envers el malalt, que resol segons la moral cristiana una sèrie de qüestions
que susciten apassionades polèmiques fora del camu catòlic.
Quant a Veulanàsia d i u : " E I nostre objectiu és la salut del malalt: la
seva vida no ens pertany, no podem, doncs, en cap cas anticipar la seva
mort. ni àdhuc per compassió dels seus dolors i sofrences."
Pel que fa a les pràctiques anticonccpcionals estableix aquesta norma:
" L a vida humana ha d'ésser la preocupació del metge i la cosa per què
més ha d'interessar-se. Cal, doncs, absolutament, que s'abstingui d'interrompre directament una vida en gestació. Ha d'abstenir-se també de collaborar directament o indirectament a qualsevol pràctica avortiva criminal, puix que no hi ha cap causa de caràcter social, per greu que sigui, que justifiqui l'homicidi."
Nb és menys clara la condemnació de les teories neomalthusianes:
" L a mateixa preocupació i respecte a la vida i a la moral humana prohibeix al metge d'intervenir amb els seus consells i indicacions per tal d'evitar, amb mitjans il·lícits, l'engendrament."
Es també important l'article 13. redactat en aquests tennes: "Respectuós amb totes les conviccions, el metge ha de donar ajut al client en
els seus interessos religiosos, morals i materials. Quan un malalt està en
perill de mort, el metge que l'assisteix té el deure de prevenir amb temps,
la família perquè adopti les mesures d'ordre espiritual i material que calg u i . " — M . R.
LA CONFERENCIA DE LES REPARACIONS.—EI dia 8 de juliol, després
de tres setmanes llargues de laborioses gestions, la Conferència de Lausana ha resolt, d'una manera més o menys definitiva, la qüestió de les
reparacions amb un tractat signat l'endemà, a la sessió de clausura. Tot
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deixant per a una altra secció l'estudi profund de la Conferència i dels
seus resultats, vo'em reportar ací alguns paràgrafs del preàmbul del conveni, que han de plaure a tots els que miren aquestes qüestions amb criteri catòlic.
"Les potències signatàries del present acord s'han reunit a Lausana,
per tractar un dels problemes derivats de la guerra, amb el sincer desig
de contribuir a la formació d'un nou ordre de coses que permeti el restabliment de la confiança entre els pobles mitjançant l'esperit mutu de
conciliació, de col·laboració i de justícia."
"Les susdites potències no creuen q_uc l'obra realitzada a Lausana. que
definitivament poíarà fi a les reparacions, sigui suficient per a obtenir
aquesta pau amb tots els pobles, però auguren i esperen que aquest resultat, tan important per ell mateix i que ha exigit a tots un aspre esforç,
serà comprès i apreciat per tots els pacifistes d'Europa i del món. i serà
seguit de noves actuacions."
Aquestes serien més fàcils d'executar si e's pobles secundessin més
eficaçment aquesta nova consagració d'una pau efectiva que, per a ésser
completa ha d'abastar l'ordre econòmic i el polític i ha de refusar qualsevol apel·lació a les armes i a tota mena de violència."
Els fets han donat la raó al Sant Pare. Per l'abril de 1922, en vigíües
de la Conferència de Gènova, quan encara e's vencedors consideraven intangibles els tractats de pau i les re|)aracions imposades, deia Pius X I :
"Encara que es vulgui excloure de la Conferència tota discussió sobre els
tractats anteriors i sobre les reparacions imposades, sembla que això no
ha d'impedir tot bescanvi d'idees ordenat a facilitar als vençuts el compliment de llurs compromisos, cosa que, al capdavall, tornaria en avantatge dels vencedors."—M. R.
DE L'ART A LA F E : LA CONVERSIÓ D'UN PINTOR XINÈS.—Amb aquest
epígraf, L a Vie Catholique, de París, dóna compte de la recent conversió del notable pintor xinès Txeng. Visitant un dia una exposició d'art
el Delegat Apostòlic de Pequin, Mons. Constantini, l i cridaren fortament
I atenció per la puresa i delicadesa de la inspiració i la impecable tècnica
del dibuix, unes belles pintures. Un artista capaç de donar als seus retrats un sentiment espiritual tan marcat podria ben bé, pensà el Delegat Apostòlic, interpretar temes catòlics. Féu cridar, doncs, el pintor a
la Delegació, l i féu llegir l'Evangeli i l i mostrà algunes obres de les m i llors escoles cristianes.
EI pintor Txeng medità la història evangèlica, i al cap de poc temps
oferia a Mons. Constantini una pintura damunt seda, que representava
la Mare de Déu adorant l'Infant Jesús. Animat pel resultat del seu p r i mer assaig, que reeixí plenament, l'artista continuà pintant altres quadros
d assumptes religiosos, tots de colors clars, damunt seda blanca.
A primers d'enguany, el pintor Txeng feia saber en una lletra al De•egat Apostòlic el seu desig d'estudiar la Religió catòlica. E l Secretari
de la Delegació s'encarregà d'instruir-lo en ella, i el gran dia de la Pentecosta, Txeng esdevenia catòlic. E l mateix Delegat Apostòlic, Monsenyor Constantini, li administrà el Baptisme, la Confirmació i la Primera
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Comunió, a la capella de la Delegació Apostòlica. Lluc Txeng. professor
avui dia, de pintura, a la Universitat catòlica de Pequín, trobava en
l'Art el camí que havia de menar-lo a la vertadera Fe.—J. G.
E L CINQUATE.NARI DELS "CAVALLERS DE COLOM".—Enguany s'escauen
els cinquanta anys de la fundació d'aquesta benemèrita associació catòl'ca dels Estats Units. En fou el fundador el P. Miquel Mac Gioney,
curat de Santa Maria de Ncwhaven, per la primavera de l'any 1882. La
finalitat que es proposà aquest zelós sacerdot fou d'agrupar els catòlics,
en el major nombre possible, en una organització fraternal, per tal d'ajudar-los, ensems, a mantenir-se en la creença i en lès pràctiques religioses i a sostenir-se mútuament en llurs necessitats. D'antuvi, la seva
parròquia li forní solament una dotzena d'adherits, gairebé tots, com ell
mateix, de raça irlandesa. Però aquest piisillus grex fou la petita llavor
que havia d'esdevenir un arbre geganti. A desgrat d'un nombre tan petit,
el P. Mac Gioney tirà endavant, coratjosament, la seva obra. Avui, al
cap de cinquanta anys, l'associació compta amb més de 600.000 afiliats,
repartits en 2.500 seccions, la major part als Estats Units, i alguns al
Canadà i a Mèxic.
Cal remarcar que. ultra la força del nombre, els "Cavallers de Colom" representen \'élite del Catolicisme nord-americà, i que compten
amb recursos abundantíssims. Aquesta associació, fidel sempre al seu
primer esperit, constitueix, doncs, una vertadera potència al servei de
l'Església Catòlica i de la caritat.—J. G.
LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA A IUGOSLÀVIA.—En un fascicle precedent,
donàvem compte de la persecució que el Catolicisme pateix a Iugoslàvia.
Afegim-hi, avui, algunes dades noves.
Fa gairebé mig any que la dictadura que s'ha ensenyorit d'aquell Estat nega als Seminaris i institucions catòliques d'ensenyament les subvencions que els són assenyalades al pressupost. Darrerament, acaba d'interdir a les escoles normals catòliques d'institutrius que acceptin alumnes
de primer curs per a l'any escolar 1932-1933.
El reverend Agustí Juretitch, redactor del periòdic Hawalxasca S t r a za, de Zàgreb, molt conegut a tot el país. ha estat detingut per ordre del
Govern. El motiu que hom al·lega és aquest: l'autoritat religiosa encomanà a l'esmentat sacerdot una enquesta, la qual, com a resultat, demostrà que els catòlics eren sistemàticament descartats dels empleus en l'administració oficial. N o sempre la veritat |X)t ésser dita! La detenció del
reverend Juretitch ha produït una profunda emoció en els medis religiosos iugoslaus.—J. G.
E L DESPIT D'UNS PROTESTANTS DAVANT EL CONGRÉS EUCARÍSTIC DE
DUBLÍN.—Per bé que. en general, aquest grandiós esdeveniment catòlic
ha estat mirat amb simpatia entre els mateixos protestants d'Anglaterra
i Irlanda, la premsa dels quals n'ha ressenyat amplament les diferents cerimònies religioses i ha reproduït les principals al·locucions del Cardenal
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Legat i dels alts dignataris eclesiàstics que hi assistiren, no ha mancat
una part de protestants intransigents que han manifestat d'una manera
solemne" llur protesta. L'acte fou organitzat per al 29 de juny, a Londres, amb assistència de pastors protestants de Dublín, Bel fast i Londres,
i allí, sota aparences d'arguments històrics i teològics, fou blasmat en gran
manera el triomf de l'Eucaristia a la capital d'Irlanda. Tanmateix, quatre-cents reunits són ben poca cosa en comparança de les multituds que
es comptaven per centenars de milers d'adoradors de l'Hòstia divina a
Dublín.
Obrí !a cerimònia el Rev. Hughes amb una pregària en què era invocat Sant Patrici i exaltada la Reforma protestant en oposició a "les tenebres de l'Edat Mitjana". Després, el president de la reunió. Studd. féu
un discurs on digué que els "artificis" de Roma i les manifestacions de
Dub'in enforteixen més llur creença protestant. Criticà també les "pretensions" del Cardenal Legat, les recepcions extraordinàries i els homenatges "servils" de ministres sotmesos a Roma.
Seguidament, el Rev. Limbrick llegí sengles telegrames de l'Arquebisbe protestant Armagh, en què aquest afirmava que el Protestantisme
es conserva fort a Irlanda, i de sir Robert Kennedy. denunciador de la
política actual d'Ir'anda, inspirada, deia ell, pel Vaticà, com l'any 1913
(.Oc) per al moviment de l'Home Rule.

El Rev. Hammond. de Dublín, desenvolupà el tema: L'Eucaristia en
relació a l Congrés eucarístic. En realitat, la seva dissertació fou un assalt en tota reg'a contra la doctrina de la Transubstanciació, i acusà l'Església catòlica d'ésser la inventora d'aquesta creença. Segons ell. el dogma
de la Transubstanciació redueix el Crist, Rei del Cel i de la Terra, "a
lliurar-se indefens a nosaltres, en l'estreta presó de l'Hòstia, per a ésser
menjat o passejat, contra la voluntat seva, pels carrers". Afegí l'orador
que "ells no podien admetre de cap manera que el Crist esdevingui el
punt d'interès central d'una multitud ignorant desvagada".
El Ven. Kerr. de Drouere. parlà d ' E l testimoni de la història. V a l a
dir que més aviat era el testimoni de la seva història: és a dir. un fals
testimoni! Vegeu, si no. Posà en dubte que Sant Patrici rebés cl seu mandat del Romà Pontífex. La infal·libilitat del Papa ha estat "manufacturada" per Roma; a'ií on penetra Roma. depereix el culte i la religió;
'l'ateisme és un succedani natural natural del Catolicisme", etc, etc.
El Rev. Gibson, de Belfast, hagué de confessar, però, la crisi actual
del Protestantisme. Ara, que en lloc de cercar-ne les causes ne el no-res
de la seva doctrina, preferí de carregar-la a compte de la Gran Guerra,
al "proselitisme agressiu de Roma" i a l'apatia dels protestants. Confessà
també que Irlanda només té un 27 per 100 de protestants: l'Estat lliure
d Irlanda només en compta un 7 per 100; en canvi, a l'Ulster són gairebé
c's dos terços de la població. Segons l'orador, la unió de les dues parts
d Irlanda fóra una abdicació envers el Catolicisme, i per això s'hi han
d oposar els protestants. Hagué de reconèixer, encara, que el Catolicisme
s infiltra cada dia més a l'Ulster, per la seva influència social, per l'acaParament de la instrucció pública, per la conquesta del món del treball,
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i finalment per l'adquisició sistemàtica de les propietats protestants. " S i
hom no hi para compte—conclou l'orador—el Vaticà subjugarà Irlanda
per servir-se'n per a la conquesta d'Anglaterra."
Pel que hem deixat registrat, hom pot adonar-se fàcilment que aquesta reunió protestant de Londres és una prova més del progrés del Catolicisme a les Illes líritàniques. A manca d'arguments de valor positiva,
hom emprà els "arguments" ja gastats de tan vells... i de tan mansois.
L'esclat triomfal que el Catolicisme ha demostrat en el darrer Congrés
Eucarístic de Dublín ha encès el despit en els medis més intransigents
del malaltís Protestantisme britànic. I el despit fa dir moltes coses estranyes!—J. G.

MOVIMENT S O C I A L
COXCLUSIONS DEL CINQUÈ CONGRÉS INTERNACIONAL DELS SINDICATS
CRISTIANS.—A darrers de juny s'ha celebrat a Anvers el V Congrés I n ternacional dels Sindicats Cristians en el qual han preà part uns 400 delegats que representaven 11 nacions. El tema general a discutir era la
crisi e c o n ò m i c a i la vaga forçosa. Heus ací el text de les principals conclusions aprovades.
L a crisi econòmica mundial.—"El Congrés ha examinat amb atenció
els problemes plantejats ])er la situació política i econòmica del món, que
repercuteixen dolorosament en la situació dels treballadors, i fa constar
que aquests problemes són nombrosos, urgents i estretament lligats els
uns amb els altres.
EI Congrés s'ha fixat amb preferència en aquests fenòmens: a) Les
profundes modificacions que han produït en l'estructura econòmica del
món la guerra. !a racionalització i la constitució de monopolis de caràcter
econòmic; b) E l trasbals demogràfic que ha determinat una repartició de
l'edat dels treballadors completament diferent de la d'abans de la guerra;
c) La crisi agrària amb les seves conseqüències de caràcter revolucionari ; d) E l desequilibri entre la producció i la capacitat adquisitiva; e) Les
pertorbacions inquietants en el règim de crèdit, en la formació i l'esmerç
dels capitals i en els sistemes monetaris; f) Els errors dels sistemes de
remuneració del capital i les dificultats que en provenen; g) Finalment
i sobretot, la perjudicial política de sa'aris i el manteniment d'una jornada de treball inadequada a les creixents possibilitats dels mitjans de producció i que deixa en vaga un gran nombre de treballadors, que trobarien
feina si es reduia apreciablement la jornada de treball.
La defectuosa evolució de la vida econòmica mundial ha estat agreujada per un moviment general vers les economies tancades i amb la puja
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dels drets de duana a tots els països. El desastre de la vaga forçosa, sempre en augment, és la conseqüència fatal d'aquest estat de coses.
En mig del desordre intolerable del temps en que vivim, el Congrés
s'adhereix sense reserves a l'esperit cristià d'entesa entre els homes i els
pobles. Tant en el camp nacional com en l'internacional, mai no es restablirà l'ordre si l'esforç infatigable dels homes vers una organització econòmica i social més perfecta no és animat per una fervorosa voluntat de
renovació espiritual. El món i les nacions són avui a la vora de l'abisme
perquè han oblidat aquesta veritat fonamental. Només la generosa i lleial
pràctica de la vida cristiana, i per consegüent, la ferma resolució de suscitar institucions conformes als principis cristians en l'ordre econòmic i
social, podran permetre de superar les inextricablcs dificu'tats en què
avui el món es debat.
No pot negar-se que la qüestió de les reparacions i dels deutes de
guerra és un dels problemes de més trascendència des del punt de vista
econòmic i polític. Amb plena consciència de la seva gravetat, els treballadors cristians afirmen l'absoluta necessitat de resoldre'l d'una manera
definitiva. Si els esforços dels Governs continuen essent inútils, les organitzacions adherides a la Confederació internacional de Sindicats es
comprometen a suscitar en els països respectius un moviment d'opinió per
tal d'obtenir una solució definitiva d'aquesta causa de conflictes. Aleshores es podrà pensar lliurement en la reconstrucció mundial.
Els treballadors cristians esperen amb ànsia que arribi l'hora en què
podran dedicar totes llurs energies a la fe, al sentiment nacional, a l'amor
a la professió i a! clar coneixement de llur responsabilitat econòmica i social per tal de perseguir amb entusiasme i perseverança la tasca sublim
d'establir en el món un nou ordre de coses."
L a vaga f o r ç o s a . — " E l Congrés ha estudiat el problema de la vaga
forçosa i declara la urgència d'atenuar les repercussions de la vaga amb
mesures adients i d'eficàcia immediata. Cal, de primer, garantir als treballadors sense feina una subvenció que els asseguri unes condicions de
vida suficients, cosa que no es pot realitzar completament si no és mitjançant la institució d'una assegurança legalment obligatòria contra la
vaga forçosa. El Congrés crida l'atenció de totes les organitzacions adherides sobre la resolució adoptada en la X V I Conferència internacional
del Treball, segons la qual els Estats que fonnen part de la Societat de
Nacions són invitats a cercar la prosperitat general mitjançant mesures i
providències adequades. E l Congrés dóna especial importància al problema
de les grans obres públiques nacionals i internacionals que al·ludeix l'esmentat acord. Considera que aquests treballs poden atenuar immediata"icnt les desastroses conseqüències de la vaga mundial. I com que aquesta
resolució ha d'ésser examinada a la pròxima Assemblea de la Societat de
Nacions, el Congrés demana a les organitzacions adherides que emprenguin una enèrgica acció prop dels Governs respectius perquè ordenin a
llurs delegats en l'Assemblea que sostinguin els desigs expressats per la
Conferència internacional del treball.
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E l treball dels i n d í g e n e s . — E l Congrés Internacional de Sindicats Cristians, considerant la importància econòmica, moral i social dels problemes
que planteja el desenvolupament industrial de les colònies i de la creixent utilització de !a m à d'obra indígena, expressa algunes aspiracions:
a) Que la legislació protectora del treball vigent a cada país metropolità
sigui estesa a les colònies respectives, amb les degudes adaptacions;
b) Que siguin introduïdes en els països semi-civi'.itzats les adients mesures de protecció legal, sobretot amb el concurs de l'Organització internacional de treball; c) QVie tots els Estats interessats ratifiquin de seguida el conveni internacional sobre el treball forçat; d) Que pertot arreu
sigui reconegut als treballadors indígenes el dret d'associació professional,
amb l'única limitació de les precaucions necessàries de pública seguretat;
e) Que s'estableixin relacions entre els sindicats cristians i els elements
indígenes per a llur millor formació i per facilitar la constitució de sindicats.
L·l treball f e m e n í . — L a conferència ha examinat els principis de la
protecció de l'obrera i l'evolució del treball femení aquests darrers anys,
particu'arment sota la influència de la racionalització i ta crisi econòmica.
Tenint en compte que la naturalesa de la dona i els seus deures de mare
de família exigeixen i justifiquen una protecció especial del treball femen í ; i que. per altra part. el bé del llinatge humà fa indispensable aquesta
protecció, la Conferència declara el seu parer favorable a aquestes mesures : a) Aplicació general del principi d'igualtat de salari en igualtat de
rendiment. Cal lluitar enèrgicament contra les tendències a agreujar la
diferència entre el salari masculí i el femení, puix que la mà d'obra femenina no ha d'ésser preferida a la masculina perquè és més barata;
b) La implantació de les conclusions adoptades a la Conferència anterior quant a la suficiència dels ingressos familiars, i a l'aspiració que la
dona casada, i sobretot la mare de família no sigui ocupada en treballs
a jornal; c) Generalització de l'ensenyament de l'economia domèstica per
tal que les noies estiguin preparades per a complir més tard llurs deuures
d'esposa i de mare; d) Millorament de la legislació protectora de les dones que exerceixen una activitat professional.
Tenint en compte les recents modificacions de la situació econòmica,
la Conferència preconitza: a) E l progrés de la tècnica i de la racionalització aplicada en gran escala exigeixen una reducció de la jornada normal de treball, que cal que sigui interrompuda amb descansos suficients.
Es de desitjar que sigui abolit el treball suplementari. Cal evitar tant
com se pugui el treball a colles. En cas de no poder ésser evitat del tot
l'emprament de les dones i dels nois, ha d'ésser prohibit abans de les 6
i després de les 22 i , a més, els descansos han d'ésser obligatòriament
compresos en la durada de la jornada de treball; b) Prohibició d'ocupar
les dones en les indústries o treballs perjudicials per a llur salut física o
moral. Especial prohibició que les dones portin pesos superiors a vint
quilos. No s'aplicarà als menors de 16 anys el sistema de retribució a
preu fet; c) La rigorosa aplicació de les normes de protecció a les treballadores abans i després del part, segons el conveni de Washington;
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d) Una particular atenció als efectes de la racionalització, a la prevenció
dels accidents del treball, a la higiene dels locals i al millorament de les
condicions generals. Per consegüent, les empreses que ocupen treballadores han d'ésser objecte d'un control més rigorós de part dc la inspecció
del treball, que estarà encomanada a personal femení en nombre suficient."—M. R.
DE I.A JORNADA DE TREBALL.—Darrerament, "United Press" ha ce'ebrat una entrevista amb el senador italià Agnelli, un dels homes més
autoritzats dins la indústria italiana, en la qual diu que el problema de
les reparacions i dels deutes de guerra té molt menys transcendència que
el de la manca de treball. Segons una de les darreres notes de l'Oficina
Internacional dc! Treball, dins una massa mundial de cent milions d'obrers, el nombre de parats assoleix la xifra enorme de vint-i-cinc m i lions.
Per resoldre aquesta greu crisi que flagel·la la humanitat, s'ha de donar feina a tota aquesta massa de desocupats; i això, segons cl senador
Agnelli, solament s'aconseguirà reduint considerablement la jornada dc
treball. Tenint en compte, però. que ultra aquesta rebaixa, cal també uji
íiugment en els salaris. A aquest intent de reducció d'hores de treball,
es al que responia la proposta ginebrina de la setmana de quaranta-dues
hores, i que Agnelli considera insuficient, donada la proporció enorme
de's sense feina. I per això que considera encertat un recent acord del
Consell de Ics Corporacions, en el qual es demana la reducció de la jornada de treball a cinc hores i mitja, com a única solució possib'e per
ocupar la gran massa dc desen feinats_que hi ha en tot el món.
Aquesta serà la proposició que presentarà Itàlia, i que segurament
serà discutida en la propera Conferència Internacional del Treball.
Cal pensar que el problema de l'atur forçós és el més greu, i que no
shan de menysprear esforços i iniciatives per tal d'arranjar-lo.—J. M .
VAGA REVOLUCIONARIA A BÈLGICA.—El dia 11 de juliol cs declarà la
vaga revolucionària a Bèlgica. Esclatà principalment a la part de Valònia
' més que res fou motivada per la desesperació que prengué als minaires
de les regions de Mons, Lieja i Charleroi per la reducció de jornals que
els propietaris de les mines es veieren obligats a fer-los, a més d'una reducció en els dies de treballs. Aquesta vaga fou declarada contra el
parer dels sindicats socialistes i dels sindicats cristians, i hom hi endevinà
de seguida l'ajut i la protecció de l'estranger. El moviment fou dirigit pel
partit comunista, secundat per la Tercera internacional i prengué ben
prompte el caràcter d'antisocialista i de moviment revolucionari anarco-comunista.
Degut a aquest conflicte, s'entau'.à un ample debat a la Cambra, intervenint-hi diversos diputats, manifestant el desig que el conflicte fos
resolt dintre un esperit de justícia. Finalment, s'aprovà un vot de confiança al Govern per tal que resolgués l'afer. La supressió del moviment
no es féu esperar, i seguidament el Govern es féu càrrec de la situació
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com en temps de normalitat. Darrerament es pogueren saber els objectius que promogueren aquesta vaga general, que en definitiva són els
següents:
Manteniment de les subvencions per atur forçós als assegurats, i assistència eficaç als no assegurats.
Repartiment de treball, amb el control de les organitzacions sindicals.
Acabament de la reducció de salaris i garantia d'un mínimum vital.
Prendre en consideració un projecte de llei fixant la durada del treball en quaranta hores per setmana.
Abolició de l'impost sobre el pa.—J. M .
DEL PROGRAMA DEL NOU GOVERN FRANXES.—El dia 7 de juny es presentà davant la Cambra el nou Govern francès. E l seu president, Herriot,
llegí la declaració ministerial de consuetud. No és el nostre intent comentar-la, ara, ací. Solament volem fixar-nos en la part que es refereix a
matèria social, que és de prou importància, i forneix la matèria a les primeres manifestacions que enclou al novell programa de govern.
Després de manifestar el desig que el seu país arribi a una vida normal i sana, diu que garantirà al treball, els seus drets, i expressa com la
Kepública ha de dirigir tots els esforços a instituir una millor organització internacional del treball.
Mesurats i estudiats els efectes benfactors i les crítiques de què ha
estat objecte la legislació sobre les assegurances socials; es procurarà simplificar-la o modificar-la, segons els ensenyaments que se'n treguin. En
l ordre social, anuncia modificacions a la llei d'assegurances socials, però
s'oblida de fer-les conèixer, diu un diari de París comentant en un to
mig agre i mig irònic el programa del nou ministeri. M é s que per raons
polítiques, per raons morals, es procurarà socórrer als treballadors mancats del seu salari. De moment s'ha decidit suprimir el límit de 100 dies
que era el màxim, més enllà dels quals els socorsos ja no eren normalment
atribuïts. Es consideren obligats, diu, a assegurar als artesans, als sensefeina de veritat, als que no treballen més que tres dies per setmana, el
benefici d'indispensables abonaments.
L'ordre social no es pot fundar més que en la justícia i en la solidaritat. Defensaran la salut pública, sostenint la política de l'allotjament sa,
procurant fer-ne beneficiar la modesta estada rural on s'amaga tant de
treball silenciós. S'ocuparan de la vellesa que ha fet el present d'aquest
país. com també de la infantesa que n'és l'esdevenidor. I , seguint la veu
de tota la nació, destinaran a les víctimes de la guerra la millor part d'aquesta atenció privi lengiada que mereixen tots els antics combatents.
Com és natural, tant la part social com la totalitat de la declaració governamental és elogiada per uns i blasmada per altres. Manta vegada la
passió política o la tendència partidista no permeten veure les coses amb
tota claredat. Algun diari titlla de poc definides Ics subvencions als obrers
parats, i en d i u : cl Iriomf de la imprecisió. Tot amb tot, aquest programa que acaba d'exposar, i per venir de qui ve, en general, és força assenyat i no fuig de la realitat.

LES IDEES l E L S FETS

>79

Algunes de les reformes proposades, però, juntament amb altres d'ensenyament, etc, representaran algun augment en el pressupost, si bé cal
tenir present que fàcilment podran ésser compensades per rebaixes d'altres departaments, molt més, si tenim en compte que el Govern procurarà
realitzar totes les economies possibles, sense cometre cap imprudència.—

r.

m.

ELS SUBSIDIS A ALEMANYA.—Tots els canvis polítics que s'han operat
aquests darrers temps a Europa, han repercutit en el camp social. Avui
dia, que hi lia tant milions d'obrers parats a tot el món, i que en els partits polítics hom cerca més que res un contingut social, és natural que
cada canvi que es produeix en el camp polític, tingui ressò en les lleis
socials.
Així com el canvi de Govern a França portava la promesa d'un augment en les assegurances socials i una cura especial a atendre els obrers
parats i a les condicions dels treballadors; a Alemanya, el nou Govern
de Von Papen anuncià ja de bell començament la disminució de despeses en l'administració alemanya per a aconseguir allò que és l'obsessió
constant de tots els governs i més especialment dels ministres de F i nances.
El Govern s'ha decidit a introduir reduccions al Pressupost, i això
ha portat com a conseqüència nombroses restriccions en les assegurances
socials. Per tant, en decrets publicats s'han reduït notablement els subsidis per atur forçós; els subsidis als invàlids de guerra, orfes, vídues,
etcètera.
Posteriorment, però, per tal de combatre l'atur forçós, el Govern
•muncià que pensa invertir 135 milions de marcs en obres públiques que
i-eran d'utilitat per al país.
El problema dels sense feina cada dia s'agreuja. Dies enrera mateix,
una estadística ens feia saber que a Alemanya, al 31 de maig, hi havia
un milió i mig d'obrers parats més que a la mateixa data de l'any passat.
Mantenint el mateix règim de subsidis, això representa un augment considerable en el pressupost de l'Estat. El Govern ha decidit de rebaixarlo, però per altra part invertirà uns milions en obres públiques de les
quals el país es beneficiarà, i que permetran de treballar a un gran nombre d'obrers que restarien parats. Els restants, però, es ressentiran igualment de la rebaixa imposada per la reducció del pressupost, als subsidis
que reben.
Per conveniències d'Estat o per ganes de mantenir elevat el pressupost d'altres ministeris que podria rebaixar-se; el cas és, que són els
obrers que no tenen feina i els més necessitats, els qui més han d'expe1 imentar els efectes de la crisi dels temps actuals. És hora ja—alguns
ja ho han fet—, que els Governs es preocupin de la sort de tants i tants
humes que no tenen mitjans per guanyar-se la vida, i que la humanitat
"o pot pas contemplar impassible com es moren de fam.—J. M .
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MOVIMENT I N T E R N A C I O N A L
PACTES D'ARBITRATGE.—Un esdeveniment d'enorme importància política, que reporta un avantatge considerable per a la pau, és certament
!'estipulació d'un pacte d'arbitratge i no agressió entre Polònia i Rússia,
signat aquests darrers dies a Varsòvia.
Aquest acord és un triomf de la política eminentment pacifista del
Quai d'Orsay.

L'any passat, pocs mesos abans de l'agreujament de la seva salut,
Aristides Briand havia acceptat algunes propostes del govern de Moscou, i després dels estudis avinents i del desenvolupament de negociacions laborioses, fou estipulat entre França i Rússia cl primer pacte d'arbitratge i no agressió. Però aquest pacte no havia d'entrar en vigor fins
després de l'estipulació i cl començament de vigència d'un pacte anàleg
que s'havia de concloure entre Moscou i Varsòvia.
És ben coneguda la tradició d'enemistat entre els dos països i la dominació brutal dels Tzars en una part notable del país restaurat. Zaleski,
acollint les amistoses pressions de Briand. obrí negociacions amb Moscou. Moltes reunions tingueren lloc entre els diplomàtics dels dos Estats
i les negociacions foren diverses vegades rompudes i represes. E l govern
alemany posava en joc tota la seva influència per induir el seu aliat de
Moscou a renunciar a qualsevol conversa amistosa amb Polònia. Però
el ministre d'Estat polonès. Zaleski, que ha estat un dels fundadors i un
dels més estremís fautors de la Lliga ginebrina, amb molta paciència,
convençut que servia la causa de la pau. ha pogut contrarrestar les maniobres de la Wilhelmstrasse amb una tàctica molt hàbil, talment que ha
reeixit, com en tenim ara la prova, a vèncer tots els obstacles astutament
creats per a evitar que s'arriliés a un acord entre els dos governs, acord
que, altrament, sols ha estat possible després de l'acceptació, per part
de Litvinoff. d'una clàusula que condiciona la validesa d'aquest tractat
a la conclusió d'un de semblant entre Rússia i Romania.
Ens trobem, doncs, davant d'una concatenació de pactes d'arbitratge
i no agressió, que recolzant llur validesa en la contemporaneïtat de llur
existència, tenien respecte a la pau una valor immensa, per tal com cal
esperar que amb la caiguda de la dinastia dels emperadors teutònics s'ha
acabat també definitivament el període dels chiffons de papier.
Però encara resta la incògnita del resultat de les negociacions en curs
entre Moscou i Bucarest, de l'èxit de les qua's depèn l'estabilitat de
l'edifici que s'ha bastit aquests dies, no sense esforços dignes de tot elogi. La qüestió de la Bessaràbia, que els tractats de pau anexionaren a
Romania, i de la qual reivindica la reintegració r"antipatriòtica i inter-

LES IDEES I E L SEETS

181

nacional" Rússia bolxevic, és lescull perillós per a aquestes negociacions.
Un pacte d'arbitratge i no agressió entre Moscou i Bucarest hauria de
significar la renúncia a qualsevol mirada cobejosa de Rússia envers la
Bessaràbia. Serà possible això? Sembla que Zaleski s'ha determinat a
signar el tractat solament després d'haver rebut seguretats de part del
govern romanès que les negociacions en curs amb Moscou anaven per
bon cami, talment que l'acord es podia considerar efectivament aconseguit.
L'estipulació d'aquests acords, ateses les clàusules de neutralitat a
tot cost que hi figuren, constitueix una amarga derrota de la diplomàcia alemanya. Com de fet, vigents aquests acords, en cas de conflagració, Rússia no podria donar el seu ajut a Alemanya a través de Polònia;
la qual, cn canvi, podria, al seu torn, atacar Alemanya sense cap retret
ni intervenció de part de Rússia.
No sabem la valor efectiva que tindrien tots aquests acords en cas
de guerra, però el cert és que llur valor és inestimable a l'efecte d'allunyar al més possible el perill d'un conflicte. A l nostre parer, aquest resultat és notable i reconfortant \yer tots aquells qui treballen en tots els
camps per la causa de la pau.—S.
DE L'IMPERI BRITAXIC.—La conferència d'Ottawa, que inaugurà els
seus treballs el dia 22, es proposa el desenvolupament del comerç imperial, l'estudi dels problemes de duanes, les re'acions comercials amb els
països estrangers, l'estudi de les qüestions monetàries i financieres. i per
fi, els mètodes de cooperació econòmica.
A propòsit d'aquesta Conferencia imperial, cal recordar que Anglaterra hauria volgut excloure^n Irlanda, a tall de represàlies contra de
Valera. P e r ò la presidència de la Conferència, passant per damunt de
les decisions del Govern britànic, estengué la invitació al Govern de D u ''lin, i aixi de Valera tindrà també digna representació a Ottawa.
És curiós també de fer notar com a la vigília de la Conferència els
Lstats Units es decidiren, després de molts anys d'hesitacions, a signar
1 anomenat pacte de Sant IJorcm:, amb el qual s'estatueix la canalització
«lel riu més gran del Canadà, que separa els dos Estats, per tal de consiruir grans llocs oberts a la navegació de vapor i procurar cascades d'ai"ua que forniran dos milions de cavalls de força. Aquesta obra colossal
donarà treball per deu anys a centenars de milers de desocupats.
És digne d'admiració aquest idil·li entre Estats Units i Canadà, que en
cent anys no han tingut mai ocasió d'esguardar-se de mal ull. Però h i
ha una cosa que sorprèn. Per què els americans lian esperat a emprendre
aquesta obra magnífica tot just al moment en què la Conferència d'Ot'awa havia de reunir-se? És que han volgut recordar als canadencs que
!>on més veïns dels nordamericans que dels anglesos?
Certament, sobre 'horitzó anglo-americà hi ha, si no una gropada,
J-lgun cirrus. cosa que també ha estat notada a propòsit de la iniciativa
franco-britànica del pacte de confiança.—S.
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ATANSAMEN i" BÚLGARO-IUGOSLAU?—Al centre dels Balcans, apareix algun tènue raig de sol sobre l'horitzó, constantment fosc fins ara.
Mouchanoff, cap del govern búlgar, ha declarat a la premsa estrangera que es vol consagrar a fer desaparèixer tot malentès entre Bulgària i Iugoslàvia, i fer-les entrar en un període d'amistat sincera i de col·laboració confiada entre dos pobles tan afins de raça i de sentiments.
Els diaris de Belgrad s'han entusiasmat amb aquestes declaracions
de Mouchanoff i en els cercles polítics es parla ja dels resultats beneíiciosos que pervindran a tots dos països d'un tal apropament, i afirmen
que no existeix cap obstacle a una amistat honesta i lleial entre Bulgària i Iugoslàvia.
S'ha fet notador un acte simpàtic acomplert a Lausana pel cap del
govern búlgar. Ha conversat fraternalment amb els emigrats polítics i
els ha anunciat que, tot just regressat a Sofia, presentaria a la Cambra
un projecte d'amnistia complet i general per a permetre'ls el retorn a
llur pàtria.—S.
UNA LLETRA DELS BISBES XINESOS A LA COMISSIÓ D'ENQUESTA DE LA
SOCIETAT DE NACIONS, SOBRE ELS ESDEVENIMENTS DE XINA.—La Comissió d'enquesta de la Societat de Nacions encarregada de la qüestió
del conflicte xino-japonès, ha rebut una lletra de l'Episcopat xinès sobre
eK: esdeveniments de Xina. Aquesta lletra, d'una grandíssima importància, tant per l'alta dignitat com per la vàlua moral dels qui la signen.
uporta a aquells esdeveniments un judici del més gran valor. Per la seva
transcendència, val la pena de registrar-la en aquestes pàgines. Heusvos-la ací.
"Els sota-signants. Bisbes xinesos, veient amb un dclor extrem com
es perllonga i s'estén el conflicte que esqueixa l'Extrem Orient, creiení
que, per deturar el diluvi de mals que porta en si, cal de bell antuvi i
abans de tot obtenir una clara paraula de justícia, venim a aportar a la
Comissió d'enquesta de la Societat de Nacions el nostre testimoni col·lectiu en alta consciència i tot honor.
"Si són fidels els ecos que ens vénen de la premsa dels països amics,
apar que la justícia de la nostra causa és enfosquida pels dubtes que
una propaganda inlassable ha reeixit a fer néixer.
"D'antuvi, voldríem ajudar a dissimular aquests dubtes::
"xer. La Xina fóra un país en deliqüescència, que va la deriva, i n capaç de governar-se ell mateix, i el món sols hauria de felicitar-se
de veure que un altre poble pren la iniciativa de posar-hi ordre.
" A això, responem que, en tota consciència, creiem violentament exagerada en negre la imatge de la Xina que hom ha reeixit a fer prevaler
a l'estranger. Tot i deplorant més que qualsevulla les dissensions que
ens afebleixen, recordem que aquells qui mostren tant de zel a posar-hi
ordre n'han estat els instigadors infatigables—cosa provada i indiscutible—i que. tot i això, malgrat llurs esforços per eternitzar les divisions
que sofreix Xina. aquesta ha finit per redreçar-se. i puja la costa i està
a punt de sortir del caos llarg i penós de l'època revolucionària.
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"2011. E l poble xinès patiria de xenofòbia...
" A m b totes les nostres forces ens alcem contra aquesta acusació;
nosaltres preguem a la Comissió d'enquesta que tingui a bé de consiilerar:
"Primerament, que el document nacionalista més autèntic, aquell que
lot el pais ha acollit amb més d'entusiasme com el seu evangèlic polític,
cl San Ming Txou Y , diu clarament l'admiració de Xina pels resultats
1 btinguts pels altres pobles, i declara que l'únic mitjà de tornar a guanyar el camí perdut està en una col·laboració internacional lleial i fraternal. L'única condició indicada és que es faci sobre un peu d'igualtat,
aprofití a totes les parts contractants i deixi salvat l'honor de la nació
xinesa i la integritat del seu territori.
"Gosem a afirmar que aquesta concepció és la de la immensa majoria, anem a dir de la totalitat dels xinesos, sigui que pertanyin al govern,
a l'exèrcit, a Vélite intel·lectual, o als obrers i venedors.
"En segon lloc, quant a allò que mira el boicot de tal nació, preguem
la Comissió que tingui a bé de fixar la seva atenció sobre Ics dades en
que s'és produït: serà fàcil de constatar que, cada vegada, ha seguit, no
precedit, agressions que cap poble de la terra no suportaria amb la paciència del nostre poble malaurat. N o pot, doncs, ésser considerat com
la causa del conflicte. Altrament, fóra facilíssim de fer-lo cessar: .SMblata cansa, tollitur cffectus.
"3er. La Xina, \KTÒ, esdevé l'objectiu del bolxevisme. Cal. per a
la pau del món, que una nació estrangera vingui a fer-hí de policia i a
contenir el mal que va creixent.
"Nosaltres creiem lambé que, per a la pau del món, convé, en primer rengle, que Xina no sotsobri en el bolxevisme. P e r ò estem persuadits que la propaganda moscovita no té aliat més fidel entre nosaltres que
I imperialisme agressiu dels nostres bel·licosos veïns. En una nació tan
refractària com la nostra al comunisme (poble agrícola, pacífic, sense
odi de classes), únicament la misèria dels petits i la rancúnia indignada
dels dirigents poden provocar la reacció de desesper que fóra l'adhesió
al bolxevisme. I quin és cl proveïdor més segur de l'una i de l'altra, sinó
l'abominable guerra d'invasió? És, per altra part, sobre aquest tema que
rssistim a una recrudescència de la propaganda roja, cn aquest mateix
moment.
"L'únic mitjà de deturar el flagell que tots temem, és cl desenvolupament normal de la Xina. per si mateixa, amb l'ajut de les nacions amigues, en la pau.
"Després de les respostes ací transcrites, i tot creient-les decisives,
hem d'afegir que, per a nosaltres, la vertadera qüestió no és pas d'ordre utilitari, sinó d'ordre moral.
" É s una qüestió de justícia.
" N o creurem mai que la injustícia engendri l'ordre i la pau, que el
bé dels homes i del món pugui ésser cl fruit de la iniquitat, de l'agrcs^'o i àdhuc del bandidatge practicats en gran escala.
' N o és sense un sentiment de profund dolor que veiem a les na-
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dons amigues, tot i compartint en la inimensa majoria la nostra fe cristiana, situar fora del debat llur judici sobre aquesta causa.
" E I fons del debat és d'ordre moral.
" E l fons del debat és aquest:
"Pot o no pot un pais, a desgrat dels compromisos internacionals més
solemnes, resoldre una qüestió, real o imaginària, per la via de les armes ?
"Si és que sí, totes les esperances fundades per tot el gènere humà
cn la Societat de Nacions s'esfondren i tomen no-rcs.
" I què dir si es tracta d'una invasió, no segons les regles de la guerra, dc l'horrible guerra, vergonya de tots, sinó amb ella l'assassinat de
poblacions innocents, mil actes interdits per la llei escrita, tant com per
la llei eterna?
"Tot això, el nostre poble ho sofreix de sis mesos e n ç à : sofreix en
els seus béns, i sobretot en la seva ànima... Només Déu pot dir tot el
que sofrim, i , malgrat tot, el nostre poble no està disposat a passar
per damunt de la seva signatura, a negar la seva fe jurada.
"Sagnant de Iotes les seves plagues, s'obstina, malgrat tot, a esperar del més all tribunal civil de la terra que vosaltres representeu avui
dia als seus ulls, el judici que ha de donar-li la pau en l'honor i la integritat dels seus drets.
"Que Déu ens assisteixi en la nostra justa causa.
" I que E l l assisteixi, també, a vosaltres, senyors, en l'examen imparcial que esteu fent del temible debat, del qual depèn la benaurança dc
cinc-cents milions d'homes, i potser la pau del m ó n " . — J . G.
HITLER, EL FEIXISME i LA PAU EUROPEA.—Les darreres eleccions alemanyes han despertat un viu interès a tot el món. Els resultats han donat
una notable preva'ença als misis. en detriment dels altres grans partits.
Considerada ta fúria beHicosa dels seguidors de Hitler, la situació que
s'ha anat creant a Alemanya és molt greu i molt perillosa per al manteniment de !a pau.
No és difícil dc preveure propers esdeveniments que constituiran
motius de justa preocupació per a les Cancel'eries europees. Mentrestant, es nota la curiosa coincidència de les eleccions alemanyes amb la
publicació al Popolo d'Itàlia—òrgan personal dc Mussolini—d'un article del ministre feixista de l'aviació Italo Balbo que és un atac a fons
contra la Societat de les Nacions i la Conferència del Desarmament.
Balbo fa preveure com a pròxima la retirada de Ginebra del Govern
italià, o millor feixista, perquè Itàlia avui no té un Govern pròpiament
dit seu. ans es troba dominada per uns pocs aventurers de mala mena
que s'han apoderat amb violència del poder, i amb violència el retenen.
En aquest estrany article, que. certament, ha estat primer llegit i
aprovat pel ducc. Italo Balbo esclata furiosament—com sí hagués de
tornar a occir el digne i inoblidable sacerdot Minzoni—contra França,
que acusa de voler la guerra i d'ésser la causant principal dc la fallida
de la Conferència del Desarmament. Evidentment, no es podrien afir-
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mar bertranades més grans que aquestes. jx;rò la política feixista es caracteritza per aquest estil bufonesc i mentider.
Tothom sap quins esforços fa la França per la causa de la pau. com
fou degut al treball de la seva delegació que la Conferència del Desarmament no es dissolgué en fallida des dels primers dies; és sabut com la
seva entesa amb Anglaterra ha nascut d'un desig sempre creixent d'assegurar la pau del m ó n ; és per això que les acusacions de Balbo no i m pressionen. I això tant més, que és generalment conegut que l'únic objectiu del feixisme, el desig més ardent de Mussolini és la guerra i que
per la guerra educa la joventut i fins la infància. D'altra banda, és ben
sabut que entre Berlín i Roma existeix un acord perfecte sobre aquest
punt: preparació d'un nou conflicte que, altrament, hauria ja esclatat si
Mussolini no s'hagués adonat de !a inferioritat dels armaments i de l'escassedat de mitjans econòmics de què disposen els dos països.—França,
es diu, està armada ixKlerosament. ai d'ella si no ho estava!—La necessitat absoluta és la que impedeix a la República de minvar les seves despeses més que de guerra, de defensa del seu territori. Italo Halbo. si vol
saber qui vol la guerra, ha de girar-se envers el seu amo. acoblant-hi el
seu èmul Hitler.

—MONSENYOR SEIPFX.—La política internacional ha jierdut un dels
seus millors homes: el Reverend Mons. Seipel, ex-Canceller austríac,
l'ou un eminent diplomàtic i un gran patriota, que reté assenyalats serveis al seu país. Fou combatut àrduament per Mussolini. perquè no volgué mai sotmetre's a ell. Amb Monsenyor Seipel, l'Austria no fou, com
avui, esclavitzada al feixisme. Home docte i modest, ha finit als 56 anys,
sincerament plorat per tots.— A . C. S.

RUBRICA D E L A VIDA D'ESPANYA
El debat polític.—Hi ha hagut a la fi el debat polític que uns i altres
esperaven ja feia unes setmanes. No s'hi ha dit res que sigui completament
nou. ni ha caigut el govern, ni es rectificarà de conducta. Seguirà tot
igual, com si el debat polític no hi hagués estat. Però. a poc a poc. avui
per aquest fet. demà per un altre, anirà aclarint-se el panorama politic
esjanyol i s'aniran preparant aquells ambients que fan possib'es solucions noves. A r a no ha estat possible; potser, doncs, és encara massa
aviat.
En el Parlament no han pas dit tot el que podia dir-se, i és que en
el Parlament ningú no pot, avui. plantejar els veritable problema politic d'Espanya.
La primera constatació a fer del present debat politic és d'una trascendencia immensa. Pròpiament, no hi ha en les Corts Constituents vertadera oposició. La politica del Govern Azaiia amb els socialistes, és la
mateixa politica del Govern Azaiia amb els socia'istes i el Sr. Lcrroux,
i la mateixa, encara, del Govern Provisional amb els Srs. Alcalà Zamora i Miquel Maura. Ningú, absolutament ningú, dels qui criden i es
mouen i poden tenir influència en el Parlament no pot portar la veu cantant del vertader sentit d'oposició que hi ha en el nostre país contra la
l)olitica governamental. En el fons, els tres governs republicans han estat un mateix govern i una sola politica: la fixada pel Comitè Revolucionari en el moment de fer-se la coalició republicana socialista. Per això
les minories governamenta's i les minories d'oposició acaben sempre les
seves discussions de la mateixa manera: amb una solemne sessió patriòtica,
volent continuar la necessitat de mantenir una mena d'unió sagrada per
a assegurar la República. Mentre duren, però, aquestes sessions patriòques, la gran massa d'opinió espanyola que va portar la República, la
gran massa il·lusionada que va posar totes les esperances en el canvi de
règim, va allunyant-se de l'actual Govern i de l'actual Parlament, fins amb
les seves minories d'oposició, i donat que els ministres i els diputats i tots
els qui tenen càrrecs segueixen creient que la República només són ells,
aquesta gran massa corre desorientada cercant el qui pugui representarla, el qui pugui rectificar la politica de la República, per consolidar-'a.
Desgraciada Esjanya si quan aquest ambient social sigui madur, no
surt aquell home capaç d'encarrilar-lo cap a solucions constructives de
govern. A'eshores, si aquest gran descontent no pogués encarrilar-se en
una actuació política, fatalment serviria i>cr a enrobustir aquells partits
que més poguessin represenatr una oposició al Govern, encara que no es
diguessin republicans. I no hauríem de témer cap restauració, però seria
de témer que d'una manera verbal i negativa, durant un llarg període
de temps, continués essent un problema pertorbador en la politica espanyola el problema constituent.
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Són els inconvenients de la política de coalicions, mantingudes quan
aquestes no són necessàries i no responen a una necessitat social. Per ésser contrari al Govern, hi ha qui sent la necessitat desser contrari al
règim, perquè el Govern, mantenint la coalició, solidaritza !a seva política,
que ]x)t ésser equivocada, amb la vida i consolidació del mateix règim que
d una manera exclusiva pretén representar.
Aquest és el gran problema polític d'Espanya: la rectificació de la política seguida pels Governs republicans, incorporant a la vida de la República, d'una manera definitiva, totes aquelles masses que avui en són
allunyades, no perquè no en siguin partidàries, sinó perquè no són i>arlidaries de l'actual govern, ni del que pugui venir, nascut igualment de
la torrentada del 28 de juny. masses que no són solament conservadores,
sinó que són representació autèntica de tot el país. en la diversitat de matisos, estaments i classes.
Evidentment, això no podia dir-se en l'actual Parlament i per això
el debat polític plantejat per Lerroux no podia tenir cap eficàcia.

Nasqué la idea del debat polític quan tots aquests descontents de l'actuació governamental pogueren trobar un problema comú que permetés
una actuació conjunta. E l pobre Estatut de Catalunya va servir de " m i n go". Això ens dol. però ha d'animar-nos en el fons. V o l dir que aquest
problema tingué la virtut, malastruga virtut, d'ajuntar tots, monàrquics i
repub'icans, en una acituació conjunta. P e r ò vol dir també que la campanya contra l'Estatut era potser encara més que una vertadera c a m i » nya contra les aspiracions de Catalunya, una campanya contra el Govern.
I admesa la necessitat de resoldre el nostre problema en el camp de l'actuació política, vol dir que el ixxlrem resoldre favorablement el dia que
sabrem aprofitar un moment oportú, enrolant e! nostre problema en una
situació política que convingui a tots. o a molts, i aleshores tindrem al nostre costat fins els mateixos que avui ens fan la contra, fetes, és clar. les
«legudes i poques—cada dia més poques—excepcions. No hem d'esperar
•iue el problema es resolguí ])erquè sí, ni per un canvi de règim, ni per
esperit, només, de comprensió i concòrdia. E l que cal és estar a l'aguait
1 procurar el moment en què la concòrdia sigui necessària, no solament
per a resoldre el nostre problema i poder començar la veritable renovació
d Espanya, sinó per a resoldre també alguns altres problemes, encara que
siguin més petits, de tots o de molts partits polítics espanyols. És un problema de comprensió, d'amor entre tots els jxjbles hispànics, [lerò també
és un problema de tàctica i habilitat política, i d'escollir i aprofitar el mouient polític, en què ha de plantejar-se. Si existint el moment, es deixa
Perdre l'ocasió, la cu'pa de no solucionar-se ha d'ésser una mica repartida.
I bé, aquesta vegada totes les forces que esperaven una ocasió per a
combatre el Govern la trobaren magnífica en l'Estatut de Catalunya que
encara ])odia despertar el fals patriotisme espanyol per ta' de fer l'ambient necessari perquè aquella acció conjunta pogués ésser eficaç. Des-
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graciadamcnl. si no ho ha estat per a la causa fonamental que es proposaven, ho ha estat, en canvi, perquè de la palestra sortis malmès el nostre
Estatut.
I això hauria de servir-nos d'exemple per a l'esdevenidor, per a no
permetre mai més que el nostre plet pugui anar a la deriva, sense un
eficaç control de direcció, enmig de les lluites polítiques dels altres, si
hom té la seguretat, la seguretat política almenys, de vèncer en aquesta
lluita.
Però totes les forces que han coincidit en aquesta campanya han fracassat en l'intent que més o menys conscientment o sincerament tenien
d'enderrocar el Govern, i aquest és l'aspecte que examiem ara nosaltres,
donat que al problema concret de l'Estatut hi dediquem un a'tre a part
d"aquesta rúbrica d'Espanya.
Tot aquest moviment contrari a la política governamental havia de
representar-lo per la força de les circumstàncies i per l'actual situació
dels grups polítics, el Sr. Lerroux. Uns i altres l'han empès al debat polític que tal vegada ell no volia provocar, perquè veia, jjotser més clarament que els altres, que no podia ésser l'home d'aquest moviment. Començaren ijer voler-lo obligar que aixequés bandera contra TEstatut de
Catalunya, ja que, com hem dit, era cl problema que. de moment, els
ajuntava tots. Don Alexandre no volgué definir-se en aquesta matèria,
de la manera evident i sense equívoc que volien les seves masses. Potser
ha comprès que l'Estatut de Catalunya no és prou causa \ytT a enderrocar el Govern, i encara més, que l'enderrocar el Govern tampoc no pot
servir per allunyar la solució, si no d'aquest Estatut, d'aquest problema.
Després d'uns dies d'enrariment de l'atmosfera política, produït per
la sistemàtica campanya contra l'Estatut de Catalunya, pel que representa de satisfacció a les aspiracions catalanes i pel que representa com
a obra governamenta', vingué el míting de Saragossa, i en l'aspecte polític es pogué veure tot d'una que l'atac de Lerroux no podria fer caure
el Govern.
Lerroux, per ésser el cap d'una minoria parlamentària que s'anomena
d'oposició, ha pogut semblar l'home jHír a poder recollir l'ambient dominant contra el Govern. E l l ha fet tots els possib'es per complaure a tothom, sense, però. comprometre's massa. Així, en el míting de Saragossa
atacà durament el Govern en allò que és més feble i en allò que pot ajuntar el major nombre de partidaris. El duel entre radicals i socialistes va
quedar plantejat, però l'equivocació de Lerroux, si és que ell també es
proposava el que volien les seves masses, enderrocar el (íovern, va començar en aquest míting. Políticament. Lerroux encara hauria tret més
partit de la qüestió si.enlloc de plantejar com a primer punt del debat la
retirada dels socia'istes del poder, hagués atacat durament el Govern per
l'obra de l'Estatut. L'ambient a l'entorn d'aquest discurs de Saragossa
fou creat amb aquest motiu sentimental del fals patriotisme castellà, i
monàrquics i republicans, radicals i masses neutres, volien que Lerroux
ataqués el Govern, atacant l'Estatut de Catalunya. Lerroux no volgué
fer-ho, tal vegada perquè està enamorat sincerament del seu estrany au-
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tonomisnic, i el fracàs del discurs, en aquest sentit de provocar un ambient d'opinió avassalladora per enderrocar al Govern, fou evident. En
el fons, Lerroux va explicar el que calia fer, constitucionalment, per resoldre el ploblema. si es p'antejava una lluita manifesta entre el Parlament i el carrer. Va descuidar-se, però, voluntàriament o involuntària,
de procurar que l'opinió del carrer es manifestés d'aquesta manera avassalladora, clara i indubitable. Aleshores, l'apel·lació al cap de la República
no podia tenir cap trascendència i el debat polític hauria acabat si no
hagués estat el manifest dels socialistes, manifest que. si pogué semb'ar,
en un principi, una imprudència del partit socialista, ha estat després un
cop ben donat a favor seu.
El debat polític era mort. El discurs de Saragossa no hauria tingut
ni una contesta adequaria, però els socialistes vo'gueren advertir al poble
esjjanyol que ells són al Govern i que no marxaran perquè sí. de qualsevol
manera. Ells no tenien cap temença que aquest allunyament del poder
fos ara possible, però calia donar la veu d'a'.erta i satisfer els més exaltats del partit, que no volien que quedessin sense contesta els atacs del
cap dels radicals. Gosaríem a dir que de la mateixa manera que Lerroux,
quan parlava a Saragossa, no creia que fos possible que el cap d'Estat
bagués de fer cas de la seva apel·lació, els socialistes no creien que haguessin de realitzar les seves amenacs. Uns i altres parlaven i escrivien
perquè les circumstàncies exigien una mica de quedar bé, i perquè, en
tots els partits polítics, hi ha associats que volen alguna vegada que els
problemes ]x)litics que hi ha plantejats jierquè siguin discutits en els Comitès de direcció, passin a l'opinió pública perquè tots puguin dir-hi algunca cosa.
I per a això, només per a això, ha servit el debat polític. El manifest
dels socialistes exigia parlar-ne concretament, i heus ací com hem tingut
una sèrie de discursos. A r a . que no han estat a la altura de l'emoció amb
que foren esperats, perquè no podien estar-hi, perquè cap dels qui hi
han intervingut no podia dir aquells arguments que sintetitzen aquest
estat emocional, car, com hem dit al començament d'aquesta crònica, govern i oposició, són en el fons la mateixa cosa i representen la mateixa
política.
Lerroux va explicar-nos novament tota la tramitació de l'última crisi,
fiue no interessa a ningú. (Juan, resi>onent als desigs de la massa que el
segueix, i no ens referim als afiliats del partit radical, atacà el Govern
per la seva política sectària, pels seus greuges a la religió, hom li pogué
contestar que les mesures governamentals eren decidides en el temps que
ell governava; quan va insistir en els mateixos conceptes, Prieto i Azana
u pogueren dir que mentre ell predicava una doctrina socialment conservadora, el seu partit seguia, en el Parlament, una política que no es distingia gens de la política governamental.
I aquest és l'aspecte interessant a remarcar del present debat polític.
Lerroux no ha pogut ésser el polític que interpretes la veu dels descon'ents que hi ha a Espanya. I.erroux a l'oposició, en aquest Parlament,
es troba desp'açat, perquè, en el fons, és com si fos al banc blau.
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Heus ací el problema. I^erroux desplaçat per Azana, pretén de poder
representar les masses socialment conservadores contràries al Govern, i
per això allunyades aparentment del règim. Fins una part d'aquesta massa conservadora, la més impacient, posa les seves esperances en la figura del cabdill radical, però aquest no pot rcpresentar-les, no solament
per la seva història antiga, sinó per la m é s recent, i àdhuc l'actual, per
l'actuació del seu partit i fins per l'actuació d'ell mateix. I d'aquesta manera segueix pròpiament la politica de coalició republicano-socialista, tan
àmplia com abans perquè encara que els radicals siguin a l'oposició, en
el fons. és com si fossin a la majoria, i mentre això passa, la gran massa
socialment conservadora del país. tant la que no es comprometé en l'aventura del canvi de règim, com la desenganyada que avui ja no gosa a
dir per qui va votar el 12 d'abril, segueix desorientada i a la deriva, cercant el qui pugui representar-la i rectificar "a República. Dintre poc. aquest
ambient, avui encara en formació, serà prou potent per a exigir l'entrada
en el camp de la política espanyola d'un politic nou, o d'un politic vel'nou, que pugui ésser la veu rectora d'un ampli gran moviment d'opinió.
Com més trigarà aquest moment, més aquell politic serà desitjat, i Déu
vulgui que quan sigui el moment, el polític no falli.—T.
—Encara d'una manera obliqua i amb el sentit de proporció descentrat
i anormal que dóna quasi sempre la llunyania, perà també amb la claredat i desapassionament que només es té d'enfora estant, les anteriors reflexions són confirmades pels judicis de diverses revistes estrangeres com
The Commotm·eal de Nord-Amèrica, la R e v u e Hehdomadaire i e's Rtudes

de Paris i L ' A m i du Clergé de Langres (França).
Totes coincideixen a afirmar que les actuals Corts no representen la
majoria del poble espanyol. I és indubtable. La democràcia és. convingut,
el govern del poble, però el poble no és la plebs, en un moment de convulsió passional com la que recorregué Espanya catorze mesos enrera. E I
poble és una entitat secular, on la col·laboració de les generacions passades,
concentrada en la llengua, cultura, tradicions religioses i normes consuetudinàries de mora' i de dret. juguen un paper altrament important que
les opinions polítiques passatgeres, sobretot les agitacions turbulentes dels
qui no volen acudir a les deus de la democràcia sinó quan les han enterbolides prèviament, canalitzant-les en llur profit.
Tots aquests observadors que ens miren des de fora estan d'acord que
la nostra República encara no està consolidada. Sense fer cap judici
sobre l'exactitud d'aquesta afirmació—nosaltres, aci. no fem partidismes—,
direm que certament altres camins no seguits pels governs de la República
haurien conduït a la seva més ràpida consolidació. Excloure a priori grans
sectors d'opinió, implantar doctrinàriament un timid socialisme d'Estat que
resulta carissim i contribueix no menyspreablement a agreujar la crisi econòmica, establir l'esquinç constitucional entre la nova forma de govern
i la tradició religiosa del pais, és el més propi per a voler fer caminar
la República amb un sol peu. I la contingència d'una ensopegada, tan fàcil caminant a peu coix. és d'unes conseqüències esfereïdores. Mireu com
les pronostica una de les revistes al·ludides:
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"Els observadors imparcials no creuen gaire en el retorn immediat
d'Alfons X I I I . Les probabilitats són d'un període molt dur d'agitació revolucionària, marcada per revoltes comunistes, que farà cap potser a l'anarquia i serà seguida ben aviat d'una poderosa reacció catò'ica i reia'ista.
o d'una descomposició d'Espanya en unitats polítiques distintes."
Tot fent observar que aquestes paraules no són nostres, no podem dissimular que ens inspiren serioses reflexions.
I és que, digui's e! que es vulgui, la República té dos enemics, un a
la dreta i un a l'esquerra: el monarquisme i el comunisme. Aquests dos
enemics haurien vist minvar la seva força, fins a reduir-se al paper imprescindible dels cridaners que hi ha sempre extramurs de tota política
governamental, si la República hagués sabut fugir de la pauta francesa
radical-socialista: burgesa en l'aspecte social, amb falagueries insinceres
envers els obrers que els encenen les sang, i anticatòlica en l'aspecte religiós.
Una República respectuosa amb la tradició catòlica del país i sanitosament reformista en sentit obrer, segons normes cristianes prou conegudes—aquest és el nostre ideal de República—tindria avui tota l'Espanya que pesa i pensa.
Ara. malauradament, és innegable que els dos exèrcits assetjadors
amenacen. E l dia que l'un romprà el foc, l'altre és capaç d'ajudar-lo provisòriament per enderrocar l'enemic comú. És tàctica vella dels primitius,
ço és, dels extremistes. P e r ò la guerra definitiva serà probablement entre
monàrquics i comunistes, si els governs actuals no s'afanyen a executar
els propòsits que sabem que tenen concebuts de centrament dc les institucions.
Si el xoc dels extremistes arribava a produir-se, ixrtser sma l'hora que
l'existència de nuclis nacionals estructurables i federable0 seria beneïda
àdhuc per llurs actuals enemics més abrivats.—C.

Noia.—Les anteriors consideracions_ foren escrites abans dc produir-se, ni poder-sc preveure, l'intent de sublevació militar. Tirat ja tot el número, excepte
' últim plec. som encara a temps de manifestar de la manera més categòrica la nostra reprovació d'aquests fets lamentables, que malauradament, i sense poder-ho pen•••Tr. confirmen algunes temors dalt apuntades.
Kncara que la revolta armada pugui ésser lícita en certes circumstàncies extremes
—recordem que Sant Tomàs assenyala algun cas extrem dc licitud—, creiem que
tanmateix aquest cas no pot donar-se mai dins un règim de democràcia oberta.
Els inconformistes tenen els camins legals per propagar les doctrines i conquerir
'a majoria de la Cambra. Sortir-se d'aquests camins lícits, valent-se de les armes que
fl poble els donà per a d'altres finalitats, és purament i simplement anàrquic.
El govern actual, i qualsevol altre govern legítim, ens tindrà sempre al seu costat
Itr a condemnar aquestes pertorbacions de la més fonamental de les legalitats.

P R E G U E M PELS N O S T R E S D I F U N T S
A tots els nostres lectors demanem 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: Elvira Bigorrc i Pi, germana del subscriptor Josep Bigorre.
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El que prescriu
la Ciència Mèdica
per a combatre
el reuma
El reuma, sota les seves múltiples formes: articular, muscular, nerviós, visceral, etc, és el més generalitzat dels trastorns produïts per l'àcid
úric dels artrítics.
El 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. .
En el reuma muscular els muscles són de vegades afectats de reumalisme "a frigore" i esdevenen molt dolorosos. El lúmbago, la pleurodinia (dolors en els muscles intcrcostals), la torticolis. són les formes més
comunes del reuma articular.
Amb una cura a forta dosi d'Urodonal, s'assegura la desaparició de
les inflors i s'evita que el reuma passi d'una articulació a l'altra. Amb
el 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 d i u :
"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

