TRES CAIRES DE L'ESTATUT

A

Q U E S T Estatut que ens acaba d'arribar pot ésser esguardat des
de tres punts de vista: la filosofia de Nació i Estat, la virtualitat per a resoldre el problema català i la virada que sembla iniciar
en la trajectòria secular d'Espanya.
Primer. És evident una rectificació, no dels catalans, sinó de quasi tot el món, en la manera d'entendre el principi de les nacionalitats.
La fórmula "A una Nació, un Estat", no sols no s'aguanta, sinó que
ha passat a ésser el lema del nacionalisme opressor, per tal com presuposa una confusió en les idees fonamentals. Si per dret natural,
una Nació ha d'ésser un Estat, la identificació entre aquests dos conceptes tan distints és inevitable en la pràctica, i la Nació és ben
aviat concretada en un partit, o en utm burocràcia, o en una classe.
La dictadura espanyola i el feixisme en són exemples típics. Aquella fórmula clàssica del nacionalisme del vuitcents s'ha invertit ràpidament: "A un Elstat, una Nació", i l'Estat ha volgut forcejar la
realitat perquè les nacions distintes de l'hegèmona li fossin assimilades. E l separatisme i l'assimilisme són conseqüències igualment legitimes d'aquell principi.
Avui ja no es creu que una Nació hagi d'ésser la mística d'un
Estat l'ànima d'un cos burocràtic. Una nacionalitat no és un fet polític, sino un fet cultural. Havíem cregut que la Nació era natural i
l'Estat artificial, que aquella era obra de Déu i aquest obra dels
homes. Fals. Tan natural i tan obra de Déu són l'una com l'altre.
L'Estat, obra dels homes, producte artificial del caprici polític, és
doctrina genuïnament rousseauniana, contracte social lliure.
La Nació és un ambient d'esperit, saturat de flaires de tradició
i poblat d'institucions naturals—llengua, dret, costums—que afaiçona els esperits, és el motlle d'una de les modalitats anímiques que
poblen el món, la matriu on es formen les ànimes d'un estil determinat i perfectament coneixedor. L'Estat és l'organització natural—
natural quant a l'existència, no quant a la modalitat, ni a l'extensió
—que procura el bé temporal dels homes, administrant llurs interessos comuns i fomentant els individuals de tot ordre. L a Nació és en
la mateixa categoria moral de la família, de la qual ningú no dirà
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que tingui un caràcter polític. Com ella, és anterior i superior a l'Estat i té dret a la seva protecció. L'Estat és d'ordre polític, com la
ciutat i, a canvi de la prioritat jurídica, té l'autoritat transmesa
dels seus administrats, entre els quals la família i la Nació tenen
una importància especialíssima, per bé que no sempre reconeguda.
I m Nació és un fet de pura natttra espiritual, que reclama l'assistència de l'organització política; l'Estat és l'organització política reclamada per la natura de l'home i pel dret de la nació a la defensa
i al foment: tots dos de dret natural, l'una anterior a Valtre.
Des d'aquest punt de vista, hem de dir filosòficament—sense mirar com ni per quines mans ha vingut—que l'Estatut no respon al
dret natural de la Nació. Si la nacionalitat és un fet cultural, és
evident que el primer dels seus drets, el substancial, l'inalienable i
irrenunciable, és el de l'educació. Una Nació que tingués totes les
llibertats fora aquesta, seria més esclava que la que no en tingués
cap sinó aquesta. I aquesta és justament la que l'Estatut regateja,
limita i condiciona més, tant en el referent a la llengua com en el referent a l'ensenyança.
Segon. Però, evidentment, la virtualitat de l'Estatut per a resoldre el problema català no es tanca tota en aqtiests articles, ni es conté tota en la lletra. Més que entretenir-nos a mesurar el contingut
autonòmic dels articles sobre l'organització interior de Catalunya, l'atorgament de la fe pública, la sanitat, la beneficència, etc, volem
notar que la solució del plet català no és com la d'un problema de
matemàtiques, que s'obté tota, o no s'obté gens. E l procés del plantejament ha durat un segle: no volem dir que l'etapa de solució n'hagi de durar un altre, però és evident que ha de procedir d'una manera evolutiva. Si l'adaptació de la vida interior de Catalunya a l'estructura folgada que permet l'Estatut s'acompleix reeixidament,
veurem com conté moltes més possibilitats que les que s'albiraven
de bell principi. E n aquest sentit certament real, més real que l'enfocament radical del problema a la claror de la metafísica abans exposada, podem dir que l'Estatut satisfà quasi totes les possibilitats
de vida autònoma que té avui Catalunya i la seva implantació encertada fa, no sols possible, ans encara inevitable la consecució de
l'ideal màxim
L'abnegació patriòtica i la competència política i tècnica dels qui
es veuran imposar la càrrega feixuga i perillosa de l'organització i
administració de la Catalunya semiautònoma, són les dades que manquen per a resoldre el problema. Amb un digne successor de Prat de
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la Riba, l'Estatut seria abans de gaire una escorça esberlada per la
vitalitat desbordant de l'arbre sagrat de la Pàtria renadiva. Altrament..., més val no pensar-hi.
S'acosta l'hora en què serà inútil tota lamentació històrica, tot
retret als enemics nacionals 0 polítics: la suficiència de l'Estatut per
a resoldre la qüestió catalana depèn exclusivament dels catalans:
avui dels electors, demàs dels elegits per a l'àrdua tasca.
Tercer. Però en aquest afer transcendental, molt més important
que el fet és la seva tendència. Que un país d'Espanya vegetés, ni
que fos pròsperament, amb una vida local emancipada de l'Estat, no
tindria cap importància. Fins gosaríem a dir que 0 el fracàs, 0 el
ridícul, 0 l'empegueïment, farien fracassar una autonomia de caient
casolà.
L'Estatut votat per les Constituents té un altre abast. Significa
un tomb en la ruta històrica d'Espanya, el que, en definitiva, ha
hagut de donar sempre, després de cada provatura de fusió uninacional. L a tendència a la diferenciació és difícil de dir si és més forta que la tendència a la unió dins la península ibèrica. Són dues inclinacions, de fonament àdhuc geogràfic, igualment irrefrenables.
Els romans conquisten la Hispània, però en fan immediatament províncies ben distintes: tarraconense, bètica, lusitana, cantàbrica.
E s desdibuixen, no pas del' tot, sota la dominació visigoda,
però la reconquista les torna a treure a flor d'aigua, amb perfecta
coincidència i amb límits sensiblement iguals. Les dinasties cesaristes intenten novament la unificació, però l'afany diferenciador del
diferent no mor mai del tot. A l'últim, s'imposa. Creiem que s'imposarà definitivament, perquè en ell es troba l'única sanitat possible
per a la vida espiritual i política d'Espanya. L a federació no era
possible abans d'existir els federables. Els Estatuts modestament
anomenats regionals—tot naixement és envoltat d'una atmosfera de
pudor—prepararan aquests federables, i la Federació ibèrica vindrà.
I s'hi afegiran fins i tot els qui són fora.
I ara, una crida a la consciència dels elements directors. E i fet
d'haver estat Catalunya la que ha servat més temps i ha fet triomfar
primer l'esperit diferenciador que ha de plasmar la nova Espanya
federal, li dóna en aquesta Espanya de l'esdevenidor una capitalitat,
una funció metropolitana indisputable.
Seria possible que per sectarismes tranuitats, o per rancúnies de
cleda política ens juguéssim aquesta glòria incomparable de la pàtria?
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VI
R E S U L T A T S SOCIALS D E L ' E S C O L A ÚNICA I L A I C A
Almenys la societat hi sortís guanyadora, amb l'escola única i
laica.
Examinem si la realitat es complau a donar bufetades a la lògica
o bé confirma els seus postulats.
• Tanmateix, és certa la dita de Víctor Hugo, tan repetida pels
suposats amics de la cultura laica: "Cada escola que s'obre és una
presó que es tanca"?
França, l'únic Estat que té una tradició escolar laïcista, ens haurà de fornir els mitjans comprovatoris.
Si tot i la formació religiosa, és tan aferrissada la lluita entre
els dos homes que hi ha dintre de nosaltres, entre la raó i las passió invasora, com no ha de guanyar aquesta, desbridada de tota
trava moral eficient?
"Després de 30 anys que el sectarisme anticatólic ha continuat
la seva obra destructora—constatà Hervé—tot s'enfonsa. L a disciplina, el respecte, la moral més elemental. L'escola laica és escola
de revolta, d'indisciplina, malgrat el valor professional de tants mestres. E l neomaltusianisme predicat a l'escola fa estralls en els departaments poc catòlics".
Són ja tristament famoses les vagues escolars primàries no privatives de Rússia, i les organitzacions d'escolars criminals. A casa
nostra han sorgit imitadors ben aprofitats.
L'experiència adquirida a la Direcció general de l'Ensenyament
fa dir a M. Lavisse: "Hem creat milers d'escoles, però hem negligit l'educació. S'ha organitzat per a fabricar diplomes, però l'escola
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no ha esdevingut un lloc moral, i menys als col·legis i facultats.". Un
altre Inspector, M . Boudrillard, constata que "l'escola boussonière
(escamots dels qui fan campana), és molt florent. És la millor recluta per a l'exèrcit del crim".
L'advocat general de la República, en un informe, fa notar que
a París existeix una corporació com de petites feres. Si són acusats,
no s'immuten ni donen el més petit senyal de penediment. " L a Lanterne", que havia acusat la clerecia d'inventar la progressió dels
crims d'adolescents, més tard rectificà, fent constar que certament
estava organitzada una corporació de criminals infantils. Des de
quan existeixen?, pregunta. Els fets responen—diu. "Ha nascut
d'ençà que la moral laica ha envaït les escoles".
Enric Joly, degà honorari de Facultat i president de la Societat
General de Presons, féu un diagnòstic clar de la criminalitat infantil. "En 1895, hom estava joiós que els infants reclosos preventivament no fossin més que 31.000. E r a perquè els dos anys anteriors
havien passat de 32.000. Que n'és de trist el camí avançat! Sense
que hagi augmentat sensiblement el nombre d'infants al nostre país,
hem passat de 8.000 a 32.000 preventius".
E l tan conegut cronista de "Le Correspondent" i especialitzat en
aquestes matèries, fa constar que "en deu anys d'escola laica (18821892), la criminalitat infantil passà de 16.000 a 41.000. E n un sol
any, dels 20.000 detinguts a París, 10.000 no tenien vint anys".
Un altre Advocat general de la República, M. Cruppi, fa, en
plena audiència, aquesta terrible constatació: "Avui, tots els grans
crims són comesos per adolescents".
Un Jutge d'instrucció de París, M. Guillot, lamentant els efectes
de la nova moral, observa: "Cap home seriós no pot menysconèixer
que aquest esfereïdor augment de la criminalitat ha coincidit amb
els canvis introduïts en l'organització de l'ensenyament públic".
Un altre, M . Albanel, jutge al Tribunal del Sena, precisa que
"en 1894, sobre 40.000 menors delinqüents, 32.849 tenien de 16 a
21 anys".
L'Advocat del Tribunal d'apel·lació de París, M. July Joly, argumenta sobre l'augment de la criminalitat infantil, en especial respecte
la reincidència, i prova que en 1881 els nois reincidents formaven
l ' n per 100 i les noies el 9 per 100, mentre que en 1901 la proporció
era d'un 16 en els nois i d'un 14 en les noies.
Els suïcidis dels infants, encara més que altres delictes, asse-
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nyalen una creixent desmoralització, segons la "Correspondance Générale de Flnstruction primaire".
La següent estadística oficial dels delinqüents menors de 21 anys,
palesa, mülor que tota altra consideració, la immoralitat infantil
creixent:
Any

Total de preventius
menors de 21 anys

1890
1894
1898
1902
1905

35-856
39.218
37.090
35-626
34.804
Delictes correccionals

Any

Menors de 21 anys

1901
1902
1903
1904
1905

26.209
27.234
26.531
27.967
30.853

Dels reports del Guarda-segells de la República, dels anys 1914
a 1919, resulta que pels Jutjats correccionals foren judicats:
E n 1913
" 1918

13-194
22.549

1919

21.095

En les estadístiques precedents no van inclosos tots els menors,
per tal com els empresonaments preventius no classifiquen per edats.
Tampoc no hi entren els delinqüents ignorats, els quals en 1900 foren 97.000.
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Els Tribunals de nens (jutgen certs delictes només, dels menors
de 13 anys), en judicaren:
En 1913
" 1919

1-300
2.050

Altres delictes també de menors de 13 anys, que no van al Tribunal de nens, foren:
En 1913
1919

4237
7.709

Són dades que donà al Senat M. Labrousse, l'any 1921.
Cal tenir molt en compte, que d'ençà de 1895 s'observa cert alentiment i, al principi, fins una baixa en la criminalitat infantil. Sapigueu-ne la causa. Davant l'espantable progressió delictiva, fou donat un mot d'ordre a la magistratura i a la policia: "No perseguiu
més".
No són els clericals que ho diuen, sinó els reports dels Guardasegells de la República.
Els ministres de Justícia: Vallé (1900-4), Chaumis (1905). Guyot, Desaigne (1907). E l report d'aquesta data diu textualment: " E l
màximum de criminalitat, tant en els homes com en les dones, està entre els 16 i 21 anys". De cada 100 nois denunciats, afirma, 92 escapen a tota repressió efectiva. Reben una o vàries amonestacions policíaques, sense altra conseqüència. Només els reincidents greus són
denunciats i sotmesos a la justícia. Aquest enervament repressiu, intensificat i encoratjat de 1902 a 1907, no fa més que donar ales a les
habituds pecaminoses del jovent, ensems que desencoratja la policia
zelosa i la seva vigilància.
En 1912, es regula amb més lenitat encara la persecució dels nens
i joves menors de 21 anys.
E l Dr. Garnier, metge Director de la infermeria especial de la
Prefectura de policia del Sena, fa constar en 1901 que la criminalitat dels menors és enormement superior a la dels majors, excedint
6 vegades en els homicidis i assassinats.

2g6

JOSEP CIRERA I SOLER

L'estadística més esgarrifosa és la dels suïcidis. Els dels menors
de 16 anys foren:
Any 1836
" 1875
" 1900

19
25
120

De 16 a 21 anys:

Any 1836
" 1876
" 1900

128
168
781 (el 464 per 100 d'augment)

Aquesta creixença, no alentida en els anys posteriors fa exclamar
a Ferran Laudet, de l'Institut: "Aquests senderons que condueixen
al Sena els nens de 14 anys, que la desesperació porta al suïcidi, com
la sensualitat mena al crim".
En 1921, M. Gaby, en una sola setmana, comptà 9 suïcidis
d'infants. "...Hi ajuden el cinema, la literatura, però sobretot la lluita
en l'educació". M. Henric Joly hi afegeix la transformació de les
condicions de la vida del nostre segle, el medi ambient, la decadència de l'aprenentatge, però hi posa també l'escola com a causa determinant, i precisament totes aquestes causes desmoralitzadores reclamen una més intensa funció educadora de l'escola, per tal de combatre
aquelles influències. Continua ell mateix: "L'educació moral, si no
es funda en la religió, no pot donar resultats positius. Hem de reconèixer que no la dóna (la moralització) l'escola pública. I sense aquesta educació, la petita ciència que forneix l'escola és un adjutori de la
criminalitat. "Les raons, les hem reportades en un altre lloc, les quals
concorden amb la teoria de la lliberació dels instints, que menen del
plaer al vici i del vici al crim".
No parlem de Rússia. És tan esgarrifós l'estat d'amoralisme i
criminalitat infantil que, de recensionar-lo, encara que fos lleugerament, enfosquiríem massa el quadro. Només fem constar que la circular 36 del Comissari del poble, secció de justícia, fa constar que
"s'ha comprovat un desenrotllament extraordinari en la criminalitat
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dels menors." L a prostitució escolar és fruit del bisexualisme més
desenfrenat, empès pel mal exemple del divorci voluntari.
Els fets amb què Espanya inicia la seva història de laïcisme escolar ens diuen que ben aviat deixarem França enrera. Els fruits del
ferrerisme, els esdeveniments de Navàs, covats en una escola laica,
una altra de Manresa, el recentíssim de Barcelona, d'un mestre befador de Déu i de la maternitat, el d'aquells nens que insulten els
sacerdots i blasfemen en sortir de l'escola laica, tot dient que "ara
ja podem fer pecats, perquè el mestre ens ha dit que no hi ha Déu",
apart dels fets reportats en els capítols I I I i I V , són un mosaic ben
poc encoratjador.
Si no poguéssim formar patró de les escoles laiques, amb prou feines iniciades, sí que en podem formar de la moral que les ha d'inspirar, perquè aquesta ja dóna fruits ben esponerosos. Agressions i assassinats, atracaments, assalts, incendis, rapinyes, insults, calúmnies,
gràfics i sensualitat periodístiques desbordants, indisciplina social,
predicada i practicada tan intensament, que augmenta la criminalitat, segons fa constar la mateixa Direcció General de Seguretat, ben
recentment; el descontentament i confusionisme regnants, la relaxació de costums polítics, motivant el blasme de republicans dignes,
declarant que "la República està a la merced de demandas particulares y a veces de chantage que sobre ella quisiera ejercer cualquier
grupo díscolo." (D. Josep Ortega i GSsset). Tots aquests fets són
massa eloqüents perquè hom no pugui endevinar com serà la regeneració educada—diguem-ho així—en aquest amoralisme que ha d'inspirar l'escola laica a la nostra terra.

La jraternització social

A desgrat de les realitats ara constatades, els desaprensius encara ens volen presentar l'escola única i laica com a mitjà aptíssim de fraternització humana.
Els simplistes s'entusiasmen amb la idea d'igualtat de bancs per
a tots els nens, negligit el seu origen, fortuna, estat social, creences
i sentiments, per tal que aprenguin a conèixer-se i s'estimin des de la
infantesa. Nosaltres, enemics com som de diferenciacions socials ba-
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sades en la fortuna, cooperarem sempre a tota obra que pugui fer real
la germanor de tots els homes i estaments. No ens podem entusiasmar, però, davant els artificis que són la contradicció mateixa d'allò
que simulen defensar.
És paradoxal que els més aferrissats defensors de l'escola única
i laica com a sistema fraternitzador, siguin els socialistes, aquells qui
basen tot el seu programa de redempció en la "llttita de classes", i la
practiquen perseguint els creients dintre i fora l'escola, i actuant segons aquest principi en la vida social i política.
Tanmateix, l'escola única i laica no pot ésser ni és mitjà de fraternització en els Estats que l'han imposada, més o menys fragmentàriament.
Lapie, successor de Buisson en la Direcció General de Primera
Ensenyança a la República veïna, comprenent que la divergència
d'idees és el que més separa els homes, vol trobar la solució imposant
les mateixes a tothom. "Si fins ara—diu—, l'escola laica ha estat una
font de divisió entre els francesos (la fraternitat cobejada!), d'ara
en avant podria ésser l'aglutinant més eficaç, per la mateixa constitució, mètodes, programa i fins per la mateixa neutralitat."—Com si
la neutralitat, que ja hem vist impossible, no representés una mutilació de l'home, i no fos un atemptat a la llibertat de consciència i
a la fe dels creients. Només arrencant aquesta fe, ço és, imposant violentament un contra-dogma, es podria arribar a una unitat
d'idees, en l'aspecte religiós, i encara suposant que no hi hagués
per mig iantireligió, que és la vertadera inspiradora de l'escola que
combatem.
Si fins ara l'escola laica ha estat "font de divisió", per quina raó
en l'esdevenidor haurà d'ésser un aglutinant? És que el nen no portarà a l'escola el bagatge del seu caràcter, temperament, capacitat,
educació familiar, creences i altres diferenciacions ètniques i psicològiques que el faran divergir dels altres? A menys que es persisteixi a arrencar els infants de la falda de la mare i de l'ambient familiar, per a imposar a tots les mateixes idees i sentiments, tornant
així a pitjor esclavitud que l'espartana, sense dret a acceptar cadascú les idees i creences que entengui vertaderes, la qual llibertat se'ns
havia fet entendre ésser el fonament racional de l'escola laica.
Ningú no creurà que semblant imposició porti la fraternitat entre els ateus i els creients, la fe dels quals és befada i perseguida, i
aquest instint persecutori és el vertader fonament de tot el laïcisme.
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Tampoc la família, que es veu els fills arrabassats no pot sentir afalagat el sentiment fraternal envers els seus botxins. Rein, per a obtenir major compenetració entre els infants, i sostraure'ls de les diferenciacions familiars, proposa els jardins de la infància, en perjudici dels sentiments paternals.
Exigida l'assistència de tots a la mateixa escola, els pares senten imposat un mestre que pot contrariar les seves idees i sentiments
per inepte o malvat. L'instint de defensa que inspira l'amor impulsa
a triar l'escola més adient a l'esperit familiar. L'escola única atempta
contra aquest instint i aquest dret sagrat.
Mentre perdurin les diferències socials, la imposició d'una mateixa
escola ha de portar fatalment rancúnies i enveges, sense que la convivència escolar les pugui evitar ni minvar.
Entre els alumnes d'una mateixa escola, lliurement escollida, la
simpatia natural, la igualtat d'idees i sentiments, o la dissemblança,
la competència, la diversitat d'idees i creences, per una llei automàtica, estableixen agrupaments i distanciacions que no hi ha força
humana capaç d'impedir. Abandonada l'escola, la fraternització dura
tant com duren aquells lligams que aproparen els uns als altres, venint noves circumstàncies d'atracció o repulsió iniciadores d'altres
tants agrupaments ben estranys a la convivència escolar.
Aquesta, en arribar als Instituts, acadèmics i Universitats, no fa
pas més eficient la fraternització. Les lluites escolars, per diferències ètniques, religioses, socials i polítiques, són de tots els temps
i de totes les latituds. Aquests idearis i sentiments són els que ajunten i destrien els homes dintre i fora l'escola. Avui, la diferent posició social ja no és motiu de divergències, si no l'acompanya disparitat d'ideari i d'afeccions.
L a força material imposant l'escola única contra el sentir dels
pares i dels alumnes, mai no serà determinant de fraternitat, sinó
d'odis, enveges i lluites.
Cal un aglutinant més alt, un principi d'espiritualitat, d'amor
universal. Renegant d'un Déu Pare, on trobarem la causa de la fraternitat humana?
Com que inicialment l'escola única deriva de l'odi a Déu, ha de
començar i comença odiant i perseguint els qui volen ésser fills de
Déu. Com voleu que sigui, doncs, base de germanor?
Pistrak, de la "Internacional de Trabajadores de la Ensenanza"
(presidida ací per Rodolf Llopis) ens diu: "Una de les qüestions
més importants és la lluita contra la religió a l'escola." Llevada la
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paternitat divina i la fraternitat cristiana, no és estrany que l'humanisme, fill també de Déu, com a creador de l'home, es ressequi, com
una planta sense arrels.
En el capítol I V ja hem remarcat aquell text de la moral escolar
laica que posa la caritat com a virtut antisocial i aquell altre que
posa el perdó de les injúries com envilidor. Es lògic que la susdita
' Internacional de Trabajadores de la Ensenanza" estableixi aquests
altres: " E n lloc d'estimar el proïsme com a tu mateix, ço que s'ha
de considerar irrealitzable, has de tractar científicament el teu
proïsme com a tu mateix." Les afeccions del cor i el cor mateix són
cosa ridícula.
L a lluita de classes, la guerra social, la desaparició de l'home
com a subjecte de drets i d'afeccions, són conseqüències que brollen
espontàniament d'aquella font emmetzinada.
E n un altre lloc, hem reportat aquell principi de Vernochet:
"Para nosotros no hay derechos del nino, ni existe el niiio en abstracto. Para nosotros, sólo existe el nino del proletariado y de las
clases oprimidas; nino que no tendra otros derechos que aquéllos
que le conquiste la íuerza."
EI mateix Pistrak dóna com a solució única que "la lluita social
substitueixi les reformes pedagògiques". "La lluita de classes també
s'ba apoderat de l'escola entera. Treiem-ne les justes conseqüències."
(Així escriu un mestre en el Butlletí de la repetida Internacional.)
"Cal estimular en el noi els impulsos proletaris de classe; això és,
portar aquest esperit de lluita a l'escola. S'ha de preparar per a enderrocar el capitalisme, acudint a la violència armada, a la guerra
del proletariat contra la burgesia." És la guerra civil que ens prometen els socialistes espanyols; és el diner de la República que no
pot servir sinó per als amics, segons Azana, encara que sigui recaptat de tots els espanyols; és el tracte diferencial per als amics i els
adversaris, proclamat pel mateix senyor; és la regressió a les castes,
intensificada per la selecció escolar, aplicant r"impasse" als alumnes retardats o enemics polítics del mestre, tornats per sempre a la
condició d'ilotes.
Ningú no pensi que a la fi els nois proletaris hi guanyessin. " L a
família com a unitat ha deixat d'existir" proclama un unitarista.
Els nois pertanyen a la casta. "L'escola restarà directament unida
a la producció; l'escola-fàbrica, en la qual el noi és preparat com
un organisme mecànic, destinat exclusivament a la producció que
l'Estat li senyalarà, és manipulat com un producte industrial, ma-
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nipulació que un autor bolxevic escolar, compara textualment "a les
operacions de transformació per a elaborar un parell de sabates.
És una usina mecànica moderna." (Pinkievitch). Aquesta és la gloriosa redempció definitiva del proletariat. Ni Roma, ni Esparta, ni
la mateixa índia no havien degradat tant els seus esclaus i els pàries.
Heus ací la fraternització que persegueix l'escola única i laica.
Una vegada més es confirma que l'apostasia dels pobles mena
vertiginosament cap a la barbàrie més esgarrifosa.
VII
F R U I T S PATRIÒTICS
Digressió
Podrà semblar una digressió fora de lloc la que anem a fer. Tenen, però, tanta semblança les trajectòries seguides per la Tercera
República francesa i la Segona espanyola, i el sentiment patri es troba
tant en funció del religiós, que no ens sabem estar de donar-ne un
tast.
Durant la presidència de Mac-Mahon, va manifestar-se un sentiment patriòtic que esverà Bismarck. "La França es revela massa
aviat", digué en 1873.
Gambetta féu la seva fortuna política amb la gran idea de "La
Revanche", que el portà al Govern, acompanyat dels polítics esquerristes que mai no havien pogut reeixir, i la glòria posterior dels
quals no fou altra que el seu anticlericalisme. Bismarck se n'adonà,
aprofità aquesta segona passió per a negociar i el pacte fou fet. E l
Canceller de Ferro refermaria aquell Govern maçònic i Gambetta
refermaria Berlín contra Roma. Serví d'intermediària Païva, jueva,
mitjançant uns dinars setmanals, anant-hi convidats Gambetta, l'emissari de Bismarck i Henckel de Donnerck, el més violent germanitzador d'Alsàcia.
E l partit de " L a Revanche" fou narcotitzat amb aquesta consigna: "Pensem-hi sempre (en la revenja), però no en parlem mai."
Aquesta traïció inspirà a Mme. Juliete d'Arnim, amiga i confident de Gambetta (en el qual creia, fins aleshores, més que ningú),
el llibre famós "Après l'abandon de la revanche", el qual reporta
aquest diàleg àé l'autora amb el mateix Gambetta:
"Ella.—Perquè jo tingui fe en la República, cal que Bismarck
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la odiï. Si jo cregués que la República entra en les combinacions del
Canceller, i consegüentment ja no hi ha revanche...
—Aleshores, què?—replica el President, sense deixar acabar la
frase.
Eila.—Aleshores jo no la sentiria (la república).
Eil.—Jo us creia més republicana.
Ella.—Primer, francesa."
E l gran republicà, Spuller, escriví: "Tanmateix, sóc republicà
apassionat, però acceptar la república de Prússia m'espanta. Quant
a l'anticlericalisme, siguem-ne recelosos. És prussià."
E l mot de combat "La Revanche", fou substituït per aquest altre: "Le clericalisme, voilà l'ennemi."
Gambetta incorporà el programa maçònic—de marca prussiana
—a la llei fonamental de la República. Amb el famós discurs de 4
de maig de 1877, s'inicià l'era persecutòria. E l Kulturkampf francès
s'assemblà al prussià com una gota d'aigua a una altra. Al cap de
dos anys, els projectes laïcitzadors de Ferry posaven la primera pedra a l'escola. Els governants de la República es donaren al servei
de la maçoneria, abandonant l'ideal patriòtic.
Al servei de la secta
E l programa maçònic ja queda exposat en un altre capítol: "Desctistianitzar per tots els mitjans, però sobretot estrangulant el Catolicisme. (Report Janet a l'assemblea maçònica de 1879.) Si algun
catòlic en dubtés, li recomanem l'Encíclica "Humanum genus" de
Lleó X I I I . En ella trobarà afirmacions com aquesta: " L a maçoneria no posa cap cura a dissimular les seves intencions. Públicament,
i a camp obert, cerca la ruïna de la santa Església, a fi d'arribar, si
pogués, a desarrelar de les nacions cristianes els beneficis que deuen
a Jesucrist, nostre Salvador".
Veieu com aquells qui es proclamen grans patriotes esdevenen
servidors de la internacional maçònica, llavors predominantment
prussiana. Prússia tingué tots els fils de la política i la maçoneria
s'instal·là al poder. Malgrat d'ésser pocs els francmaçons, disposaren
del país al seu albir. França fou tractada com a terra conquerida. "La
Republique Maçonique", en 30 d'abril de 1882, podia dir: "La maçoneria és la senyora, no la servidora dels partits polítics. L'Estat
som nosaltres". Totes les lleis combatives "han estat elaborades, dis-
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cutides i formulades a les lògies, abans de passar a la premsa i discutir-se al Palau Borbó" (Report de 23 d'abril de 1883).
És curiós de constatar en l'obra "Leçons du passé", la fidelitat
amb què els acords de les assemblees maçòniques passaven a ésser
llei, des de la interdicció als religiosos de regentar les escoles públiques, fins a llur expulsió.
L a Gran Guerra no modificà pas el programa. E l report de l'assemblea de 1922 fa constar que l'ordre del dia fou renovar el crit de
Voltaire: "Ecrasons l'Infame". E n el corresponent a la de 1923, es
fa constar que "els parlamentaris maçons, durant el mandat, resten
tributaris de l'Orde, al qual han de donar compte de la seva gestió.
Com més enlairats, més obligats... No és tolerable que actuïn per
compte propi els parlamentaris que deuen a la maçoneria llur enlairament polític".
A Espanya, la trajectòria dels nostres governants en llur programa antireligiós i la de les esquerres catalanes en el patriòtic, és
tan similar a la dels anticlericals compatriotes de la Tercera República francesa—per bé que molt més impulsius en l'execució—que
hom hi ha de cercar una causa comuna, impulsora de semblants actuacions. L a filiació maçònica de la majoria dels actuals governants
no ha estat desmentida, fora d'algun cas particular, i la seva realitat es pot comprovar per altres mitjans que els coneguts fins ara.
Seríem injustos si no féssim notar que la monarquia caiguda preparà l'actual situació, consentint i emparant actuacions maçòniques
influents, en les quals es formaren els dirigents de la República.
Acabem aquesta digressió, fent notar el patriotisme que comporta l'afiliació a un organisme sectari, l'internacionalisme del qual
persegueix sovint finalitats antipatriòtiques.
Els fets
Reintegrant-nos al tema d'aquest treball, ja no farà estrany que
l'escola única i laica, portada per aquests homes de patriotisme tan
poc escrupolós, doni els fruits, dels quals anem a oferir una petita
mostra.
S'havia proclamat que el mestre laic intensificaria el patriotisme.
Vegem com. L a revista "Emancipation de l'Instituteur", escriu:
"Nosaltres som l'escola roja. No ho amaguem. N'estem joiosos. També som l'escola pacifista (que no admet la defensa de la pàtria),
l'escola socialista i sindicalista. Refusem d'emmetzinar per sempre
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més nostres infants, amb recensions d'escenes de carnatge (guerres
patriòtiques), que els antics mestres referien per a divertir-se".
Al Congrés de la Joventut laica, celebrat a Tours, M. Havet
deia: " E l jovent laic ha d'explicar al poble que la idea de pàtria evoluciona, cada dia es modifica, per a desaparèixer fatalment".
L'Assemblea maçònica de 1905 declara igualment que "les nocions de pàtria i religió seran presentades als alumnes com a fets relatius, com a veritats passatgeres, determinades pel consensus social".
Un orador del Bloc, el més estimat i el menys hipòcrita, deia a la
Cambra: "La idea de pàtria és discutible i cal sotmetre-la a anàlisi".
"Déu era suspecte com a clerical, la pàtria ho és com a xovinista" (L'Ecole d'aujour-d'hui).
L a "Revue d'enseignement primaire", tantes vegades citada, defensa els soldats sublevats al Migdia de França i ataca violentament
l'exèrcit.
Albert Thomas, traspassat de poc, en el seu llibre "Histoire
du travail", fa una càlida apologia de l'antipatriota Varlin, executat en 1871.
E n l'obra de M. Gellé, trobareu frases com aquesta: " L a religió
de la bandera se'n va amb l'altra".
Contra l'argument del patriotisme de la Gran Guerra, Hervé
oposa que els poilus portaren la moral de l'escola religiosa, per tal
com fins 1904 no foren expulsats els religiosos. A la fi de la guerra—continua—el patriotisme ja tenia falles alarmants.
L'autor de "Le Mensonge de la Neutralité", a "L'Echo de París", apostrofa Herriot (de l'edat de l'autor), i Chautemps, molt més
jove necara, per haver defugit les trinxeres i la guerra, exhibint-se
després com a patriotes models.
Les associacions professionals
Mentre el govern francès, adonant-se que els estrangers poden
sobrepassar els indígenes, dicta lleis intensificadores de la natalitat
5.000 mestres i una colla d'impostors propaguen el neomaltusianisme.
Els sindicalistes, al Congrés de mestres de Lió, reclamen que
aquests s'afiliïn a la Confederació General del Treball, en la qual
no fa gaire cotitzaven 70.000, i 20.000 a la Confederació del Treball
unitari (organització soviètica). L'Associació Glay reclama el front
únic dels mestres per a la revolució social. Està unida als comunistes, per mitjà de la Lliga de l'Ensenyament. Hom pot repetir, com
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Gibou, que l'escola laica és fautora del socialisme i del comunisme,
liquidadors de les pàtries.
Esdevingué famós el procés Marizot, professor a la Cote d'Or,
qui insultava l'exèrcit francès davant els alumnes, als quals deia que
els alemanys de l'any 70 havien fet santament de matar els infants
al bressol. Degut a pressions superiors, els tribunals s'anaven declarant incompetents. L a prova fou tan aplanadora, que a la fi el Tribunal degué condemnar, per bé que ho féu per la quantitat irrisòria
de 200 francs. Malgrat la prova i la condemna, els mestres es solidaritzaren amb Morizot. M. Payot preguntà cínicament: "Per ventura els mestres no són cosa sagrada?" E l Ministre, seguint aquest
criteri, reposà Morizot ascendint-lo, i fou presentat un projecte de
llei declarant intangibles els mestres i obligant els pares a pledejar
en tot cas contra el govern, per mancaments d'aquells. Davant aquest
fet, la desmoralització no tingué aturador.
E l mestre Lebraye, durant la Guerra gran, fou redactor del periòdic alemany (escrit en francès) "La Gazette des Ardenes" i traïdor, amb altres fets, a la seva pàtria. Fou condemnat en 1919 a
5 anys de treballs forçats. Malgrat tot, el tristament cèlebre Albert,
ministre d'Instrucció pública i gran amic d'Herriot, el reposà sense
cap escrúpol, amb escàndol de tot França, com reposà tots els mestres bolxevitzants, per mitjà d'una circular de setembre de 1924, ordenant als prefectes que fessin alhora un report dels pares, funcionaris de l'Estat, que enviessin fills a l'escola lliure. Aquesta és la
història del Cartel, que volen imitar, en sentit pejoratiu, els nostres
"jabalíes", i socialistes.
Al desembre passat (1931), esclatà una bomba a la catedral de
Santiago de Xile. Les investigacions policíaques evidenciaren que els
darrers alçaments comunistes eren deguts als mestres d'escola.
.4 casa nostra
I a Espanya? L a perspectiva no és pas més afalagadora, per tal
com la doctrina que inspira els nostres laïcistes, s'acosta més a Rússia que a França.
Cordero, en el discurs ja retret en altre lloc, es lamenta del fet
que "abans de la guerra europea s'ensenyés de manera que els nois
(en ésser majors) hi anessin resignadament". E l pacifisme és cosa
molt lloable, però no podem creure gaire en el dels socialistes, que
prediquen contra la pàtria, alhora que ens amenacen amb la guerra

306

JOSEP CIRERA

I SOLER

civil, dintre d'ella, i tenen com a dogma redemptor, la lluita de
classes.
L a història de la F . U. E.—organització politico-revolucionària
—amb actuacions soviètiques, abans de la vinguda de la República,
i exercint ara el monopoli de casta a les Universitats, és una altra
prova del patriotisme laïcista. L a representació catalana anà al Congrés celebrat a Madrid, la tardor passada (1931), a càrrec de la
Generalitat i de l'Ajuntament barceloní. Malgrat haver votat que
"corresponde exclusivamente al Estado espaiiol la ensenanza en todos
sus grados", les entitats paganes, representant Catalunya, no se'n
sentiren ofeses, ja que no n'han fet cap mena de protesta.
L'actuació més perillosa, en sentit patriòtic, deriva de la repetida "Internacional de Trabajadores de la Ensenanza". Aquesta internacional fa constar que "Nosotros no estamos contra las guerras en
general, sinó contra las imperialistas" (llegeixi's patriòtiques). "Nosotros sostenemos la guerra del proletariado contra la burguesía". I
per a entrenar-se, a l'escola s'ha instal·lat el "recó militar", amb la
panòplia dels equips de guerra.
Fruits? Les vagues escolars primàries de caràcter revolucionari,
a Nova York, Xicago, Colònia, Berlín, i a Rússia, on s'ha celebrat
el Congrés internacional de nois revolucionaris, els pionniers, comunistes de tot el món.
Aquesta és la civiltzació, aquest el patriotisme que deriven de
l'escola única i laica. Suprimir les guerres exteriors, està molt bé, si
no hi ha agressió, però no per a substituir-les pel canibalisme de les
guerres fratricides, d'unes classes contra les altres, amb odis africans.
Les espurnes que van saltant en diversos indrets d'Espanya són
preludis massa alliçonadors.

VIII
REGRESSIÓ PEDAGÒGICA
Fora balder d'insistir altra vegada sobre la mutilació del nen i
la regressió humana, que comporta l'escola única i laica.
Ens fixarem especialment en els efectes antipedagògics de l'escola única, millor dit, del monopoli que se'ns vol imposar.
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E l mestre únic
A escola única, mestre únic. Mestre fet a imatge i semblança de
l'Estat, per a donar el tipus únic d'escolar i ciutadà que aquest reclama. L a producció d'instruments estatals en sèrie. Qui ho havia de
dir que la mecanització humana havia d'arribar fins a la seva espiritualitat!
Mestre únic. L'Estat, que en la seva ignorància es declara agnòstic, ara vol ésser l'autor de la ciència i de la pedagogia, i es posa
a fabricar mestres, que per obra i gràcia del títol que els atorga,
seran omniscients i infal·libles. I no es consideri ofesa l'honorable
classe del magisteri, la competència de la qual sap perfectament que
no li deriva del títol, sinó de la seva capacitació, filla del propi esforç. Aquesta mateixa classe reconeixerà amb nosaltres que l'altíssima missió confiada a l'apostolat docent no és tan planera, que uns
exàmens i un títol tornin aptes tots els professionals i perfecta llur
missió educadora. Tanmateix, la seva complexitat mai no ha estat
atesa com caldria, havent de lamentar falles constants en les institucions docents de tots els ordres, oficials i privats. Si els poders civils haguessin orientat llurs activitats en aquest sentit, en lloc d'enfondir discrepàncies i perseguir institucions benemèrites, no hauríem
de lamentar comparacions vergonyoses per a la nostra cultura popular.
L a primera falla, hom la troba en la inexistència d'un organisme
capacitat independent i imparcial per a controlar les condicions pedagògiques dels aspirants al magisteri. Aquesta professió és sagrada. A ella es confia el més noble i delicat de l'infant; la seva intelligència i el seu cor. Hi ha d'altres professions, en les quals basta la
ciència. Aquesta sola, mai no ha fet bons mestres. Tots coneixem
eminències científiques incapacitades per a comunicar als seus deixebles la ciència llur, ineptes per a imposar la disciplina, el respecte
i l'educació escolar, amb què resta inatesa la funció primordial formativa de la infància i de la joventut.
Tal com s'inicia freqüentment la carrera del magisteri, hom troba
meravellosa l'existència de tants pedagogs dignes d'aquest nom. Una
finalitat econòmica i la rapidesa a assolir-la són els més normals
determinants de la professió. Hi ajudarà eficaçment la supressió de
les oposicions i la seguretat d'anar destinats a una escola en acabar
els estudis, segons les disposicions vigents. I l'exercici del Magisteri
sense vocació avala la dita castellana "Maestro de escuela te pueda
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ver". Per bé que els efectes de la maledicció arriben més intensament als deixebles que al mestre.
Ningú no ignora quina mena de ciència s'adquireix, en general,
en els centres docents. Assignatures a mig explicar, alumnes que fan
campana, o als quals no s'estimula, vagues, revoltes, festes, aprovació
assegurada als matriculats oficials, tot això és el que treuen molts
d'un títol acadèmic, si un sentiment d'honradesa no estimula a la
formació individual post-acadèmica. L a preparació pedagògica, la
més essencial als mestres, normalment inferior a la científica. I així
s'aniran forjant els grans pedagogs de l'escola única, sense competència que estimuli i afini els coneixements i l'especialització educadora.
Successos massa recents, com els d'una certa Normal que al novembre no ha passat de la primera lliçó de Geografia, la desviació
parcial del professorat, la manera com s'ha enrolat aquest, no pas a
base científica i pedagògica, sinó sectària i política, ens diuen massa
clarament què en podem esperançar de la utopia unitària o monopolitzadora.
Repetim-ho. No creiem pas perfectes, ni de bon tros, les escoles
privades. S'imposa una superació profunda i exemplar. Tot amb tot,
com que aquestes han d'estimular la captació escolar voluntària per
l'èxit dels seus procediments, senten l'agulló de la competència i la necessitat econòmica, que reclamen una selecció de personal. E n els instituts religiosos ordenats primordialment a l'ensenyança, el noviciat
exerceix una funció eliminativa, que si no és perfecta, ve corregida,
aïmenys parcialment, per la consciència del vot, per la major preparació, per l'afranquiment d'altres preocupacions entrebancadores,
per la vigilància del superior i per la substitució en darrer lloc. Els
instituts religiosos de funcions múltiples s'acosten més a la perfecció, per aplicar cada individu a les activitats més adients a la seva
capacitat i competència. No és estrany que arreu ocupi el primer
lloc l'ensenyament religiós. Repetim, però, que som encara molt
lluny de la perfecció i que cal corregir moltes deficiències, especialment en l'educació femenina.
L'escola única, en suprimir la congregacionista i privada, pregona que intensificarà la cultura i l'orientació dels infants, subjectantlos tots al magisteri oficial, insuficient i preparat en la forma científica i pedagògica abans dita.
Són massa punyents els resultats d'una instrucció i educació posades en mans de professors que no sentin profundament les respon-
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sabilitats de l'apostolat llur i tot el paternalisme que reclama l'ànima tendra i delicada de l'infant, perquè hom pugui mirar indiferent
les condicions personals dels coeducadors dels nostres fills.
Si algú ha parat esment en la forma en què s'exerceix el magisteri, s'haurà escruixit de les seves falles i dels migrats fruits que lleva. E n les poblacions rurals, es fan molt més albiradors. E n elles
hom palpa més intensament la benedicció que representa un mestre
apòstol i els estralls que causa el mercenari, pervers o sense vocació.
Fill d'una contrada muntanyenca, incomunicada i llunyana de
tot centre cultural, dec, com molts altres, la meva iniciació científica a un mestre model, qui d'acord amb un rector zelosíssim, extirpà
l'analfabetisme; no coneixent un sol home d'aquelles generacions,
que no tingui una cultura primària remarcable. Després del seu traspàs—i fa una colla d'anys—les coses han variat intensament, en
sentit pejoratiu, malgrat la sèrie de mestres de les modernes promocions que l'han succeït, cap d'ells mal intencionat. L'actual, nou
vingut, ofereix primícies esperançadores.
Ara penseu la tortura d'un pare, quan l'escola única li imposi
un mestre inepte, mandrós, pervers o enemic, i emparat a més, per
l'Estat sectari. Temeu la generació que plasmarà. Èxits, com els
reportats, d'una infància delinqüent i desmoralitzadora seran el colofó d'aquest monopoli que tan engresca les multituds fàcils.
Hem vist suara com l'escola única només interessa a cert magisteri, per raó de monopoli, que faria d'ell una casta dominant, per
damunt dels pares i amb privilegis d'irresponsabilitat destructora.
Encara preguntarà algú: I això que té a veure amb la cultura i
la pedagogia? Res no hi té a veure, ni cal. Resolt el problema econòmic del mestre, precisava evitar tota competència que pogués deixarlo en mal lloc i exigir-li un esforç per a emular-la. Suprimida la competència i complert l'expedient de fornir ciutadans amorals o immorals a l'Estat, el dolce jarniente benaurat és el millor estímul a una
professió que no reclamarà esforços ni maldecaps de major quantia.
Aquest és el resultat fatal de l'escola única, recollit a França—
com demostrarem en el seu lloc—, malgrat de subsistir la lliure.
Compteu si arriba a imperar el monopoli. Escola sense rival, sense
competència, sense estímul, vegetar rutinari d'oficina pública, mandra
burocràtica tradicional. Escola única és, així, sinònim d'ignorància única i extirpació prèvia de tota emergència intel·lectual possible. A la fi,
emergència espiritual és personalitat, i en aquesta no era n'hi pot haver d'altra que la col·lectiva, el Pandemònium engolint tot lluc de
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vida i de personalitat humana (Dr. Cardó). E l monopoli—diu Jean
Coeur—és l'anonimat, la irresponsabilitat, la venalitat, la complicitat política, i, en conseqüència, la intriga, la demolició nacional, la
rutina i la mandra, que ho fan caure tot en la mediocritat, si no causen mal pitjor.
Els jets
Ningú no pensi que aquests pronòstics siguin elucubracions sense consistència. L a realitat superarà els pessimismes.
E l laïcisme francès, únic amb tradició com hem indicat, suara
(sense el monopoli, que només impera a Rússia), vegeu quina perspectiva ens ofereix.
Ferry donà la primera escomesa en 1879, però la més seriosa fou
la de 1882, en interdir als religiosos l'ensenyament oficial. Fins a
1886, nota la "Revue pedagogique", cada any entraven a les normals de 5 a 6.000 aspirants al magisteri. E n 1891, recularen a 2.034.
De 1906 a 1912, encara minvaren un altre quart (Butlletin de la
Societé Générale d'Education).
Buisson, el Director General inamovible (18 anys), escriu en
1903: "Les escoles normals, estirant molt, arriben a fornir la meitat dels mestres necessaris. L'altra meitat és formada com es pot. Uns
i altres entren als quadros dels mestres actius, tan aviat com surten
de la Normal i abans i tot". Malgrat aquesta falla, en 1904 expulsaren els Ordes religiosos, tancant en poc temps 17.000 escoles.
L a crisi s'intensificà i els inspectors se'n lamentaven constantment. Les vacants no es poden cobrir. Cada any augmenten les escoles regides per institutrius i altres mentors sense títol ("Revue de
l'ensegnement primaire", 4 de juny de 1911).
En 1918, el ministre corresponent del govern Clemenceau, declarava que "si la crisi de reclutament de personal s'allarga uns quants
anys, la República caurà, pel que afecta als instructors, a les mans
dels lliures i dels congregacionistes". (Cal advertir que es tolerà la
instrucció dels religiosos dissolts, com a persones privades.) "Encara,
els mestres que surten de les normals són tan deficients—diu Landrieux— que els inspectors han de fer els ulls molt grossos per a no
reportar l'estat lamentable de les escoles que regeixen".
"D'ençà que s'ha llançat els mestres a la lluita política, consentint
que actuïn d'agents electorals ("l'anti-curé", com diu Thiers); d'ençà
que se'ls ha desplaçat de la seva missió, negligeixen l'escola, en la
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qual tants infants perden el temps. Constituïts en classe instrumental de la política, amb una ambició sense mida, abandonen llur tasca
primordial, per considerar-se cridats a servir la civilització general,
i convertir-se en directors dels seus conciutadans" (Le Temps, 30
de desembre de 1910).
No és estrany que "L'Echo de Paris" (27 de gener de 1912), com
a resultat d'un report, degui afirmar que per a un mateix nombre d'alumnes, les escoles oficials donen quatre vegades i mitja més d'illetrats que les lliures".
E l certificat de suficiència, es lliura planament als amics polítics
i personals, i es fa gruar als altres. Ha descendit com el nivell de
l'escola i es posa a l'abast dels candidats. L'obstacle per a obtenij-lo
s'ha abaixat tant, que aquell qui no el salta es pot dir que es un
cranc ("Le Temps", 30 de desembre de 1911).
I a aquests mestres, vol confiar Ducos—el successor de Buisson
—la magna funció orientadora d'aptituds i la seleccionadora, de la
qual parlarem aviat.
E l monopoli com a conseqüència de la igualtat de naturalesa i de
drets de tots els infants?
S'invoca la igualtat de naturalesa i de drets en tots els infants, í
el primer d'ells el de la formació intel·lectual, per a menar-nos a la
unificació escolar. L a poca gimnàsia mental fa engrescar a molts,
tot i no tenint cap relació amb la premissa de la qual se la vol fer
derivar.
De la igualtat de naturalesa i de drets davant l'Estat, és lògic
de deduir-ne el de la formació intel·lectual i d'accés a les professions
científiques, segons la capacitat de cadascú, no vinculant-la a la posició econòmica o social dels ciutadans. Aquest principi és tan cristià que ens en declarem defensors entusiastes.
Tanmateix, ens sentim oposats al monopoli de l'Estat, com la contradicció més absoluta al mateix dret natural que simulen de defensar els unitaristes.
CoHoquem-nos, d'antuvi, en el mateix pla inicial dels nostres contraopinants.
Suposem que tot ciutadà té igual posició econòmica, i per tant,
idèntica possibilitat d'instrucció i d'accés a les professions intel·lectuals. Partint d'aquest supòsit, demostrarem com l'escola única i el
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monopoli són l'entrebanc més fort per a la formació intel·lectual de
l'infant i per a l'harmonia social.
Només la torturadora deformació humana, per a l'estandarització dels ciutadans, comporta una certa congruència amb l'abassegament unitari de l'ensenyança. Per què no apliquen el mateix principi
d'igualtat a l'accés efectiu de tots els ciutadans als càrrecs més honorífics i remunerats?
Instrucció vol dir formació de la intel·ligència i acoblament de
coneixements. Educació és tant com orientació del cor, dels sentiments i de la voluntat per a obrar i adherir-se al bé i fugir del mal.
Perquè l'escola única tingués base racional, caldria que les característiques individualitzadores de cada home, de cada alumne, fossin també úniques, millor dit, idèntiques, per bé que aquest mateix
supòsit enclouria un contrasentit, la negació de la personalitat, que
no existeix sinó quan cadascú es diferencia dels altres.
Caldria que tots els alumnes tinguessin la mateixa capacitat, el
mateix temperament, caràcter, aptituds, intensitat de passions, la mateixa tradició ètnica, lingüística, religiosa, familiar; en un mot, idèntiques totes les condicions psíquiques, orgàniques i fisiològiques. Llavors esdevindria lògicament acceptable l'escola única, amb programa únic, sistema únic, al qual correspondria un mestre únic.
—Però—o paradoxa!—llavors l'escola única no caldria imposarla, perquè fatalment els mestres no podrien deixar d'ésser únics. Les
mateixes característiques en els alumnes, reclamarien igualtat de condicions en tots els mestres. Aquests foren, tanmateix, únics per naturalesa, puix no varien de naturalesa en passar de deixebles a mestres. I si la variessin, pitjor, perquè no hi hauria possibilitat, ni tan
sols física, de confrontar les condicions dels mestres amb les dels
deixebles; no es comprendrien els uns als altres, no hi hauria escola
possible, ni única ni múltiple.
Ningú, si no és l'Estat, amb la pretensió d'ésser un motllo de ciutadans, no gosarà a dir que tots els nois tinguin les mateixes característiques dalt indicades. Ben al contrari: si no hi ha dues persones
que tinguin la mateixa fesomia, tampoc no n'hi ha dues que tinguin
la mateixa intel·ligència, sentiments, voluntat, passions, etc. L'escola
que ha de formar intel·ligències i voluntats tan diferents, si vol assolir la seva finalitat, ha d'adaptar-se a les varietats individuals. E n tossudir-se, doncs, en la unitat de programes, mètodes i professors,
és negar a l'escola la seva finalitat, és fer l'alumne per a l'escola, no
pas l'escola per a l'alumne. És fer un motllo en el qual s'ha de prem-
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sar l'infant, encara que calgui desllorigar, distendir, retòrcer, tallar,
torturar, esclafar les seves condicions anímiques per acabar amb
una tasca inútil, si no fos cruel, antihumana i anorreadora.
Fóra el Molok que avorreix tot l'humà per a sacrificar-ho a la
insadollable voracitat estatal. L a humanitat, pujant silenciosa i trista
la costa del dolor inacabable, fins a morir immolada al ventre d'aquella divinitat, més cruel que l'antiga.
L a unitat del programa, si aquest ha d'encaixar amb els graus
superiors, deixarà les disciplines sols iniciade? en els alumnes que
no passin de l'escola primària, com reconeix Huysmans, antic ministre d'Instrucció belga.
L a mobilitat d'aquest programa, junyit a les mudances ministerials, amb la constant variació de plans, porta uns desgavells desorientadors i un retard d'adaptació escolar, que testimonien tots els
estudiants universitaris i de batxillerat.
Alemanya, malgrat el seu temperament sistematitzador i disciplinat, en els assaigs que ha fet, no en els programes, sinó en els
sistemes de la seva escola única—mil vegades més racional que la
nostra—, ha degut addicionar-hi a poc a poc tantes noves disciplines, que la seva amplitud s'és tornada estèril superficialitat.
Està molt bé la imposició d'un índex limitat d'assignatures per a
totes les escoles, públiques i privades, amb un mínimum de coneixements en cadascuna, amb el control de l'Estat i tot, si hom ho creu
convenient; però la unificació de programes i sistemes només pot
torturar intel·lectualment i moralment els alumnes de facultats adormides, alentides 0 excepcionalment superposades.
L a nostra pràctica profesional i la de tots els mestres, permetria
d'exposar un mosaic d'experiències d'alumnes impermeables per a
certes disciplines en determinats períodes i excel·lents més tard en
elles, per damunt dels més prometedors. A casa nostra, com arreu,
hom pot citar una sèrie de professors d'assignatures en les quals hav>en estat suspesos. E l desenrotllament de facultats no és ni igual
ni sincrònic. L'escola única parteix d'aquesta irrealitat.
Coeducació
E n l'aspecte pedagògic, els inconvenients de l'escola única es multipliquen davant la idea d'igualtat de naturalesa i drets, sense distinció de sexes, per a deduir-ne el principi d'una coeducació que defensen gairebé tots els socialistes i comunistes, per tal de llibertar els
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alumnes de "prejudicis" en l'edat escolar, com proclama un dels nostres governants.
Tot i no essent aquest el lloc més propi, cal notar que el vertader
fi del bisexualisme, portat a la vida comuna, a la promiscuació, fins
al bany mateix, és el bandejament del pudor en la vida social. Ho
ha declarat un dels seus propugnadors, i les realitats han fet dir
joiosament a la Kallantai: "La immoralitat fa progressos a l'escola".
Esdeveniments com els d'una Normal de Madrid, i altres, són repetits i agreujats en les escoles àdhuc primàries de Beistresteau, Tourneu, Robin, Campuis, fins arribar a la vida del bordell que les Cambres degueren condemnar, a desgrat del seu criteri conformista.
M. Bus de Warnafee, en el report presentat al Congrés d'Angers
(octubre de 1931), fa constar que, per bé que les escoles oficials
belgues no són generalment mixtes, els inspectors socialistes aconsellen als ajuntaments del seu partit la creació d'escoles municipals
dels dos sexes, i el ministre liberal M. Nolf autoritzà la freqüentació
bisexual en determinades Normals. E l resultat en unes i altres escoles ha estat intensament desmoralitzador, donant-se casos com els
de les nostres latituds. Els espectacles més repugnants han derivat
del contacte dels professors amb les seves alumnes.
Un mestre francès, al qual hom criticava, per la promiscuació entre alumnes púbers, manifestà brutalment: "No teniu barrejades així
les vostres bèsties a la cort?"
Tornant a l'aspecte pedagògic que ací estudiem, l'experiència demostra que ei bisexualisme, sobretot des dels deu anys, retarda l'avanç intel·lectual i educatiu. Així ho reconeixen tots els pedagogs seriosos. L a desorientació, la distracció, la diferència de capacitat, d'aptituds per a certes disciplines, l'instint, el sentiment, les inclinacions
naturals i la imaginació, reclamen diversitat de mètodes, procediments i mestratge. Sotmetre els dos sexes a un mateix ritme en totes
les assignatures torna en perjudici del sexe més inadaptat per a cada
una d'elles.
No és estrany que el Congrés internacional de segona ensenyança, de 1928, proclamés, per immensa majoria, la necessitat de la separació de sexes. És tan òbvia aquesta conclusió, per als no apassionats, que considerem balder d'esmerçar-hi més arguments.
La selecció
Aquell principi d'igualtat de naturalesa i de drets és tan corcat,
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que tot just aguanta per apuntalar-hi el sofisme de l'escola única.
En voler-lo desenrotllar, falla tot seguit. L a natural gradació i diferència de capacitat, aptituds i temperament, reclama la consegüent
selecció, el destriament escolar per a les diverses professions humanes, i aquesta és proclamada com un corol·lari de l'escola única. I
davant la seleció, en quin lloc queda la igualtat de naturalesa i de
drets humans?
E l principi de selecció és, tanmateix, admirable. Si un artífex
qualsevol—diguem un rellotger—dóna a cada roda, a cada element
del rellotge una finalitat, sense que n'hi posi cap d'inútil, al Suprem
Artífex, en el qual devem reconèixer la ciència i el sentiment de la
bellesa i de l'harmonia en grau infinit, li faríem greu injúria, si
creguéssim que ha fet una sola creatura inútil i sense un fi concret.
E n tractar-se dels racionals, que per naturalesa són persones, i per
tant, amb individualització distintiva i fi propi, encara es fa més
albirador que cada una ha estat creada per una finalitat concreta i
individual. Déu—segons prova Schryvers—ideà cada persona en
concret, com reclamen la seva ciència i previsió, i, en fer-ho, degué
assenyalar-li un fi ben determinat. Treballar per a conèixer-lo i assolir-lo és la missió natural de cada home. Tot allò que es faci per a
assolir-lo, tornarà en benefici del mateix individu i de la societat
de què és membre, puix aquesta esdevindria perfecta si cada home,
si cada ciutadà, conegués la seva pròpia missió i la realitzés plenament.
L a idea de selecció és aquesta. Descobrir en cada home, en cada
alumne, les seves qualitats, la seva missió individual i social i fer-la
complir. Per això nosaltres, que som demòcrates, i voldríem cooperar als fins de la Providència, ens entusiasmem amb la intenció i cooperaríem amb delit al seu reeximent. Però, per això mateix que
sem demòcrates, no ens entusiasmem poc ni molt amb el propòsit de
realitzar-ho per mitjà de l'escola única.
Examinem-ne els motius.
Hem provat com els defensors d'aquesta escola derivant-la d'un
sentit estatista, no cerquen, de lluny ni de prop—per bé que prediquin el contrari—, el perfeccionament i la llibertat dels homes,
sinó l'estandardització dels ciutadans, per a convertir-los en peces
de l'Estat, el qual els pugui manejar en la forma que li plagui, sense
que la dignitat humana, que ell atrofia, es pugui rebel·lar. L'Estat,
creient o fent creure que abans d'ell no hi havia res, intenta fer una
societat nova, i com que no pot crear els homes, ha de mutilar-los, amb
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la idea de fer-los a imatge i semblança seva. Per això, en parlar de
la selecció escolar, invoca com a raó, la necesitat de "constituir els
quadros d'una societat nova".
Així i tot, és bo el procediment? De cap manera; ni per raó del
subjecte, ni del objecte, ni del mètode (Blanco Nàjera).
Per raó del subjecte, a l'infant no el pot seleccionar l'escola única. Qualsevol edat que hom assenyali—n, 12, 14, 15 anys, que en
això discrepen els defensors de la selecció—troba l'infant en creixença. Ho diu la paraula: iw-fant (fare). Per aquest motiu. Lleó
Dèries, inspector de la Mànega, ha pogut dir: "Quina mena d'antropometria psicològica és aquesta, que gosa a amidar els esperits
en plena creixença, dosificar-los qualitativament i quantitativament,
com s'amida un camp o un bidó d'alcohol?".
Als dotze anys—edat assenyalada per la majoria—hi ha moltíssims infants retardats, i gosaríem a dir que aquells que hom considera seleccionables, formen excepció, i més que excepció, són fenòmens. I els fenòmens, per regla general—diu Mme. de Sevigné—
són un portent als nou anys i uns imbècils tota la vida. Si Newton
i Pasteur haguessin estat seleccionats als dotze anys, 0 als quinze, és
molt possible que ignoréssim encara la llei de la gravetat i la bacteriologia" Albert Magne, declarat suara Doctor de l'Església, era el
negat de classe. Sant Tomàs, el més preclar filòsof í teòleg, era nomenat "el bou mut" pels seus condeixebles. Pascal, Anatole France
i altres mil, als dotze anys haurien estat eliminats en la selecció.
Qui no coneix eminències, com el Príncep de l'eloqüència, tartamut
als vint anys, xiulat la primera vegada que gosà a parlar? Un tribunal seleccionador no l'hauria pas destinat a l'oratòria.
Noteu que les facultats naturals de l'alumne poden trobar-se i de
fet sovint es troben retardades o bé obstaculitzades per mil entrebancs físics (malaltia, deformació, retard, atrofiament orgànic), geogràfics (aïllament, distància o inexistència d'escola), pedagògics
(pocs anys d'instrucció, incapacitat, mala voluntat, mandra, inadaptació del mestre a les característiques de l'alumne), medi ambient
(precocitat en els nuclis urbans i alentiment en les ruralies), condicions ètniques i ancestrals, ambient familiar (pares il·lustrats, intelligents i curosos, o al revés), mitjans econòmics que l'escola única no
salva (pares benestants que poden pagar mentors domiciliaris) i altres causes que fóra llarg d'enumerar.
Resulta de fet que qualsevulla de les circumstàncies esmentades,
tornaria la selecció, que vol ser democràtica, en una irritant desigual-
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tat. i a darrera hora un privilegi dels poderosos. Tanmateix, allò que
volien evitar.
Notats els inconvenients dels dotze anys, mants pedagogs, com
Loretti, la porten als quinze anys. Altres ordenen l'examen supletori
per als rerassagats, als 18 (Rameil, Ducos, Albert, els Conpagnons,
etcètera). Resulta, però, que aquests, sense salvar aquells inconvenients, els agreugen amb la perllongació de l'escola, imposant augment de professors, despeses actives als pares, per a mantenir els
fills escolars, i despeses passives, en privar-se del treball auxiliar
d'aquests. Això torna utòpic un sistema, davant la impossibilitat proletària de mantenir els fills amb les susdites despeses actives i passives. I , en definitiva, resulta un perjudici irreparable per al mateix
escolar, quan és rebutjat per a l'escola secundària i superior. L a vida
de senyoret fins als 18 anys i àdhuc fins als 15, li torna inapetent
e! treball manual, li impedeix, 0 almenys li retarda un aprenentatge
que acabarà quan els de la seva edat ja són oficials, i normalment
restarà menys perfeccionat. E l més probable és que aquesta categoria forneix una classe d'inadaptats, sense ofici ni benefici, una altra
casta inferior, que volia suprimir l'escola única.

Qui ha de seleccionar
Suposant que la selecció es fa possible, hom pregunta per qui ha
de fer-se.
Ens contesta el mateix inspector Dérien: "Qui farà les experiències i com operaran els experts? On hauran adquirit la infal·libilitat
necessària ?". Els estudis de Giraud demostren com la idea de molts
és fer de la mateixa màquina escolar l'òrgan de la selecció. E l mestre, l'artífex principal del reclutament de la Intel·ligència i del mèrit. " E l mestre ha d'ésser el jutge", segons Ducos i el mateix Herriot. Altres volen que ho sigui un tribunal independent.
Si ha d'ésser el mestre propi—s'entén el de l'escola única—quina
garantia poden oferir, formats com són a la tum-tum—segons hem
provat—, incapaços o mandrosos, sectaris o tancats en casta? E n
1926, la crisi del magisteri oficial era més intensa que abans, en
nombre i qualitat. Capaços i tot que fossin, el termòmetre de la selecció no marcarà més aviat l'esperit de classe, la filiació política, el
sectarisme, l'amistat i fins el suborn?
Xingú no ignora com en les oposicions globals per a ingressar en
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un cos determinat, l'esperit de classe assegura primerament els fills
dels funcionaris, els amics i els recomanats eficaçment.
Els mestres propis, observa Herald ("Revue Nouvelle", 9 d'octubre de 1925), fins essent homes de bona fe, mai no podran comparar
llurs deixebles amb els d'altres escoles, perillant els uns per excés
d'indulgència i els altres per excés de severitat". Són exemples vivents els alumnes oficials i lliures de les Universitats i Instituts. L'estiu passat (1931), un alumne oficial d'un Institut barceloní, desconeixia no sols el valor, sinó el mateix signe de r. (pi), tan bàsic en
la Geometria de corbes; i això malgrat, havia obtingut nota el
juny del mateix any. F a ben pocs dies, un estudiant de Dret ens feia
notar que al seu curs eren oficials gairebé tots els alumnes que en
l'anterior eren lliures, per haver estat aprovats tots els oficials en el
curs passat. Així s'estimula la cultura.
Els qui defensen la selecció feta per un tribunal independent i
deslligat dels mestres respectius no s'adonen que això és subjectar
la trajectòria d'una vida a un moment fortuit, favorable 0 advers;
a un moment de por o d'estat d'ànim; a un tema ignorat i potser nc
ensenyat; al sistema 0 a la distracció del tribunal, o a l'arbitrarietat
Critiquem els veredictes dels tribunals d'oposicions, tot i la concreció dels programes i l'especialització dels examinadors. Són recentíssims els exàmens de batxillerat universitari, amb la repetida suspensió de tots els examinats en uns casos i de la majoria en altres.
Quina garantia d'encert pot tenir, doncs, la selecció per un tribunal
estrany a l'examinat, i del qual tantes circumstàncies caldria escrutar, a part dels coneixements científics, per a decidir sobre el seu
esdevenidor? Això és humà?
Quin mètode?
Un altre entrebanc. Quin sistema per a assegurar l'encert en la
selecció? No l'escorcolleu. Primer, s'han de posar d'acord aquells qui
es declaren a si mateix psico-tècnics. Mentre els uns bescantin el mètode dels altres per irracional i destructiu, no és gaire fàcil de caure
en el mètode infal·lible. Els qui, malgrat aquestes picabaralles, es lliuren a la selecció com a sistema general, és que estimen tan poc l'infant com un mal parastre, i menys encara, com l'Estat mateix que
e! vol deformar.
Es parla de la selecció "tope", que interdiu per a sempre l'accés
al segon i tercer grau. Aquesta crea nous üotes de la societat. Ella

L Ò G I C A I FETS C O N T R A L'ESCOLA ÚNICA

319

que volia suprimir les classes socials! Cosa semblant passa amb la
selecció-orientació per a passar al segon i tercer. Aquells qui repeteixen la selecció per a poder tenir accés al tercer grau, formen una
altra casta: la dels senyorets sense ofici ni benefici.
Totes les provatures o tests ideats fins ara són contradictoris,
complexos i de resultats absolutament hipotètics.
Davant aquests obstacles, s'ha descendit tant en la lenitat de
condicions mínimes, que Dufrenne, tan aferrissat defensor de l'escola única, ha declarat que això és "nivellar per baix".
Qui, diu que només s'ha de tenir en compte el talent; qui, només
la ciència; qui, el temperament, caràcter, activitat i altres circumstàncies psico-orgànico-fisiològiques. L a desorientació és tan gran,
que tots els pedagogs de bona fe han reculat esverats. Només els
sectaris ultrancers s'entesten a imposar-la.
Feta la selecció, un alumne declarat apte per al grau superior 0
la facultat, quina actitud prendrà? Es deixarà governar per les passions 0 per l'abúlia? Si la selecció ha estat equivocada i no té capacitat 0 vocació per als estudis a què se l'ha destinat, el perjudica
més la selecció que no pas l'eliminació. Serà tota la vida un os fora
de lloc.
Els fruits de la selecció, els fa notar el P. Noguer en un magnífic diàleg que ací no podem reportar.
E n la vida real triomfa normalment l'home que més ha de lluitar,
el qui més ho necessita, si les aptituds mínimes hi abasten.
Cal tenir en compte que l'home perfecte no el fa la intel·ligència
sola, sinó l'equilibri de totes les facultats. Quantes intel·ligències privilegiades han restat estèrils per les passions, l'abúlia o l'orgull!
Fruits
Per acurada que sigui la selecció, crea les castes dels rebutjats,
dels penjats a mig camí i dels privilegiats. Els primers, destinats a
treball mecànic, com si aquest fos un càstig envilidor, davallaran a
la condició d'esclaus, cosa que defensa Maurras en el seu llibre " E l
Camí de la felicitat"; altre de tants senyals de retorn a la barbàrie.
Si la selecció es fa anivellant per baix, vindrà la hipertròfia d'intel·lectuals i tècnics, privant als manuals de capacitats directives i
reivindicadores dels seus drets. Alhora, desapareixerà la classe mitjana, nervi de l'Estat, segons Taine.
A Alemanya, la susdita hipertròfia intel·lectual ha portat la de-
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sesperació a aquesta classe. L a "Revue des deux Mondes", del juny
de 1930, fa notar: "En tots els graus s'empeny cap al mandarinat
intel·lectual i ben aviat es farà indispensable r"arbitur" o batxillerat
per a les guarderies infantils i per a la Creu Roja. Totes les carreres estan enfarfegades. Agregats de cinquanta anys es troben encara
sense plaça. Aquest excés de títols redueix les classes mitjana i intellectual a la condició de proletaris, la qual cosa, si plau als socialistes, no beneficia ni als mateixos obrers, els quals augmenten amb
aquell descens i troben una competència que fa augmentar el nombre
dels parats".
Al novembre de l'any passat (1931), els socialistes i els radicals
socialistes francesos, envestiren de bell nou el tema de l'escola única (deixant subsistent la privada, com hem dit). E l ministre d'Instrucció els objecta: "La millor manera d'ajudar el poble i les classes humils contra aquesta general utopia de desplaçar tots els nois
i joves del seu medi natural, és que l'Estat conservi el control de
cada cas particular i reparteixi, amb coneixement de causa, les beques que tant poden rendir, si són sàviament i equitativament administrades. E l sistema que ho vol deixar tot a la casualitat, creant un
esperit igualitari, que mai no existirà al món, porta fatalment a un
desenllaç catastròfic".
Deu ésser per aquest motiu que Pérez Madrigal considera el nivell mitjà de la República francesa inferior al de l'espanyola (!).

IX
REGRESSIÓ C U L T U R A L
Queda parcialment demostrat en els capítols anteriors, com la
cultura tan bombejada de l'escola única i laica feia els avanços del
cranc. És cosa natural i fatal.
Mestres formats ràpidament i sense preparació pedagògica, així
i tot carestia de professors laics, sectarisme i esperit de classe, no
poden donar altre resultat que una regressió cultural. N'és una prova, l'esbrossament d'obstacles als preferits, ordenat pel ministre
d'Instrucció per a obtenir el títol professional i les places en propietat.
L'amor a la cultura dels grans estadistes del sud-oest ha creat
tota la ciència mundial. Així ho volen fer creure. Abans que desco-
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brissin la gran meravella de l'escola única i laica, tot el món estava
a les fosques. Els Estats que no l'han descoberta—i són tots, fora
les dues repúbliques llatines i la gran Rússia—encara viuen en tenebres i hauran d'ésser civilitzats per aquests grans pedagogs!
Per qui, si no és per l'Església, s'ha conservat la cultura hel·lènica i romana? Qui conreà les ciències i les arts, civilitzà els bàrbars
i alçà el monument perenne de la ciència tomista, creà les escoles
monacals i parroquials, inspirà els grans pedagogs Josep de Calassanç, Joan Bta. de la Salle i tants d'altres, quan ni un Estat ni un
laic no havien pensat en la instrucció del poble? Què feren els erasmistes i enciclopedistes, sinó instruir-se en les escoles de l'Església
i aprofitar-se de tota la ciència per ella guardada i augmentada, per
a combatre-la impiament?
Havia d'ésser la Revolució francesa la que, guillotinant i exiliant
els sacerdots i religiosos, obrís una era d'analfabetisme, que hagué
de cloure un decret proclamant, fa una centúria, la llibertat d'ensenyament, per tal que s'intensifiqués, amb una rapidesa incomparable, la instrucció del poble a la veïna República, salvant el seu prestigi les congregacions educadores. I calia el laïcisme ferrista, empitjorat pels seus deixebles, perquè la noble França iniciés altra
vegada una corba descendent en la seva cultura mitjana.
Examineu, sinó, els reports oficials de Steeg Í1908) i els dels
Inspectors d'Acadèmia dels Consells Generals (1914).
Paul Bert, no gens sospitós, fa constar que en 1882—segona escomesa de Ferry contra l'ensenyament congregacionista—, els analfabets, amb prou feines arribaven al 10 per 100, i els alfabets tenien
una instrucció sòlida. Als 25 anys d'escola laica (1905), França encara no se n'ha enamorat, i la freqüentació minva a desgrat de l'obligatorietat.
E l mateix Briand, en el seu projecte de 1907 fa constar que des
de 1882 hom diu que els analfabets han baixat al 4'3 per 100 (1890).
Cal, però, interpretar aquesta xifra, diu. Són alfabets els qui amb
prou feines confegeixen i gargotegen el seu nom? Si els col·loquem
entre els analfabets, aquests pugen al 30 per 100. "L'Echo de Paris"
(1913), després d'examinar diverses estadístiques de moltes regions,
afirma que els analfabets no formen el 30, sinó el 60 per 100.
"Le Matin", parlant com Briand, es dol que França no s'assembli a Suïssa i Alemanya, on els analfabets no passen del mig per 100.
Fins al 1882, cada any augmentaven els alumnes a les escoles.
Paul Escard publicava en el Butlletí del Sindicat d'Escriptors fran-
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cesos, del qual era secretari, que la llei d'obligatorietat al 1922 encara restava morta. L a població escolar d'un any a l'altre minva
d'una manera absoluta. L a inassistència s'intensifica durant el curs,
no podem donar per pauta d'analfabetisme el nombre de matriculats.
N'hi ha que van a l'escola ben pocs dies, i es troben alguns departaments en els quals la inassistència arriba al 30 per 100. Les estadístiques donen un promig de cent dies d'assistència anyal, per a tots
els alumnes.
En un altre capítol hem reportat l'èxit de l'escola boussonier
(escamots dels qui normalment fan campana). Els cursos d'adults
cada any són més raquítics.
Si hom fes un gràfic de dos anys seguits—diu el mateix Escard—,
veuríem sempre una línia descendent i tirant a zero. Feta l'estadística de 59 departaments, resta comprovat, que només la catòlica
Vendée augmenta els assistents a les escoles. Compareu:

Escoles públiques.
Escoles privades .

Any

Alumnes

23.097
24-597

24415
24-735

Per contra, vegeu les dades d'altres departaments, com a mostra,
per no allargar.
Baixa d'alumnes a les escoles públiques:
Any
Departament de Cantal ...
n

»

»

»

" Le Gard.
»

n

n

" Doubs ...
" L a Mànega

1919
1922
1914
1922
1900
1922
1892
1922

Alumnes
4- 749
2.406
46.000
32.000
5- 788
2.056
79.326
53-729

Baixa

52 %
30 %
65 %
32 %

Del resum oficial (1894-95) donat pel ministeri, resulta que en
els 3 anys anteriors, les escoles oficials perderen 70.659 alumnes. E n
igual temps, les lliures en guanyaren 77.677, distribuïts així:
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Pèrdua de les oficials: 65.772 de les primàries i 4.887 dç les
maternals.
Guany de les lliures: 61.630 de les primàries i 16.047 de les
maternals.
En aquests anys, hi havia 49.381 professors lliures.
De 1906 a 1911, a la Bretanya, l'escola oficial perdé 11.266
alumnes i la lliure en guanyà 25.326.
E n 1911, el report Viviani (ningú no podrà titllar-lo de clerical),
diu: "Els infants deserten de l'escola pública. 20.000 en sols 4 departaments de l'oest".
Malgrat aquesta constatació, l'amor a la cultura (!) feia tancar
100 escoles congregacionistes, que segons la llei podien perdurar fins
a 1914.
L a llei 1910, que ordena als reclutes de portar un certificat d'ensenyament, descobrí:
Reclutes de 1910: 14.255 analfabets i 16.000 no classificats
"
" 1912: 24.000
"
" 1919: 30.957
Ja veieu el progrés cultural mitjà de França, amb l'escola laica.
Un altre èxit. Duplessis, diputat de Charente, l'any 1920 demanà al Ministre d'Instrucció la taula de les escoles oficials que tenien
menys de 10 i de 5 alumnes. L a contesta fou:
Escoles amb menys de 5 alumnes
1047
Escoles amb menys de 10 alumnes
2.525
Total
3.572
Al desembre de 1922, M. de Baudry d'Asson, exposà a la Cambra la situació escolar de la Vendée. (Ja hem vist que és l'única que
augmenta els alumnes oficials.
Entre 35 escoles reunien 117 alumnes, tenint 77 mestres i mestresses.
No parlo d'escoles amb 10 alumnes, puix això ja és una cosa extraordinària.
45 escoles tenien 86 alumnes en conjunt per 48 mestres
9
" amb 10
14
"
"
o
"
E l diputat de l'Ardèche, M. Xavier Vallot, exclama: "Nosaltres encara guanyem els vendeans".
25 escoles amb o alumnes.
50 escoles amb menys de 5 alumnes (de 2 a 3 anys).

3=4
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31 escoles amb menys de 8 alumnes.
Al Municipi de Rochepauel, les escoles lliures tenen en total
350 alumnes. Les oficials ni un. 28.000 francs perduts, només per
sous als 4 mestres oficials, amb 4 escoles buides.
Examinem altres dos departaments completament oposats en
creences i temperament. Els del Rhone i Loire:
Amb o alumnes. Amb menys de 5. Amb menys de 10
Rhone ... n
19
19
Loire . . . . 13
29
37
No cregueu pas que els altres departaments siguin més sortosos.
No els reportem per a no fer-nos inacabables.
L'Assemblea maçònica de 1923 lamenta la situació crítica de
l'escola laica a tot França, especialment a l'oest.
Tenim la seguretat (ens manquen dades oficials, però en tenim
de referència) que després de la readmissió de les congregacions
(1928), la davallada oficial és encara més aplanadora.
Pels testimonis reportats, hom constata d'una manera irrefusable que des de la implantació de l'escola laica, en 1882, tot seguit
es notà el seu fracàs. Això no obstant, el sectarisme continuà la seva
obra destructora per bé que la cultura en patís en la forma que acabem d'exposar.
Les lleis Ferry feren tancar més de 20.000 escoles en 1886.
Combes, l'autor de l'expulsió es vanà d'haver-ne fet tancar 13.904
en 1904.
En 1905, té la glòria d'haver-ne tancat 17.000.
Abans de la Revolució francesa, les congregacions i religiosos
educaven 2.000.000 de nois. Amb menys de 5 anys, la Revolució ho
destruí tot.
Taine, no gens recusable, fa constar que dels 72.000 alumnes de
l'escola secundària, 40.000 eren gratuïts. Només els jesuïtes tenien
121 col·legis, tan florents, que hom digué que la Revolució l'havien
feta els seus ex-alumnes. L a història es repeteix!
Des de 1848 al 1870, de 23 concursos, els alumnes dels Germans
de les Escoles Cristianes obtingueren 20 vegades el primer lloc, 22
el segon. En 1878, sobre 339 admissions totals, ells n'assoliren 242.
A l'exposició de 1868 ocuparen el primer lloc. E n 1900, el Jurat els
adjudicà 4 grans premis, 14 medalles d'or i 60 recompenses.
Era aquest l'obscurantisme de l'Església que calia foragitar.
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La trajectòria ibèrica
És allò que deia Cordero: "Nos hemos encontrado con que se
necesitaba de la ignorància del pueblo para poder vivir, y la República se asfixia con la misma". Per què no en fundaven, d'escoles,
els socialistes que partien un pinyó amb la monarquia i amb la dictadura i se n'aprofitaven? I per què clausuren ara les dels religiosos,
sense poder-les substituir? Ja ho hem dit. L a cultura, com a arma
electoral, va bé. Ara, la realitat els fóra contrària. Ho saben i se'n
guardaran.
Diu que falten 27.151 escoles, sense traure les dels religiosos.
Encara no n'han creat 3.000 i clausuren les dels jesuïtes, que educaven més de 12.000 nois, a més de les escoles que sostenien, i estan
a punt de fer impossible l'ensenyament dels altres religiosos, que en
conjunt eduquen el terç, almenys, de la població escolar primària.
L a cultura sistema socialista, clausura l'Institut Químic de Sarrià, els alumnes del qual, amb un curs d'adaptació són reconeguts
enginyers químics a Tolosa. E l d'Arts i Indústries de Madrid, traslladat a Bèlgica i sol·licitat per 4 nacions, té reconeguts els seus estudis per les universitats. L'Institut tècnic de París dóna el títol francès als alumnes, només amb altre any d'adaptació. No parlem de
Deusto, Ona, etc. Ni del que s'esdevindrà amb la prohibició de l'ensenyament als altres religiosos. Definitivament, no sabem què
és cultura, quan suposem que n'eren centres les institucions que enamoren els estrangers.
E l nombre total de mestres oficials a Espanya, segons l'escalafó
de l'any passat (1931), donava:
Primer escalafó
Segon escalafó
Segon escalafó
Total

26.747 mestres
9-933
9-933
36.680

"

Afegim-hi les 3.000 escoles creades (encara no) de les 7.000 promeses, i tindreu 39.680 mestres en junt. Diguem 40.000.
Calculada en uns 3.000.000 la població escolar d'Espanya, i suposant que a cada escola poden concórrer 40 alumnes (massa per a
un sol mestre, quan té—és el corrent—pàrvuls, elementals i superiors), calen 75.000 mestres. E n falten, doncs, encara, 35.000.
Cal tenir en compte que la dispersió escolar, derivada de la di-

326

JOSEP CIRERA I SOLER

versitat i distància de nuclis rurals, impedeix infinitat de vegades
de reunir 40 alumnes. Això, doncs, imposa l'augment de mestres.
Per bé que el nombre de municipis d'Espanya és de 9.260, n'hi
ha de tan escampats que tenen 50 i més quilòmetres de diàmetre.
Per aquest motiu, la millor estadística ha de computar-se sumant
les ciutats, viles, pobles, llogarrets i caserius, que pugen, oficialment, a 46.082. Comptant que una ensenyança mitjanament organitzada reclama almenys un mestre i una mestressa per cada nucli, calen 92.164 mestres. Tenint-ne actualment 40.000, encara ens en falten 52.000. Si trobeu exagerat aquest càlcul, compenseu-lo amb el
nombre de mestres que necessiten els nuclis urbans intensos, als
quals el nostre càlcul només n'adjudica un. Només Barcelona i Madrid, amb una població escolar de 120.000 necessiten 3.000 mestres,
sense que hom pugui objectar que hi ha escoles municipals, puix
aquestes no les consent el monopoli de l'Estat. Cap republicà, penso,
no gosarà refutar Lluís Bello. Doncs llegiu el seu article de 30 de
març passat (1932) a "Luz", parlant de Casarabonela, i trobareu, que
essent aquest Municipi el més analfabet d'Espanya, té una colla
d'escoles i encara li'n falten per a combatre el seu analfabetisme.
Ara, no tinguem en compte que la pràctica més elemental ensenya tot seguit que el millor mestre, per pocs alumnes que tingui, no
pot complir mitjanament la seva missió amb alumnes dels tres graus,
imposant-se l'escola graduada com a base de tota instrucció completa. Aquesta, doncs, reclamaria triplicar els 92.000 mestres que
deputem necessaris, com hem dit ara mateix. Caldrien no pas menys
que 276.000 mestres i mestresses. Cal rumiar d'on sortiran tants
mestres oficials i les despeses que reclamen. E n parlarem en tractar
de la impossibilitat econòmica d'establir l'escola única i laica, si la
cultura ha d'ésser el seu exponent.
L'actual coeficient d'analfabetisme a Espanya és el següent:
Múrcia
Andalusia
Extremadura
València
Aragó
Castella
Catalunya
Bascònia

70'ro %
66'2 6 %
64'55 c/o
58'o8 %
5 2'24 %
47'7o f o
39'oo '/o
33'99 %
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Tenia raó el diputat Aguirre, en afirmar que quan a la resta
d'Espanya fossin creades les 27.000 escoles promeses per Marcellí Domingo, encara Bascònia tindria menys analfabets que ningú.
I ells són els cavernícoles!
A Barcelona són calculats en 25.000 els nois que assisteixen a
les escoles públiques i a les privades 60.000. Fins a 120.000 escolars probables, en resten 35.000 sense escola. E n una barriada que
té 3.000 infants, només hi ha dues escoles públiques. Sense les privades, gairebé tots restarien analfabets.
A Madrid, 37.000 nens van a les escoles públiques i 44.000 a
les privades. Resten 45.000 nens sense escola, o bé 39.000, si calculem que en junt la població escolar és de 120.000.
Resulta, que només Barcelona i Madrid necessiten 1.825 mestres,
sense suprimir cap de les escoles existents. Cal suposar imbècils els
espanyols per a predicar cultura, suprimint encara les escoles congregacionistes.
Els qui han fet el servei militar saben prou que molts soldats
han de confessar que, sense el seu rector, no sabrien de llegir i escriure. Tothom sap també la gran obra cultural que introduí al bisbat de Vich el nostre Torres i Bages, amb els vicaris-mestres que
supleixen la manca dels oficials en tantes de parròquies.
L a manera com s'han desballestat els grups escolars de Barcelona, per a atendre imperfectament els nous, creats als col·legis que
foren dels jesuïtes, i el funcionament de les Normals, demostren plenament el sentit pedagògic dels polítics que ens governen.
E l remei que dóna Ferran de los Ríos per a atendre les escoles
que manquen i les congregacionistes que es van tancar, és formar
mestres en sèrie i amb tota rapidesa, sortint de la Normal per a les
escoles, sense cap mena de preparació pedagògica, sense oposició i
amb la ciència que suposa estar a la primera lliçó de Geografia entrat el novembre, com ha passat a una normal de Barcelona (19311932), o acabar el curs a mig camí de les assignatures.
E l mateix Director General de Primera ensenyança, amb motiu
dels incidents esdevinguts per les anomalies de què foren víctimes
els cursillistes, tractà a aquests de nulidades, per bé que amb evident injustícia, considerats en conjunt. És aquesta la confiança que
hi tenen els mateixos que imposen l'escola única i laica. No. L a
cultura no consisteix en l'embadaliment i el maneig fàcil del poble
amb utopies irrealitzables.
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L'Estat és mal mestre
L a història de totes les nacions demostra que l'Estat és un mal
mestre.
Bèlgica, que tant es preocupa en realitat de la cultura, porta una
estadística comprovatòria de la confiança que mereix l'escola pública als ciutadans. És d'ara mateix (març de 1932) que Argus, enemic de l'escola privada, replicant a Ch. du Bus de Warnaffe, al
"Flambeau", reporta el següent quadro:
Ensenyament
primari
Escoles oficials
Classes
"
Alumnes "

5-154
16.050
466.060

Escoles privades
Classes
Alumnes privats

3-390
14.220
444-078
Escoles "Gardien"
(com maternals)

Escoles oficials.
Classes
"
Alumnes
"

1.427
2.494
73-i86

Escoles privades
Classes
"
Alumnes privats .

2.489
4-550
167.017

Després d'aquesta estadística, continua Argus: "L'ensenyament
oficial primari es troba amenaçat. Fem notar aquesta posició precària als poders públics, a tots els amics de l'escola. No faran res per
a salvar aquella?".
No parlem ací de l'aspecte econòmic que té a Bèlgica l'escola pública i la privada, molt més econòmica aquesta que aquella.
A Àustria, i especialment a Viena, els socialistes introduïren l'es-
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cola única, fent-ne grans elogis Robert Dottrens. Al poc temps, una
revista alemanya, tot lloant l'aspecte acceptable de l'escola única, demostra que ha portat un descens cultural tan lamentable, fins en
allò més rudimentari, com la lectura, escriptura i comptes, que els
comerciants decidiren no acceptar dependents sortits de l'escola única. E n cas de compromís, exigeixen un examen acurat de suficiència.
Als Estats Units s'ha establert l'escola única oficial. Loue, el seu
defensor a l'Estat de Nova York, que posa com a model de tots, no
s'ha atrevit a interdir l'ensenyament lliure, que cada dia és més intens. Reconeix que els pares tenen raons ben sòlides per a no enviar
els seus fills a l'escola única. Diu: " E l natural predomini que damunt els altres exerceixen els més audaços i perversos, és una de les
principals causes de la desmoralització infantil. Obligar a anar a
una determinada escola, a l'única, és obligar que els nens es trobin
subordinats a aquelles influències desmoralitzadores. Els pares,
doncs, tenen dret a escollir l'escola que, al seu criteri, tingui major
garantia". Tingueu en compte que l'escola única—sense monopoli—
als Estats Units, no és en cap manera laica, sinó religiosa, i té un,
caràcter molt més limitat que el pretès a casa nostra.
Alemanya, generadora filosòfica de l'escola única—admetent i
tot la confessionabilitat i la lliure—, es va desil·lusionant dels entusiasmes que havia despertat. Oestreich, campió de l'escola única, reconeix en la "Revista de Pedagogia" que "la situació de la reforma escolar és molt dèbil", i deplora el seu estat caòtic. Al cap de 4 anys,
no hi ha pas millors esperances. Per contra, la "Revue des deux
Mondes" fa constar en 1930 que l'activitat cultural va cap a l'escola múltiple, augmentant els tipus d'escola per adaptar-se a totes
les intel·ligències.
A Prússia, la més luterana, l'i de març de 1927 hi havia 249
escoles úniques. Se n'havien anunciat de 30 a 40 de noves per a
abans del desembre de 1928. De fet, se'n fundaren 12. Una revista
de Munic diu que dels molts centenars d'escoles superiors populars
o úniques que sorgien als anys primers, la majoria han desaparegut
en un decenni.
Una lliçó interessant
"Encara tornem a França, model dels nostres suposats pedagogs,
en allò que té de més inacceptable. E l 10 de març de l'any passat
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(1931), M. Autrand presentà a l'article 50 del projecte de llei de
finances, la següent esmena: "A reserva de mantenir la llibertat
d'ensenyament, que és una de les lleis fonamentals de la República".
Herriot féu la següent manifestació, copiada del "Journal Oficiel":
".Vo parlaré pas del monopoli de l'ensenyament. He dit massa vegades en aquesta tribuna i fora d'ella, al Congrés, al meu partit, a
l'assemblea, en públic, de totes maneres, que sóc partidari de la llibertat d'enesnyament. I de tal manera ho he dit, que només volent
dubtar de la meva bona fe, cosa que ningú de vosaltres no intentarà
segurament, no es podrà interpretar cap paraula meva que contradigui aquesta declaració ben precisa i formal."
L'esmena fou votada per 405 vots a favor i o en contra.'
Sembla que l'argument és definitiu i que l'haurien d'aprendre
Marcel·lí Domingo, tan enamorat d'Herriot i els seus seguidors.
Demostrat el fracàs de l'escola única i laica, cal reconèixer que
els seus partidaris són enemics de la cultura, permetent que la prediquin.
E l que persegueixen, ho diu amb tota franquesa l'Inspector d'Acadèmia .". Decuari Grabal a l'assemblea maçònica:
"L'objecte de l'escola laica no és pas ensenyar de llegir, d'escriure i de comptes. És... formar lliure-pensadors".

X
A S P E C T E ECONÒMIC
Allò que fa més simpàtica l'escola única és el seu aspecte de gratuïtat. Oidà que la vida intel·lectual dels infants no estigués subordinada a cosa tan prosaica com la materialitat del diner. Què més
voldríem nosaltres, sinó que aquest obstacle pogués ésser superat,
per tal que tots els nois indigents poguessin assolir aquella cultura
que a la capacitat de quiscun pertoca. En aquest terreny ens trobaríem units tots.
Com sigui, però, que la realitat econòmica és més forta que nosaltres, i la gratuïtat no pot ésser per a tots, la solució racional serà
aquella que, en lloc de convertir la mateixa gratuïtat en privilegi
dels benestants, com esdevindria fent-la total, la torni efectiva, en
la major amplitud possible per als més necessitats.
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En aquest punt, com en el de la cultura, l'Església pot demostrar
un historial exemplar. Llegint Jean Coeur, en les seves conferències
resumides en "La Lutte Catholique", hom constata com l'Església,
des dels inicis de la seva funció cultural i mentre ella fou el seu únic
vehicle, la donava gratuïtament al poble en les seves escoles monacals, parroquials, charitatis i altres, continuant-ho així mentre les
lleis desamortitzadores no li arrabassaren els mitjans econòmics. Recordem Sant Josep de Calassanç, Sant Joan Bta. de la Salle i altres
instituts religiosos, creats per a l'ensenyança gratuïta dels fills del
poble; i remarquem encara el gran percentatge de gratuïtat que perdura, malgrat aquell espoli inic. En les novíssimes vindicacions dels
Ordes religiosos de la nostra terra, queda demostrat gràficament
aquest fet.
Abans de la Revolució francesa, els instituts religiosos educaven
en aquell país, 1.200.000 infants, gratuïtament; i gaudien del mateix
privilegi més de la meitat dels estudiants secundaris i superiors, encara després d'aquell esdeveniment, com remarca el mateix Taine.
E n els estudis superiors i universitaris, fills tots de l'Església,
fins als temps moderns, l'ensenyament era també gratuit i el nombre de beques per a la manutenció dels escolars pobres tan intens,
que mercès a elles sorgiren dels més humils estaments la majoria
d'homes il·lustres, tradició que no s'ha estroncat encara.
L'exemple més colpidor, el que ha travessat victoriós totes les
vicissituds, tan penoses com vulgueu, és el dels seminaris eclesiàstics.
En moltes regions, eren l'únic centre de cultura secundària. Fins no
fa gaire, a ells acudien els estudiants que no prosseguint la carrera
eclesiàstica, els devien, i molts els hi deuen encara, els seus coneixements. Altres hi trobaren la base de més alta cultura i del seu enlairament social i polític. En aquests centres, a més de l'ensenyament, sempre gratuit, la majoria hi són mantinguts a preus tan irrisoris que s'arranen a la gratuïtat, fins per als qui cooperen econòmicament. Deu, quinze, vint i vint-i-cinc pessetes mensuals. Recordem
encara temps no gaire reculats, en els quals es consideraven rics els
estudiants, els pares dels quals podien pagar 25 i 30 pessetes—també
mensuals—per a la manutenció dels seus fills.
D'escoles gratuïtes, com les de Sant Vicents de Zamora, que alimenten i vesteixen 200 alumnes; les Parroquials del Pont de Vallecas; les fundacions particulars, com la de Ribes, de Rubí: la de
Llissach. de Sampedor, fornint gratuïtament fins el material escolar
dels nois, en trobaríem a centenars, i d"instrucció gratuita, a milers.
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Que ningú no digui que l'Església no s'ha preocupat d'aquest problema econòmic, i que no s'engresqui fàcilment amb aquest mirallet
que mostra l'Estat (que no passa de mirallet), puix la realitat el torna impossible. I en allò que sigui realitzable, ho és amb càrregues
contributives obligatòries, contra les de les escoles lliures que són
voluntàries, amb despeses molt superiors a les d'aquestes; i a la fi,
pagant el poble, encara que sigui indirectament.
Ara mateix (1932), el general Castellnau, comentant un projecte
aparegut a la "Nouvelle Revue des Jeunes", protesta que hom assenyali com a objectius principals de l'escola única la gratuïtat, que tothom voldria, i la selecció, que fóra la cosa més cristiana, si fos possible i es fes racionalment i equitativa; quan la vertadera i única finalitat és el monopoli sectari i l'absorció de l'infant.
La gratuïtat és damnable si la practiquen els religiosos, que no
imposen tributs; és la millor cosa si l'exigeix l'Estat, que encareix
tots els serveis. E l P. Astrain, en la seva "Història de la Companyia
de Jesús en l'Assitència d'Espanya", relata escomeses que rebien a
Alemanya, de part dels mestres laics, pel motiu de cobrar aquests
retribució i ensenyar aquells gratuïtament. E l mateix ha passat i
passa en altres indrets i a altres instituts religiosos. Un exemple que
val per mil sermons. L'ensenyament que donaven els jesuïtes, no costava res a l'Estat i per tant al contribuent. Allò que s'ha suplert—
en forma imperfectíssima i fragmentària—durant els mesos de febrer
i març (1932) costa a l'Estat 137.176 pessetes, segons el crèdit concedit a tal fi a l'abril següent. A aquest pas, a l'any importarà pessetes 823.056, que hauran de pagar per força els contribuents, per a
obtenir una instrucció molt inferior i fragmentària, puix no s'ha suplert els instituts Granero, Químic i d'altres, ni gran part de l'ensenyament secundari. Això hem guanyat amb la dissolució de la Companyia de Jesús. Cosa semblant a l'esdevenidor que prepara l'interdicció de l'ensenyança als altres instituts religiosos.
Paradoxa antidemocràtica
L'escola única, pressuposant-la gratuïta, realitzaria la paradoxa
d'agreujar la posició dels humils, privilegiant la dels poderosos, puix
aquests que no haurien de pagar els mestres oficials, com ho fan
amb els lliures que trien, podrien esmerçar aquestes despeses en mentors domiciliaris, que intensificarien la cultura dels benestants i els
col·locarien en posició de privilegi, davant la selecció.
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Hem provat, en el capítol I X , com la població escolar oficial francesa disminueix des de 1882. Veieu què hi han guanyat els contribuents?
Amb resultats menys dolorosos, menys perjudicials, l'any 1880,
l'Estat esmerçava per aquests conceptes 31 milions. De llavors a
1923, ha augmentat en la següent proporció:
1880
1882
1890
1900
1910
1913
1923

31 milions
88
120
146
217
233
1-031

»

Detall curiós: en 1880, el pressupost era de 31 milions, en 1923,
és exactament de 1.000 milions més.
En 1925, passava de 1.100 milions. Ara en desconeixem la xifra,
però ha augmentat, certament.
Els economistes francesos asseguren que els municipis despenen
quantitats iguals o superiors a l'Estat.
I pensar que tantes despeses donen els fruits remarcats al capítol I X !
Així i tot, França no ha arribat al monopoli. Per arribar-hi, Jean
Coeur demostra que caldrien no pas menys que la futesa de 10.000
milions, per a la qual cosa caldria augmentar 225 francs d'impostos,
per a cada francès. Penseu si l'escola privada costa a cada ciutadà
225 francs. És la gratuïtat que pot donar l'Estat.
No fa estrany que els socialistes belgues, que a l'ensenyament
de l'infant ajunten—teòricament—el vestit i l'alimentació gratuïts,
reconeguin que el monopoli només és realitzable mitjançant la socialització dels béns particulars. Llavors, l'economia nacional, morta
com la gallina dels ous d'or, no donaria guanys per cap mena d'instrucció.
Ara que parlem de Bèlgica, on l'ensenyament primari rep de
l'Estat l'auxili econòmic proporcional, que reclama la justícia, serà
bo de fer constar que el lliure primari i "gardien", amb els alumnes que hem reportat en el capítol anterior, al 1930 costà a l'Estat
298.763.136 francs, mentre la mateixa oficial li'n costà 427.058.554.
És la millor prova de l'economia de l'ensenyament privat.
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E l Mite
A Espanya serà més planera i econòmica l'escola única i laica?
Reduïm a 80.000 els 92.000 mestres que al capítol I X hem demostrat que necessitaríem—prescindint de la graduació d'escoles—,
per a tenir mitjanament organitzat l'ensenyament primari. E n faltarien encara 40.000 sobre els existents, amb les corresponents escoles. Rebaixem encara a 30.00 els mestres oficials que mancarien.
Caldrien 15.000 grups escolars nous. Aquests—si han de respondre a les condicions pedagògiques i higièniques que l'època actual
reclama, incloent habitacions per als professors—han d'importar cada
un, no menys de 150.000 pessetes—. Circumstàncies especials ens
ho han demostrat pràcticament. E n total, 2.250.000.000 de pessetes.
EI material escolar importa com a mínimum 5.000 pessetes per escola, ço que dóna un total de 150.000.000 més. Total, construcció i material escolar, 2.400.000.000 de pessetes.
Marcel·lí Domingo, després de constatar que el sou promig del
magisteri és de 3.500 pessetes anuals, conclou, amb raó, que aquest
seu representa un calvari. Limitat i tot a aquesta quantitat, resulta
que 80.000 mestres cobrarien anyalment 280.000.000.
L a conservació d'edificis i refacció de material escolar no representa menys del 5 per 100 del seu cost, 0 sigui un total de 120 milions.
Interessos de l'import dels 2.400.000.000 de construcció i material que forçosament s'hauria d'obtenir-mitjançant emprèstit, 120 milions més.
Resum de despeses anyals:
Interessos de l'emprèstit de construcció i material ...
Sous per als mestres
Conservació d'edificis i material

120.000.000
280.000.000
120.000.000
520.000.000

Compareu amb el pressupost actual i vegeu si això és possible.
E l conjunt del pressupost d'Instrucció ha augmentat sols en 60 milions, i el total en 770.000.000, fent totes les retallades possibles i impossibles. Si tots els ministeris augmentaven en la mateixa proporció,
no foren suficients tots els tresors. E l ministre d'Instrucció ha demanat un emprèstit de 400 milions per al seu departament.
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Resulta, però, que l'ensenyament gratuït ho ha d'ésser en tots els
graus, si vol complir la seva finalitat democratitzadora.
Aquells qui s'entusiasmen per l'escola única i la seva gratuïtat, es
treben en l'accés de tots els capacitats a la secundària i superior, segons
la capacitat respectiva, prescindint de la posició econòmica i social. Altrament, la igualtat i la democràcia, elevadores dels humils, foren una
irrisió.
A França, el tema actual és aquest, i la gratuïtat s'aplica al sisè
curs i a part del quint dels liceus (Instituts).
Suposem, doncs, que a Espanya la selecció elimina la tercera
part d'alumnes i en porta dues terceres als Instituts. 2.000.000. Les
despeses mínimes de cada un posem-les a 450 pessetes (no arriben
de bon tros) i tindrem altres 900.000.000.
Si ho trobeu exagerat, reduïm els alumnes aptes a la tercera part,
1.000.000, i les despeses importaran 450.000.000.
Si en la selecció per a passar a la Universitat, resten eliminats la
meitat del segon grau, quedarà 1.000.000 d'universitaris. E l perjudici sofert pels pares dels eliminats, no té fi ni compte. Negligim-lo.
Cada alumne dels privilegiats bé necessita anyalment 1.000 pessetes per manutenció. E n conjunt, despendran 1,000.000.000.
Si sols deixem per a la universitat 500.000 alumnes, les despeses
pujaran 500.000.000.
Material escolar mòbil per a cada alumne d'Institut i Universitat
a raó de 100 pessetes per a cada un importa altres 300.000.000.
Resumim altra vegada.
Construcció de 15.000 grups escolars per a les
30.000 escoles que manquen pel cap baix

2.250.000.000

Despeses anyals per a ensenyament primari
" "
"
secundari. ...
"
"
" "
"
universitari...

520.000.000
900.000.000
1,000.000.000

Material escolar mòbil

2,420.000.000
300.000.000

Total mínim de despeses anyals

2,720.000.000
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Si reduïm a i milió els estudiants de batxillerat i a 500.000 els
universitaris, encara tindrem les despeses anyals següents:
Per a ensenyament primari
" "
"
secundari . ...
universitari...
" " material escolar mòbil

520.000.000
450.000.000
500.000.000
300.000.000

Total de despeses anyals

1.770.000.000

L a Federació d'Amics de l'Ensenyança, basada en altres càlculs
molt acceptables, fa ascendir les despeses anyals a 4.000.000.000.
En qualsevol dels dos casos, l'Estat espanyol no té mitjans econòmics d'atendre la cultura popular, per mitjà de l'escola única. Totes
les promeses, doncs, que faci en aquest sentit i més que les promeses,
les activitats aixi orientades, només poden convertir-se en actuacions
anticulturals i en perjudici del poble.
Els nostres càlculs, més aviat pequen de restringits. Si algú els
acusava d'exagerats, encara podem fer-li avinent que hem negligit les
despeses del personal dirigent, administratiu primari, el docent i administratiu de les Normals, Instituts, Universitats i especialitzacions,
l'augment del qual estaria en funció del dels alumnes de tots els ensenyaments i profesions; els edificis i material de tots aquests centres; els tribunals seleccionadors i les despeses del desplaçament escolar als centres en què actuessin aquests tribunals; els professors
de les institucions post-escolars per als eliminats en les seleccions,
i les restants despeses que reclama l'organització burocràtica de tota
la funció docent exercida per l'Estat. Els capítols pressupostaris per
a aquests conceptes representarien un grapat de milions tan considerable, que cobririen amb molt d'escreix la suposada exageració
dels nostres càlculs, si realment existís.
Per bé que afecta intensament l'economia nacional, no volem
entrar en l'aspecte improductiu dels alumnes que esmercin una sèrie
d'anys a l'escola primària, post-escolar i secundària, als quals l'eliminació interdigui l'accés a la superior, els quals altrament haurien
dedicat a treball remunerador, i que segons càlculs de la F . A. E . ,
representa uns 4.000.000.000. L a gratuïtat de l'escola única és el
conte de la bona pipa. Si més no, avui com avui és irrealitzable. Per
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ara i tant, doncs, que el somni no es converteixi en realitat, serà anticultural tot allò que tiri a destruir sense substituir, amb avantatge.
Repetim, perquè no és balder, el que hem indicat en un altre capítol.
No podent l'Estat acudir ni a les falles actuals de l'ensenyament
primari—i n'és bona prova el pressupost vigent (1932)—fa obra profundament anticultural, interdint i obstaculitzant l'ensenyament congregacionista i el que li és anex, amb el terç de la població escolar
primària, i tancant centres d'accés obrerista, del tipus de l'Institut
d'Arts i Indústries de Madrid, Químic de Sarrià, Universitats de
Deusto, Ona, etc.
Aquesta és la paradoxa de la cultura estatal, com ho és la democràcia, l'elevació del proletariat i tantes d'altres utopies, emprades
per les nostres esquerres per a captar-se el vot dels humils.
Sortosament, la República pot ésser una cosa més seriosa i digna del que dóna de si un sectarisme reculat i incivil. Cal treballar
per la seva dignificació.
JOSEP C I R E R A I SOLER
(Seguirà)

E L CARDENAL MERCIER Y SU CRITICA
D E L POSITIVIMO *

E

STE ilustre Cardenal escribía en 1901 1: "Los portentosos descubrimientos de las ciencias positivas han despertada en nuestros días un entusiasmo exageradantente exclusivista en perjuicio de las
ciencias filosójicas". Mas adelante dice: 11 Al lado de la dirección
positivista y por oposición a ella, se ha visto desarrollarse otra tendència, bastante general en los últimos ahos, hacia la tradición escolàsticà, pero que vive quizàs detnasiado del pasado y poco del presente". Recordemos, por nuestra parte, que los adversarios mas intransigentes del espiritualismo, contemporàneos de Mercier, reconocieron en el ncotomismo una filosofia que se armoniza admirablemente con las conclusiones últimas de la Ciència. Mercier felicito a
los promotores de la Psicologia fisiològica por haber renovado las
tradiciones interrumpidas duran te muchos siglos; concibió la vital idad del pensamiento neotomista de un modo tan amplio, que puede
hacer entrar en sus cuadros todos los estudiós de fisiologia y psicofísica.
Conviéne, pues, tener presente en el curso de este escrito, que
la obra filosòfica del Cardenal Mercier quiso iníundir en el seno del
escolasticismo la vida de las ciencias experimentales. Quiso también
escoger, de las principales fuentes de la filosofia contemporànea, las
ideas que pueden armonizarse con el pensamiento tradicional. E s un
notable esfuerzo intelectual; definitivo para nosotros. Hàllase contenido en la trayectoria senalada en la Encíclica Mterni Patris, que
tan vigoroso impulso diò al renacimiento escolàstico desde 1879. "Es
• Complint un desig de l'autor,.deixem aquest article en la seva llengua original, prou coneguda dels nostres lectors. Amb això, no fem altre que segui:
la pràctica esablcrta per altres revistes similars a la nostra, sense que, però, signifiqui un canvi de criteri ni d'habituds.
1 Prologo a la traducción castellana de su libro Los orígenes de la Psicologia
contemporànea. (Madrid, Saenz de Jubera, 1901).
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necesario, dice en ella el gran León X I I I , aceptar dc buen grado y
con reconocimiento, todo pensamiento sabio y todo descubrimiento
útil, vengan de donde vinieren''.
E l punto de vista en que se colocó Mercier es el de la filosofia
de Aristóteles y de los maestros de la escolàstica. Penetrado del verdadero espíritu peripatético, logró, permanecer en relación constante con la Ciència y el pensamiento de sus contemporàneos. Indico taxitivamente que el objetivo de una Filosofia antigua, que pretende
vivir en el mundo actual, consiste en confrontar el saber de edades
pasadas con las conquistas cientificas nuevas y con las doctrinas generalmente aceptadas. Le estava reservado, pues, el dar al movimiento neotomista un eficaz y universal impulso y su verdadera
orientación. Pero definió, para desvanecer de antemano las objeciones, en qué sentido debía realizarse esta renovación escolàstica; guardàndose, ya de defender con obstinación sutilezas que pasaron, ya
también de afectar desdén por los descubrimientos importantes que
cada dia se anaden a la historia de las ideas. Mercier, en suma, no
busca vivir en el aislamiento respecto de las otras teorías filosóficas. sino que trata de relacionarse con el pensamiento de Platón, de
Descartes, de Leibniz, de Kant, de Fichte, de Hegel, de Wundt, tan
plenaménte y con tanta sinceridad como aquéllos, que le colocan en
un partido opuesto al suyo. Esto me parece incuestionable.
Recordemos, para demostrarlo, que definia la Filosofia como el
conocimiento de la universalidad de las cosas por sus causas supremas. Estima que Aristóteles fué un gran sabio, como quizà no haya
babido otro semejante. Alberto el Grande y Santo Tomàs, con los
doctores de los siglos xn, xni y xiv, conocian. dice, las matemàticas
y las ciencias de sus tiempos; insertaron en el pensamiento filosófico una tradición científica, a la que debe permanecerse fiel. (Por fidclidad a esa tradición, León X I I I fundó en la Universidad de Lovaina un Instituto de Filosofia con el fin especial de reunir en un
solo cuerpo de doctrina la antigua metafísica y los frutos dd trabajo científico moderno. E l Obispado de Lovaina establece luego un
laboratorio de Psico-fisiología. Todavía no existia semejante enseiianza en Francia.) Es evidente que el campo de las ciencias se ha
agrandado en proporciones extraordinarias: a la observación, la
Ciència moderna ha anadido la experiència. L a filosofia neotomista
està destinada, lo mismo por tradición que por su pròpia naturaleza,
a aceptar que el estudio incesante de los hechos constituye la condición ordinària del progreso del pensamiento. A Mercier, que aconsejó
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aquella fidelidad, proponiendo, al mlsmo tíempo, que la experiència
es la condición de la Filosofia, no se puede, en resumen, presentar
como un hombre de ideas preconcebidas, precisamente en nombre
de la ciència experimental. Ribot y Binet, entre otros, lo reconocieron así. No hay un filosofo católico que no esté dispuesto a sacrificar una idea desde el momento que se encuentra en oposición manifiesta con un hecho observado. Lo afirmo con toda energia.

Necesita el filosofo católico, con mas razón ahora que nunca. estudiar asíduamente la Ciència, y cultivaria en sus escuelas filosóficas. Tenemos que en el terreno de la Psicologia es muy cierto que el
pensamiento aristotélico se presta mejor que otro a la interpretación
de los hcchos. E l animismo aristotélico, que relaciono lo psíquico
con lo biológico, es el que se deduce como conclusión metafísica
plausible, de la Psicologia contemporànea. Aqui, pues, la tradición
responde a las tendencias psicológicas modernas.
En la filosofia aristotèlica, la Psicologia y la Fisiologia, según
es sabidc, no formaban dos ciencias distintas, sino una sola. Lo ha6en notar Siebeck y Klemm 2. L a antropologia aristotèlica y escolàstica, sobre una base experimental, afirma la parte racional o aspecto
metafísico de la Psicologia. Deduce de los hechos científicamente
ordenados, observades y sometidos a la conciencia, la naturaleza total del hombre; después su origen y su destino. L a aplicación del
principio de razón suficiente a los diversos datos de la conciencia y
de la observación lleva a la distinción de las facultades y a la naturaleza compuesta de ser humano, primer principio de aquellos datos. E l estudio de la actividad superior del espiritu ofrece la demostración de la naturaleza material del alma humana; este hecho obliga a buscar el origen del alma en la acción de una causa extra-material. L a Metafísica así entendida no es poesia, sino el complemento
lógico de la Ciència; pues ésta, lejos de ser incompatible con aquèlla resulta su complemento natural.
Con mayor razón que nunca hay que darse cuenta de la necesidad de unir los hechos psiquicos a los biológicos y definir el alma,
por ejemplo, no diciendo con el naturalismo: el alma no existe, o es
un conjunto de propiedades especiales de la matèria cerebral; ni
' En sus resperfivos tratados de historia de la Psicologia. El de O. Klemm se
ha traducido al castcllano, editado por Jorro, Madrid.
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tampoco con el espiritualismo dualista de Descartes; el alma, exterior al cuerpo sobre el cual obra por un punto inconcebible del cerebro, es una substància inmaterial, cuya naturaleza toda consiste en
pensar; sino volviendo a la definición aristotèlica, mas de ahora que
nunca, diciendo del alma que es la forma del cuerpo natural, teniendo
en potencia la vida; el alma es el acto primero del cuerpo. E l alma
humana, en fin, es aquello por lo cual vivimos, sentimos y pensamos.
Estàs definiciones resumen las tesis esenciales de la antropologia
aristotélico-tomista, evitando los errores de la Psicologia contemporànea; presentan una base sòlida y amplia para los anàlisis de la
filosofia critica. También la presentan para la filosofia posterior a
Kant, incluyendo el pensamiento propio de nuestros días.
Los discípulos de Aristòteles, gracias a su teoria del origen experimental del pensamiento, estaran siempre poco expuestos a las
exageraciones del ideal ismo y del subjetivismo. EI hombre que se
estudia en la Psicologia de hoy, no es un hombre distinto del que estudiaban los escolàsticos de la Edad Media. Asi ocurre, no sòlo en
el aspecto psicològico; tampoco los temas, estrictamente filosòficos,
son distintos; es distinta, sí, su precisiòn tècnica. Cometerian los
neotomislas una gran torpeza si, en lugar de entrar con decisiòn
en este terreno de la ciència contemporànea, se cruzan de brazos
ante problemas que tanto preocupan. Filosofamos para los hombres
de nuestro tiempo. ^Cual es nuestro deber sino proponer una soluciòn a las dudas de nuestros contemporàneos?... E l deber es evidente. Si el neotomismo se mantiene fiel a este programa, conseguirà rejuvenecer la filosofia escolàstica, podrà renovar en parte su
forma exterior. Aquellos que se propongan sondar sus profundidades encontraràn siempre en sus líneas y estructura interior el edificio integral de los principios que han presidido a la civilizaciòn
occidental.

Todo el problema positivista se encierra, según Merder, en esta
proposiciòn fundamental: lo sensible constituye la esfera toda del
conocimiento; el hombre ignora, por constituciòn de su pròpia naturaleza, lo que traspasa el orden empírico. Lo sensible, pues, constituye el objeto único del conocimiento; lo suprasensible es sinònimo
de no real. Tal es la doctrina de los positivistas al erigir en princi-
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pio la teoria de Stuart Mill, según la cual el hombre no tiene mas
medios de conocer que por los sentidos.
Esta proposición, viene a decir Mercier, es un postulado sin razón
alguna que lo justifique. Acepta, desde luego, que los primeros materiales de todos nuestros conocimientos proceden de la experiència
sensible, externa e interna. Pero no està demostrado, ni mucho menos, advierte, que estos materiales deban conservar indefinidamente
los caracteres de particularidad y de contingència que afectan en
la naturaleza y en nuestras percepciones sensibles. Con Aristóteles y
con todos los filósofos que han ilustrado la Edad Media, y éstos
constituyen legión, hay razones evidentes para sostener que los materiales empíricos se hallan sometidos a una elaboración mental que
los presenta en un estado abstracto.
Si el positivismo tiene razón, continua, todo esto son ilusiones;
el concepto que tenemos de lo abstracto es entonces una quimera.
Las ideas universales no son mas que nociones colectivas, o sea un
conjunto limitado de percepciones. EI concepto de línea recta, por
ejemplo, aplicable a todas las rectas particulares seria imposible.
Las leyes matemàticas serian nada màs que fórmulas abreviadas,
condensando para comodidad de la memòria, un número limitado de
experiencias. L a Ciència y la Filosofia quedarían reducidas a una
coordinación de juicios empíricos.
Para el positivismo, es evidente, por otra parte, la imposibilidad
de la Metafísica. Lo propone así con caràcter axiomàtico. A esta
afirmación opone Mercier que todo hombre que piensa hace Metafísica, lo mismo el que la niega que quien la afirma. E n el hecho de
negaria reconoce implícitamente el agnosticismo—observa—, la
existència de los problemas que ella encierra. Opone, pues, la Metafísica al agnosticismo, partiendo precisamente de los hechos empíricos. Demuestra que en el terreno mismo de la Ciència se impone la
contradicción, si no se admite lo inmaterial. Sin duda que no es afirmable a priori la posibilidad intrínseca de seres distintos de los cuerpos, puesto que de hecho deben su contenido nuestros conceptos a
la experiència sensible, y ésta no puede alcanzar màs que al sér corporal. Pero tampoco, agrega, aparece aquí la imposibilidad de lo inmaterial, ni la imposibilidad del conocimiento superempírico, metafísico propiamente dicho. Concluye, con Wundt, que la experiència
necesita un complemento; el positivismo le parece una manera de
ignorància.
Pregunta si el fondo intimo de los seres, sus relaciones en el con-
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junto del universo, la objetividad y gènesis del conocimiento, la trascendencia moral de las acciones humanas, podran jamàs ser indiferentes a los espíritus reflexivos. L a preocupación por los problemas
últimos constituye la Metafísica, que en sí misma considerada es
parte solidaria de la Ciència. L a Ciència debe ser la via ordinària
del proyecto metafísico. Antes de senalar a la universalidad de las
cosas sus causas últimas, es natural que se busquen las causas inmediatas. Mercier lo reconoce expresamente. Juzga de irracional la
oposición de Ciència y Metafísica defendida por Augusto Comte.
Dice que repugna lo mismo a la naturaleza de la Ciència y de la
Metafísica tal oposición. Pues las ciencias especiales son partes integrantes de la Filosofia y todo sabio consecuente es, por esto mismo
y en su especialidad científica, un metafísico. L a Metafísica serà
siempre la ciència última de lo real; abarca en su objeto lo mismo
la realidad exterior al yo que la percibida por la conciencia.
Naturalmente, le preocupa la procedència del desacuerdo entre
la antigua Metafísica—antigua y eterna—y el positivismo agnóstico.
Senala en confusiones equívocas determinadas, aislables, el origen del
desacuerdo.
Veamos algunas a continuación.

E l objeto de la Metafísica es doble. Primeramente, propone, lo
constituye el ser concebido sin matèria, es decir, en su generalización mas amplia, aparte de las propiedades sensibles y de la cuantidad tomada en sentido matemàtico. De este modo concibe la inteligencia el ser y sus atributes: unidad, multiplicidad, potencia, acto,
etcètera... E n segundo lugar, el ser desprovisto realmente de matèria. E n ninguna de estàs ds acepciones es concebido el objeto de la
Metafísica, del mismo modo que los objetos de las ciencias físicas
o matematicas. L a inteligencía humana, sólo por via indirecta, puede ponerse en contacto con el ser positivamente inmaterial. De aquí
que cuando un fisico o matemàtico se ha habituado a tomar como
tipo único del conocimiento, el de su ciència particular, fàcilmente
llegarà a persuadirse de que cualquiera representación mental de
otra naturaleza no merece el nombre de conocimiento. E l objeto de
la Metafísica serà para él incognoscible.
Recordemos que los filòsof os contemporàneos de Mercier, no
obstante su adhesión al positivismo agnóstico, se vieron forzados por
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la necesidad a representarse de alguna manera el dominio de la Metafísica, que, por otra parte, declaran incognoscible. No hay mas que
una divergència aparente entre la concepción tradicional de la Metafísica y la "grande especialidad nueva" que pedía Comte, a la que
asignaba por objeto "el estudio de las generalidades cientificas".
Comte, según Mercier, da un paso hacia Aristóteles en su Curso de
Filosofia positiva. E l hecho es patente.
Otra de las confusiones aludidas antes procede de que gran número de adversarios y defensores de la Metafísica tienen formada de
ella una idea muy estrecha y errónea. L a creen ligada exclusivamente al método reflexivo. Los filósofos preocupados del criticismo kantiano, preocupación general en el tiempo de Mercier, hacen consistir
la Metafísica en el anàlisis del pensamiento y del sujeto pensante.
Durante mucho tiempo, así lo reconoció Mercier; la metafísica kantiana, crítica, no ha ocupado en la filosofia escolàstica el lugar requerido. Semejante hecho a nadie debe sorprender. L a Humanidad
es naturalmente dogmàtica. A los pensadores de la Grècia antigua
y a los de la Edad Media, no se les ocurrió poner en duda, en condiciones normales, la sinceridad natural de nuestras facultades copnoscitivas. Toda la Edad Media ha reposado tranquila sobre una
adhesión espontànea. E l espectàculo constante del orden universal
no permitía sospechar que el hombre, obra maestra de la creación,
pudiera ser la única rueda fuera de su centro que rompiese la armonía general. Hoy, anadía el llustre prelado belga, refiriéndose a sus
días, ningún filòsofo puede sustraerse a la necesidad del examen
critico y reflexivo de los fundamentos del saber. Aristóteles y los
doctores escolàsticos vivían rodeados de un dogmatismo que a nadie
se le ocurría poner en duda. Pero la discusión de los problemas críticos no ha de ocupar el lugar que corresponde a los problemas
oqtológicos. L a Metafísica serà siempre la philosophia perennis:
abarca lo mismo la realidad subjetiva que la objetiva. En cambio,
la criteriología, que tiene por objeto la certidumbre, una propiedad
del conocimiento, no es màs que una parte de la Psicologia. Mercier
apoya en esta defensa de la posibilidad de la Metafísica, la inspiración neotomista de su pensamiento. Creemos haber expuesto las
lineas generales de dicha inspiración.
F. CARMONA N E N C L A R E S

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

LA POLÍTICA FRANCESA 1 L A CLERECIA
í T NA de ics coses que aquest estiu, a França, criden més l'atenció, és
el rebrotament del sentiment religiós. No vull pas referir-me, en
fer aquesta constatació, a! públic nombrosissim que, a Paris, assistí a la
benedicció dels autos, camions, bicicletes, motocicletes, etc, a la nova
capella de Sant Cristòfor. Certs esperits anticlericals, imbuïts de saba
volteriana, sapressarien a objectar-me que no pocs automobilistes substituïen amb una devoció sense fe per Sant Cristòfor una prima d'assegurances. Si, podrien contestar-me això, perquè ells manquen d'aquell instint d'observació de què estem dotades les dones i que, per exemple, en
el cas a què em refereixo, em féu adonar que. al costat dels luxosos Talbot, hi havia tota una munió de modestos cotxets d'infants.
Jo he observat, aixi mateix, que entre la multitud de turistes que durant l'època estival recorre les carreteres de França, són força nombrosos
e's qui s'adrecen a Lourdes, Lisieux i molts altres santuaris. Hom ha projectat als llenços de les sales de cinema de Paris les festes del mil·lenari
de Nostra Dona de Puy, i el públic ha aplaudit. La presència de personalitats eclesiàstiques a les festes oficials i una certa tolerància oficiosa de
la reaparició d'a'guns elements d'ordre religiós són una prova ben palesa
o de la republicanització de la clerecia o de la clericalització d'elements
republicans. Finalment, encara, en els cercles mundans de Vclitc governamental, és chic. és de moda no fer de menja-capellans.
Cal concloure'n que la França anticlerical del famós Parc Combes és
extingida ? Això fóra anar un xic precipitat en les deduccions. L'escola
laica roman laica, i exigeix el respecte. M. Charlet, inspector primari,
acaba de fer. en un repartiment de premis d'escoles laiques, prop de Paris, una declaració estil 1789, ó 1905, en la qual diu: "Continuem essent
dubtadors (la qual cosa per a un inspector primari representa un barbarisme contra la llengua francesa) tot volent ésser educadors."
La partida no és pas guanyada, en el sentit que l'Estat francès no serà
mai més ja. en la seva estructura actual, un Estat religiós; és guanyada,
en canvi, en el sentit que la república francesa ha esdevingut tolerant.
Deixo a la cura dels filòsofs de conc'oure si aquest revirament representa
una anexió de l'Església, sotmesa i humiliada, uer l'Estat: o si l'Església
ha reconquerit una mica del terreny perdut... El meu sentit religiós, simple i optimista, em fa desitjar i creure això segon.
Un catòlic en deduirà, si més no. una cosa: l'Església, a França, no
és pas morta.
Com ha estat iKissible aquest miracle després de les persecucions del
cotnbisinef

És degui únicament a laplicació a l'Església de les virtuts franceses
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anomenades economia i estalvi i que tenen per sinònim la bona administració. L'Església, durant el Concordat, formava un pressupost que els
rectors i econòms de parròquia presentaven al Ministeri, qui l'aprovava >
el discutia. Quan l'any havia finit, hom examinava el pressupost i comprovava els comptes del pressupost de l'any anterior. L a supressió del
Concordat comportà la supressió dels ingressos concedits per l'Estat.
Fent una comparació, aquesta minva implicaria a Espanya una brusca disminució de 65 milions, si no vaig errada de comptes. L'Episcopat va
decidir a França encarrcgar-se de la inspecció i la correcció de! pressupost de l'Església. Hom va fer-hi entrar les caritats i deixes per a misses
i les col·lectes que. abans, no representaven sinó simples almoines i eren
considerades com a dàdives sense importància. Gràcies a això—podem
dir-ho francament—, hom ha pervingut a petits miracles. Això ha donat
com a resultat que s'ha pogut consignar a cada sacerdot de diverses diòcesis franceses 1000 francs d'algunes retribucions a' mes, i a més a més
l'estatge on viuen. Als sacerdots ancians fins i tot s'ha pogut arribar,
en nombroses ocasions, a consignar-los oficialment una pensió decent
amb jubilació. Tot això ha resposat en l'energia i el treball perseverant
de l'organització eclesiàstica per aconseguir en les col·lectes i en e!s impostos dels serveis i funcions religioses el necessari per a compensar els
ingressos dels capitals perduts. És veritat que els ingressos de l'Esg'ésia
recolzen sobretot en la inacabable lliberalitat francesa que a Espanya
segurament no donarà tan bells esplets (veurem), però cal atribuir-la especialment a l'organització perseverant, tècnica i antiga, rejovenida després de la separació, per a sostenir-se en una situació de curs normal.
Un dels principals efectes causats per aquest sistema de govern econòmic o administració ha estat el d'inspirar confiança a les famílies
creients i, doncs, sostenir el tipus regular de vocacions eclesiàstiques
que el mateix poble ofereix espontàniament. La reducció de cert nombre de places eclesiàstiques fou necessària. Com en totes les ocasions
greus, ha calgut suprimir tots els empleus de persones en exercicis molt
secundaris o passius. Però la situació d'Espanya i sobretot de Catalunya
conserva encara un avantatge molt per damunt d'aquell en què quedà
disposada l'Església de França. A França, a causa de la lluita de l'Església i l'Estat, lluita violenta de vegades per ambdues parts, l'Estat s'incautà—i sense recurs—de totes les cnses rectorals, terres i finques declarades de l'Església. Palaus Arquebisbals, els Seminaris i escoles eclesiàstiques i, oi més, dels capitals dels beneficis, fundacions de misses i
rendes piadoses. Totes aquestes fundacions perpètues des del Concordat
de Napoleó estaven esteses en làmines de l'Estat especials per a aquesta
mena de fundacions; al moment de la ruptura es dec'arà la caducitat
dels esmentats capitals, per tal com eren destinats a actuacions de la
corporació en contra de les lleis recents de separació. Els edificis no han
tomat a l'Església. A Catalunya, on e'.s fons beneficials doblen en proporció els de les altres regions d'Espanya, no existeix el desequilibri
tan gran entre el nombre de sacerdots sostinguts oficialment per l'Estat
i el nombre de beneficiats sostinguts per fundacions i recursos particu-
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lars; aquest recurs, doncs, facilitarà, especialment a Catalunya, tot un
ajut econòmic per a molts serveis que l'Estat francès pogué destruir en
la lluita antireligiosa entaulada i que el poble cristià ha hagut de refer
pacientment.
II
La classe eclesiàstica, amb el mínimum de subsistència en els grans
nuclis de població i en els pobles que hi estan relacionats, pot dignificar-se a França, i la proporció numèrica de clerecia restant a les diòcesis
de vida o de riquesa modesta menys atesa, queda força reduïda. Si en
algunes diòcesis franceses pobres i petites no s'ha pogut arribar a aquella retribució més assegurada, ha estat també perquè per a aquests llocs no
hi havia necessitat tampoc d'obligar a tant d'esforç de preparació. Tot
amb tot, l'Espiscopat. en conjunt, ha prestat auxili a les diòcesis de vida
econòmica i religiosa més precària per tal d'evitar casos de misèria sacerdotal que indubtablement en regions menys creients s'hauria produït.
Una vegada assegurada la vida material a !a gran porció eclesiàstica se li ha pogut imposar un esforç intel·lectual de preparació i actuació
futura en el seu ministeri. Dotada així per a la vida social, les seves qualitats personals serien cl seu més gran auxili. Des dels grups d'individus que s'han dedicat a l'ensenyament superior o al cultiu intel·lectual per
si mateix, fins aquells que per apostolat emprengueren campanyes socials, tots han continuat practicant un estudi sense interrupció. L'Estat
francès, d'ençà de la república, per desavinences amb l'Episcopat, suprimí als centres universitaris l'ensenyament religiós científic sota la
inspecció de l'Església, o l'Església vo'gué independentitzar-Io de la tutela civil. Els homes de visió superior cregueren arribat el moment d'emprendre amb esforç l'organització de cinc Universitats catòliques on es
suplís el conreu veritablement científic de les mateixes matèries que havien abandonat a l'Estat o a professors de creences lliures. Les Universitats catòliques de París, de Lió. de Tolosa, de Lilla i d'Angers en
llurs ensenyaments de matèries pròpiament religioses i en les de Dret,
d'Història, de Filosofia i de Ciències, no han actuat mai com a competidores de les Universitats civils, sinó com a complement d'aquesta especialització superior de cu'tura eclesiàstica, o relacionada amb ella, que
l'Estat no hauria atès ortodoxament. I s'ha fet notar aquest aspecte
constantment, la qual cosa explica la convivència més normal seguida
entre uns i altres centres d'ensenyament superior. E l resultat científic
de! treball de 50 anys no ha estat palpable fins més tard, és a dir, fins a l'acnbament del segle passat. Encara hem d'observar que, segons confessions
dels elements religiosos de més prestigi, la cultura superior religiosa no
pot considerar-se que hagi assolit el grau de superioritat que !i correspondria en esguard a la cultura religiosa lliure, on hom no pot menys
que confessar que mestres de gran talent supereu en alguns aspectes.
Hem de recordar ací que. amb motiu de l'aniversari de Renan, s'ha
fet remarcar que els apologistes impregnats d'aquest innovador, fill
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de l'Església, foren en llur temps escriptors improvisats i gairebé en llur
totalitat estranys a la professió dels estudis que pretenien sostenir. Avui
a Catalunya, on ja existeixen aquestes manifestacions culturals, l'orientació vers una dignificació intel·lectual del culte i l'estudi de la cristologia, és a dir, de la persona de Crist (avui dia gran qüestió fonamental
i debatuda en molts aspectes), aixecarien i sostindrien el crèdit que part
de la seva clerecia ha començat ja a merèixer.
Per recobrar l'actual prestigi acadèmic, a França s'anul·laren antigament els titols pomposos concedits fàcilment per les Universitats de
l'antic règim. D'ençà de la revolució, la superioritat acadèmica del títol
de doctor ha estat facilitada per la Universitat de l'Estat únicament a
l'individu capaç de bastir una tesi després d'acabada la carrera. Construir
i sostenir una tesi j)ersonal suposa, imprescindiblement, crear alguna cosa, fer un llibre científic, descobrir el desconegut, o jutjar el que és conegut amb un criteri especial i nou. Això és l'únic que fa progressar la
ciència; en això es basa cl judici del jurat universitari: aquest home nou,
estudiant científic, ha a'mpÜat amb tal o tal aportació el coneixement
que de la ciència hom tenia. Per això els admesos a la mestria de doctor
no són nombrosos. Per això es recorden fracassos d'homes eminents
que han de resoldre l'assumpte o el sistema. Al mateix gran Taine li refusaren el seu estudi llatí i el seu estudi francès. No fou l'únic. Emprengué dos nous treballs distints d'aquells i el consagraren mestre.
Aquesta actitud de la Universitat des de l'època napoleònica és la mateixa que han imitat, i no volen modificar, les quatre Universitats eclesiàstiques en contra del sistema seguit per diferents Universitats d'altres
països sense reconeguda tradició mundial, o per certs col·legis eclesiàstics amb sobrenom d'Universitats. I degut a l'existència d'aquestes Universitats, avui l'Església de França sosté la gran xifra de 70 per 100 de
les publicacions religioses en els anna's tipogràfics de l'univers contra el
20 per 100 de publicacions italianes, alemanyes, angleses i espanyoles.
Així es concep que un vicari general de l'arxidiòcesi de París, gran
condecorat de la guerra, hagi presentat aquest any la seva tesi literària a la
Sorbona, tesi en la qual treballa des de 1902, llevat dels quatre anys de
la mobilització. La publicació oficial de l'arquebisbat es complagué felicitant-lo pel sosteniment de les idees d'aquest volum discutit durant
sis hores davant els membres designats pel tribunal. A '.es diòcesis franceses l'èxit d'un sosteniment de tesi a les Universitats de l'Estat o a les
catòliques és penyora segura de la incorporació pròxima del candidat al
capítol catedral pel nomenament del seu bisbe.
La lluita intel·lectual religiosa, de la influència de la qual no podrà
eximir-se Catalunya, farà reflexionar a aquesta sobre la necessitat d'organitzar uns estudis superiors per dignificar certs individus col·locats
socialment a la direcció de les idees. La glòria de Vélite representarà
una superioritat sobre el professorat de tots els seminaris eclesiàstics
de posició més modesta. L a comunicació amb França, i per ella amb
Europa, no li permetrà de viure separada de l'existència d'aquesta lluita
ideològica, bona o do'enta. Cal tenir present que l'economia política in-
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ternacional inclou Catalunya i el Pais Basc dintre la zona A d'Europa,
en contacte social—i intel·lectual—amb ella, mentre que la resta de la
península espanyola s'inclou a la zona B.
Les organitzacions racionalistes no deixaran tampoc d'actuar als
dominis d'Espanya en convivència amb les metròpolis europees. D'on
la necessitat d'augmentar la valor en general de la personalitat religiosa
sota l'aspecte d'apostolat intel·lectual, amb esperit obert i optimista, i
en l'aspecte d'actuació social amb l'esperit desinteressat i benefactor.
Tractant-se de Catalunya, és convenient de recordar que un eclesiàstic de talent superior venerat avui com una glòria literària, farà uns
quaranta anys que, sota el pontificat de Lleó XIII, aixecà rebel·lió entre
certs nuclis escudats en una tradició, els quals sostenien obertament (i
aquesta idea no ha desaparegut encara) la necessitat de la ignorància
científica com un preservatiu per a la fe.
Aquesta superioritat cultural possible com a existència després de la
vida material assegurada és el primer element per a difondre i garantir
no solament la influència superior de la clerecia moderna, sinó també el
seu reclutament en totes les classes.
M. ASSUMPCIÓ DE F A L G A I R O L L E
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Z^1 OM més va, més evident apareix la incoherència mussoliniana en la
^
política internacional, del trabocament de la qual Mussolini és potser un dels responsables més grans. E l pacte Briand-Kellogg fou ja, al seu
temps, l'objecte dels sarcasmes del dnce que, això no obstant, també l'havia signat.
I succeeix que el senyor Stimson, per la boca del qual parla sovint el
president dels Estats Units, i tota la plutocràcia d'Amèrica, aquests darrers dies ha decretat un encomi extraordinari al pacte Briand-Kellogg,
que posa la guerra fora del cercle dels mitjans polítics. I per tal com molts
judicaven el pacte Briand-Kellogg una mena de platònica declaració humanitària, sense contingut jurídic i sense sanció contra els contraventors,
Stimson s'ha dreçat contra aquesta interpretació, demostrant que el pacte
Briand-Kellogg implica la interz'eiició i la crida activa a les potències signants, com a vindicadores de l'opinió pública internacional i a llur concert contra els eventuals violadors.
I bé; aquesta interpretació—o sorpresa esbalaïdora!—té el consentiment de... Mussolini. el qual fa escriure un article en què s'himneja la
tesi de Stimson, a la seva gazeta més difusa, // Corriere delia Sera.
El vell diari liberal de Milà escriu: "No pot negar-se que interpretat
i aplicat així aquest pacte pren una valor nova (!?). unafisonomiamés
càlida (és l'estil del diputat Po'uselli. cap del gabinet de premsa de Mussolini) i lluminosa (!!) i ultra de constituir un noble (!) exemple d'elevació humana pot esdevenir encara un instrument eficaç de política internacional."
Quines exp'icacions poden donar-se d'aquesta actitud del diari feixista després de l'escàndol internacional de les recents declaracions de
Mussolini contra la pau, proclamada per ell ni útil ni honorable, i per la
beUesè de la guerra eterna? Tant més que expressament Stimson, quasi
responent a Mussolini, qualifica d'"una revolució en el pensament humà
la condemnació universal de la guerra com ultima ratio dels pobles". No
se'n pot donar més que una, d'explicació. És una maniobra del duce per
a provar de rejxirar la imprudència de l'exaltació de la guerra, amb el fi
de tornar-se a congraciar la plutocràcia nordamericana. sempre-mestressa
dels seus crèdits de guerra i de post-guerra vers Itàlia.
Reeixirà? Passaran les aigües del Leteu per damunt de les manifestacions de l'enyoradís beHicisme del duce?
Un gran periodista francès, Camil Ferdy observa on aquest punt que
"en els articles i en els discursos de Mussolini la Itàlia feixista apareix
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indiscutiblement com la més gran enemiga de la pau. Tots els amics de
la pau d'arreu del món haurien de posar-se d'acord per a denunciar amb
indignació l'actitud i el llenguatge del cap del govern que reprodueix avui,
en nom de la Itàlia feixista, les provocacions i proclames que a's anys
d'avant-guerra llançava arrogantment en nom de Germània el sinistre comediant Guillem I I . Perquè el perill és desgraciadament massa cert."
El col·lega francès ha vist les coses molt justament i sense vels. Però
amb el ja superat pretext de les dues polítiques—una d'interior i una
d'estrangera—els Governs més democràtics i més pacifistes no es desdenyen de veres de tenir relacions un xic més cordials que no les estrictament protocolàries amb l'únic Cap de govern del món que proclama la bellesa i la necessitat de la guerra.
Naturalment. Benito sap treure profit d'aquesta inqualificable situació, a la formació de la qual s'han prestat homes i tot com Macdonald i
Henderson, que a Brussel·les en l'avinentesa de ia inauguració del monument a Matteotti declarà quin lloc era l'únic digne de Mussolini, i... un
any després anava a Roma i no se senti realment ofès d'una invitació a dinar que li oferí Mussolini, amb el qual sostingué relacions afectuosíssimes,
com si durant tota la vida no haguessin fet sinó apreciar-se recíprocament. És veritat que Henderson pertany a aquella segona Internacional els
membres de la qual ens han avesat als salts acrobàtics més estranys. Mussolini. com dèiem, sap traure profit de la situació que se li ha creat i sol
fer com pot el seu joc. Aquest consisteix a recaptar com millor li vagi.
però a base de tenir sempre agitades les aigües polítiques europees. Ara
ha volgut aportar un canvi notable en la representació diplomàtica italofeixista a l'estranger, substituint vells diplomàtics per feixistes cent per
cent, ço és, a punt sempre d'obeir-lo cegament, àdhuc si es tractava de
cometre les gaffcs més grosseres, o de fabricar atemptats, amb la col·locació, o hores ben escollides, de bombes a edificis de Consolats, per a poder
donar entenent després que és obra dels antifeixistes, i assenyalar-los amb
el dit a les rigors de les lleis dels països on aquestes gestes s'acompleixen.
A França, però, el truc ha estat descobert i ja no impressiona. I cada
bomba que explota, la policia esbrina i més que detenir antifeixistes el
Govern francès prega el de Roma de cridar tal o tal cònsol italo-feixista,
més indicat per a dissimular una qàrrega a una fàbrica d'explositis que
no per a acomplir missions diplomàtiques.
En el recent moviment diplomàtic ordenat per Mussolini hi ha compresa Espanya. El marquès o comte Dorini no ha sabut demostrar-se
a Madrid digne de la confiança del duce. No ha aconseguit, en efecte,
de feixistitzar cap diari de Madrid. I suposo que no li devien ésser escatimats mitjans econòmics. Però la premsa espanyola no és semblant a
la grega, búlgara o albanesa, i els esforços heroics acomplerts pel pobre
Dorini han fallit tots, a desgrat del suport lleial que li concedí un ministre de la monarquia. Els llamps mussolinians s'han deixat veure i Dorini
és retirat. El subtitueix Guarilla. Fins al 1926. aquest—que és un diplomàtic de carrera—era ben altra cosa que un admirador de Mussoli-
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ni. Però... de savis és el mudar de parer. Aquest senyor Guarilla avui deu
ésser entre aquells qui consideren l'ex-mestre anarco-socialista-republicà
com el geni més gran que s'hagi vist mai sobre la terra d'ençà que el món
és món. Altrament no hauria estat nomenat ambaixador.
Algún altre nomenament és encara digne d'ésser assenyalat. Per
exemple, el del comte Pignatti a París, on el paorosíssim Rocco—el
trist restaurador a Itàlia de la pena de mort, aquell que gosà injuriar
vulgarment Espanya arran de la històrica data del 14 d'abril—no ha
cregut prudent d'anar. Aquest Pignatti té més aviat els captenys del burot que no de diplomàtic. Deu la seva elecció per a París al fet d'haver-se distingit a executar baixos i alts serveis ordenats pel duce a
Suïssa, quan era ministre a Berna. Amb les seves arts doloses aconseguí atraure a la xarxa feixista diferents membres del govern federal
de Berna i especialment el famós senyor Motta, que avui és un veritable servidor fidel de Mussolini. I a_ causa d'aquesta posició de Motta i d'altres companys seus vers el feixisme. Suïssa ha perdut molt
de les seves antigues tradicions d'hospitalitat. La mateixa Ginebra, la
ciutat que té al seu escut les claus per a demostrar que és oberta a tothom, avui és objecte d'una vigilància especial per part del govern de
Berna perquè no es lliuri a lliberalitats excessives vers els pròfugs italians.
Tenim por que la permanència de Pignatti a Paris no serà llarga.
No ha despertat menys de sorpresa l'elevació al grau d'ambaixador, amb
destinació a Varsòvia, del feixista Giuseppe Bastianini. És joveníssim;
deu fer poc que ha complert trenta anys. Fou el creador dels feixos italians a l'estranger. Tipus vulgar, violent, després de la marxa sobre
Roma tractava d'igual a igual i no sense arrogància el duce, al qual tractava sempre de tu. Mussolini, que després de la pujada al govern es
creia haver esdevingut un emperador si més no, patia molt de l'actitud
de Bastianini, però no gosava dir-li res, perquè al capdavall en tenia
por. Qui coneix Mussolini sap bé com el coratge personal no és el seu
fort. Amenaçador i agressiu amb els febles, esdevé humil i temorós amb
els audaços. No sabent empensar-se una solució millor per a resoldre el
cas, Mussolini, de sobte, nomenà ministre plenipotenciari Bastianini i el
destina a Tànger; d'allí el trasllada a Lisboa i després a Atenes. Ara
veiem que el promou ambaixador i el destina a Varsòvia! Probablement,
Bastianini havia expressat el desig de tornar a Roma, i Mussolini s'ha
enipensat aquest mitjà per tenir-lo lluny encara.
Amb els nous representants diplomàtics a les capitals europees, la
política feixista no canviarà. Serà sempre francòfoba i beHicosa. Els
músics canvien, la música no.

* **
La puixança mussoliniana. basada sobre els fusells i sobre la vilesa
dels qui el volten, no ha pogut arribar a dominar la matemàtica; i les xi-
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fres són irreductiblement adversàries del feixisme. Demostren inexorablement com el regim instaurat a Itàlia amb mitjans bergants ha conduït
el país a la misèria, a la ruïna, sense que pugui albirar-se cap camí de
salvació ni pròxima o llunyana. Dels mateixos darrers documents estadístics feixistes la situació econòmica del règim apareix terriblement greu,
sense comparança possible amb les precedents.
No es tracta d'apreciacions, sinó de fets.
1) A la fi de l'exercici financier 1931-32 (juny), el défwit del balanç ha pujat a quatre miliards 274 milions de lires (4.274.000.000); xifra
enorme per a Itàlia. E l dèficit és degut per un xic més d'un miliard a la
minva de les entrades (19,033 en lloc de 20.387) i per quasi dos miliards
i mig a augment de despeses. Les despeses, de 20,891 milions en l'exercici 1930-1931 han passat a 23,307. El dèficit ha estat cobert amb l'augment de deute públic de 4 miliards. E l deute flotant ha augmentat d'un
altre miliard. arribant .a 6,429 milions.
2) Al 30 de juny de 1931 els desvagats forçosos eren 573.000 i pujaven a T.100.000 a l'hivern de 1931. Al 30 de juliol de 1932, els desvagats declarats són 905.000. Si. com és probable, s'observa la mateixa relació entre el nivell de desocepació estiuenca i hivernenca. a l'hivern pròxim tindrem 1.800.000 de desvagats forçosos. Cal notar que 300.000
desvagats no gaudeixen del mesquiníssim subsidi.
3) L a minva de les reserves d'or segueix incessant; el cobriment
de la circulació, del 61,4 per cent l'any 1929 ha devallat al 46.69 per
cent el 31 de juliol de 1932; però és probable que sigui força més petit, donat que la Banca d'Itàlia no ha descomptat encara la pèrdua derivant de la desvaloració de l'esterlina.
A la darrera dècada de juliol, la circulació, que havia anat progressivament contraent-se. ha donat un pas endavant d'uns bons 410 milions.
Sembla que sigui, aquesta, una de les primeres manifestacions de la
nova política econòmico-financiera del ministre Young.
Per altra banda, la Confederació nacional dels sindicats feixistes de
la indústria ha publicat les dades relatives a l'organització sindica! i a
l'ocupació de la població industrial a Itàlia.
Segons el cens de 1927, la població industrial a Itàlia atenyia
4.002.031. Cal notar que sobre 100 persones que treballen en la indústria
un poc més de vint tenen funcions directives o són empresa independent;
i prop de vuitanta són simpilcs dependents o obrers.
El nombre de les persones subjectes a la llei sindical és. en la indústria, de 2.930.167. Aquestes dades, com les que segueixen, es refereixen a l'any 1931. Però els sindicats efectius en la indústria (tenint llur
carta sindical) són 1.668.052.
Les persones efectivament esmerçades en la indústria són 2.233.083
i els desvagats 678.252. D'aquestes dades deriven les conclusions següents :
a) E l nombre dels sindicats inscrits representa el 41,68 per cent de
la població industrial, i això després de deu anys de règim feixista i
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deu anys de monopoli sindical feixista. Més de la meitat de la població
industrial resta fora dels sindicats feixistes, els únics existents.
b) Les persones efectivament esmerçades en les indústries no representen més que el 56,07 per cent en relació a la població industrial; el
43.03 P61" cent d'aquesta població és privada de feina; i d'aquest 43,93
per cent només el 16,49 Per cent reP un subsidi de desvagança.

Les presons feixistes han estat definides justament tombes de vius.
Àdhuc en el sistema carcel-lari, com en les execucions per delicte de pensament, el feixisme ha restaurat les tradicions mantingudes pels Absburg.
Abans de la condemna, abans de l'anomenada instructòria, els detinguts
polítics són subjectats a les formes més horribles d'intimidació i de tortura: de la immissió d'estelles sota les ungles del^ peus (martiri esgarrifós que el brau jove Delfini denuncià d'haver patit davant cl tribunal
especud), als estupefaents. Després de la condemna, la ferotgia dels
agutzils persegueix les victimes fins dintre les celles, amb les vexacions
més dures. Els presoners polítics són considerats i tractats fora de tota
humanitat. Comesa dels escarcellers és de multiplicar i agreujar, amb
les crueltats més refinades, la sofrença de la reclusió. Obrers i intel·lectuals, que per haver defensat les idees pròpies s'han vist condemnar a
desenes d'anys, són sistemàticament privats de tota cosa més necessària. Posats en cel·les tan estretes, que sovint no és possible de moure's
ni per a dues passes, són condemnats a un isolament imp'acable. Als
malalts és negada l'assistència mèdica i les cures. Si algun fa la vaga de
la fam, el més brutal i el més ines|)erat dels infermers és encarregat
d'aplicar la sonda; i les conseqüències d'aquest procediment són gravíssimes, com s'ha escaigut fa poc al reclusori de Volterra.
Ara, ací a Roma, circula la notícia que una nova atrocitat ha estat
perpetrada en odi als antifeixistes reclosos. Els és treta, pràcticament,
tota ])ossibilitat de lectura, donat que els volums de les biblioteques carceHàries són els sols llibres que els és permès de llegir; però són escassos
i en gran part il·legibles. Només qui pensa en la desesperant perspectiva
de llargs anys de relegament en una cel·la llòbrega i infecta pot calcular
tota la ferotgia d'aquesta nova mesura dictada només per l'odi vil i per
esperit de venjança.
No es pot pensar sense esgarri far-se'n en la vida d'aquests germans nostres, als quals és presa fins i tot l'únic conhort de la trista solitud: la lectura.
El temps pesa tant més tràgicament sobre llur esperit—i sobre llur
cos—com més buit és.
El despietat designi dels tirans és clar: volen donar als detinguts
])olítics la sensació que són verament sepultats vius; volen empènyer-los
a la desesperació, a la follia. I això en ple segle xx i al cor d'Europa!
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E l fenomen Mussolini s'ha pogut verificar per la vilania de mo'ts
homes, que per a poder-se assegurar sinecures i posicions de privi]egi
a despesa de la llibertat del poble, han afavorit la creació d'un ídol, que
volen fer aparèixer com una deïtat. I és per això que s'han vist a Itàlia coses tan estranyes que. sense exageració, pot afirmar-se que són
sense precedents en la vida normal de la gent.
Cortesans rastrers han insinuat a l'ànim ambiciosíssim de! plebeu
dictador l'oportunitat de fer-sc erigir un monument grandiós i coHocarlo al mig del fòrum, perquè el seu nom pugui romandre gloriosament (!)
immortal a través dels segles, com, per exemple, fou pel de l'emperador
Trajà, després de l'expedició de Dàcia. Mussolini acollí amb viu fervor
la idea que li era suggerida; i... donà de seguida ordre perquè li fos erigit un monument colossal, i de construir un nou fòrum a posta per a
col·locar-lo. Molts milions presos al poble afamat han estat despesos i l'obra ja és acabada,
/
Però parem l'esment en les intrigues, les malifetes i les malversacions
acomplertes pels ideadors del monument. Al cap d'ells hi ha aquell famós
Ricci, que avui és subsecretari d'Estat per l'educació nacional, i doncs
cap de tots els "baliHa", "avanguardistes", etc.
Aquest estrany tipus d'aventurer de baixa llei i que els esdeveniments molt capriciosos han pujat tan amunt, digué al ducc que el monòlit seria tallat gratuïtament pels obrers marbristes de Carrara. Però
els marbristes no volgueren saber res de treballar sense cobrar, ni per
una hora.
Ricci no volgué que el duce vingués a coneixement d'aquest refús
dels marbristes. Però aleshores, d'on traure els diners? Hi havia una
Caixa Mútua Cooperativa dels treballadors en marbre, administrada precisament per Ricci i altres dignes amics seus. Aquesta Caixa posseïa
dotze milions de lires. Ricci es valgué d'aquest diner per a fer l'enorme
treball destinat a la glorificació del duce.
Algun temps després, la crisi vingué també a colpir les caves marmiferes de Massa i Carrara. Els treballadors d'aquests llocs, que són republicans irreductibles molt vivaços, trobant-se sense feina demanaren a
llur Caixa préstecs i subvencions: justament per això havia estat fundada. Però les caixes eren perfectament buides, no contenien ni un sou. Les
agitacions obreres foren aleshores molt vives i les repercussions arribaren fins a Roma. Mussolini féu cridar Ricci. s'informà de les coses i li
preguntà:
— I els 12 milions que hi havia a la Caixa Cooperativa ?
Ricci es posà audaç i respongué:
—Sis milions han servit per a pagar els obrers que han treballat el
marbre per al vostre monument.
— I els altres sis?
Ricci no respongué a aquesta segona pregunta de l'amo. Mussolini
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fou pres d'un dels seus habituals accessos de fúria i subministrà dues bufetades sonores a En Ricci. Però al dia següent donà ordre al ministre
de Finances de lliurar a la Banca dels marbristes els dotze milions esfumats i cridà Ricci al govern.
Naturalment l'escàndol—emprem aquest mot perquè escrivim per a
gent que no és dejuna de sentit moral—fou sufocat. Això ha vingut—i
hi vingué casualment—al nostre coneixement perquè el dia del semi-tràgic
col·loqui Mussolini-Ricci. ens trobàvem amb l'aleshores cap del gabinet
de premsa de la Presidència del Consell, comte Caparso Torre, avui ministre a Copenhaguen, a l'antecambra de Mussolini... L'escàndol, però,
no passà de la porta del Ministeri.
Per citar un altre exemple de milions esvanits per a immortalitzar el
fill del ferrer de Predappio. direm també que el govern ha despès un
milió i mig per a construir una plataforma a la vora del Tíber a Polverini. necessària només per al desembarcament del monòlit.
I ara, en l'avinentesa del X aniversari de l'anomenada marxa sobre
Roma, veurem a Roma inaugurar l'enorme monument a Mussolini, entre l'estrèpit dels fusells, els esgarips rabiosos de les camises negres i, també, els dolorosos laments de tots aquells milions d'italians que
sofreixen de fam... Es diu que Víctor Manuel I I vol davallar del seu
cavall de bronze per a seguir els camins del seu pare, els de l'exili. Prefereix de fer-ho ell, en efígie, perquè no és possible de fer-ho en persona.
Però el monument a Víctor Manuel I I és amatentment vigilat per les
camises negres i és ben difícil que el rei galant home pugui escapar-se

d'on ara es troba.

En l'alt periodisme italià hem tingut un canvi estrany: estrany perquè
sembla que l'omiiipotent August Turati hagi caigut tan avall en la consideració del duce que hagi sortit desfet en una dissensió amb el conseller
delegat de Stamfa, senyor Colli. August Turati—que cal no confondre
amb el difunt Felip Turati, cap de la concentració antifeixista, mort en
exili a París, fa pocs mesos, deixant una gran condolença—és un
dels fundadors del feixisme, un d'aquells qui posseeixen la tessera (com
si diguéssim una mena de cèdula) d'or. Quan Robert Farinacci, amb un
d'aquells gestos fulminants tan freqüents en Mussolini. fou bandejat i
tret del càrrec de Secretari del Partit—fet esdevinguts després de la liquidació del "cas" Matteotti—el duce cridà August Turati al seu lloc.
Durant cinc anys, aquest ha estat, després de Mussolini, no cal dir-ho,
el cap dels rengles feixistes.
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Tot lliscava de la millor manera possible. Turati i Mussolini semblaven anar tan d'acord que hauríeu dit que havien estat creats per a completar-se recíprocament. Augustolo (com l'anomenen aci, per a rastrejar
cada vegada més humilment davant el duce, i aquest tractant-lo com un
amo tracta un servent de poca importància) distribuït les seves ordres més
categòriques, que eren executades a la perfecció. August Turati no ha
brillat mai ni per intel·ligència ni per cultura; 'però durant els cinc anys
que fou secretari general del Partit tota la premsa el ventava com un
geni autèntic. Ningú no hauria suposat mai que també ell cauria del pedestal on l'havia col·locat Mussolini. I aquest dia arribà. Fou quan se celebrà una de les tantes reunions coreogràfiques de la joventut feixista,
haUlla. avanguardistes i joves italianes, àdhuc aquestes darreres—jovene-

tes dels n als 18 anys—armades de fusells, a desgrat de les vibrants i
justes protestes de VOsscrvatore Romano.

En passar Turati revista a tots aquells joves, que verament eren molt
bells, fou pres d'un sentit de remordiment i, esverat, digué en veu baixa
a un camarada de la vora: Quin crim! E s preparava tota aquesta magnífica joventut per a l'horrible carnatge de la guerra!

Ara no se sap bé si fou el fiat camarada o a'gun altre egrègia camisa negra de prop seu i que oi les seves paraules; la cosa certa es que
poques hores després, aquestes arribaven a coneixement de Mussolini.
Aquest no feu ni més ni menys que posar-se en comunicació telefònica amb Turati. al qual digué:
—Per als sentimentals i els pacifistes no hi ha lloc en el feixisme. No
volem entre nosaltres gent estúpida. L a guerra és la cosa més bella que
existeix al món. Sàpigues que he rebut la teva lletra de dimissió de secretari del partit: accepto la dimissió i nomeno al teu lloc Giusiati.
Naturalment, Turati, que no havia enviat a Mussolini cap lletra de
dimissió, deixà immediatament el palau del Littorio i tornà a les files.
Tingué, Turati. ocasió de repensar-se i de convèncer-se, ell també,
que la guerra és la cosa més bella que existeix al món ?
Qui coneix, com nosaltres coneixem Musso'ini i tots els prohoms del
feixisme, ho ha d'admetre sense més. vist que al cap de prop d'un any.
Turati tomava en certa manera a caure en gràcia al duce, que el nomenà
director de la Stampa. al lloc del nostre vell amic senador Andreu Torre,
considerat feixista poc sincer. És bo de tenir present que a Itàlia el feixisme ha destruït la gran majoria de diaris, de tots els colors polítics, i
els pocs que han romàs els ha feixistitzat completament. Entre aquests
hi ha els dos diaris més grans d'Itàlia, e'. Corriere delia Sera. de Milà, i
Stampa. de Torí; el primer amb un tiratge de prop d'un milió d'exemplars : el segon amb un tiratge que arriba a 600.000. Són diaris de fama
europea i encara són llegits a Itàlia per llurs serveis d'informació de tot
el món. excel·lents.
Ésser director d'un d'aquests dos diaris és un honor, i també una
fortuna. Consideren, en efecte, que el director del Corriere copsa un sou
de 100.000 lires (prop de 55.000 pessetes) al mes. i el de Stampa 60.000
lires (unes 32.000 pessetes). Com veieu, són unes pagues fabuloses.
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August Turati dugué a la Stampa només una contribució d'odi més
gran a França, però no pogué donar al diari cap empremta persona!,
tot simplement perquè les carbasses buides són sempre carbasses buides.
Amb tot, passat algun temps, se sentí ferit en la seva dignitat, en
saber-se menys remunerat que Aldo Borelli, director del Corriere, i féu
l)ervenir al senador Agnclli (creador de la Fiat, de la qual avui és el propietari) una demanda per a tenir, ell també, almenys aquelles 100.000 lires de sou com Borelli. E l senador Agnelli va passar la petició de Turati al senyor Colli, conseller delegat del diari, i va informar-ne Mussolini. Aquest no sempre es dóna compte de les necessitats dels altres camarades participants en la reunió del Sant Sepulcre a Milà, on posaren
els fonaments del feixisme, i respongué al senador Agnelli que no fes
augmentar d'un cèntim cl sou d'August Turati. Moralment i materialment aquest fou esclafat i no veié més camí sinó dimitir.
Si continua així August Turati acabarà molt malament. No té ni la
intel·ligència ni el pit de Robert Farinacci.
Ara Stampa és dirigida per un periodista feixista, Signorelli, el qual
sembla que ha tingut l'encàrrec especial d'envestir al més possible contra
França
Quant a Turati, una nova recentissima ens fa saber que, per ordre
de Mussolini, ha estat reclòs en un sanatori d'alienats.
ROML·LO S B E L E N S I
Roma, setembre 1932.

D'ÀUSTRIA

E L DOCTOR IGNASI S E I P E L
L — E L SALVADOR D'AUSTRIA
ü

L Dr. Ignasi Seipel, politic i sacerdot, era gran com a home d'Estat
pràctic, com a savi, i venerable per la seva admirable eloqüència.
Quan algunes vegades els laics engelosits volien criticar-lo com a "sacerdot polític", li feien una gran injustícia. Seipel era més aviat "un home
d'Estat sacerdot", com ens en mostren, per exemple, la història d'Anglaterra catòlica, i la mateixa de l'Austria (Cardenal Klesl). Quan un poble
catòlic, trobant-se al caire de l'abisme, es gira en la seva angoixa vers
l'Església i cerca el socors d'un sacerdot catòlic, anomenant-lo cap d'Fstat, no fa pas altra cosa que realitzar un acte d'un gran seny. I cal remarcar que no era pas solament un partit amic qui cridava Seipel ai Govern, perquè fou un cap social democràtic qui digué en el Consell nacional : "És el Dr. Seipel el que ens cal!" És amb tota raó que hom pot dir:
"Vox populi, vox Dei!"
El Dr. Seipel responia perfectament a la gran confiança que el Parlament i el poble tenien en ell. i esdevingué el salvador i cl pare de la
seva pàtria, no solament una vegada, com Ciceró, perquè esdevingué—ho
ha dit Sa Santedat el Papa—el més important promotor de la pau i de
l'ordre en la nostra Europa, empobrida i desesperada, minada ner 'a
lògia, el bolxevisme i el laïcisme. Era l'Esperit Sant qui donava al seu
sacerdot seny, zel, eloqüència, intrepidesa. tenacitat, esperit de snciilïci
i, sobretot, caritat i misericòrdia per al poble. La "Reichspost", de Viena, de la qual ell era el president administratiu, ha escrit bellament del
Sr. Seipel: "Sempre es mostrà el sacerdot ideal. L a dignitat sacerdotal
penetrava tot el seu ésser. Els sacrificis, satisfactoris per al seu cor, l'acompliment escrupolós de tots els seus deures, determinaven la seva manera de viure i de mirar-se les coses. El seu gran saber era d'una universalitat rara, de manera que ell sabia parlar amb la mateixa competència i
perfecció sobre els problemes dip'omàtics, socials, etnològics. Com a orador popular, no renuncià mai al mètode de savi dialèctic, i no importava
si es dirigia a diplomàtics, a polítics o al simple poble; sempre fascinava
el seu auditori pel seu esperit superior."
L'home d'Estat. Estabilització de la moneda austríaca

Constituí una obra mestra de l'art diplomàtic, única en la història, la
manera com ell, el sacerdot catòlic, obligà, a la ciutat de Calví, els polí-
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tics i financiers, liberals en llur majoria, i francmaçons i jueus, a reconèixer que els fets que passaven a Àustria eren fets interessants a tota
l'Europa i que era necessari treure'n conclusions unànimes malgrat totes
les oposicions polítiques entre les potències.
Les seves concepcions sempre eren europees.
Quan en 1930 era possible a la Conferència de Lausana fer la liquidació dels tractats de pau. era perquè el DT. Seipel, un home d'Estat alemany, de pàtria austríaca, ja havia treballat durant anys l'entesa dels
alemanys i dels francesos per mitjà d'una política feta damunt els interessos de l'Europa entera i deixant de banda, a propòsit, certes qüestions de disputa que s'oposaven a l'objccte principal: la supressió de les
reparacions.
Per tal com hagué, abans de tot, de demanar als vencedors de l'Entesa
d'altre temps, recursos financiers que obtingué efectivament, no volgué
aparèixer ingrat en l'aliança del poble amb la França. A desgrat d'això,
fou sempre amic sincer de l'Alemanya veïna, àdhuc quan la premsa nacional alemanya, la "Wiener Presse", el presentava com a contrari, i li
retirava així les simpaties de molts de catòlics austríacs que tenien una
predilecció per l'Alemanya.
En realitat Seipel era i restà de cor i d'ànima austríac, i no hauria mai,
d'acord amb les seves conviccions íntimes, afavorit una anexió de l'Austria a un Imperi alemany presidit per la Rússia. Més aviat tenia present
la fonna més lliure dels Estats aliats, entre els quals l'Austria havia d'ocupar un lloc considerable en virtut de la seva missió, d'ençà de més de
mil anys, com a frontera sud-est de l'ImpeH, i de les aptituds dels seus
habitants.
D'altra banda, ell tenia entre mans afers més urgents que posar en
joc les seves energies en els esforços inútils per a una unió amb Alemanya,
com feia el seu adversari, el Dr. Schoher, i altres "Deutsch-Nationale".
Per efecte de la inflació i del mal govern roi<; socialista, o millor bolxevic i cl diluvi de papers sense valor, el dèficit s'elevà aviat a 5 bilions
de corones. El Dr. Seipel. arribat a Canceller, reeixí, ajudat per homes honestos i assenyats de Ginebra, a estabilitzar la moneda austríaca, i a reduir el dèficit ja en el primer any a 2 bilions. Encara que els socialistes
jueus, d'acord amb el president franc-maçó americà Wilson, haguessin
causat la caiguda de l'Imperi en 1918, l'home d'Estat sacerdot demostrà
una gran noblesa amb els seus enemics. La primera vegada, quan després
de la primera victòria electoral de 1920 el iiartit catòlic es veié obligat
a reaccionar contra la democratització i la crisi econòmica, l'oferiment
de! Dr. Seipel fou refusat amb desdeny. I el renovellà després de la terrible demostració i d'aquella paorosa crisi en la qual semblà que els abismes anaven a engolir l'Austria. L'any 1922, estant al cap del govern, el
Dr. Seipel havia ja trobat el mitjà capaç de salvar la pàtria. Fou refusat
de nou. Fou aleshores quan el Dr. Bauer, franc maçó, jueu i cap dels socialistes, abandonat de tots els bons esperits, inventà l'acusació de r"alta
traïció" que consistia en el fet d'haver estat salvada Àustria de xs ruïnes
pel cap catòlic.
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Encara una tercera vegada el Dr. Seipel intentà un concurs de totes
les forces, el mes de juny de 1931, llavors que el nou dèficit de l'administració es féu tan sensible i anà augmentant de mes en mes precisament
perquè era ajornada tota determinació decisiva. Els seus adversaris no
havien negligit res per fer de l'esperit més noble de l'Austria, d'aquest
home sense passions, que s'ho mirava tot objectivament, i del qual la integritat i el desinterès eren tan grans com la seva delicadesa de consciència i la seva bondat, la imatge d'un repugnant dimoni sanguinari.
L'agitació incessant dels fulls socials "Arbeiterzcitung", "Abend",
"Stunde", enverinava cada dia més els esperits de la classe obrera.
L'atemptat d'un fanàtic socialista, del qual fou víctima el diumenge
1 de juny de 1924, a l'Estació del Sud de Viena, provingué d'una atmosfera carregada de passions. Quan la multitud revoltada volgué llançar-se
sobre el malfactor per !inxar-lo, el Canceller greument ferit ho va impedir amb la seva paraula panteixant i adolorida. E l Dr. Seipel era enemic
de tota forqa brutal, benevolent i comprensiu amb totes les febleses humanes ; i a desgrat d'això, més tard, els seus adversaris el qualificaren de
"Prelat sense bonesa", de "Prelat sanguinari", falsejant totalment el seu
caràcter i les seves intencions. Però tota l'Austria va respondre a l'atemptat amb un crit d'indignació. No era pas això cl que volien els adversaris.
Multituds d'homes, tremolant per la vida preciosa que darrera les portes
de l'hospital lluitava contra la mort. s'atapeïen en aquesta nit a la " F a voritenstrasse".
E ! Dr. Seipel fou salvat gràcies a l'art dels metges vienesos.
El Dr. Seipe! es trobà, doncs, enfront d'una tasca molt ingrata: donar
al seu país natal els hàbits i l'esperit d'una assenyada economia després
d'un període de despeses extravagants. I reeixí a desgrat de tots els obstacles que li preparava una gelosa oposició.
Davant labismc cavat pels bolxevics

Era a l'època de les noves eleccions del 24 d'abril de 1932. Els socialistes anaven a la lluita electoral convençuts de guanyar, fent campanya a base de les fallides de diferents bancs, dels escàndols de la banca reals o inventats, i aprofitant la sobreexcitació dels instints de les
classes socials enemigues. La cobejança d'una majoria havia determinat
un gran esmerç de diner que suscità l'agitació electoral més forta que
s'ha vist a Àustria.
I quan la jornada electoral no representà, ni de molt, la realització
de llurs ardents desigs, i novament una majoria de socials no democràtics entrà dins el "Nationalrat" el furor dels vençuts no conegué límits.
L'ocasió per a l'explosió no es féu pas esperar. Fou la revenja en el
sidient "Schattendofer Prozesses".
La multitud, treballada d'ençà de mesos en mítings i amb articles
plens d'exageració de la mala premsa, i sobreexaltada encara el matí del
mateix dia de la revenja per un article subversiu, sense exemple, en
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l'órgan central democràtic, aflui el 18 de juliol de 1927 en els districtes
interiors de Viena i es dirigí vers el districte del Parlament. E l Palau de
Justícia fou assaltat i incendiat, un terror inoït regnava en els carrers
veïns, el departament de policia a'. costat de les cases consistorials fou
atacat i incendiat igualment; els edificis privats d'adversaris polítics, de
la "Josefstadt", entre altres els edificis de la "Reichspost" l'òrgan catòlic del Govern; tota premsa no socialista fou interdita i hom creà un
monopoli del diari socialista democràtic, en un mot, un avanç de la
"dictadura dels proletaris".
Si haguessin reeixit a rompre les barreres de l'ordre de l'Estat i a
suprimir les autoritats establertes per l'Estat, la qual cosa constituí sens
dubte l'objecte de l'atac entre els elements més radicals, això ens hauria
portat a una catàstrofe incalculable, anàloga a la de Rússia i de Mèxic.
Quan la policia vienesa, agafada d'improvís. s'hagué refet una mica
per a posar-se a la defensiva, el mal ja havia fet vessar molta sang.
L'alcalde de Viena, també sncial-demòcrata, havia impedit l'exèrcit d'intervenir en el moment oportú. Naturalment, el desplegament de forces
i el nombre de víctimes foren molt grans.
Els marxistes, veient l'efecte negatiu de llur aventura, assajaren de
donar als esdeveniments un tomb segons les seves idees emprant un mitjà radical, a saber, la proclamació d'una vaga general de transports. "Els
ferrocarrils són nostres", ta! era el crit unànime. Això revoltava els habitants de les províncies dels Alps. De tot arreu hom s'aixecà per a la
defensa dels interessos vitals del país. Calia acabar la vaga. T-a fermesa
segura i incommovible del govern del Dr. Seipel. secundada per la defensa personal i activa de la població, amiga de l'ordre, havien salvat la
situació i al mateix temps preservat l'Austria d'una desgràcia imminent.
El marxisme es venjava de la desfeta amb grans crits contra aquest
"govern d'un prelat" i contra la policia vienesa, crits que duraren molts
mesos.
En el Consell Nacional del 26 de juliol, el Canceller, després d'una
descripció detallada dels darrers esdeveniments i després d'haver formulat les acusacions més fortes contra els culpables, adreçà a la població, en nom de la República ferida. la pregària suplicant:
"Compreneu d'una vegada allò que separa una oposició democràtica d'una oposició pertorbadora, que resti ben clar! No demaneu res al
Parlament ni al Govern que pugui semblar clement a les víctimes i als
culpables d'aquests dics ma'aurats. perquè això fóra ésser cruel amb la
República ferida! No exigiu res del que pogués encoratjar els manifestants i els qui han marxat darrera llurs petjades per robar i incendiar les cases; perquè altra vegada tornarien a llurs malvestats en veure
que no se'ls castigava proporcionalment. Lluny del nostre pensament el
volen éssers durs, però volem ésser ferms. Voler ésser ferm no és pas
voler ésser dur; de la mateixa manera que ésser dolç no vol dir ésser
feble. Però, així per a l'una cosa com per a l'altra, cal triar el dia i
l'hora."
Aquest perfecte discurs, d'un seny digne d'un gran home d'Estat,
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fou el pretext perquè l'esperit de venjança social-democràtic acusés Seipel de crueltat no-cristiana, i perquè el presentés durant anys sencers en
innombrab'es assemblees, en articles agitadors de la mala premsa, en discursos i propagandes com el "prelat sense pietat" i com un monstre sense cor, ple d'odis contra la classe obrera. Hom intentava amb això determinar les multituds catòliques proletàries a sortir en massa de l'Església, creient que així s'aconseguiria de ferir més greument el sacerdot
Seipel que no ho féu la pistola de Sarvonvek. i sotmetent-lo, així. com
a polític, a una pressió que la més gran resistència moral i física no podria sostenir de totes les envestides dels mètodes de lluita social-democràtics. Aquesta calúmnia d'ésser un sacerdot sense pietat degué d'ésser
la que més vivament ferí el salvador de l'Austria i el pare de la seva
pàtria, el qual donava als pobres tot el que podia economitzar dels seus
ingressos, i era molt sobri en les seves necessitats personals. Aquest és
el moment de recordar com Seipel fou arrossegat pel fang pel partit social-democràtic a causa de la seva fermesa com a "prelat sense clemència" i com els "Grosrsdeutschen" i més tard els "Nacional-socia'istes"
li retreien de no haver sabut treure partit de la situació després dels èxits
que s'apuntava sobre la " Putschisten" a causa de la seva feblesa i de les
traves que la seva condició de sacerdot li imposava. En realitat, la fermesa i l'estratègia de Seipel saberen reeixir en la transformació comp'eta
de la situació i en l'afebliment del partit enemic, i arribaren a obtenir
resultats legislatius i polítics que abans haurien estat incrcïb'es. Pas a
pas, hom avançà aleshores sobre el territori fins aleshores propietat exclusivament de la revolució, i hom escombrà la runa revolucionària per
tal d'elevar de seguida construccions d'un altre sistema. No esmentem
res més que la reforma de les escoles, la concernent a les lleis de lloguers,
la del règim d'empleats. D'altres reformes foren previstes per a l'esdevenidor, tals com les de la constitució, de l'administració, de l'entesa financiera amb l'estranger, etc.

Seipel i cl moviment de la "Heitmi'ehr"

Entre els problemes més importants del govern de Seipel hi ha el
pertocant al desarmament a l'interior del país. La terrible catàstrofe
del 15 de juliol havia revelat la importància de les forces armades que
hom havia creat al país per tal de defensar les cases i els habitants.
Amb el nom de "Heimwehr", "Heimatsdienst", "Heismatschutz", aquestes
forces feren possible un moviment popular important que remogué l'Austria entera.
Un primer objectiu era fer la població dels diferents districtes capaç
de defensar-se per ella mateixa en cas de necessitat, sense distinció de
partits polítics, contra les agitacions bolxevistes i de combatre el terror
vermell a les fàbriques, en e' Parlament i en tota la vida pública, obtenir el dret i la justícia per a tots i cada u, la defensa de l'ideal patriòtic,
de la fe i els costums dels avantpassats contra e's elements revoluciona-
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ris, de conservar el caràcter distintiu del país contra tota influencia perniciosa estrangera.
Fou un moviment d'unió dels diferents pobles front a front de les
tendències que els volien separar, moviment de la joventut, ple d'esperança en l'esdevenidor. Seipel reconegué immediatament el fons sòlid
i pràctic d'aquest moviment i la seva importància per a la renovació cultural, mora!, politica i econòmica de la pàtria, per al renovellament de
l'esperit del poble en el sentit cristià nacional. Per això no dubtà pas un
moment a portar les idees de la "Heimwer" a una gran assemblea a
Graz.
Ni les amenaces, ni els preparatius, ni la pressió dels marxistes no
aconseguiren intimidar Seipel quan aquests posaren mans a l'obra per a
la defensa, davant de l'anunci de la desfilada que la "Heimwehr" havia
de celebrar a Wr. Neustadt, el 7 d'octubre de 1928.
Disposat a un darrer sacrifici

E l mes de juny de 1931, davant la forta crisi financiera i econòmica
que hom anunciava. Seipel semblava estar, encara una vegada més, cridat
a prendre el govern de l'Estat en la seva mà experta.
Ell veia la salvació en el concurs de tots els partits fins i tant que el
perill fos conjurat, però el partit social-democràtic estava a l'oposició i
els esforços de Seipel fracassaren; encara una oposició dels "Grosdeutschen" amb el Dr. Schober al capdavant, agravà la situació.
Seipel passà les seves curtes vacances d'estiu al Tirol (Türs) sense
obtenir una gran millora de la seva salut.
I-A seva gran activitat política i els seus discursos ocasionaren una
nova recaiguda en febrer de 1932 i l'obligaren a un repòs forçat. "Tots
els esguards es fixaren vers l'ex-canceller", escriu una fulla liberal de
Viena.
Després d'una millora de la seva salut, Seipel emprengué el 10 de
març de 1932, un viatge a l'Orient. Visità l'Egipte, anà com a pelegrí als
llocs beneïts de la Terra Santa. E l dilluns de Pasqua sortí cap a Beirut.
Antioquia, Rodes, i féu encara una curta estada a Abazzia, d'on tomà
a Viena, el 21 d'abril, comp'etament fatigat del viatge.
I I . — E L SAVI
E l Dr. Seipel era deixeble de l'escola del cèlebre teòleg Schindler. de
Viena. Els treballs científics de Seipel es caracteritzen així: Exposició i
desenvolupament dels més importants principis de moral amb relació a la
vida social i econòmica, exposició del desenvolupament històric dels problemes ètics i llur penetració progressiva en la vida privada i pública;
en fi, un gran interès i una certa predilecció per tot el que toca a la teologia moral.
L ' n d'abril de 1909 fou nomenat "Ordinarius" a Salzburg. En qua-
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litat de tal, cada dos anys, a més a més dels seus cursos obligatoris, féu
encara cursos públics tractant de la vida cristiana social i "els principis
de l'economia pública".
A Salzburg fundà el seminari de teologia científica i féu l'elecció dels
temes següents que els seminaristes havien de tractar: "La doctrina del
dret i de la justícia, basada sobre la "Summa theologica", 2, 2, qq., 57-90."
"El problema de la llibertat i de la voluntat en l'escolàstica, posat
d'acord amb el llibre publicat per Joan Verweyen."
"Introducció a la més moderna literatura de teologia moral."
"L'apologia de Tertul·lià comentada, amb relació a la teologia moral."
"Sant Ambrosi de Milà com a teòleg de moral."
"Els deures dels cristians, sobretot dels eclesiàstics, envers la pàtria i la nació, segons la doctrina dels Pares de ''Església."
Quant a escrits personals, aparegueren "La censura del teatre austríac."
" E l tractat sobre la doctrina de la virtut teologal de la caritat en els
Llibres de les Sentències de Pere Lombard i en la Summa theologica de
Sant Tomàs d'Aquino", molt estimat per Schindler.
Quan en 1903 aparegué el llibre de Sommarlad concernent "cl programa econòmic de l'Església a l'Edat Mitjana", Seipel publicà, després
d'estudis profunds, el seu cèlebre llibre "Les doctrines ètico-econòmiques
dels Pares de l'Església", Viena, 1907. Aquesta obra conté una massa de
materials de valor permanent i obtingué la seva major actualitat en el
moment de les funestes conseqüències de la guerra.
El conegut economista H. Pesch, S. J., diu d'aquest llibre que honora el seu autor, rectifica la ciència i ofereix molt més del que el seu títol
fa esperar. En el treball publicat en ocasió del 25è. jubileu del Liceu de
Meidling (Vilna, X I I ) , féu aparèixer un tractat sobre "un capítol de la
història i de la moral", en el qual, basant-se en les lletres que el gran
apòstol de l'Alemanya, Sant Bonifaci, adreçà a Ethelbad i a Culhbert.
prova que les conviccions religioses i el sentiment nacional no s'exclouen
pas.
Tractats com "L'educació de la consciència de l'infant", "Drets i límits
de l'estatística moral", "Estètica i Ètica", "Ascetisme dels infants", "Ascetisme en la vida de la joventut estudiantil", "L'esclavatge", "L'Església catòlica i la reforma del matrimoni", "Delegació i llicència", són
tractats que proven l'extensió així del zel com de l'activitat infatigables
de Seipel.
Durant la guerra mundial aparegueren de la ploma de Seipel els següents remarcables tractats: "La Pàtria, el nacionalisme i la religió", publicats en el "diari eclesiàstic" de Salzburg el 15 i el 22 d'octubre de 1914;
una enquesta ètica i sociològica sobre el patriotisme i el sentiment nacional; "Organització de la humanitat" aparegut a "Kultur" (XVI, 1915), i
"Principi de les Nacionalitats i l'esperit de l'Estat", obres totes elles
que constitueixen la base del seu llibre cèlebre "Nació i Estat" (Braunniller, Viena 1916), que fou molt estimat de partidaris i d'adversaris.
Aquesta obra, fruit d'una coneixença pregona de la literatura, es situa
entre les obres teològiques, amb relació a la sociologia, i accentua el pro i
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el contra dels escrits ajwrcguts durant la guerra; també dóna una solució
clara i neta de les qüestions fonamentals que es presenten quan es penetra la idea de la nació i de l'Estat.
Seipel fou així mateix el fundador de la "Leogesellschaft de Salzburg". E n ocasió de la seva habilitació com a professor privat de teologia moral a l'Universitat de Viena, escriví sobre "la història de la teologia moral", "instrucció de joves encara no escolàstics", la propietat individual de la vida humana i la seva violació injusta".
Seipel reconeix l'alta valor cultural del veritable sentiment nacional,
però demana també l'amor a les tiacioiuüilats estrangeres.

Seipel condemna igualment un internacionalisme extremós que un
nacionalisme exagerat; tots dos extrems són falsos i perniciosos per a la
humanitat. Seipel tractà també de la trista història de les lluites entre les
nacionalitats austríaques. "Clarae nationes boni amici", tal era la divisa
de Seipel per als seus tractats importants sobre la nació i l'Estat.
Donant un cop d'ull a la immensa activitat del savi Seipel, estem
obligats a admirar el seu infatigable geni creador i a reconèixer el seu
desig genial d'unir pertot i en tot la teoria a la pràctica, partint del principi que no hi pot haver una bona pràctica sense una justa teoria.
En les seves obres i en les seves idees trobem sempre un pensament
constructiu, unit a la pràctica.
Al costat de la sistematització científica i de la profunditat històrica,
Seipel tenia un gran interès i una gran intel·ligència per a les disciplines
pràctiques.
El seu extens treball de savi, treball exemplar i ple d'èxit, trobà també consagracions excepcionals. L a universitat de Innsbruck li conferí el
títol de Doctor honorari de Teologia, i la de Viena el mateix títol de
Dret.
Quan aparegué rEnciclica de Pius X I "Quadragesimo anno", la necessitat d'actuar de Seipel es desvetllà a desgrat de la feblesa de les seves
forces, i amb la paraula i amb la ploma propagà l'important contingut
d'aquella Encíclica.
DR. HANS F U R G E R
Viena, setembre 1932.
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ELS LLIBRES
En aquesla secció es faran recencwns crítiques de totes les
obres gae ens siguin trameses en
doble exemplar.

EÜGENE RAIGA.—L'Etvviè. Son róle social. Librairie Fèlix Alcan. Paris
Es un estudi minuciós d'aquesta passió repugnant, escrit sota la inspiració de
la filosofia materialista i fenomenista de Ribot i Janet. No hi ha ànima, ni potències, sinó actes, moviments, rectificacions. La intel·ligència no pot moure a l'acció;
només il·lumina la ruta; únics motors són les passions. Res, doncs, de franc albir.
Amb això resta dit que ens trobem davant un llibre heterodox, per bé que no sectari.
Examinant-ne ara el contingut, anotem ràpidament cl seu procés, tot girant fulls.
Estableix la tendència inz'encible de l'home a elevar-se damunt els seus semblants,
i del fracàs d'aquesta ambició neix l'enveja, aixi com de la resistència del triomfador a deixar-se desposseir neix la gelosia. Enveja i admiració són de vegades compatibles, quan la diferència entre les aspiracions dels ambiciosos els fa inofensius
l'un a l'altre. Quan el fracassat ha caigut per la pròpia culpa o impotència, neix
en ell la veritable enveja; quan ha caigut víctima de la injustícia, neix una altra
forma d'enveja legítima que s'anomena més pròpiament indignació, però que té
els mateixos orígens i sovint les mateixes reaccions que la seva mala germana.
L'autor examina amb granfinesad'observació els turments de l'enveja, les seves
astúcies, les seves violències, les seves furors. Després la va seguint en tots els
medis i estaments socials: família, ciutat, advocats, metges, món oficial, literats i
poetes, artistes, critics, savis, militars, polítics, problema social i fins en homes
d'església, on no fa més que extreure textos de l'obra Le Jalonnc, de Mossèn Gustave Montenuis. Malgrat l'heterodòxia de l'autor, aquest capítol és fet amb remarcable respecte. Després de dedicar un capítol a les rivalitats i gelosies internacionals, en el darrer del llibre estudia amb gran luciditat la funció social de l'enveja. Les reaccions beneficioses que en l'envejat provoca aquesta passió, la contenció de maneres i àdhuc delicadesa de sentiments que desperta en les ànimes nobles, la defensa automàtica dels petits contra la tirania absoluta que exercirien els
forts si- no havien de témer els mossecs de l'enveja i altres retrucs beneficiosos d'aquest mal són examinats amb subtilesa i clarividència ben notables.
És clar que la posició filosòfica de l'autor fa que el llibre no sigui, en bloc,
acceptable per nosaltres. Així, per exemple, redueix la vida social a un flux i reflux de passions que es neutralitzen i produeixen entre totes l'equilibrí que serva
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la humanitat: no cal, doncs, amoïnar-se massa per corregir aquests vicis, i entre
els mitjans de neutralitzar-ne els estralls, el sobrenatural no compta mai per res.
Tot es redueix a una biologia irracional autoequilibrada.
El llibre està tot brufat d'exemples de la literatura clàssica i del gran segle
francès, ço que l i dóna un to literari acceptable, per bé que de vegades exposat '«
amplificacions retòriques no massa pròpies d'un tractat amb pretensions de científic, però que no hi ha dubte que ajuden a la lectura.
En resum, fetes les salvetats apuntades, creiem que és un llibre ben fet, erudit,
penetrant i que la seva lectura, amb les garanties pertocanls, pot ensenyar molt
i suplir anys d'experiència a les víctimes, actives o oarsives, d'aquesta passió que
tants estralls fa entre tota mena de persones, sense exceptuar les de professions
nobles.—C. CARDÓ.
,

LES REVISTES
Les reproduccions d'articles d'altri
fetes en aquesta secció tenen només
caràcter documental; la inserció d'elles
no implica, doncs, conformitat plena
amb llur contingut.

LA DOCTRINA SINDICAL DE L'ESGLÉSIA, a "La Vie Catholique", de París.
DIRECTRIUS DEL MAGISTERI ECLESIÀSTIC
Primera proposició.—Un principi molt general.—L'Església té el dret d'intervenir en el domini social: hi és jurídicament competent, i la seva autoritat no s'hi
ha pas de considerar com una simple autoritat moral en cl sentit en què avui hom
pren massa sovint aquest mot; l'Església, ací, no és solament una influència venerable, sinó que ha d'ésser reconeguda com un poder legítim de control i fins i tot
—gosem a dir—de direcció; ben entès, però, que aquest control i aquesta direcció
no s'interessen de si en les coses socials sinó sota l'aspecte de la moralitat.
De la moralitat: car és la moralitat el que constitueix, en la divisió de les tasques
i de les competència, la zona d'influència pròpia de l'Església, i car l'Església segons
la voluntat de Jesucrist, té la missió de vetllar sobre els principis de moral que han
de formar la base de tota acció humana i, per consegüent, de l'acció sindical també:
l'acció sindical, cal no oblidar-ho mai, per bé que el seu objecte propi sigui la de-
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fensa dels interessos materials dels seus membres, roman, però, subjecta a la llei
moral, llei suprema de totes les voluntats humanes; així, doncs, l'Església te
també ací dret de comprovació i , si cal, de reparació.
Tóts els qui treballen, des del més humil jornaler fins al més grans director d'indústria, tenen una ànima, confiada a la tutela espiritual de l'Església. Des del moment que en un acte social, en una operació econòmica de canvi o de producció, la
lliure voluntat humana i , per via de conseqüència, el destí de ies ànimes hi és i n teressat, inevitablement i molt legítimament, la moral—doncs, cl control i l'autoritat de l'Església—no poden mancar-hi per tal de salvaguardar els drets i els deures el conjunt dels quals orienta, "ordena" l'home vers aquest destí: no hi ha
cap ordre humà sense finalitat, és a dir, sense moralitat, de la qual cosa neix l'autoritat espiritual.
^ Per què, dc fet, únicament l'autoritat espiritual de l'Església es troba tan eficaçment i definitivament habilitada? Lleó X I I I ho explicà, a una pelegrinació
d'obrers francesos que el visità en 1801, amb aquestes paraules:
"Únicament la religió, amb els seus dogmes revelats i els seus preceptes divins,
posseeix el dret d'imposar a les consciències la justícia en la seva perfecció i la
llei de la caritat amb totes les seves abnegacions; i l'Esglcsia és l'òrgan i l'intèrpret autoritzat d'aquests preceptes i d'aquests dogmes. És, per tant, en l'acció de
l'Església combinada amb els mitjans i els esforços dels' poders públics i de la
saviesa humana que cal buscar et secret de tot el problema social."
Segona proposició.—Hi ha un sindicalisme moralment legítim, és a dir, que la
teologia moral reconeix com a compatible amb la professió de la religió catòlica.
La qüestió no és nova i fou objecte, en altre temps, de diverses solucions:
ningú no ignora que ací i pertot el sindicalisme ha estat gairebé sempre agabcllat
pels artesans del desordre social, pels forjadors del Gran Dia. D'ací provenien les
prevencions que. massa sovint, ara fa vint anys, eren encara ben comprensibles
en multitud dc medis catòlics, com si els mots socialista i sindical fossin lògicament equivalents.
D'ençà de la Lletra al Bisbe dc Lilla i l'Encíclica Quadrogesim-o Anno condemnant el principi socialista i recomanant el sindicalisme cristià, una tal equivalència de mots no és ja admissible.
A més a més. l'Encíclica Rcrum Novarum havia assenyalat, en 1891. la incompatibilitat dc l'associació, àdhuc estrictament obrera—en realitat el sindicat
obrer—amb la idea socialista en si mateixa, car aquesta idea era condemnada pel
mateix Papa amb aquestes paraules: " É s amb plaer que veiem fonnar-se pertot
associacions d'aquesta índole, adés compostes <íobrers sols. adés mixtes".
D'on procedeix la legitimitat del sindicat? Els documents del Magisteri sembla que permeten de respondre categòricament: d'un dret natural determinat per
les circumstàncies:
a) Encíclica Rerutn Novarum text citat i adduït pel seu propi compte per la
Sagrada Congregació del Concili en la seva Lletra al Bisbe de Lilla:
"Mai, segurament, en cap altra època, hom no veié un nombre tan gran d'associacions de tota mena, sobretot d'associacions obreres, i D'on vénen moltes d'eUes, on van i per quin camí? No és pas en aquest lloc que ens cal esbtinar-ho.
Però és una opinió confirmada per no pocs indicis que són governades sovint per
caps ocults i que obeeixen a una consigna que és hostil al nom cristià i a la se-
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guretat de les nacions alhora; que després d'haver agabellat totes les empreses,
si hi ha obrers que refusen d'entrar en llur si, els fan expiar llur refús amb la
misèria. E n aquests estat de coses, els obrers cristians no tenen més remei que
triar entre dos partits: o inscriure's en aquestes associacions perilloses per a la
religió, o formar-ne ells mateixos d'altres i unir aixi llurs esforços per tal de poder sostreure's coratjosament a un jou tan injust i tan intolerable. Tota persona
que verament desitgi el més gran bé de la humanitat i vulgui, per tant, alliberarla d'un perill imminent, ;pot dubtar-ne gens ni mica que cal optar per aquest
darrer partit?"
b) Pius X : ler. A l'efnscopat del Brasil, 6 de gener de 1911 :
" N'ós exhortem en primer lloc que es constitueixin entre els catòlics societats
d'aqueixes que ara s'estableixen un xic pertot a l'objectc de salvaguardar els interessos en el terreny social. Car aquestes societats són molt adaptades als nostres
temps: permeten a llurs membres d'atendre a la defensa de llurs interessos i ensems de conservar llur fe i llur moral."
2on. A l s Uireclors de la Uniu ecotiòmica italiana:
"«Quines institucions haureu de promoure amb preferència en el si de la vostra Unió? La vostra industriosa caritat ho decidirà.
Quant a Nós, aquelles que hom anomena sindicats Ens semblen molt oportunes. "
E l zelós President de la C . F . T . C . exposa també els mots de franc i decidit
encoratjament que la seva agrupació rebia, cl 31 de desembre de 1322, del Sobirà
l'ontifex actualment regnant.
En un mot: el dret natural vol que els homes creïn, en la mesura en què les
circumstàncies ho exigeixin, aquelles associacions—que l'Estat habilitarà—que puguin ésser considerades com a necessàries al bon ordre social. Ara bé: les circumstàncies presents, segons parer pràcticament unànime, semblen exigir, per al
bon endegament de la vida econòmico-social, en front dels sindicats revolucionaris,
la creació o el desenvolupament de sindicats cristians. E l sindicalisme cristià és,
doncs, a la nostra època, per dir-ho en una antiga fórmula d'escola, "conforme al
desig de la naturalesa", és a dir, conforme al dret natural determinat per les circumstàncies de fet.
Tercera proposició.—Per a ésser realment conformes a aquesta exigència, els
sindicats professionals han d'ésser "establerts i regits segons els preceptes de la
F e i de la moral cristianes". (Lletra de la Saurada Congregació del Concili al
Bisbe de Lïlla, regla 4).
Seria cosa ben fàcil d'aplegar aci els textos: però, tractant-se d'un públic catòlic, és inútil d'insistir. Hom sap, altrament, que, segons la Lletra al Bisbe de
Lilla. el sindicat cristià no és pas necessàriament una associació confessional:
"L'Església vol que les associacions sindicals, suscitades per catòlics, es constitueixin entre catòlics, sense desconèixer, però, que certes necessitats particulars
poden obligar a obrar de diferent manera."
L a Sagrada Congregació recordava, en ajut i confirmació d'aquesta consigna
complexa, les directrius ja donades per Lleó X I I I i per Pius X :
Lleó X I I I escrivia, el 6 de gener de 1895. als Bisbes dels F.stals Units:
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"Els catòlics han d'associar-se preferentment amb catòlics, a 110 ésser que la
necessitat els constrenyi a obrar d'altra manera. És un punt, aquest, molt important per a la salvaguarda de la fe."
Això no treu cap mica de valor al text de Pius X , que declara en l'Encíclica
Singulari:
"Quant a les associacions obreres, per bé que llur objectiu sigui procurar avantatges temporals a llurs membres, mereixen, tot amb tot, una aprovació sense reserva, i han d'ésser considerades com les més pròpies d'entre totes per a garantir
els veritables i duradors interessos de llurs membres, les que han estat fundades
prenent per principal basc la religió catòlica i que segueixen resoltament les d i rectrius de l'Església: N ò s mateix ho hem declarat tota vegada que l'ocasió ho
ha fet oportú en un jais o altre. D'això es dedueix que és necessari d'establir i
d'afavorir fins on sigui possible aquesta indole d'associacions confessionals catòliques, com hom les anomena, en les comarques catòliques sobretot, i també en totes les regions on sembli que per llur mitjà és possible de subvenir a les necessitats diverses dels associats."
Quarta proposició.—L'esperit cristià, que és un esperit d'ordre i de pau, és el
que ha d'inspirar l'acció dels sindicats: quins mitjans pràctics d'organització asseguraran a l'acció sindical aquest esperit cristià ?; o, d'una manera més precisa,
quines institucions professionals faciliten millor avui la realització d'una acció sindical cristiana? La quarta proposició ho diu, amb la reserva necessària, però sense
obscuritat ni vacil·lació: "L'Església suyyereix la institució de Comissions mixtes com a mitjà d'unió" entre sindicats patronals i sindicats obrers.
En aquest domini) com en tots els altres, les directrius de l'Església tendeixen
a harmonitzar els interessos oposats i també les categories socials que aquests interessos determinen: són, una vegada més, la condemnació d'aquesta lluita de classes que pretén d'imposar la unificació estricta per mitjà de la dictadura; l'Església
pren la humanitat tal com és, tal com serà sempre, amb totes les seves varietats,
amb tots els seus contrastos físics, intel·lectuals i morals; ella no vol uniformitzar
la vida humana, sinó emmotllar-la en una unificació pacifica, evitant que els contrastos degenerin en oposicions de combat; respectant les varietats que imposa el
joc de les lleis naturals i d'una justa lliberlal.
Caldria exposar ací d'una manera detallada—si el lloc no ens manqués—les
raons d'alta filosofia—o teologia—social que Pius X I ofereix a la nostra meditació—i a la nostra acció dòcil—en la molt considerable Encíclica Quadragesimo
.•Unw, nova Carta del treball.
Després d'haver constatat que la lliure concurrència, predicada i exalçada ahir
per les iniciatives del liberalisme econòmic total com el mitjà més eficaç de progrés industrial i comercial (i àdhuc, per via de conseqüència, de progrés social),
no ha pervingut sinó, de fet, a una llei de dictadura del diner; després d'haver
condemnat, d'altra banda, els pretesos remeis somiats pel comunisme, aquest socialisme d'estat pur... el Sobirà Pontífex esbossa els trets principals d'una racionalització cristiana ajudada per la caritat. En aquest esbós indica explícitament
el paper que ha d'exercir el sindicalisme cristià i el lloc que ha d'ocupar en la gran
empresa de restauració social.
Aquestes raons expliquen a bastament la posició intermèdia adoptada per l'Ac-
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ció Catòlica, car recomanar la comissió mixta, no cs situar-se en una posició intermèdia entre <los extrems, o sigui, d'una part, la lluita de classes o de sindicats
i, d'altra banda, a l'extrem oposat, la unificació estricta d'una dictadura d'una
classe o altra? "Les associacions catòliques, escrivia el cardenal Gasparri a la
Unió econòmica social (25 dc febrer de 1915). cal no solament que evitin, sinó
també que combatin la lluita dc classes com a essencialment contrària als principis del Cristianisme... És oportú, útil i molt conforme als principis cristians de
continuar, en principi, en tant que sigui pràcticament possible la fundació simultània i distinta d'unions patronals i d'unions obreres, i de crear, com a punt de
contacte entre elles, comissions mixtes encarregades de discutir i de llimar pacíficament, conformement a la justicia i a la caritat. les diferències que poden sorgir entre els membres d'aquestes dues classes d'unions.
Aquesta institució de la Comissió mixta ha provat ja d'una manera palesa i
convincent la seva bondat, la seva utilitat i la seva eficàcia.
Cinquena proposició.—Pertocant els càrlcls intersindicals entre sindicats cristians i sindicats neutres o àdhuc socialistes per a la defensa d'interessos legítims.
l'Església considera que aquests càrtels seran "excepcionals", i recorda a quines
condicions hauran d'estar sotmesos a l'esguard de les exigències de la moral social
{Lletra de la Sai/rada Congregació del Concili al Bisbe de L i l l a ) : "Cal que hom
tingui present que un càrlel d'aquesta índole no és lícit sinó a condició que cs faci
únicament en certs casos particulars, que la causa que hom vol defensar sigui justa, que es tracti d'un acord temporal i que hom prengui tota mena de precaucions
per evitar els perills que poden provenir de tal atansament."
En resum i considerada en el seu conjunt: la doctrina dc l'Església pertocant
cl sindicalisme cristià es concreta en els enunciats següents:
El sindicalisme, en si. és compatible amb la moral social; actualment el sindicalisme cristià és una institució professional tant més necessària als obrers catòlics per tal com existeix ja gran nombre dc sindicats arreligiosos o antírclígiosos
que aspiren a exercir una abominable dictadura sobre el conjunt del món obrer.
L'Església vol que els sindicats es constitueixin entre catòlics, sense, però, ignorar que certes necessitats particulars poden obligar a obrar d'altra manera.
El sindicat cristià, inspirant-se en un esperit de concòrdia i de justicia social,
és com l'antídot dc l'esperit de lluita de classes. Aquest desig de concòrdia implica
el desig de la col·laboració, i suggereix la institució de comissions mixtes entre
delegats de sindicats patronals i delegats de sindicats obrers, a igual distància de
dos absolutismes: el socialisme estatista d'una banda i , d'altra part, l'antic liberalisme absolut que. tot preconitzant els benifets d'una concurrència sense fre ni
mesura, no prepara sinó, sovint, una dictadura en l'oligarquia d'un capitalisme únicament orientat vers el guany material.
El subtítol de l'Encíclica Qmdragesinw Anno, relatiu al conjunt del problema
econòmico-social, és, ell sol, tot un programa d'acció: efectivament, presenta l'Encíclica com a consagrada a la restauració de l'ordre social cn plena conformitat
amb ets principis de l'Evangeli.
Programa ben actual, certament, i que no tem pas les fórmules novelles; programa tradicional, però, que renova sense innovar; l'Encíclica de Pius X I ve a
ésser, després d'un interval dc quaranta anys, la continuació de l'Encíclica Rerum
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Novarum. i la mateixa Encíclica de Lleó X I I I no era més que una aplicació, a la
situació de 1891, d'aquests "principis" que, avui com ahir, constitueixen la norma
adoptada per l'Església en el seu primer origen.
La perennitat d'aquests principis de l'Evangeli no priva de cap manera—entengui's bé—l'acció del Magisteri eclesiàstic d'adaptar el que podríem anomenar
les seves tècniques i els seus mitjans d'acció a les condicions successives de la humanitat.
ü n a d'aquestes tècniques un d'aquests mitjans d'acció és, avui—els documents
més decisius en donen fe—el sindicalisme cristià.—X.
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
ERECCIÓ DE NOVES FACULTATS ALS INSTITUTS ECLESIÀSTICS I^'ENSENYAMENT SUPERIOR.—Per decret de 7 d'agost passat, la Sagrada Congregació de Seminaris i d'Universitats d'Estudis ha erigit dues noves Facultats a la Universitat Gregoriana: la d'Història Eclesiàstica i la de
Missiologia; i al Pontifici Institut Bíblic, la d'Estudis sobre l'antic
Orient. L a facultat d'Història té per objecte la formació de professors
d'Història Eclesiàstica per als seminaris, universitats i altres institucions
culturals de caràcter catòlic, i la preparació d'erudits que, estudiant a
fons les qüestions històriques, puguin respondre victoriosament a les objecions de caràcter històric adreçades contra l'Esg'ésia. La facultat de
Missiologia es proposa de "formar tècnics especialitzats capaços de dirigir
el moviment d'aquesta nova ciència, i de preparar tècnicament i pràcticament els futurs missioners per tal que puguin emprar els mitjans més
adients per a propagar el reialme de Crist en el món infidel. Finalment,
els estudis sobre l'antic Orient abasten tot el que es refereix a la llengua,
a la història, a la religió i als costums d'aquells pobles antics i ofereixen
als sacerdots i als laics tots els mitjans científics per a una profunda i
adequada coneixença de l'Orient en els segles més remots.—M. R.
LA SUBLEVACIÓ MILITAR ESPANYOLA VISTA DES DE FORA.—L'Ossen'atore Romano del flia 26 d'agost dedica un extens comentari al fracassat
cop militar del dia 10 del mateix mes; el signa T, inicial que deu correspondre a Delia Torre, director de l'òrgan oficiós del Vaticà. L'articulista lamenta l'actuació del Govern espanyol contra '.a premsa catòlica, talment com si els catòlics haguessin estat els vertaders autors o inspiradors del moviment sediciós. En reportarem alguns paràgrafs que, si no
demostren que. de fet. cap catòlic no hagi pres part en el susdit moviment, demostren que els vertaders catòlics mai no hi haurien hagut de
col·laborar.
"Un grup de militars, els capitostos dels quals, per llurs idees i llur
conducta, no tenen res a veure, no amb l'Església, sinó ni amb el pensament i amb la moral catòliques: llurs propòsits i els mitjans que empren
no són compartits per les autoritats eclesiàstiques, puix que estan en oberta contradicció amb llurs exhortacions de pau, de caritat, d'obediència
als poders constituïts, un grapat de militars organitza el més inconsistent,
el més arrauxat, el més ridícul dels pronuticiamientos. E l Govern, que
ho sap tots temps ha, que ho segueix i que ho deixa madurar, per obrir
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millor ei superfidalissun abscés; el Govern, que ho sap tot i que sap
qui, com i per què es belluga, sap que no hi ha ni ombra d'idealitat religiosa, massa elevada, massa incompresa, massa inassimilable per a les
vulgars desferres dels personalismes ambiciosos."
Segueix dient que malgrat d'això, el Govern s'ha comportat com si
n'haguessin tingut la culpa c's catòlics, que res no haurien tret de l'èxit
del fracassat complot, puix que "si el temporal d'estiu de Sanjurjo hagués portat una pedregada, probablement hauria descarregat dc ple a pic
damunt els nostres camps".
I ara que parlem de L'Osservalore Romano, ens hem de plànyer, amb
tota la reverència deguda a l'òrgan oficiós del Vaticà, d'una inexactitud
que ens afecta a nosaltres, deguda sens dubte a alguna informació inexacta. En un article titolat Cose di Spatjua. publicat amb la mateixa inicial
per firma, el dia 29 d'agost, refutant la mania del Govern d'atribuir tots
els malastres a's catòlics, diu que si hi ha intents separatistes, "provenen
dels qui a Barcelona han plantofejat schiafeggialo) el Bisbe"..
Tothom sap, a casa nostra, que els separatistes catalans no han posat
mai. ni materialment ni metafòrica, les mans damunt el nostre venerable
Pre'at. És ben diferent la trajectòria de llurs plantofades morals. No
som separatistes, però creiem que tot acusat en fals mereix defensa.
EL PROBLEMA DE I.A MORALITAT DE LA GUERRA.—No fa gaire, un grup
de catòlics de diverses nacionalitats—francesos, alemanys i suïssos—s'han
reunit a Friburg (Suïssa) per estudiar el problema de la moralitat de la
guerra i han donat una resposta col·lectiva a la qual no s'ha atribuït la
importància que es mereix. M. Le Fur. professor de Dret internacional
a la Universitat de París, exposa de la següent manera la doctrina continguda en aquest document.
En termes prudents i mesurats, el dictamen afirma que. des del moment en què per a resoldre els conflictes entre els Estats es pot recórrer
a un arbitratge o a un tribunal—i aquest és ja cl cas per a tots els Estats
de bona vo'untat després dels nombrosos pactes d'aquests darrers anys:
pacte de la Societat dc les Nacions, acords de Locarno, pacte BriandKellog—, des d'aquest moment, ja no hi ha cap guerra justa, la guerra
està condemnada per la moral. Heus ací la paraula alliberadora que calia
fer sentir.
Cal posar a part cl cas de legítima defensa, com s'esdevé entre individus en l'Estat més ben organitzat. Aquest cas s'ha de distingir acuradament del pretès dret de necessitat, que es redueix a donar itcr legkim l'interès del més fort. Cal també posar a part el recurs a la força en cas d'una
intervenció coactiva menada per la col·lectivitat contra un Estat agressor.
Però això no són guerres, com una execució capital no és un assassinat.
L'Estat, com diu el pacte Briand-Kellog. ja no té el dret de recórrer a
la força com a instrument de política nacional, això és, per a fer triomfar
els seus interessos particu ars, encara que es presentin amb el nom de
drets vitals o essencials.
Però el dret de guerra, jno ha estat qualificat de "la més elevada ma-
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nifestació de la sobirania"—el mot és de Hegel—i per consegüent, la renúncia a aquest dret, no és una renúncia de l'Estat a !a seva sobirania?
És una renúncia a la seva sobirania absoluta, i per consegüent a qualsevol
temptativa de dominació universal; afirmacions ambdues del dret de la
força i negació del dret internacional.
L'Estat ha de vetllar per la seva seguretat, però no ha de comptar exclusivament amb la seva força pròpia, sovint enganyadora: recordeu
sinó l'AJemanya en 1914! Benet X V ho digué ja en 1917: " E l punt fonamental és que la força de les armes sigui substituïda per la força moral del dret." Això és per a la societat internacional un prob'ema de bona
organització, com per a l'Estat. L a minva simultània i recíproca dels armaments serà una economia inapreciable per als Estats, que s'aclofen
sota la càrrega dels tributs, i una assistència mútua ben organitzada donarà als Estats més seguretat que una competència d'armaments, especialment als menys poblats i menys industrialitzats.
Actualment s'està treballant en l'organització d'aquesta assistència
mútua, cosa que no es fa sense dificultats; un progrés d'aquesta mena no
es realitza en pocs anys; cal pensar, però, en els progressos fets en deu
anys.—M. R.
EL CONGRKS CATÒLIC ALEMANY.—El dia 31 d'agost va començar a
Essen el 71è. Congrés dels catòlics alemanys, dedicat a l'examen dels
problemes religiosos de les grans ciutats modernes. Fou una reunió d'estudi i d'organització catòlica sense cap relació amb la política, com va declarar pràcticaent el comitè directiu i com cs va demostrar pràcticament
excloent dc les assemblees i manifestacions públiques del Congrés totes
les insígnies de partit; sols s'admeteren les insígnies tradicionals de les
associacions religioses sense caràcter polític.
El nombre imponent d'associacions i entitats que s'han aplegat a Essen,
el seguit de reunions partíeu'ars que, del matí al vespre, s'han celebrat a
totes les hores que deixaven lliures les solemnes sessions i manifestacions
col·lectives, fan impossible de seguir el treball de cada secció i donar una
informació, àdhuc sumària, de les respectives deliberacions. Totes les
branques de l'Acció Catòlica alemanya han fet seu el tema del Congrés i
han estudiat alguns dels aspectes dels problemes espirituals de les grans
ciutats a l'hora present, procurant contribuir a la gran empresa de despertar l'esperit cristià de les grans ciutats.
Crist, rei dels infants; Crist, rei de l'escola: Crist, rei de la família;
Crist, rei del treball; Crist, rei dels temps moderns: aquests són els desigs, les ac'amacions i els auguris dels catòlics reunits a la imponent parada d'Essen. Els primers de manifestar la seva joiosa adhesió a les grandioses jornades del Crist en la metròpoli han estat els nens i nenes d'Essen que, en una de les places més grans de la ciutat, han assistit a una
benedicció eucarística.
El Nunci Apostòlic, Mons. Cèsar Orsenigo, va assistir a la sessió
inaugural celebrada a la sala de l'Exposició, i va pronunciar un breu discurs, en el qual va felicitar el Congrés en nom del Sant Pare i va donar
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la benedicció apostòlica. Al costat del President permanent, príncep
Txiwenstein, varen ésser nomenats presidents adjunts el Dr. Baumgartner, ministre d'Instrucció pública de Baden, i Bernat Otto, president de
les associacions obreres cristianes, activissim organitzador de les masses
catòliques.
Varen ésser tramesos telegrames de felicitació al Sant Pare i al President del Reich. Aquest, en la contestació, regraciava el Congrés per les
seves prometences de col·laboració i expressava l'esperança que les discussions podrien contribuir a reforçar els principis cristians en el poble
alemany i en la seva vida estatal, i a promoure la unió de la pàtria alemanya basada en una vera concòrdia. E l Canceller von Papen, en la seva
lletra d'adhesió al Congrés, deia: "Cal que el Catolicisme alemany, amb
la seva fe incommovible en la intervenció de !a Providencia en aquest
món, sigui la guia i avantguarda de la nació en aquest camí, amb la voluntat que treu la seva màxima força de l'oració i del treball."
És impossible de resumir el conjunt de's interessants treballs llegits i
discursos pronunciats en les reunions plenàries i de les comissions. Per
a fer-se càrrec de la importància del Congrés, basti dir que hi assistiren
al volt de 200.000 persones, entre les quals s'ha de fer particular esment
del Cardenal Schulte, arquebisbe de Colònia, gairebé tots els bisbes alemanys, els ex-cancellers Marx i Brunning, els ministres Braun i Schuschnigg, diputats, professors i altres il·lustres personatges.
Després de dos dies de mal temps, el diumenge, 4 de setembre, va
tornar a lluir el sol, cosa que féu possible la celebració de la Missa de
campanya al pujo! de Baldeney. manifestació culminant de la diada de
clausura, la més inqxment de quantes es recorden en els Congressos catòlics alemanys. Fou celebrant el Nunci Apostòlic. Acabada la Missa es
cantà el Te Deum i es féu la renovació de les prometences del Baptisme.
La sessió de la tarda va acabar amb la salutació cristiana popular en aquelles terres: Lloat sigui Jesucrist.

Tota la premsa mundial ha comentat favorablement aquesta imponent
reunió que ha confirmat la maturitat religiosa i intel-lectua- dels catòlics alemanys que cada any van consolidant llurs organitzacions i llur unitat espiritual.—M. R.
UN DISCURS DEL SANT PARE SOBRE LA CIÈNCIA.—Fa poques setmanes,
tingué lloc a Roma un Congrés internacional de Fisiologia.
prengueren part uns vuitcents homes d'estudis de la major part dels països del
món. E l 3 de setembre, els membres d'aquest Congrés foren rebuts en
audiència pel Papa. L i foren presentats pel P. Gemelli. rector de la Universitat del Sagrat Cor, de Milà, i pel President del Congrés, Botazzi,
membre de l'Acadèmia d'Itàlia. Entre els assistents, cal remarcar que
hom comptava diferents guanyadors dels premis Nobel: Hill; Meyerhoff.
professor a la Universitat d'Heidelberg; von Hoiler. de la Universitat
d'Estocolm; Lipicque. de la Sorbona: Frank. de la Universitat de Munic;
Novons. de la Universitat d'Utrecht.
Després d'una breu presentació, feta pel President del Congrés, Pius
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X I adreçà la seva paraula paternal als assistents. Agraí vivament l'homenatge que rebia dels homes de ciència, els quals, de diferents països, religions i idees, estaven units tots per un so! ideal: d de la ciència, que no
pot deixar d'ésser un ideal bo: " E l ver i el bé són una mateixa cosa; la
veritat és essencialment bona." Subratllà el Papà l'ampla visió que se li
oferia en aquells moments, de tants homes consagrats a la ciència, i a
una ciència que tendeix a fer progressar i a augmentar el coneixement
dels fenòmens de la vida. Els alli presents representaven els qui estudien
la ciència pura, i això era un altre motiu de satisfacció, car despertaven
en ell, de la faisó més lluminosa, el record dels seus anys més formosos
i més feliços, quan podia consagrar la seva activitat a la ciència.
E l Papa es lamentà de les crítiques que fereixen de vegades aquells
qui es dediquen a la ciència pura. com si amb llur manera de viure se
separessin de la vida humana. Al contrari, poques coses són útils a la vida
com la ciència.
Afegí que s'havia interessat fortament per aquell Congrés de fisiologia, perquè li havia recordat un "còdex" que havia tingut molt sovint en
les seves mans, durant la seva vida de bibliotecari, i que no manca a cap
biblioteca que s'estimi, per modesta que sigui: E I fisiòleg, que uns atribueixen a Salomó, altres a Aristòtil, i que, amb tota certesa, data, sí més
no, del segle li. En realitat, hi ha. en aquest llibre, ben poca cosa de fisiologia. E l seu autor es fixa més aviat en cl superficial, en la descripció de's
animals segons els fenòmens exteriors i les llegendes formades a llur entorn. Tanmateix, l'ampla difusió que assolí i la seva traducció a totes
les llengües demostren com ha estat gran. ja des dels temps més reculats,
l'amor a l'estudi i a les recerques d'aquest gènere.
Remarcà encara Pius XI que rebia la visita dels congressistes poc
temps després de la seva Cónstitució Apostòlica Deus seientiarum Domimis. per la qual havia volgut posar al dia els estudis eclesiàstics, tots
els quals s'inspiren en l'amor més viu a la ciència. EJs congressistes,
també, arribaven a Roma poc després de l'elevació a la categoria de Sant
i al títol de Doctor de l'Església. d'Albert el Gran. que verament fou un
gran home i un gran esperit, el més cultivat de l'Edat Mitjana, el qual
no s'acontentava pas, com l'autor d'El fisiòleg de les aparences exteriors,
ans s'esforçava a penetrar l'essència dels fenòmens i a remuntar-se a les
causes, com ho havia fet ja el famós Gerbert, el Papa Silvestre U , cl
primer que tingué la intuïció de la força motriu del vapor d'aigua, i com
ho feren més tard Kepler, Copèrnic i sobretot Leonard de Vinci.
Una vegada finit el seu magnífic parlament, Pius X I atorgà la Benedicció apostòlica a tots els qui l'havien demanada, amb el desig que
fos per a tots, àdhuc per als no catò'ícs, una "dicció de bé", un mot, un
desig de bé per a ells i per llurs tasques nobílíssímes, per tal que esdevinguessin fecundes en beneficis sempre més lluminosos per a la vida.—
J. G.
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DISCURS DE MONS COXSTANTINI A LA UNIVERSITAT CATÒLICA DE PEQUIN.—Abans de les passades vacances estiuenques, Mons. Constantini,
Delegat Apostòlic de Xina, adreçà la seva paraula a més de dos-cents
estudiants de la Universitat Catòlica de Pequin. L i feren companyia l'Arxiabat dels Benedictins americans, sota la direcció dels quals està aquella Universitat, el Canceller daquell centre docent i un membre de la Comissió sinodal de l'ensenyament. L'iHustre prelat recordà als estudiants
llurs deures com a bons cristians i bons patriotes, amb aquestes paraules:
"No és pas amb clams inútils i amb una agitació inconsiderada que
hom serveix el seu país, sinó amb la ciència que hom ha sabut adquirir
mercès a una disciplina severa i amb l'exercici exemplar de les virtuts
privades i públiques." Els estudiants catòlics han de trobar en llur fe una
alta consciència de llurs deures de ciutadans; i en les convulsions que
agiten la Xina a l'hora present, ells han d'ésser el germen d'una renaixença cristiana, i els obrers d'una cristianització del país, d'una vertadera
restauració, fonamentada en l'ensenyament d'Aquell qui es digué el Camí, la Veritat i la Vida. Pertoca als joves estudiants catòlics d'ésser apòstols, d'escampar l'Evangeli, d'on sortirà el sentiment vertader del deure
social, fonamentat en dos conceptes essencials de la civilització cristiana:
el respecte a l'autoritat i a les lleis, i cl deure de la justícia.
Mons. Constantini acabà el seu discurs indicant dos deures particulars dels estudiants en temps de vacances: la lluita sense treva contra
l'opi, que cada dia causa estralls més greus, i la lluita contra la guerra
civil, per mitjà de la paraula, dels escrits, de l'acció. Aquesta lluita constitueix l'únic mitjà de veure acomplert l'anhel del Papa en el seu Missatge al poble xinès, del ler. d'agost de 1928: "La Xina tindrà, sens
dubte, un gran esdevenidor, si sap mantenir-se en els camins de la justícia i de l'ordre."—J. G.
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MOVIMENT SOCIAL
LA PROTECCIÓ DEL TREBALL DELS INFANTS.—Per bé que no a tot arreu
es fa tot el que s'hauria de fer quant a la legislació protectora del treball
dels infants, de tant en tant es pot veure en diversos llocs algun intent
favorable, que. encara que no arribi a atènyer la generosa amplitud que
caldria, almenys manifesta una intenció nobilíssima a favor dels pobres
infants explotats d'una manera iniqua, quan encara llur organisme deficient no ha arribat a la plenitud de formació que li correspon.
Ara mateix, llegim que a Anglaterra, el Parlament ha adoptat un projecte de llei sobre el treball dels infants i adolescents. Un dels seus articles prohibeix el treball dels infants menors de dotze anys. Els poders
locals, però, poden autoritzar la dedicació dels infants de menys de dotze
anys, pels seus pares o tutors, a petits treballs agrícoles o hortícoles.
El mateix article prohibeix l'esmerç dels infants de menys de catorze
anys abans de l'acabament de les classes, els dies d'assistència obligatòria
a l'escola. Però també els poders locals podran autoritzar l'esmerç d'un
infant durant una hora com a màximum, abans del començament de la
jornada escolar. Està prohibit d'utilitzar cap infant abans de les sis del
matí i després de les vuit del vespre, això en qualsevol dia, i més de dues
hores els dies d'escola ob'igatòria. Així mateix, el diumenge, cap infant
no pot estar emprat més de dues hores.
Està prohibit, encara, d'ocupar els infants a aixecar, portar o moure
objectes massa pesats, que fàcilment podrien ferir-los. La legislació en
vigor no protegia l'infant fins a l'edat de catorze anys; gràcies a la nova
redacció introduïda a l'artic'e 60 d'aquest projecte de llei, d'ací endavant,
aquesta protecció serà ampliada als infants que van a les escoles primàries públiques, fins a la fi del període escolar, que és als catorze anys.
Al Canadà, també han estat preses algunes mesures legis'atives que
tendeixen a la protecció del treball dels joves i adolescents. La llei assenyala com a adolescents tots els joves i noies que tenen menys de setze
anys.
Una recent esmena a la llei de la Colòmbia britànica sobre el treball
als magatzems limita a vuit hores per dia i a quaranta-vuit per setmana
les hores de treball dels adolescents. Anteriorment, havia estat autoritzada la jornada d'onze hores, i tretze el dissabte, i un total setmanal de seixanta sis i mitja.
A més. una esmena a la llei de la província d'Alberta sobre la protecció de la infantesa estén l'accepció "d'infant abandonat" a tot noi o noia
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de menys de catorze anys sorpresos venent diaris o altres articles a la via
pública, anant de casa en casa, o distribuint fulls de publicitat al carrer
o a altre indret qualsevol, sigui l'hora que sigui, del dia o de la nit, sense
estar autoritzat pel seu pare, mare o tutor.
Aquestes lloables disposicions haurien d'anar estenent-se en forma de
gran campanya arreu del món, per tal de defensar els febles infants de
l'explotació de què són víctimes; i més avui dia, que una manca de treball excessiva priva d'ocupació a tants homes.—J. M.
Ei. NOU DIRECTOR DE L'OFICINA INTERNACIONAL DEL TREBALL.—La
mort d'Albert Thomas, ocorreguda poc temps ha, suscità el problema de la
seva successió; cosa, per altra part, bon xic difícil, quan. com en aquest
cas, el lloc vacant és de gran prestigi i responsabilitat i estava ocupat per
un home de gran talent, que sentia vivament els problemes del treball, i
alhora estava íntimament compenetrat amb aquest organisme, dirigit per
ell d'ençà de llur fundació. Però un organisme d'aquesta índole, sobretot
avui, en temps de crisi i d'angoixes socials aguditzades, no podia pas romandre per molt de temps sense indicar la persona que havia de fer-se
càrrec de la seva direcció, assumir-ne la responsabilitat i orientar-lo vers
unes rutes segures, defintivcs i profitoses.
Responent, doncs, a aquesta necessitat, ha estat designada ja la persona
que ha de succeir Albert Thomas en el càrrec de nou director de l'Oficina
Internacional del Treball. L'elegit és H. B. Butler, que havia secundat ja
moltes vegades el seu antecessor en diverses tasques de propaganda que
realitzava, i que, a jutjar pel càrrec important que ja ocupava a l'Oficina,
l'hem de creure molt ben preparat per a aquestes qüestions.
De moment, però, i només com a informació, veiem que. segons ha
dit a un periodista ginebrí en una entrevista recentment celebrada, pensa
seguir la tasca i els mateixos mètodes en els projectes que ha deixat A.
Thomas. La seva màxima preocupació i esforç s'han d'adreçar a cercar
les causes de la situació actual, i els seus possibles remeis. L'espantosa
crisi que aclapara el món i que sofreixen tants milions de persones, el nombre incalculab'e de parats i tota la misèria que això reporta no és pas
adient per a empreses audacioses de resultat incert.
Cal tenir confiança en la ponderació i el criteri de H. B. Butler. convençuts que la seva gestió portada amb encert,, reportarà resultats positius en el món econòmic i social d'avui, tan desballestat, i que l'Oficina
Internacional del Treball, sota la seva direcció, continuarà amb la mateixa energia la seva tasca d'alleujament envers tants i tants desvalguts,
víctimes de la situació actual de la humanitat.—T. M.
LA JORNADA DE VUIT HORES AL SEGLE XVI.—No fa gaire, ha estat
descobert a Besançon un curiós decret de Felip I I , rei d'Espanya, datat
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l'any 1578, que prova que la jornada de vuit hores no és pas un invent
dels nostres temps. En transcrivim ací les principals ordenacions:
"ler. Volem i ordenem que els treballadors de les mines treballin
vuit hores al dia. en dues tongades, de quatre hores cadascuna;
"2on. Si el treball requereix acceleració, serà fet per quatre obrers,
que treballaran quiscun sis hores, els uns després dels altres, sense discontinuïtat, traspassant cada obrer, després d'haver treballat les seves
sis hores, les eines del treball a les mans d'un altre, i tenint així, en vinti-quatre hores, les seves divuit hores de repòs;
"3er. Els minaires són assalariats, sigui segons convenció amb el
concessionari de la mina, sigui segons el treball fet, com ells voldran;
"4rt. Volem i ordenem que, en les festes de precepte, els obrers
siguin pagats com si haguessin treballat;
"ítem. En les festes de Pasqua, Nadal i Pentecosta, només es treballarà mitja setmana, llevat dels minyons que treuen l'aigua (per tal
d'evitar la inundació de les galeries).
"ítem. En les quatre festes de la Mare de Déu i en les dotze dels
Apòstols, els obrers tindran lliure mitja jornada, la vigília de cada fesla".—]. G.
UN DIPLOMA DE SERVEIS SOCIALS A FRANÇA.—L'Estat francès instituí per Decret de 12 de gener de 1902 un diploma de Serveis Socials.
Aquesta iniciativa assenyala la inii)ortància dels estudis socials i palesa
l'interès que hi ha d'haver des del punt de vista catòlic a donar als candidats a aquesta carrera una sòlida formació doctrinal catòlica, ensems
que un fort bagatge tècnic. I això és el que persegueix de fa anys l'Escola Xormal Social.
La preparació es fa en dos anys. de novembre a juny, per a les carreres socials següents: Superintendents; Assistents socials per a les Caixes de Compensació; Secretaris d'Obres Socials; Jardineres d'infants;
Assistents socials rurals; Assistents prop dels tribunals d'infants, prop
del Servei Social a l'hospital, prop del Servei Social dels emigrants, etc.
Esbós del programa: Doctrina social catò'ica; Legislació social i
obrera; Pedagogia social; Dret; Ciència econòmica, etc.
Visites socials i estades nombroses i llargues asseguren 'a formació
pràctica i tècnica dels candidats: enquestes, orientació professional, restaurant obrer, cooperativa, etc.
Aquest any, com els precedents, se celebraran dues Sessions d'estudis
de quatre setmanes, adreçades especialment a les noies, mullers d'industrials i persones de províncies, que no disposant de molt de temps, volen
adquirir una iniciació social que els permeti d'exercir una acció fecunda
en el seu medi.— I. M.
L'ACCIÓ SOCIAL D'UN SACERDOT.—L'Assistència pública acaba de concedir una medalla d'or a M. Muller, rector de Sainte Marie-des-Fontene-
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lles a Nanterre. A més, és possessor de la medalla d'argent de la Previsió
Social.
Aquesta condecoració és la justa recompensa a l'apostolat intens de
M. Muller. En efecte, aquest rector ha creat a la seva parròquia un centre d'acció social que comprèn un secretariat, una caixa de crèdits mutuals, jardins d'obrers, una mútua familiar, una caixa de lloguers, una
oficina de col·locacions, colònies de vacances i obrers d'assistència i d'orientació professional.
Veritablement és una obra considerable i un bell exemple a imitar.
— J . M.

LES SETMANES SOCIALS AL CANADÀ.—Després de l'èxit brillant aconseguit per la Setmana Social de França, celebrada enguany a Lille, s'acaben de reunir per X I vegada, a Montreal, les Setmanes Socials del Canadà. Pocs dies abans, el president havia rebut una lletra de S. Em. el
cardenal Pacelli, Secretari d'Estat de la Santa Seu, en la qual l'encoratjava a portar a cap la tasca brillant i fecunda de l'Assemblea. Oberta la
sessió, el R. P. Archambault, president de les Setmanes Socials, es complagué a recordar que feia dotze anys a la primera Setmana Social organitzada, tingueren l'honor de rebre l'aprovació de Benet X V , que felicitava els seus promotors de voler escampar i fer conèixer a tot el Canadà l'Encíclica Rermii Navarum. Aquest any, es proposen comentar i
propagar el nou document pontifici que Pius XI ha donat com a commemoració de la Carta del Treball promulgada per Lleó X I I I .
Després demostrà que davant el divorci que separa avui dia l'economia de la moral, solament la doctrina catò'.ica és capaç de restablir l'ordre
i la prosperitat. L'Arquebisbe de Montreal insistí que no es pot separar
l'ordre temporal de l'ordre espiritual, car la moral és la base del domini
social. I l'Arquebisbe de Québec digué que cal seguir exactament les
directrius salvadores del Sant Pare. Mgr. Deschamps, després de fer un
estudi de l'Encíclica, digué que ha d'ésser coneguda i aplicada per tots.
Milers d'auditors, la major part obrers, assistiren a una gran reunió
organitzada pel R. P. Archambault, i per Mr. Picrre Beaulé, president de
la Confederació de Treballadors Catòlics del Canadà; l'organizació professional i l'atur forçós foren especialment estudiades, però la nota espiritual i religiosa dominà les preocupacions materials. Les darreres paraules foren pronunciades pel R. P. Archambault. fent ressaltar la profunda amistat que uneix, al Canadà, els dirigents intel·lectuals del moviment social catòlic i els obrers dels Sindicats Cristians.
Certament, i no quedà ixis sense evocar, els organitzadors d'aquestes
Setmanes Socials, segueixen l'exemple dls catòlics franesos. Cal esperar
resultats positius d'aquesta generosa activitat en el camp social canadenc.—J. M.
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P R E G U E M P E L S NOSTRES D I F U N T S
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests
germans nostres que ens han precedit en el senyal de la fe i dormen el
son de 2a pau: Leonci Soler i March, i Rvnd. Dr. Sanç Capdevila, Canonge arxiver de la Seu Primada de Tarragona.
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA fa ce'ebrar una missa en sufragi dels seus difunts amics i afavoridors i llurs propparents.

£1 què prescriu la
Ciència Mèdica
per a combatre la
Arterioesclorosis
Heus aqui una calamitat molt temible a causa de les seves conseqüències que poden ésser fatals, és fàcil d'evitar.
Hom diu que "cada u té l'edat de les seves artèries": l'arteritis és
l'oxidació de la vida i hom pot dir que envelleix les seves víctimes, especialment quan una vida desordenada, l'abús de treball i els plaers s'ajunten a una sobreproducció d'àcid úric congènita o adquirida.
E l mal comença per la tensió habitual de les artèries, deguda a l'adulteració de la sang. L a cara és pàl·lida, el malalt es queixa de mal de
cap amb xiulets a l'oïda, formigueig a les cames, transtorns visuals, vertigen, opressió, son pesada amb cansament en despertar-se.
És necessari guarir i evitar aquests greus símptomes, crear, mitjançant I/is de l'Urodonal, un drenatge úric que serà suficient gairebé sempre
per a rebaixar la pressió arterial, apartar les congestions i disminuir les
opressions cardíaques, allunyant el greu perill de la paràlisi, seguint en
aquest particular el consell d'un gran terapeuta:
"Manifesto que acostumo emprar l'Urodonal en casos d'arterioesclerosis i en altres de diàtesis úrica amb bons resultats."—DR. JOSEP MEGIA i GARCIA, Director de la clínica "La Latina", Madrid.

