L A TEORIA DE L A
CATÀSTROFE PRÈVIA

L

A Declaració col·lectiva de l'Episcopat espanyol de g de desembre de 1931 diu en la norma núm. 9: ''Cooperar amb la pròpia
conducta 0 amb la pròpia abstenció a la ruïna de l'ordre social, amb
l'esperança que de tal catàstrofe naixerà una millor condició de coses,
fóra actitud reprobable que, pels seus fatals efectes, es reduiria quasi
a traïció envers la Religió i la Pàtria." Aquestes paraules són còpia
literal de la norma núm. 11 de les donades pel Cardenal Merry del
Val, Secretari d'Estat de Sa Santedat, a 20 d'abril de 1911 i trameses al Cardenal Aguirre, Arquebisbe de Toledo. E n el preàmbul
d'aquestes normes es llegeix: "S. S. m'ha ordenat que comuniqui
a V. E . les següents Normes que tots els catòlics d'Espanya hauran
d'observar fidelment."
E n s trobem, doncs, no davant un parer lícit, però discutible,
smó davant un manament de l'autoritat suprema. No és opinió, sinó
doctrina.
L'esperar 0 procurar la catàstrofe com a condició prèvia per a
reconstruir la societat segons un motllo nou, més que d'un criteri
deriva d'un temperament. T é la bàrbara simplicitat dels estadis primitius de la civilització en què a penes existien interessos sagrats,
ni cap d'aquells vincles delicadtssims que lliguen els homes a les institucions seculars, la ruptura violenta dels quals produeix ferides
quasi sempre mortíferes. E n aquelles societats rudimentàries, la tasca
de les quals és quasi únicament la d'eixermar el terreny social,
la força és un element de primer ordre, moltes vegades únic. E l s
Estats polítics que compten segles d'història tenen quasi tots llur
origen en un fet militar. Llavors, substituir un règim per un altre,
anexar 0 desanexar territoris, era sempre un fet de violència: una
invasió, una revolta, una conjura assassina. Però a mesura que les
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societats així originades s'estabilitzen, van posant arrels d'institucions
i costums que creen o informen el dret, van adquirint fisionomia
pròpia, van elaborant normes jurídiques que substitueixen la violència pels procediments pacífics de l'arbitratge o del parlament. De la
conquesta de la Marca hispànica pels carolingis al Compromís de
Casp, corre una llarga evolució jurídica.
Actualment, els partidaris de la catàstrofe prèvia representen una
supervivència o una regressió. Creuen erradament que el m ó n polític
i social és tan verge com quan l'espasa d'un conqueridor o el punyal
d'un conjurat determinaven un canvi de dinastia o de centre de
gravetat estatal, i es pensen candorosament que un seisme polític
tindrà la virtut de tornar a alçar les des ferres socials i ordenar-les
espontàniament segons el pla novell que els destructors de l'ordre
antic tenen empensat. E n fons, són més ultrancers que els fanàtics
del lliberalisme laïcista, els quals es creuen que la societat és matèria tova que ells poden afaiçonar segons motllos de gabinet: la cabòria humana substituint-se a la saviesa divina. L'utopista de la catàstrofe prèvia va més enllà en la seva simplicitat: està persuadit
que la mà que csbalma l'edifici social comunica a les ruïnes amuntegades la sàvia trajectòria que les ordenarà de bell nou segons un
pla preconcebut. Aquesta força reconstructora que continua amb signe invers la tasca acomplerta pel magall demolidor és anomenada per
ells reacció. Destruïm-ho tot, vénen a dir, i després vindrà la reacció
que ho tornarà a alçar més sòlidament i m é s bellament que abans.
Filosofia pueril, si n'hi ha. Per això la tenen les sectes extremes,
que no saben elevar-se gaire pel damunt dels instints primaris. I per
això mateix que és pueril, els escarments no hi valen. L a història és
plena de catàstrofes definitives. L'extremista il·lús no se n'assabenta.
No veu que la trencadissa enorme que fa la revolta romp les arrels
més vitals de la societat, destrueix la riquesa material, des fretura
els tresors d'esperit i esbrava totes aquelles essències subtilíssimes
de civilització que els segles han elaborat i refinat treballosament i
lenta. No veu que per produir-se una reacció salvadora, cal que
hi hagi un principi d'activitat, un ideal vivent i enèrgic, tant més
enèrgic com m é s grossa sigui l'esfondrada, i que la catàstrofe, per
definició, els ofega tots i redueix tot el camp a munts de runa. E l
pagès que per replantar una vinya hi fes passar abans una torrentada assoladora, creient que la hi deixarà sense pedruscalla i vestida
ordenadament de plantes novelles seria el símbol d'aquesta follia
col·lectiva que s'anomena teoria de la catàstrofe prèvia.
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/ ara, una senzilla reflexió com a catòlics. L a tribulació, la persecució, àdhuc la catàstrofe, poden ésser útils en certes ocasions.
Però aquestes ocasions només les sap D é u . E l l sol pot mesurar el
nostre estat d'esperit, la nostra capacitat de resistència i de reacció
i triar el moment en què el flagell ens serà saludable. Si E l l l'envia,
0 el permet, essent cosa divinament ordenada, ha d'ésser per a pro*
duir un bé major, i el bé major no faltarà. Però nosaltres què sabem?
ïQuina pretensió seria la nostra de voler desfermar els elements adversos i provocar la tempesta per la nostra sola iniciativa, no podent
saber per endavant si els esperits estan en saó, ni si existeixen els
hemtes predestinats per D é u per a fer reaccionar envers mlajors perfeccions l'organisme afligit? L a temeritat seria gravíssima. L a mort
1 la vida. D é u la té, i la dóna a l'hora justa. Igualment la tempestat
i la calma. Atribuir-nos aquest arbitratge delicadissim i produir l'esclat destructor seria condemnar-nos a ésser soterrats per la catàstrofe romasa catàstrofe.
No siguem fills del tro. Aprofitem tot el bé que hi hagi en el
món, aguantem tot el possible els elements útils de l'ordre existent,
millorem-lo pacientment, no fem cap trencadissa. Si la catàstrofe,
malgrat tot, és enviada per D é u , serà penyora d'un ressorgiment gloriós. Si la provoquem temeràriament nosaltres, ens exposem al risc
que sigui una mort sense resurrecció.
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A vella filosofia gentílica situava al pinacle de les funcions humanes la contemplació intel·lectual i artística, mentre sentia
menyspreu profund vers l'execució dels treballs mecànics encaminats
a la satisfacció de les apetències o necessitats fisiològiques, judicantla indigna de l'home lliure. D'ací que àdhuc els pensadors més
purs i nobles del paganisme consideressin com peça mestra i necessària del rodatge econòmic l'esclavitud, és a dir, l'existència natural en tota societat humana dels servidors nats, que tenien per missió
única les feines humils destinades al manteniment material dels selectes, per tal que, sense haver de capficar-se gaire en les baixes
qüestions de menjar i beure, poguessin aquests moure's sempre en
les altes regions de la filosofia, de la ciència, de l'art, de la política, on es despleguen les facultats típiques de l'home i del ciutadà.
E l Cristianisme anà extirpant de mica en mica la institució clàssica de la servitud econòmica encarnada jurídicament en una classe
d'homes, i en tots els fills d'Adam féu reconèixer la marca de la filiació divina i de la dignitat humana, amb drets sagrats i imprescriptibles en qualsevol situació i estament. Per a arribar a aquesta metamorfosi, tinguda abans com utòpica, serví principalment el nou concepte que del treball manual donen les pàgines de l'Evangeli, on
veiem manejar ribot i serra el mateix Fill de Déu fet home i on el
reialme de Déu és predicat primerament als pescadors de Galilea
i d'ells surten els apòstols de la Bona Nova.
Tot i això, mai, ni en el món cristià, els obrers no assoliren
plenament la plaça honorable que els corresponia, havent caigut sovint
damunt d'ells, per la permanència tenaç de relíquies paganes en
diverses institucions i costums, l'opressió usurària dels més forts.
Això és una veritat destacant en la història econòmica de tots els
temps, que el modern capitalisme portà fins a una duresa esgarrifosa
en l'època d'or del lliberalisme econòmic, potser, més que per augment de malignitat espoliadora, per les circumstàncies especials
concentradores de la indústria i per l'establiment polític d'una absurda llibertat de concurrència, que convidava els lluitadors a rom-
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pre tota mesura i a no guardar gaires miraments amb ningú, per
tal de mantenir-se forts davant dels rivals i no deixar-se prendre
els mercats.
Fou en ella quan vingué al món l'escola marxiana. que ara va
desplegant arreu les seves doctrines i dóna la característica predominant al moviment social de reacció anticapitalista.
Com tota reacció, cau en radicalismes; i del sentiment cristianíssim de respecte als treballadors i de voluntat de justícia social, que
segurament ha begut de la font evangèlica, passa fins a considerar
el treball material com el valor suprem i únic, o si tant no, com
mesura i condició essencial de tot altre valor; de manera que, en
ell, l'antiga concepció pagana resta totalment capgirada, passant els
darrers d'altres temps a formar la nova aristocràcia. L'esforç transformador de la matèria, destinat al manteniment i benestança de la
vida orgànica, és l'únic econòmicament apreciable i a ell s'hauran
de sotmetre, directament o indirecta, els qui no vulguin portar l'estigma de paràsits, ni ésser foragitats de la convivència ciutadana.
En el nostre article del passat setembre, parlàvem dels paràsits
econòmics, o sigui dels que no contribueixen a la producció de béns
útils amb llur esforç personal, i, per la captació passiva de la renda
de terres o per l'interès de diner llogat, xuclen sava vital produïda
amb fatigues d'altres.' Avui dedicarem una estona a estudiar una altra mena de paràsits, més execrada i maleïda encara, que, segons criden els deixebles de Marx, a la seva inutilitat econòmica, afegeix els
danys immensos de la predicació de creences i doctrines adormidores
de tot estímul d'emancipació popular, i de tot anhel d'ascensió a una
civilització més perfecta i més radiant de joia.

Primacia de l'espiritual.

Fora d'una bestialització total de l'existència humana, no es comprèn que ningú vulgui atribuir al treball la propietat d'únic bé apreciable; i diem treball, entenent-lo en el sentit marxista d'aplicació
directa de la intel·ligència i de les forces corporals a l'elaboració de
riquesa material. I , tanmateix, aquesta és la doctrina dominant en
les escoles modernes d'inspiració comunista:
" E l trabajo, en la socicdad comunista, lo scra todo: medio único y honrosisimo
vida, fucntc de salud y bienestar, galardón a su propio mérito y férula suave
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y noble que diferenciarà unos hombres de otros: los trabajadores medianes, de
los buenos; éstos, de los mejores" '.

No són pas els comunistes els únics culpables d'aquesta aberració,
sinó deixebles fidels de l'economia liberal, que, absorta en la contemplació del seu propi objecte, la producció i canvi de riqueses,
li donà primacia exclusivista, fins al punt d'oblidar o menysprear
l'existència de valors i necessitats humanes d'ordres diferents, la satisfacció de les quals no depenia pas de la destresa manufacturera,
ni del maneig de maquinàries. Aquestes necessitats, fins per a la gent
presa d'obsessió marxista, són tan paleses, que s'ha hagut de confessar la utilitat dels agents dedicats a donar-los compliment; i encara,
havent-se posat a discussió si les professions lliberals constituïen un
treball veritable, i no havent estat possible de negar-ho, es conclogué
que era un treball improductiu. Així, del comunisme ascètic premarxià, es vingué a caure en la mateixa malura de Vaburgesament clàssic, escarnit per les burles populars, que hi veien l'encarnació de l'ideal materialista de la bona teca i de la comoditat, prenent per aspiració summa la dolça benaurança d'un egoisme satisfet. És natural
que quan es ret adoració al ventre i a la carn com únics déus, es doni
també el lloc primer en la societat als seus servidors directes i se'ls
vulgui assignar una retribució màxima. I no diem pas això moguts
d'hostilitat contra els oficis manuals, sinó contra exageracions injustes, que, si bé s'expliquen com a reparació i desgreuge d'altres injustícies antigues, no per això són lloables. Aquesta obsessió obrerista,
segons notícies que de Rússia ens vénen, inspira als agents de la
dictadura soviètica—quan es tracta d'establir escales de jornals—un
arreconament agressiu de certs treballadors de la intel·ligència, condemnats a una vida misèrrima, reus d'afinitat parasitària.
Molt diferent és el concepte racional i cristià del treball i de la
riquesa. No totes les activitats han d'ésser econòmiques, no totes les
necessitats són fisiològiques. Treball és l'aplicació de l'activitat humana a produir un bé útil en l'ordre intel·lectual, moral o econòmic.
Riquesa és tot allò que respon a les nostres necessitats i desigs i ens
procura llur satisfacció. Utilitat és la propietat, inherent a certs objectes i accions, de satisfer alguna de les nostres necessitats o anhels,
de servir al manteniment de la nostra vida o a l'acreixement de la
nostra benestança. Així, el concepte de treball, utilitat i riquesa no
és pas una cosa immutable, sinó que està en funció de les nostres
BERCUA, L a Salvación Roja. Agricultura, Indústria y Comercio.
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apetències, que muden en cada home, baixen o pugen segons els
ideals directors de la seva vida. En un home i en una civilització
espiritualistes tindran lloc de preferència els objectes, els oficis i ministeris conduents a satisfer les aspiracions interiors de l'ànima, i tot
el funcionament de la producció econòmica serà influït d'aquesta
orientació vital. Quan l'home i la societat trobin principalment o únicament el seu bé en el menjar i el beure, en l'apeixament dels sentits,
llavors seran tingudes com única i principal riquesa les coses materials i com treball únicament, o sobre de tot, estimable l'activitat econòmica.
A mesura que la cultura social s'intensifica i s'afina, va estenentse el radi de les necessitats humanes, i, des de l'home salvatge que
s'acontenta amb omplir el ventre, fins als ciutadans refinats de les
nostres urbs opulentes, hi ha una escala ascendent indefinida. I a
desgrat del sensualisme que el refredament de la idealitat religiosa
ha encès en les entranyes de la gent moderna i que ha fet convergir
les meravelloses invencions de la ciència vers la multiplicació dels
gaudis del sentit, encara l'esperit batega, fa sentir les seves exigències i protesta contra la supremacia del diner. Heus-en aci una veu
autèntica que surt de la boca d'un escriptor representatiu. Parlant
de Mistral, diu:
"És un dels homes més rics del món; vora d'ell. Rockfeller i Carnegie representen la pobresa. Els seus fabulosos tresors no els ha pas immobilitzat en els
bancs ni galvanitzat en negocis. E l s guarda a casa seva en belles peces d'or noves
i radiants. Cada dia en pren un grapat i el llança a la faç del cel; cl fa tornar
llum del sol. Aquests tresors són espirituals... Els lluísos d'or que eH escampa són
concentrats d'experiència, de bon sentit, de poesia i d'humanitat" '.

E l materialisme marxista fa consistir la vàlua d'una cosa en la
quantitat de treball que ella porta acumulada. Però, contra aquesta
concepció, la vida mateixa es rebel·la, i, pràcticament, posa sempre en
l'apetència humana la norma reguladora del valor i de la utilitat.
tDe què servirà, per exemple, una tela primorosa teixida a costa de
gran enginy i fatigues, si ningú no vol portar-la? E l valor aleshores
arriba a no res. Trobareu també als museus objectes arqueològics
que no poden fer cap servei a ningú, la vàlua dels quals es taxa per
milionades. EI valor depèn, sobretot, de l'apreciació subjectiva, fundada en la necessitat o en l'estima; i així, àdhuc en l'ordre més apremiant dels desigs fisiològics, Vesperit humà exerceix sempre una in1 Strawski, citat a Chronique Sociale, agost de 1931.
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fluència molt poderosa. Els refinaments culinaris que, en un poble
sibarític, pugen al cim en la categoria dels preus, baixarien a zero en
un altre poble de virtuts ascètiques.
Tot això que diem són preàmbuls de la nostra tesi. Els ministeris religiosos seran expeHits d'una societat ateïsta i condemnats com
el més revoltant dels parasitismes, car totes les activitats en ells esmerçades esdevindran pura pèrdua, quan ningú en tregui profit ni
les desitgi. No tindran cap mena de vàlua. Però mentre la societat en
senti fretura, o molts les demanin, elles constituiran un treball útil
mereixedor de remuneració econòmica. Mentre la baixesa moral no
hagi arribat a extingir dels esperits tota vitalitat religiosa, els servidors del culte i els predicadors de l'Evangeli veuran demanades i retribuïdes llurs funcions. Quan una societat arribés a caure en total
descreença i els seus temples restessin deserts, llavors automàticament
cessaria tot culte i s'extingirien les vocacions als ministeris sagrats.
Així s'esdevindria per força, esguardant les coses subjectivament.
Objectivament, considerada la religió com una doctrina i com un
fet, tractarem ara de demostrar com el seu manteniment en un poble
per la predicació i l'exercici del culte constitueix un importantíssim
servei social i privat, que deslliura el sacerdot i les associacions religioses de qualsevol tara de parasitisme, i que, indirectament, fins
contribueix a una més ordenada i abundosa producció de riquesa,
tant, almenys, com la medicina, la qual, adobant els desperfectes de
la maquinària humana (perdoni's l'expressió), ajuda també fortament
al treball econòmic.
Servei moral.

Encara cap sistema de filosofia heterodoxa no ha pogut trobar a
la consciència moral un aguant de prou potència per a ofegar l'egoisme i posar sota jou la baixa concupiscència, l'orgull i la cobejança. Han anat passant, una darrera l'altra, com modes fugisseres, diverses escoles de moral laica, mancades de tota eficàcia, si més no,
per a donar a les multituds humanes una llum que els fos albiradora i estímuls i sancions de prou fortitud interna. Així han hagut de
confessar-ho fins escriptors enemics de la moral cristiana, que es
planyen amb gran recança de no haver estat aquesta substituïda en
la vida del poble. Sols els comunistes soviètics, destructors sistemàtics de tota civilització cristiana, li neguen qualsevol valor aprofitable, i àdhuc l'acusen de burgesa i enemiga dels obrers, com si ella
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hagués estat inventada per a donar una falsa aurèola de justícia a les
injustícies de la societat capitalista. Ja tractarem aquest punt més
avall, quan donarem resposta a certes raons dels adversaris. E n defensar ara els predicadors religiosos de l'estigma parasitari, fent present la utilitat pública dels principis i preceptes morals que amb llurs
ministeris escampen en l'ambient, endinsen en els esperits, en els
costums populars i en les lleis civils, la nostra argumentació farà referència a la moral catòlica, sobrenaturalització de l'ètica natural,
sistematització i desplegament dels manaments evangèlics, que sols
un encegament fanàtic pot acusar d'invencions capitalistes.
Totes les magnificències de la indústria moderna—que centupliquen les forces humanes i redueixen a un grau mínim les fatigues del
productor, per a trobar en la matèria i en les energies naturals deus
de fruits saborosos i d'objectes afalagadors del sentit i per a obrir-li
vies ràpides vers totes les regions de l'univers, convertint-lo en una
sola ciutat immensa—no són pas capaces de fer-li pujar un decígram
la felicitat, si ell degrada i malmet el seu esperit. "Quin avenç pot
haver-hi en ésser transportat a 5000 llegües en el curs de poques hores, si, muntat dins aquest vehicle sublim, el passatger és un ésser
vil?" 1. Ni tampoc, socialment, els enginys admirables de les invencions científiques no són, de si mateixos, creadors essencials de civilització, i Quin profit real pot treure's de descobrir mecanismes poderosos, si és per a fer-ne aplicacions destructores, o bé de resoldre
grans problemes de balística, si hom es proposa de servir-se'n per a
aixafar, des dels núvols, milers d'éssers humans indefensos? Certament que els dolors persistents d'una gran pobresa solen crear ciutadans i pobles d'ànima dura 0 esquifida, i que la misèria ha estat sempre una mala consellera; però n'és també la riquesa posada al servei
d'ànimes massa flaques o dolentes.
No té pas raó Deville quan, en la seva exposició de principis socialistes, nega tota influència a la moral i als idealismes filosòfics en el millorament de les societats humanes, i atribueix tota la
força determinant de l'evolució als avançaments o retrocessos de
l'organització econòmica. Cal només fixar-se en una cosa. Els marxistes atribueixen al fenomen irresistible de les grans acumulacions
de riquesa la manifestació violenta i cada dia més estensa dels ideals
socialistes, que organitzen les multituds proletàries, i volen llançaries a l'establiment d'un règim igualitari. Tot i això, la conseqüència
P. PLUS. S. J . , Face à la vie, vol. I, med. X V I I I .
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lògica de la concentració no és pas l'obrerisme, sinó més aviat la regulació estatista, per tal d'imprimir legalment una convergència vers
el bé comú als serveis econòmics que per la seva gran amplitud arriben a afectar directament l'interès general de la societat. Però transportem aquest fenomen a temps anteriors al Cristianisme, i n'haguera
sortit un reblament més fort de cadenes i una multiplicació creixent
de les turbes esclavitzades, que llavors no tenien, ni elles ni els seus
dominadors, cap noció ni sentiment de l'essencial dignitat de l'home
en tota condició i dels deures de germanor de tota la família humana.
Diu Deville1:
" L a socialització de la producció, l'apropiació col·lectiva, que constitueix el
fons de la nostra teoria, es presenta no com l'original concepció de cervells apassionats per la justícia, sinó com la determinació científica de l'objccte vers el qual
ens arrosseguen de bon o mal grat els fenòmens econòmics".

Està bé; però suposem realitzada aquesta transformació sota
un Estat aristocràtic o regit per grans plutòcrates, sense haver-hi en
el poble possibilitat ni àdhuc anhels conscients de bellugar-se demanant justícia i estant els dominadors convençuts de la necessitat social de mantenir-lo en l'embrutiment i d'ofegar sense misericòrdia
qualsevol mostra d'inquietud, i ens sembla que no hi trobaria pas
grans avantatges en aquest socialisme d'Estat propici als selectes,
però ferreny als humils.
Tot això, als calumniadors malagraïts del Cristianisme, els hauria de fer pensar una mica i privar-los de bescantar mai més de burgesa la moral cristiana. Veurien, sense els prejudicis d'escola, que a
ella deuen l'assecament, si més no doctrinal, de l'arrel generadora
de totes les grans tiranies i usures històriques: Vegoisme humà,
contradit radicalment per la llei de la caritat ensenyada pel Mestre
diví com a senyal i fonament de la nova llei. L'egoisme típic consisteix a fer cadascú de si mateix el centre de l'univers i a considerar
totes les coses i tots els homes com a servents de la pròpia persona
i factors de la pròpia benaurança. Els seus estimulants i instruments
de conquesta són les passions concupiscents que Sant Joan va sintetitzar en tres: la fam de plaers, l'esperit de dominació, la cobejança
de riqueses: d'elles han nascut totes les violacions del dret, tots els
procediments d'explotació d'uns homes pels altres. L'ètica pagana
sistematitzà aquest egeisme i mirà d'aixecar-lo vers altes esferes de
Principis socialistes. La evolució" del capital, I.
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valors naturals, però deixant vivent i forta la seva arrel. Per als filòsofs gentils, el fi de l'home està en ell mateix, en l'exuberància de
vida i l'agavellament de béns del món, així espirituals com materials,
que ajudin al desplegament perfecte de la personalitat i a la realització de tots els anhels de triomf, d'expandiment, de domini i excelsitud, d'esclat sumptuari, de refinament en els goigs sensuals: en
això està la plena felicitat; el mal suprem és la humiliació, la pobresa i el sacrifici.
E l trasbals moral iniciat al món per Jesucrist consistí a donar a
les aspiracions humanes d'expandiment i plenitud una orientació contrària, posant llur objecte, no pas en béns limitats, que no poden
agavellar-se sense dolor i indigència d'altres, sinó en un Bé infinit,
origen de tota beutat, de tota excel·lència, de tota cosa bona i desitjable, a qui hom arriba per un sd camí: per l'amor d'Ell i dels altres homes, fills seus i germans nostres. Alçant-se perpètuament contra la llei de caritat les concupiscències, manifestacions de l'egoisme,
Jesucrist posà a la seva doctrina moral el complement negatiu de la
renúncia: "Tot aquell qui vulgui venir darrera meu, negui's a si
mateix, prengui la creu i faci's el meu seguidor" 1. I quan detalla les
sancions futures dels seus manaments, assenyalant premis i càstigs,
formula aquell codi altíssim de les obres de misericòrdia, que seran
penyora de glorificació per a les ànimes benefactores i de puniment
etern per als egoistes. Tota la moral cristiana es compendia en la donació de si mateix i en cercar la pròpia felicitat fent la dels altres.
No l'han pas, doncs, estudiada gaire aquesta moral els comunistes, quan en maldiuen per burgesa, és a dir (tal com ells ho entenen),
per defensora de privilegis injustos i enganyadora hipòcrita dels explotats. Ni saben tampoc descobrir-hi aquella seva gran virtut generadora de millorament social, aquells principis d'altruisme inspiradors dels més forts motius de col·laboració humana, de sacrifici joiós
de l'interès particular i passatger a l'interès general i permanent, que
constitueix precisament l'exigència bàsica, per bé que inhumanament
extremada, del comunisme. Sobre aquesta virtualitat característica del
dogma i morals cristians escriví una obra remarcable 2 un filòsof anglès. Benjamí Kidd, que, si bé tarat de prejudicis protestants i de
sentir evolucionista heretical, fa una bella apologia del Cristianisme,
demostrant, amb pensament i llenguatge agradosos a la gent del nostre temps, que el moviment democràtic i social propici a les classes
MARC. VIII, 34.
L'evolution sociale.
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pobres no té explicació possible sense la penetració secular de l'Evangeli en les vísceres espirituals de la societat cristiana.
Acut espontàniament ací una objecció, que els adversaris de l'Església exploten sense fatic i li retreuen com un argument incontestable de la seva traïció al Crist, o de fracàs; i és que, en tota la sèrie
dels segles cristians, l'ideal evangèlic d'universal col·laboració germanívola no ha descendit mai a la realitat i que, des de l'esclavatge primitiu, passant pel feudalisme, fins a la present senyoria dels possessors de capital, la condició dels humils ha estat sempre dura, l'orgull
i l'ambició dels astuts i dels més forts o dels afortunats han trobat
via ampla a la dominació i al robatori.
Aquesta objecció ha estat contestada pels nostres apologistes,
si no gaires vegades sota l'aspecte social contemporani, molt sovint
des del punt de vista de l'existència indeficient de malvestats de tota
mena en nacions batejades. L a resposta, la llegeix a cada ratlla de la
història qui tinguí ulls i judici. E l l veurà que el pas de l'Església a
través dels pobles no s'ha assemblat pas gaire a una marxa triomfal,
ni la gent convertida no deixà en el baptisme totes les romanalles de
l'antiga vida. 'L'home vell que glateix i es belluga en la intimitat de
cada cristià perseverà també actiu i exigent en el costum i les altres
manifestacions de la vida social. E l sentiment pagà, formulació espontània dels dalers de la naturalesa viciada, deixà impresa profundament la seva petja en la humanitat i trobà sempre, en cadascun
de nosaltres, una complicitat activa i poderosa, que durarà fins a
l'acabament de les centúries. No seria raonable d'atribuir a fallences
de la moral cristiana imperfeccions i dolenteries que ella categòricament condemna, ni ha d'acusar-se l'Església, en tant que institució
oficial divina, de còmplice, encobridora o puntal d'iniquitats històriques, encara que haguessin alguna vegada succeït amb cooperació
eficient de membres i dirigents d'ella, febles i pecadors també, com
a fills d'Adam.
Perennitat del servei moral.

Anem veient com el servei moralitzador dels predicadors de la
doctrina cristiana és funció de summa utilitat que dóna a llur collaboració a l'activitat social títols i mèrits eminents que els alliberen
de tota màcula parasitària, i—a desgrat de les fallences inevitables
en tota institució formada d'homes, que han pogut, sobretot en èpoques de crisi, deixar una mica esmorteïda la intrínseca vitalitat ele-
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vadora i redemptora de la doctrina que els fou divinament encomanada—porten en llur missió, fins i tot mirada naturalment, raons de
duració i extensió il·limitades, que reclamen la perennitat dels seus
ministeris per a l'existència i progrés de la societat.
Aquest punt conté tanta abundor de matèria, que sols lleugerament ens és permès de tractar-lo. Anirem, doncs, per summa capità.
Societat vol dir col·laboració, i aquesta col·laboració hauria d'ésser
omnímoda en la hipòtesi col·lectivista, sigui de forma estatal, sigui
corporativa. L'individualisme antic, que mena tot home a prendre el
seu interès com aspiració suprema i gairebé única, no pot pas encabir-s'hi. Doncs i com es farà l'ajustament perfecte d'activitats i la
renúncia als interessos egoistes que posarien entrebancs a l'organització comunista, en la qual es té per lema: un per a tots i tots per a
un? ^Com es forçaria els més enginyosos i braus a no moure's del seu
lloc en l'engranatge econòmic i a no valer-se de llur astúcia més fina
per fer sirgar els altres a profit seu? I encara, suposant possible la
supressió de l'Estat que per a un esdevenidor més o menys proper
hom anuncia, seria condició imprescindible de convivència humana
un nivell altíssim de virtut en tots els ciutadans, un respecte absolut
a la llei moral i a la consciència. Llavors, els moralistes i els sants
haurien d'ocupar el lloc actual dels militars i policies, essent única
coacció admesa la veu interior del deure i el remordiment en la
caiguda.
Utopia, malauradament, que no es veurà pas mai realitzada en
la nostra humanitat caiguda, ni suposant establert un sistema social de perfecció absoluta. Però utopia que dóna a la moral i als seus
predicadors alta eminència en la constitució somniada i demostra que
realment, també ara, aquest lloc els pertany per dret propi. Ells, així
com els professors tenen per missió la cultura ciutadana, han de conrear la qualitat primera entre totes: l'honestedat i la bonesa. No pot
ésser bo un poble, ni dolça l'estada en ell, si no són bons els seus
membres. L'organització social és pura irradiació de l'esperit dels
individus, i no s'aguantaria gaire temps una ordenació pública perfecta, si els individus, carreus de l'edifici, fossin de qualitat dolenta.
L a col·laboració social demana sacrifici, tot ciutadà s'hi ha de
sotmetre. Els antagonismes entre el bé general i el que hom judica
propi són ordinaris i naturals en la vida. Cert que la contradicció és,
sovint, pura aparença i que, fins pràcticament, una condició necessària de la benestança individual està en una disposició justa i recta de
la cosa pública; però l'aprofitament personal de la renúncia a un
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avantatge transitori demana gairebé sempre llargs terminis, i sovint
sols en trauran rendiment les generacions futures. Aquest sacrifici és
molt difícil de practicar per sols motius d'ordre natural. ^Per què
tinc que subordinar el meu gust i el meu interès al bé dels conciutadans i d'homes que encara han de néixer? Els qui, per manca de fe
religiosa, s'han vist obligats a cercar ací a la terra els títols i fonaments de la moral, no han pogut sortir d'aquesta alternativa: o de
no trobar-li raó ni sanció, o de confondre la noció del deure amb el
de la utilitat, suposant que amb la pràctica del deure és com s'arriba
a la felicitat. Explicació profunda, però massa subtil i complicada per
a la multitud, a qui primer s'hauria de fer comprendre la veritable
noció de la felicitat, la qual, si es posa en la satisfacció dels desigs,
es trobarà sovint en oposició amb el deure, i, si se li assenyala un bé
superior a l'egoista, llavors entren en funció les esperances ultraterrenes de la moral cristiana.
Els socialistes posen tota la seva esperança en un acreixement
indefinit de la producció i en un repartiment dels seus fruits proporcional a les necessitats de cada ciutadà. Llavors desapareixerà, segons
ells s'afiguren, la causa fonamental de la infelicitat humana, és a dir,
la desproporció entre les apetències i els mitjans de satisfer-les. Vana
il·lusió. Fins suposant vingut a existència aquest perfecte equilibri
econòmic i aquesta abundor paradisíaca, la seva eficàcia generadora
de benaurança troba destorb formidable en una llei del nostre esperit, el qual no es veu mai sadoll, essent tota necessitat satisfeta causa
generatriu de nous anhels i de noves exigències, segons canten els
poetes i confessen els homes que la fortuna ha deslliurat de privacions materials. Per això, aquesta esperança dels socialistes està condemnada en tots els sentits a fallida certa, si es mantenen refractaris
a l'espiritualisme cristià, que condueix l'home vers la simplicitat de
vida i l'ensenya a tancar dins d'estretes fites els desigs de la sensualitat, distraient-lo així d'aquella preocupació exclusiva de conquesta
i agavellament de riqueses, origen de totes les menes d'usura.
Aquesta elevació del cor humà vers regions superiors a la baixesa sensual facilitarà l'acompliment d'aquella llei de substitució formulada pels economistes, segons els quals la naixença o desplegament de nous desigs i necessitats va arreconant-ne d'altres de diversos o contraris. L a moral cristiana, quan és fidelment seguida, guia
l'ànima als goigs més alts de l'esperit i li fa venir desgana dels plaers
sensuals i de les ostentacions vanes.
Ella muda així també el valor de moltes coses i dóna orientacions
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benèfiques a la producció econòmica. Quan els cristians ho fossin tots
de veres, no serien cercades amb tant de daler certes riqueses destinades als refinaments dels homes acabalats, i llavors les energies de
la indústria, que ara esmercen en el luxe una part grandíssima del
capital i del treball, donarien preferència a altres activitats responents a necessitats més reals i comunes; i si s'unia a això una comprensió més clara i efectiva de la llei de caritat, que prohibeix als
homes rics les despeses luxoses quan hi ha indigents sense auxili o
condemnats a una vida abjecta, vindria al món un estat de coses, potser menys pròdig en esplendors, però més just i favorable als pobres.
No es consentiria en la ciutat cap disbauxa mentre la generalitat dels
seus membres no tingués facilitats per a una vida honesta.
Així, venint la moral cristiana a influir més profundament en
l'esperit humà i en l'economia política, aniria desplegant-se la civilització veritable, que no consisteix pas en la formació d'aristocràcies sobre l'opressió de les turbes, ni a procurar als selectes tots els
regals de la carn i els sentits, ni en lluir grans avingudes ni monuments
artístics al costat de barriades míseres, sinó a facilitar a tothom els
mitjans d'una suficiència perfecta, segons frase del Doctor Angèlic.
Multiplicada extraordinàriament la potència productora de les arts
industrials pels meravellosos enginys de la maquinària, i disminuït
així el temps necessari a cada home per al proveïment de les seves
necessitats, si aquestes no anés multiplicant-les sense límit el sensualisme materialista, prendria gran volada la civilització veritable,
0 sigui, el deslliurament progressiu de les preocupacions materials,
a fi de poder viure l'home sobretot per a les coses de l'esperit, això
és, per a esplaiar les seves forces a produir obres intel·lectuals i valors morals. Si els socialistes sentien aquestes tendències, no els acudiria pas d'acusar de paràsits els homes especialitzats en la intensificació i guiatge de la vida espiritual, quan precisament, per la nova
sistematització de les forces productores, hauria d'haver-hi més braços i homes sobrers i quan, per l'estimació general extraordinària dels
béns de l'esperit, aquests en l'intercanvi tindrien una gran demanda
1 pujarien de preu.
En començar aquest article, ens pensàvem portar a terme l'estudi
del parasitisme religiós, tan odiat pel sectarisme socialista; però, restant-nos encara in mente un munt d'arguments i consideracions, ens
estimem més de trencar ací, abans d'entrar directament en l'aspecte
de la utilitat social que la doctrina religiosa pot oferir en el mercat de
valors. Però ans ens acut de citar unes paraules cèlebres d'un autor
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molt famós, Le Play, que són ací ben escaients: "Els pobles que
compleixen el Decàleg prosperen; els que el trenquen decauen; els
que l'arreconen desapareixen." Le Play arribà a aquesta conclusió,
no pas per encadenament de raons apriorístiques, sinó després de
llargues investigacions en la història i en l'estudi personal dels pobles
de la terra. Ella sola, si els adversaris rendien el judici davant la
gran autoritat científica del seu autor, bastaria per a fer l'apojogia
econòmica del servei moral de la doctrina catòlica. E l Decàleg és el
millor compendi de moral natural, divina i eclesiàstica. I no tenen
pas cap raó de rebutjar-lo per complicitat amb el capitalisme burgès,
com van dient a tothora. Segurament que l'acusació prové de la defensa de la propietat feta en el setè manament: "No furtar". Però,
àdhuc suposant extingida la propietat capitalista i convertits tots els
homes en cooperadors de l'Estat o de les empreses sindicalistes, no
caducaria mai la prohibició divina. Ella no imposa pas un sistema
especial de propietat, sinó que posa una tanca protectora als drets
legítimament guanyats en tots els sistemes legítims possibles. També
els comunistes la guarden gelosament la seva propietat. No són pas
gaire dolços els procediments amb què els soviètics puneixen les defraudacions fetes a l'Estat.
D'aquest mateix servei moral del Cristianisme féu Taine una glorificació magnífica. Encara que el text sigui ja mil vegades citat i de
molts conegut, no sabem estar-nos de traduir-lo i donar així noble
acabament a aquestes pàgines:
"Sempre i arreu, des de fa 1800 anys, aix! que les ales del Cristianisme defalleixen o es trenquen, els costums públics o privats es rebaixen. A Itàlia en
temps del Renaixement, a Anglaterra sota la Restauració, a França sota la Convenció i el Directori, es veié l'home fer-se pagà com en els primers segles. Juntament es tornava com en temps d'August i Tiberi, és a dir. voluptuós i dur,
abusant dels altres i de si mateix; l'egoisme calculador o brutal havia pres altre
cop ascendent; la crueltat i la sensualitat s'exhibien, i la societat esdevenia criminal o un lloc de mal viure.
"Quan hom ha presenciat aquest espectacle de la vora, pot avaluar l'aportació
del Cristianisme a les nostres societats modernes, allò que hi ha introduït de pudor, de dolçor i d'humanitat, allò que hi manté d'humilitat, de bona fe i de justícia. Ni la raó filosòfica, ni la cultura artística i literària, ni àdhuc l'honor feudal,
militar i cavalleresc, cap Codi, cap administració, cap Govern en fi, no són prou
per a suplir el Cristianisme en aquest servei. Sols ell pot deturar-nos en aquest
pendent fatal i servir de fre a la relliscada insensible amb què, sense parar i amb
tot el seu pes original, la nostra raça cau vers els seus baixos fondals; i el vell
Evangeli, qualsevulga que sigui la seva vestimenta actual, és encara avui l'auxiliar millor de l'instint social."
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P R I M E R C E N T E N A R I D E L A MORT D E L
DR. RAMON LLÀTZER D E DOU
I D E BASSOLS

E

L dia 14 del prop-passat mes de desembre es compliren els cent
anys de la mort del qui fou il·lustre i darrer Canceller de la
Universitat de Cervera Doctor Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols,
home de ciència vastíssima i una de les figures més excelses i representatives de la seva època.
L a Universitat cerverina, Col·legi avui d'estudis superiors dels
Missioners del Cor de Maria, commemorà solemnialment aquesta
data centenària, retent digne homenatge a la memòria del gran Canceller1, i una part també de la nostra premsa regional ha sabut fer
justícia a la ciència i al mèrit, contribuint no poc a l'enaltiment i
justa remembrança d'una de les valors més legítimes de la nostra
terra2.
Per tal doncs
fer conèixer quelcom més la figura vertaderament
extraordinària de tan il·lustre Patrici, creiem força avinent d'estudiar-ne breument des de les pàgines de "La Paraula Cristiana" les

Ateses les presents circumstàncies, aquesta commemoració centenària hagué
d ésser forçosament més modesta del que era de desitjar i del que mereixia certament l'homenatjat. Aix! i tot fou una festa de record inesborrable a la qual va
associar-se entusiasta la noble ciutat de Cervera que considera Dou com una de les
seves Rlòries més preclares.
Al matí fou celebrat, a l'Església Parroquial de Santa Maria, solemne Ofici
Funeral, que digué el Rnd. Dr. Josep M. d'Alòs i de Dou. germà de l'actual Marquès de Dou. L a part musical estigué a càrrec de la "Schola Cantorum" del CoHen de Missioners, que interpretà la Missa de Rèquiem a 3 v., del Mestre L I . Perol l Després de l'Ofici pronuncià eloqüentíssima Oració Fúnebre el Rnd. P. Frederic Codina, Rector de la Universitat.
11 a fe Mlrda tingué lloc a la sala d'acte? de l'edifici Universitari, solemnial vetllada literàrio-musical en la qual es desgranà tot un interessant programa d'estudis
j de cants en digne homenatge, al gran Canceller. Tots els actes foren presidits per
'a nobilíssima familia d'Alòs i de Dou. que volgué contribuir amb la seva presència a l'esplendor d'aquestes festes centenàries.
. S'ocuparen en les seves columnes del Dr. Dou amb motiu del primer centenari de la seva mort, entre altres, els periòdics següents: Correo Calalàn (dies
jo. 14. i 18 de desembre de 1932), Diario de Barcelona (dia ai). E l Mati (dia 18)'
Mottciero Universal (dia 15). L a Hormiga de Oro (dia 29), Ai-ant. de Cervera,
(nums. 48, 4Q i s»). Palestra Latina, de íd. (núm. 21), E l Cruzado Aragonès, de
Barbastre (dia 24).
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característiques més remarcables de la seva complexa i suggestiva
personalitat.
I)

FORMACIÓ CIENTÍFICA D E DOU

Don Ramon Llàtzer de Dou nasqué a Barcelona el dia n de febrer de l'any 17423, de distingida i cristiana família. Foren els seus
pares Don Ignasi Dou i Solà i Donya Gertrudis de Bassols i de Colomer; Don Ignasi, amic íntim de Finestres, exercí des de l'any
1738 al 1749 en què morí, el càrrec d'Assessor i Jutge de Lletres del
Tribunal de l'Almirallat de Catalunya.
Des de molt petitet, fou alliçonat en les primeres lletres pel doctor Antoni Bruno, rector més tard de Santa Maria de l'Antiga, el
qual estigué a Casa Dou des del 4 de novembre de 1749 al 28 de febrer del 1758 per tal d'atendre millor a la seva instrucció i bona edu• Quant a la data del seu naixement, s'observa bastant de confusió entre els
autors que han escrit del Doctor Dou. Torres Amat, en la seva obra "Memonas
para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes", pàg. 217,
diu que Dou va néixer l'any 1739; el P. Francesc Xarrié, O. P., en la nota 25
a l'oració fúnebre de Dou, suposa també que nasqué l'any 1739, puix escriu que
en 1829 tenia 90 anys; el mateix assegura D. Manuel Rubio i Borràs en la "Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera", vol. I, pàg. 194; igual equivocació trobem a la Caseta de Madrid (23 de febrer de 1833) en què s'afirma que
Dou morí als 93 anys; i en l'estudi sobre Dou publicat a T'Hormiga de Oro" el
29 de dseembre de 1932; per fi l'acta de defunció existent a l'arxiu Parroquial de
Cervera, diu que mor! a l'edat de 94 anys.^
Altres autors, com Brocà, Elias de Molins i Díaz Sicart, diuen que la data vertadera del seu naixement fou l'n de febrer de 1742.
Per tal, doncs, d'aclarir ben bé la qüestió, hem volgut esbrinar-ho en les mateixes fonts.
E n primer lloc, sabem per la fe de Baptisme, que es conserva a l'arxiu parrojuial de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, que Dou fou batejat l'n de febrer
de 1742. Diu aixi: "Als onze de febrer de mil set cents quaranta y dos por mi
Anton Puig de Canet Pre. Domer de la Parral. Ygla. de St. Pere de les Puellas de
Bara. en les fonts Baptismals de dita Yglo. fou batejat Llàtzer, Pere. Jacinto. Joseph. Ramon nonat (aquest nom està posat al marge del document) fill llegítim,
y nal. del Dr. Ignasi Dou y Solà, Ciutadà honrat de Baro. y de Maria Geltrudis
Dou y Basols, cònjuges; foren Padrins Joachim Bassols, y de Colomer, y Josepha
Dou y Bassols Donsa filla de dit Dr. Ignasi Dou tots habitants de Bara.".
A més, hem trobat a l'arxiu de Casa Dou la següent interessant nota llatina que
esvaeix tots els dubtes: "Hora sesqui tertia matutina diei n februarü 1742 Divo
Lazaro sacrae ab inversum partum opera et manu chirurgi prodiit in lucem illaesus, relicta etiam innòcua Matre, per intercessionem Venerabilis P. Francisci de
Gtronimís, Lazarus. Petrus. Hyacintus, Josenhus,u Raymundus non natus lavatus
statim in sacro fonte Baptismali Parrae. Sti. Petri Puellarum hujusce Civitatis
cum Patrinis D. Joachim Bassols ét de Colomer ejus avunculo et Josepha Dou
et Bassols illiusmet sorore. Faxit Deus ut sub auspiciis Venerabilis adolescat, et
stae. vivat. Die 23. aprilis 1743 en Palatio Episcopali per Adm. Illm. Barchin. del
Castillo et Vintimilla fuit confirijiatus, Patrino Josepho Vives clerico". D'aquesta nota es dedueix: 1). que va néixer l'n de febrer de 1742 a dos quarts de
quatre del matí i que fou batejat el mateix dia a la Parròquia de St. Pere de les
Puelles; 2), que atesa l'anormalitat de l'infantament, s'explica molt bé el fet d'haver quedat lleugerament coix per tota la vida; 3), això mateix ens dóna la r a i
d'haver escollit preferentment el nom de Ramon juntament amb el de Llàtzer,
puix nasqué el dia de Sant Llàtzer.
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cació; i quan amb prou feines Ramon Llàtzer contava 7 anys, és a
dir l'any 1749, ingressà en qualitat d'alumne extern a l'Imperial i
cèlebre Col·legi de Cordelles que a Barcelona tenien els ínclits fills de
Sant Ignasi, dels quals ha escrit molt encertadament Mn. Frederic
Clascar en el seu Estudi sobre la filosofia a Catalunya en lo sigle
XVIIIè" que eren aleshores tan superiors a tots en el conreu de les
Humanitats i de tota altra cultura literària, que ningú ni particulars
ni corporacions no podien disputar-los la palma en aquest punt.
Era, doncs, el Col·legi de Cordelles un vertader fogar de la cultura, sobretot humanística, d'aqueU temps, d'on sortiren tot un estol
de savis i literats, glòria i esplendor de les lletres pàtries.
Plau-me citar entre altres l'insigne Don Gregori Mayans i Siscar,
honor de la Universitat de València i l'únic polígraf espanyol, com
diu Brocà, del segle XVIIIè, i el no menys il·lustre Don Josep F i nestres, la figura culminant i més excelsa de la Universitat de Cervera.
Sota el guiatge dels seus Mestres, Dou no solament posà a Cordelles un sòlid fonament a la seva cultura humanística de què més
tard donà tan belles mostres, sinó que nodrí també són esperit amb
les ciències naturals i filosòfiques fins al punt d'ésser designat per a
defensar públiques conclusions de Lògica, Física, Metafísica i Anímística (Psicologia) en el solemne acte celebrat el dia de la Pentecosta de l'any 1760.
Acabat l'estudi de la Filosofia l'any 1760, aquell jove de 18 anys,
ple de vida i d'il·lusions nobilíssimes, volà a la llavors florentíssima
Universitat de Cervera, vertader Empori de la saviesa i mare fecunda de savis eminentíssims.
Un d'aquest era indiscutiblement Don Josep Finestres de Monsalvo, lligat estretament amb llaços d'íntima amistat amb el pare del
nostre Dou, el qual, per tant, fou confiat a la cura intel·ligent i amorosa del vell catedràtic, retirat ja aleshores de les tasques universitàries. Les belles qualitats de bondat, docilitat, intel·ligència i fermesa de caràcter que enriquien l'ànima privilegiada de Ramon Llàtzer feren altament profitosa la convivència i tracte íntim d'aquelles
dues ànimes nascudes per a comprendre's.
E l mateix Dou ens ho assegura en el prefaci al Finestres vindicat: "Tot just eixit de la puerícia,—escriu—fui menat a casa de F i nestres, per a no separarme mai del costat del savi il·lustre fins a
acabar els cursos d'ambdós Drets. D'aquell temps ençà, no hi ha
mena de servei ni d'obsequi que de Finestres no hagi rebut. Les
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molèsties amoïnoses que s'han de suportar en l'educació d'un minyó,
totes les soportà joiosament per mi l'home il·lustre. E l l posà en les
meves mans els llibres més útils dels seus prestatges; ell m'ensenyà
els rudiments primers i els preceptes jurídics més espinosos. Jo no
sabria com dir de quina eficacíssima manera m'ajudà aquest magisteri domèstic en mon estudi afanyós de les bones lletres"4
L'anhel de saber que abrandava poderosament l'ànima de Dou
trobà un ambient favorabilíssim a la Universitat de Cervera, aleshores en el període de màxim esplendor. Tota una constel·lació de savis
Catedràtics, tals com Aymerich, Pou, Gallissà, Dorca, Larraz, Ferrusola, Moxó Antoni, Mujal, Moliner i altres brillaven a l'entorn del
gran Finestres que, mentre li durà la vida, fou el geni propulsor i
insubstituïble de la cèlebre Universitat, la qual arribà a ésser en
aquella època el més gran i poderós centre d'estudis de Catalunya
i àdhuc d'Espanya, puix, com diu Gil de Zàrate, "hi havia més vida
a Cervera que no pas en cap altra de les universitats espanyoles".
Les doctes ensenyances d'aquells benemèrits Catedràtics fecundaren amb eficàcia la intel·ligència del nostre Dou, el qual excel·lí
ben aviat entre els seus condeixebles per l'amplitud i profunditat
dels seus coneixements, fins al punt d'ésser honorat tamb la nota de
"nemine discrepante primae classis", en concedir-se-li al dia 22 d'abril del 1764 el Batxillerat en Lleis i d'encomanar-se-li la presidència dels repassos públics de Lleis pels legistes dels primers cursos,
distinció només atorgada als alumnes que més es distingien per llur
talent i aplicació. A les darreries de l'any 1765, aquell jove de 23
anys obtenia amb gran lluïment la Llicenciatura en Lleis el dia 5 de
desèmbre, i el 19 del mateix mes 8 la investidura de Doctor.
* Vegeu P. CASANOVAS, S. J . : Josep Finestres, estudis bibliogràfics, pàg. 361
(Barcelona. 1931).
' Veeeu P. CASANOVAS: Josep Finestres, pàg. 212.
" Evidentment, aquesta i no la del 9 de desembre, com indica una nota manuscrita de l'arxiu de Casa Dou. fou la data vertadera de la seva investidura de
Doctor.
Efectivament, la tesi doctoral "De dominio maris. oratio habita ad Cervaricnses Academicos in petitione Juris Civilis Doctoratus", fou llegida el dia 12 de
desembre (Prid. Id. Decembr.) i el dia 19 del mateix mes i any tingué lloc el solemne acle d'ésser proclamat el nou Doctor, segons consta de la portada que encapçala els discursos llegits en aqueixa ocasió pel Dr. Dou i el Dr. Dorca i que foren publicats per disposició del Canceller. Diu aixi: " Orationes ad Cervarienses
Academicos habitae a D. Francisco Xaverio Dorca, PatrQno, Juris Civilis regió
Professore. et a D. Raymundo Lazaro Dou cliente X I V Kal. Januarii an.
M . D C C . L X V I . Quo die hic Juris Civilis Doctor inauguratus est".
Ho confirmen les darreres paraules del Dr. Dorca, en què, dirigint-se al Canceller, li diu: "Tum tu mihi potestatem facias ut clientem, cujus ego in periclitanda ejus scientia non tam patronus quam peritiae testis et admirator adfui. more
majorum renmtiem Doctorem."
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Els títols acadèmics desvetllaren més i més en l'ànima de Dou
l'afany de saber, car tot seguit es lliurà delitqsament als estudis canònics, en els quals es distingí ben aviat; els dies 22 de febrer i 15
de juny del 1767 rebia els graus de Batxiller i de Llicenciat en Cànons, tancant així brillantment el període de la seva formació científica, digne preludi de l'alta glòria que havia d'aconseguir en la Càtedra i en la suprema direcció dels estudis universitaris.
II)

DOU J U R I S C O N S U L T

L a vocació decidida de Dou fou el conreu científic de la jurisprudència i per això tot el seu desig era l'ensenyament universitari,
l'obtenció d'una càtedra a la Universitat de Cervera. No era certament cosa fàcil d'aconseguir, tractant-se d'un jove d'uns 26 anys i
d'una Universitat de tanta alçària científica com era aleshores Cervera. Però la ben merescuda fama de què gaudia el novell Doctor
li obriren ben aviat de bat a bat les portes de la Càtedra, car l'any
1769 fou ja professor substitut pro Universitate i durant el 1770 i
1771 professà les Decretals.
Per tal, però, de perfeccionar-se en la pràctica del que havia
après en els llibres i en les aules universitàries, l'any 1771 es traslladà a Barcelona 7 on romangué fins al 1776 exercitant-se diligentment en tota mena d'afers jurídics en el despatx i sota la direcció
del seu germà Dr. Ignasi de Dou, Assessor del Consulat i Llotja del
Mar d'aquella capital.
No obstant, les afeccions acadèmiques el portaren altra vegada
l'any 1776 a Cervera, on obtingué, després de brillants oposicions,
la càtedra d'ascens major de Cànons, des de la qual anà ascendint
gradualment fins que en 1788 passà a ocupar la càtedra de Lleis,
objecte predilecte de tota la seva vida.
Fou meravellosa l'activitat que desenrotllà durant els anys del
seu professorat i excel·lí sempre per la seva gran competència en les
lliçons universitàries. No és, doncs, gens estrany que el P. Gallissà
afirmi que en el que esguarda el seu mèrit de professor de Dret Canònic i Civil, Dou no fou solament deixeble, sinó rival del gran F i nestres, el qual no hi té altra part que la d'haver fet amb la seva
educació un home tal i tan gran 8.
f Fou per aquest temps que, tot regirant arxius i biblioteques de la capital
del Principat, va topar amb una traducció de Virgili qque debades havia buscat
Mayans.
* Vegeu P. CASANOVAS : Vida de Finestres, pàg. 363.
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Per tal, doncs, de poder formar-nos una idea aproximada de la
personalitat jurídica del Dr. Dou, ens caldrà examinar ara breument
algunes de les seves obres més notables. I comencem per la bella i
ben treballada tesi doctoral en Dret Civil que pronuncià al Teatre
Major de la Universitat en la solemne sessió del 12 de desembre
de l'any 1765. Tracta de " E l domini de la mar" (De dominio maris);
tot allunyant-se de la teoria de la mar lliure patrocinada per insignes mestres del Dret Internacional Públic, tals com Victòria, Huc
Groci i altres, i practicada el dia d'avui en les relacions internacionals, defensa que la mar, mateix que la terra, és objecte de domini,
refermant aquesta opinió en diversos principis de Dret Romà i en
raons de conveniència pràctica.
Alguns dies més tard, pronuncià, en la solemne cerimònia de la
investidura doctoral, un curt i substanciós discurs sobre la llei tercera del Codi de Justinià "De filiis officialium militarium qui in bello moriuntur", on palesà el recte criteri jurídic que tant devia distingir-lo sempre en els seus treballs científics i en la seva actuació
pràctica.
En graduar-se de Llicenciat en Cànons, presentà també un bellíssim estudi sobre la veneració de les Relíquies dels Sants Màrtirs
precedida d'una molt interessant i eruditíssima dissertació sobre la
pàtria, vida i doctrina de l'heretge Vigilanci. Demostra fins a l'evidència que, si bé aquest heresiarca romangué per algun temps a
Barcelona, no fou ni català, ni espanyol, com volien Baroni, Mariana
i altres doctes escriptors, sinó que fou francès. Quant a l'estada de
Vigilanci a Barcelona i a la divulgació dels seus errors, diu textualment: "Gravissimis tamen conjecturis efficiam Vigilantium sub fine saeculi quarti Barcinone fuisse, armo autem 394 jam fuisse profectum, neque postea rediisse in banc provinciam, in qua mullam
ex monstruosis opinionibus disseminavit" (p. X I I I ) , i més avall afegeix: "nullibi reperimus vestigium, ex quo deprehendi possit Barcinonensem Ecclesiam aut ullam Hispaniae partem, istius haeretici
opinionibus infectam fuisse" (p. X V I I I ) .
Format el Dr. Dou en l'escola de Finestres, conreà entusiasta
els estudis d'Història jurídica i d'investigació epigràfica en els quals
aquell era Mestre; fruit primerenc dels seus treballs epigràfics fou
l'ampliació de l'obra interessantíssima de Finestres "Sylloge inscriptionum romanarum" que publicà l'any 1769 i on recollí unes 27
inscripcions romanes trobades a Catalunya després de la publicació
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de la SyUoge, enriquint el seu treball amb notes i observacions de
gran vàlua 9.
Ben aviat, en 1773, una altra producció literària, bella testimoniança de la pregona amor i veneració que sentia el nostre Dou
envers Finestres, eixí de la seva ploma fecunda. L'insigne P. Enric
Flòrez, en el volum X X I V de l'Espanya Sagrada, s'havia permès de
dirigir alguns injustos i immoderats atacs contra la SyUoge i la persona de Finestres; fou llavors que Dou, noblement indignat, escriví
tot seguit la valenta i ben raonada defensa del seu Mestre sota el
títol de "Finestresius vindicatus adversus clarissimum virum Henricum Florezium..."; aquesta vindicació fou més tard confirmada
per l'il·lustre Hübner en el seu "Corpus inscriptionum latinarum".
L'obra, però, més extensa i de més volada que escriví el doctor
Dou fou la publicada a Madrid des de l'any 1800 al 1803 i que
porta per títol "Instituciones del Derecho publico general de E s pana con noticia del particular de Cataluiia". Com indica el mateix
Dou en el pròleg, tots els esforços i preocupació dels juristes del seu
temps es reduïen gairebé a l'estudi del Dret Romà, sobretot el
contingut en les Institucions de Justinià, emprant també darrerament
els magnífics comentaris de l'holandès Arnald Vinni. Malgrat la solidesa i perfecció relativa d'aquestes fonts jurídiques, resultaven en
no poques ecses un xic antiquades i poc adients a les modernes necessitats, negligint, per altra banda, innombrables qüestions de cabdal transcendència, referents al Dret públic així general com particular dels diversos Estats. Fou per això que, entusiasmats Dou i
l'insigne Dr. Xavier Dorca de la notabilíssima obra de Domat "Les
lois civiles dans leur ordre naturel" la qual subsanava en gran part
les susdites deficiències, projectaren la traducció llatina de l'esmentada obra, que, però, no es portà a terme a causa del trasllat del
Dr. Dorca a una canongia de la Seu gironina. Aleshores resolgué
Dou de limitar cjuelcom l'amplitud de l'anterior projecte, acontentant-se de moment amb l'exposició del dret públic, que era el punt
més deficient entre els tractadistes del Dret Civil.
L a idea que inspirà la composició d'aquesta obra fou, com indica el mateix Dou en la introducció, la d'ordenar sistemàticament tot
el Dret públic, sense incloure sota aquest nom el que sol anomenarse Dret de gents, sinó el nacional de qualsevol Estat i que tendeix
immediatament a la pública utilitat.
' " Inscriptioncs romanac in Catalaunia repertae
ur. D. Josephi Finestres et de Monsalvo..."

post

vulgatam
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Consta l'obra de Dou de nou volums (el darrer d'índexs) amb un
total de 3.800 pàgines en quart, ultra els Preliminars. E n el primer
llibre, es tracta de les "Persones públiques i privades"; en el segon,
de "Totes les coses relatives a l'Estat", i en el tercer, "dels Judicis".
E n els diversos títols, capítols i seccions que conté cada un dels
llibres, es desenrotllen meravellosament les més importants i complexes qüestions de Dret civil i criminal. Disciplina eclesiàstica. Economia política, organització administrativa, judicial i militar, rendes, impostos, policia urbana, etc.
Amb raó, doncs, pot qualificar-se de vertadera enciclopèdia i
tresor riquíssim de doctrines i pràctiques jurídiques.
Malgrat l'oposició interessada que alguns sectors oficials feren
a diverses proposicions i doctrines del Dr. Dou, l'obra triomfà de
tots els obstacles i assolí arreu un èxit esclatant; les facultats de
Lleis i Cànons de la Universitat de Cervera sol·licitaren del Rei que
els volums 6è., 7è. i 8è fossin declarats llibres de text per a la classe de Judicis, i el mateix Carles I V concedí a l'autor de les "Instituciones", en premi del seu treball, dues pensions sobre les Mitres
de València i Plasència. Abans d'acabar aquest breu comentari a l'obra mestra de Dou, plau-me de consignar el judici que en féu l'illustre P. Gallissà en la "Vida i Escrits de Finestres". Referint-se a
les Institucions de Dret públic, escriu: "Obra magnífica, plena de
treball i de doctrina, la més digna de la singular erudició i ciència
del seu autor, de més realitat que aparença, perquè no sols agafà tot
el Dret públic, sinó també el govern i l'economia política. Després
d'alguna impugnació immerescuda, filla de l'enveja que tenen alguns
de la glòria d'altri, fou aprovada i recomanada amb les majors
lloances" 10.
No obstant, l'activitat científica de Dou no s'acontenta amb les
obres ressenyades; n'escriví d'altres plenes de doctrina i orientacions
pràctiques, principalment sobre matèries econòmiques a les quals
Dou demà sempre la màxima importància. Per tal, però, de no allargar-me excessivament, em limitaré a esmentar-ne tan solament algunes de les més principals.
L'any 1817 publicà a Cervera en dos volums "La riqueza de las
naciones nuevamente explicada con la doctrina de su mismo investigador". L'objecte d'aquesta nova producció literària fou vulgaritzar a casa nostra alguns dels principis i teories d'economia política
Vegeu

P. CASANÍWAS :

Vida de Fitiestres, pàg. 364 nota.
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que l'insigne economista Adam Smith exposà en el seu famós llibre
d'"Investigacions sobre la natura i causes de la riquesa de les nacions" 11. Però no acceptà a ulls clucs les noves doctrines econòmiques del savi escocès, sinó que impugnà, rebutjà o corregí no poques
de les seves proposicions, i àdhuc les que van semblar-li pràctiques
i admissibles, s'esforçà a posar-les a l'abast de totes les intel·ligències mitjançant l'addició d'adients comentaris i a acomodar-les a les
necessitats i conveniències peculiars de la nostra pàtria.
En 1822 redactà un interessant opuscle intitulat: "Equivalència del catastro de Cataluna con las rentas provinciales de Castilla",
en què, després de remarcar els desavantatges de les rendes provincials, posa de relleu la gran conveniència d'introduir la contribució
única, basada en la propietat, indústria, comerç i duanes.
A l'edat de gairebé 90 anys, aquell venerable ancià conservava,
encara, esponerosa la vigoria intel·lectual de l'edat madura i s'esforçava a difondre al seu entorn la suau calor de la saviesa i de l'experiència. Efectivament, l'any 1829 publicava " E l proyecto sobre Laudemios. Conciliación econòmica y legal de caracteres opuestos en
cuanto a Laudemios emfitéuticos", i dos anys més tard, en 1831,
hi afegia un altre breu tractat: "Prcota y fàcil ejecución del proyecto sobre Laudemios, fundada principalmente en una autoridad
del Dr. Adam Smith". E l Dr. Dou dedicà el seu treball al rei Ferran V I I , al qual proposa la generalització a tota Espanya dels contractes emiïtèutics, deixant, però, a la lliure voluntat dels contractants la determinació del laudemi, cànon i altres drets del domini directe.
Les orientacions econòmiques de Dou, els seus esforços per tal
de millorar l'estat material i social de la nostra terra, no sempre
restaren estèrils; un fet, entre molts d'altres, pot aduïr-se que ho
confirma plenament i que seria prou, com diu molt bé Brocà, "per
a enaltir sa memòria i gravar son nom en bronzes"; ens consta per
una carta del Comte d'Espanya, escrita l'any 1831, que Dou fou el
promotor del Canal d'Urgell que ha reblert de vegetació molts indrets erms i miserabjes.
III)

DOU, C A N C E L L E R

No és possible de pensar en la Universitat de Cervera i no restar corpresos davant l'aspecte venerable del seu últim Canceller.
1776).

"Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations" (London,
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Podem dir vertaderament que Dou i la Universitat de Cervera es
compenetren, i fins i tot que formen un tot indestructible per a la
història de la cultura de Catalunya.
D'entre els vuit Cancellers que governaren aquest Centre de la
saviesa, va ésser Dou qui més alt enlairà el seu prestigi i la seva
glòria, pel conjunt harmònic de qualitats extraordinàries que enriquien l'ànima privilegiada de l'iHustre Gimnasiarca.
Cal remarcar, entre les dates glorioses de la Universitat cerverina, el 17 de desembre de l'any 1804, dia en què fou nomenat Canceller l'eminent Catedràtic i venerat Vice-Canceller D. Ramon Llàtzer de Dou, hereu espiritual del gran Finestres, i que ja aleshores
portava prop de 40 anys en la nostra Acadèmia, consagrat intensament a l'estudi i a l'ensenyament de la Jurisprudència. Els indiscutibles mèrits científics i literaris assolits legítimament a la Càtedra
i des de les pàgines del llibre, i més particularment amb la publicació de la seva obra cabdal "Instituciones del Derecho Público general de Espana con noticia del particular de Cataluna...", l'elevaren
a la més alta dignitat universitària, de què prengué possessió, amb
general satisfacció de tota la Universitat, el 9 de març de l'any
1805.

l l què direm ara de la fidelitat i perfecció summes amb què
des del primer moment complí les múltiples i delicades obligacions
que el nou càrrec li imposava, ell que, en frase del famós P. Gallissà, "...no sols excel·lia en erudició i sapiència jurídica, sinó que també pel seu consell, prudència i gran habilitat en els negocis, de què
donà belles proves en el govern públic en què prengué part amb gran
fidelitat i diligència"?
El càrrec de Canceller era definit en els Estatuts universitaris
"Pare dels estudiants i Mestre de la Universitat". I tal fou sempre
el nostre Canceller. Seguint les petjades de Finestres, el seu Mestre
i Pare dilectissim, com ell mateix l'anomenava, Dou era l'ànima de
la Universitat, el Mentor dels Mestres i alumnes, la font abundosa
on se sadollaven les joves intel·ligències assedegades de llum i de
veritat. L a Universitat de Cervera, sota el guiatge de Dou i a despit
de l'anguniosa situació política espanyola, restà oberta a tots els
corrents culturals i científics d'Europa; amb raó, doncs, pogué escriure Vicenç de Lafuente que la seva mort no fou deshonrosa com
la de la Universitat d'Alcalà ,2.
L'actuació de Dou com a Canceller es distingí sempre per la més
a

Vegeu P. CASANOVAS: Vida de Finestres, pae. 212.
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exquisida prudència i gran fermesa, enmig de les greus dificultats
de tota mena per les quals hagué de travessar. Estava sempre a l'aguait de tot quant podia convenir a la seva amada Universitat;
vetllava sense treva per al bé de Catedràtics i estudiants, i si alguna
vegada es veié obligat, per raó de les circumstàncies polítiques, a
allunyar-se de Cervera, ho féu talment, que al més petit perill pogués volar en defensa de la Universitat. Foren innombrables els informes que escriví ja afavorint el Municipi de Cervera contra les
pretensions de Barcelona per a obtenir el trasllat de la Universitat
a aquella capital, ja també amb motiu de les diverses qüestions hagudes entre la Universitat i l'Ajuntament cerverí; sigui recomanant
molt vivament el desig de la ciutat de Cervera de restablir en llurs
antigues càtedres universitàries els ínclits Fills de Sant Ignasi, sigui, per fi, interessant-se per la conservació i decòrum de l'edifici
universitari, etc. Estava tan convençut de l'obligació d'ensenyar que
pesa sobre els Catedràtics, que no volia que es dediquessin massa a
ocupacions diverses de les de la càtedra; i aquesta fou precisament
una de les raons que aduïa per a oposar-se al trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona.
Els esforços, però, de l'infatigable Canceller no sempre aconseguiren l'objecte desitjat, puix que les terribles convulsions polítiques
i revolucionàries per què passà la nostra infortunada pàtria en el
primer terç del segle xix portaren la Universitat de Cervera a una
lamentable desorganització econòmica i científica i solament l'aguantava el prestigi heroic del nostre Canceller.
Enmig de tantes calamitats, de guerres i lluites fratricides, es mantingué sempre ferm en el seu lloc, vetllant contínuament pels interessos de la Universitat, la qual hagué de tancar les seves aules des
del 30 d'abril al 25 de novembre del 1811, per decret de les Corts
de Càdiç; tot amb tot, fins a l'any 1814, en què els soldats de Napoleó abandonaren definitivament el territori espanyol, foren poquíssims els estudiants que freqüentaren les aules universitàries. E l
17 d'octubre de 1814 publicà Dou—tornat ja de les Corts de Càdiç
—un bellíssim i vibrant edicte d'obertura del nou curs. Pitjor, però,
que les lluites napoleòniques fou per a l'Acadèmia cerverina l'anomenada segona època constitucional, en la qual s'arribà àdhuc a la
supressió de la Universitat, decretada per les Corts constituents el
29 de juny del 1821, traslladant-se, per tant, els estudis universitaris a Barcelona, on efectivament fou inaugurat el nou curs acadèmic el mes de novembre de l'any 1822. Però poc havia de du^ar
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aquest estat de coses, puix que, enderrocat el sistema revolucionari
per les tropes reialistes, i anul·lades pel rei Ferran V I I , a l'octubre
del 1823, les disposicions del període revolucionari, Dou volà a la
seva estimada Universitat i publicà tot seguit l'Edicte de restauració de l'Acadèmia Universitària i la inauguració del nou curs. E n
una de les clàusules de l'esmentat Edicte, declarà traïdors i destituïts de llurs càrrecs aquells Catedràtics que, abandonant la Universitat de Cervera, es passaren a la de Barcelona.
I d'aleshores ençà, aquell venerable octogenari començà de bell
nou i amb delit de jove les tasques universitàries que no havia ja
d'abandonar més fins al darrer alè de la seva vida.
Fou en aquesta darrera època de la seva existència que el nostre Gimnasiarca tingué l'inefable consol de veure a les aules de l'Acadèmia el gran Balmes, una de les glòries més pures i legítimes de
la Universitat de Cervera 13.
Quan, el 5 de maig de 1832, fou comunicada a Dou la circular de
la "Inspecció general d'Instrucció pública" en la qual es manava
complir el Breu Pontifici del 29 de març de 1831, suprimint, a petició del Govern de Madrid, la dignitat de Canceller a les Universitats espanyoles, se li deia al mateix temps que ell continués en el
govern de la de Cervera "amb les prerrogatives i facultats que li són
concedides per la Reial Cèdula de preeminències". Poc temps més
pogué fruir d'aquest privilegi, puix que el 14 de desembre 14 del mateix any 1832 moria a la seva estimada Universitat, en la pau del
Senyor, ple de dies i de mèrits, essent ell l'últim Canceller d'aquesta
Universitat, la qual havia d'ésser suprimida definitivament l'any
1842.
• A propòsit de l'estada de Balmes a Cervera, creiem que pot ésser d'interès la següent anècdota.
Vers l'any 1828 el jove Balmes, aleshores d'uns divuit anys, caigué greument
malalt per efecte d'unes fortes hemorràgies pulmonars que el posaren en perill
gravíssim.
Llavors el nostre Canceller, que apreciava justament els talents extraordinaris
d'aquell jove estudiant, el féu visitar pel seu mateix metge, el Dr. Francesc Llobet, tot dient-li angoixosament: "Vegi si me'l pot salvar, qqe serà una glòria
d'Espanya". Un cop restablert d'aquella greu malaltia, Balmes, acompanyat dels
seus mestres i amics, es traslladà al vei santuari de la Mare de Déu del Camí per
tal de regraciar a la Verge Smma. la salut obtinguda.
u Està evidentment equivocada la data del 31 de desembre que indica Brocà
com a dia de la mort de Dou. (Biografia dc D. Ramon LI. de Dou i de Bassols,
pàg. 22). Vegi's també Vida de Finestres, del P. Casanovas, pàg. 214, el qual, però,
en la Vida de Balmes. vol. I. pau-. 113 i 207 diu que mori el dia 14.
A fi de desfer qualsevol dificultat sobre el particular, creietp oportú de transcriure el següent fragment de l'extensa acta de defunció copiada ael corresponent
llibre d'Obits conservat a l'arxiu Parroquial de Santa Maria de Cervera: "Als
Catorze de Desembre y any de la Nativitat del Sr. de mil vuit cents trenta dos
després de haver rebut los Sts. Sagraments de N. S. M. Igla. edat 94 anys, de
breu malaltia lo M. litre. Sr. Dn. Ramon Lazaro de Dou Pbre. y Canceller, qe.
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A la mort de Dou, podem també afirmar que morí efectivament
la Universitat cerverina; puix que, com diu molt bé l'iHustre P. Casanovas: " L a veritable mort de la Universitat de Cervera va ésser
el faltar-li els homes essencials que eren el seu esperit. Aquesta mort
fou molt lenta. L a malaltia va començar en ésser desterrada la Companyia de Jesús, l'any 1777. L'agonia començà amb la guerra de la
Independència, i enmig de crisis violentes, que semblen acabar-la
per moments, va tirant fins a la mort del Canceller Dou, que era la
darrera figura representativa d'aquella vida primera, com hereu d'En
Finestres, el qual, nonagenari i tot, bastava per a donar un alè de
vida a aquell cadàver".
IV)

DOU I E L D R E T D E CATALUNYA

Un altre caire ben remarcable de la personalitat de Dou—i que
no ens és possible de negligir—fou l'amor a les institucions jurídiques nostrades.
Coneixedor exactíssim que les lleis humanes, per a ésser bones,
no poden ésser producte abstracte i artificiós de la sola intel·ligència, ans han d'acomodar-se a les diverses circumstàncies de temps
i de lloc, a les tradicions, costums i a la psicologia peculiar de cada
poble, defensà sempre la conveniència dels drets regionals bo i afirmant que el legislador no pot prescindir mai de la manera d'ésser
i del geni propi de cada regió. És cert que de vegades s'allunyà quelcom en els seus escrits del principi de llibertat i independència jurídiques, tan tradicionals entre els nostres antics jurisconsults; però
tampoc no va caure en l'extrem exagerat d'un regalisme irracional i
absolut, com era el que dominava aleshores una gran part dels jufou de esta R l . v Pontifícia Universitat, de la present Ciutat de Cervera, fill Uegitim y natural de Dn. Ignasi de Dou y de Solà, v de Dna. Gertrudis de Bassols
y de Colomer. Maestre Escuela de la Sta. Igla. Catedral de Lleida, y Canceller
de la referida Universitat
Dia quinse se li donà descans a son cadàver per espay de. la Funció de cos present, fins a las dos la la tarde del dia 15. dit, del mateix mes i any, en la Igla.
Parral. de Sta. Maria de Cervera; en q. imeditament per ordre dels Albaceas,
fou transportat a son lloch destinat, y ja expresat. Lo Enterro fou ab assistència
dels Srs. Academichs. Cathedratichs v Doctors de la present Universitat la Rnt.
Comt. de Pbres. y Escolans; las Comts. Religiosas de tots los Convnts. de la present Ciutat: acabat lo Ofici de Ento. se li cantà la Absolta Gl. ab la assistència
de totes las Cmts. expresadas. E n la tarde del dit dia 15 se li cantaren les Vespres de Difunts, y imediatament lo primer Nno. y Laudes. Dia 18, se li celebrà
lo cap de any (haventseli celebrat també la Ma. de Absolta), ab assistència de las
referida Cmt. de Pbrs. y Escolans, tan solament, cantanseli antes lo 3r. Nno. y
Laudes de Difuns; ton (en lloc de íoí) en repòs de la sua Anima. Ha pagat la pia
Manda.
Espigó Pbre.
Capbrever.
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ristes nacionals i estrangers. Enmig de l'ambient netament regalista que contagiava gairebé la totalitat de les Universitats d'aquella
època, la Universitat de Cervera, sota el guiatge lluminós de F i nestres, tendí sempre a salvar els drets regionals, tot enfrontant-se
amb noble fermesa a la voluntat absoluta del rei, essent aquesta precisament una de les notes característiques de la doctrina jurídica
de la nostra Universitat, i per tal d'evitar l'aplicació d'aquelles paraules de Petroni: "adolescentulos existimo in scholis stultissimos
fieri, quia nihil ex iis quae in usu habentur aut audiunt, aut vident",
fins i tot pogué obtenir-se que els Catedràtics de Lleis, en explicar
les lleis romanes, no negligissin el nostre Dret peculiar i les nostres
institucions jurídiques. Format Dou en aquest ambient d'amor i de
respecte a les lleis pàtries, no és estrany que aplaudís entusiasta la
idea de Finestres d'escriure la Història i unes Institucions del Dret
català, les quals obres, però, no foren dutes a terme a causa principalment de les circumstàncies polítiques poc favorables a les coses
de Catalunya.
E n la seva voluminosa obra de Dret públic es mostrà, també—
i de faisó ben palesa—, coneixedor perfecte i entusiasta del nostre
Dret públic i privat, afirmant l'existència a Espanya d'un dret general i d'altres drets particulars, a causa de les pregones diferències
ètniques i psicològiques que exigeixen, per dret natural, institucions
i lleis diverses. "Si tots els Estats—escriu Dou—s'haguessin format
des del principi amb la vasta extensió que tenen avui, podria haver
tingut lloc ço que alguns diuen, un Déu, un rei i una llei; però...
en la unió successiva de diverses províncies en un Estat no pogué
variar-se del tot el sistema de la legislació per les greus dificultats
que porta un total sobtat canvi de Govern, prescindint encara de
molts casos en què ho impedeixen les lleis de la incorporació. Per
això fou prudència dels romans permetre als municipis que es governessin per llurs costums i estils".
Més tard, a les Corts de Càdiç, s'oposà enèrgicament a les tendències unificadores d'alguns membres d'aquella Assemblea, defensant, amb meravellosa eloqüència el Dret de Catalunya.
Quan en 1827 fou nomenat membre de la Comissió encarregada
d'estudiar i proposar al rei els mitjans més a propòsit per a obtenir
la tranquil·litat del Principat, s'adonà del perill en què estaven els
Drets canònic i romà, com a supletoris del de Catalunya, i redactà
tot seguit una molt raonada Representació al rei, defensant amb
gran energia la conveniència i àdhuc necessitat de conservar a Ca-
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talunya les lleis canòniques i romanes com a complement indispensable del Dret propi, la qual representació fou unànimement aplaudida pels Ajuntaments del Principat. Amb raó, doncs, l'Ajuntament
de Barcelona, el dia 24 de maig de l'any 1916, col·locà a la Galeria
de catalans il·lustres el retrat del gran patrici Dr. Ramon Llàtzer de
Dou, defensor integèrrim de les lleis de Catalunya.
Aquest sentiment d'amor patri, ha escrit molt encertadament el
Sr. Ferran Razquin en el setmanari cerverí "Avant" (núm. 4 8 ) , "informa la vida i les múltiples activitats del Dr. Dou. En ses lliçons de
càtedra i en ses obres impreses o inèdites sobre temes de Dret, sempre hi batega l'amor a les institucions del Dret patri, l'interès pel seu
estudi, l'afany per la seva conservació i eficàcia; en l'actuació política com a diputat i primer President de les Corts Constituents de Càdiç, constantment s'hi veu l'home personificador d'una Catalunya
que malgrat tot no volia morir, ans bé sentia la frisança d'una vida
nova per ses entranyes; i amant assenyat de les antigues pràctiques
de la terra, fomenta, de paraula i d'obra, els contractes d'arrendament i de rabassa que han convertit en fonts de riquesa pública moltes contrades incultes de Catalunya i vol estendre'ls a les diferents
regions d'Espanya".

V)

DOU, HUMANISTA

Una de les qualitats més notables del Dr. Dou i que més contribuí
a posar de relleu la importància de la seva personalitat i la valor
extraordinària de les seves produccions literàries fou sens dubte el
pur classicisme del seu estil. Els estudis clàssics foren sempre una de
les nobles aficions que més el corprengueren.
Entre les causes que certament afavoriren el desenvolupament de
la formació literària de Dou, cal comptar-hi l'ambient clàssic en què
visqué durant tota la seva vida. Efectivament, ja des de molt petitet
respirà a la llar paterna una atmosfera impregnada d'essències literàries. E l seu pare, D. Ignasi, era un home de molta cultura jurídica
i literària; havia fet els seus estudis al Col·legi de Cordelles i l'unien
amb Finestres els llaços d'una íntima i cordial amistat, raó per la
qual alguns l'anomenaven l'Atic del nostre TuHi. E l seu germà gran,
anomenat també Ignasi, féu la carrera de Lleis a la Universitat de
Cervera, on ocupà per alguns temps una càtedra de Dret fins que es
veié obligat, a la mort del seu pare, a traslladar-se a Barcelona per
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tal d'assumir la cura dels afers familiars. Fou D. Ignasi home de
gran talent jurídic i perfecte coneixedor del grec i del llatí.
A l'edat de set anys ingressà Ramon Llàtzer a Cordelles i allí,
sota el mestratge dels fills de Sant Ignasi, posà un sòlid fonament a
aquella cultura clàssica que tant el distingí sempre. L a perfecció,
però, l'assolí més tard a Cervera, sota l'esguard intel·ligent i paternal
de Finestres, mestre perfecte d'exquisida llatinitat.
Mai no abandonà l'amor i el conreu de les lletres clàssiques; ni
àdhuc les múltiples i greus obligacions de la càtedra i del govern universitari no li impediren l'estudi dels clàssic llatins i espanyols, fins
al punt de poder recitar de cor, als darrers anys de la seva vida, com
diu Díaz i Sicart, gairebé Virgili enter.
Ens consta, també, que dominava perfectament la llengua grega, com ho palesen a bastament els seus escrits i el fet d'haver-la ensenyada al cèlebre monjo i bibliotecari de Ripoll Fr. Roc d'Olzinelles. Però els seus treballs acadèmics ens demostren que sobretot dominava la llengua llatina.
Per a no perdre el bon gust literari en les arideses de les ciències
especulatives, acceptava de bon grat l'encàrrec de fer l'oració gratulatòria als novells Doctors, apadrinant-los en la solemne cerimònia
de la investidura del doctorat. Solia dir que, sense tals exercicis, el
professor es limita massa a les tasques pròpies de la càtedra, en detriment del bon gust literari i humanístic. Cal remarcar que, d'entre els
molts catedràtics de Cervera que en això es distingiren per llur elegància i domini de la llengua llatina, cap d'ells, a excepció del doctor
Joaquim Rey, que en publicà onze, no gosà a oferir al públic el recull
d'aquests fruits literaris, ja fos per modèstia, com indica el mateix
Dou, ja fos, també, per les freqüents repeticions i fraseologia idèntica en què, atesa la poca varietat dels assumptes a tractar, havien
d'incórrer gairebé necessàriament. Aquestes dificultats foren vençudes fàcilment pel Dr. Dou en les 37 oracions gratulatòries pronunciades des de l'any 1777 al 1791 i publicades l'any 1826, puix la seva
abundor d'expressió en la llengua de l'antiga Roma era vertaderament
extraordinària.
Ja en les primeres produccions literàries, escrites per a l'obteniment dels graus acadèmics i publicades totes elles a petició dels seus
mestres i superiors, demostrà gran justesa d'expressió i elegància
d'estil.
Referint-se a la seva dissertació "De domlnio marís", deia Finestres que li havia plagut moltíssim, entre altres raons, pel seu esti'i
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d'una elegància no gens afectada. I algun temps més tard, li escrivia
l'insigne Mayans: "Jo celebro molt que vostè hagi alçat el cap en
públic per tal que es vegi l'excel·lència del seu enginy i les seves belles qualitats de seny, erudició, propietat i formosor d'estil".
E l breu discurs "De filiis officialium qui in bello moriuntur",
llegit per Dou en rebre el grau de Doctor en Dret Civil, fou, també,
qualificat de bellíssim per Finestres en una lletra al seu amic Mayans.
L'apadrinà en aquest solemne acte el Dr. Xavier Dorca, llatinista de
gran volada, el qual, en la seva magistral oració gratulatòria, diu,
entre altres coses, que, deixant de banda molts altres mèrits de l'insigne client, no pot callar allò en què acaba de manifestar-se i de
faisó ben palesa, mestre il·lustre i únic: l'enginy extraordinari i la gran
facilitat en l'ús de! llatí, el qual idioma ha sabut ell unir, en íntím
consorci, amb la ciència de les Lleis i l'ornament d'una variada literatura. Després, dirigint-se a tots els estudiants de Lleis, afegeix:
"I això, client digníssim, no tant ho retrec per a lloar-te com per
tal que vosaltres, o escolars de la Jurisprudència, seguint els bells
exemples del vostre company preclar, us esforceu a agermanar el
Dret Civil amb l'estudi de la llatinitat...".
"Però el nostre Ramon, quina jurisprudència tan llatina, o Déu
meu, i per dir-ho així, quina Jurisprudent llatinitat avui, com sempre, ens ha portat en aquest lloc sagrat! És vertaderament admirable
que un jove, donat tan de ple a l'estudi del Dret, hagi tingut lleure
de parar esment en tan gran elegància i delicadesa de llenguatge".
Fins ací el Dr. Dorca.
Fou així mateix molt aplaudida la dissertació que va escriure en
llicenciar-se en Dret Canònic, la qual no solament meresqué l'aprovació dels censors, escriu Finestres al Dr. Ignasi Dou, sinó, també,
grans lloances i "jo l'enhorabona d'aquells senyors". Sobre l'altra
l'obra "Finestresius vindicatus", s'expressa així Mayans en una lletra al mateix Dou: "...L'apologia de vostè és assenyadíssima, molt
modesta, molt erudita i molt elegant; l'estil és molt propi i flúid".
Quan en 1777 s'esdevingué la mort de Finestres, va rebre la trista
i alhora consoladora comanda de teixir l'elogi funeral d'aquell gran
Patriarca de la Universitat i savi incomparable.
I en veritat, difícilment s'hauria pogut escollir millor panegirista
perquè, com diu molt bé Díaz i Sicart, ningú no estimava més tendrament el difunt, ningú 110 coneixia millor les seves excelses qualitats i mèrits extraordinaris i, a més, pocs l'avantatjaven en els dots
d'orador. I afegeix el mateix autor que aquest discurs li sembla el
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millor de tots els que Dou pronuncià, una vertadera obra mestra d'elogis fúnebres.
E l Dr. Dorca, després d'escoltar l'eloqüentíssima oració llatina en
honor de l'insigne Mestre dels germans Dou, en requerir-se-li el seu
judici s'expressà amb aquests dístics llatins:
Plenius haud poterat laudari Academicus Heros,
At potuit certe pressius et melius:
Scilicet, hoc majus breviusque, domesticus olim
Quod Doctor Dovios finxerit ille duos.
Vivet in his posthac, quem sic expressit uterque
Ut Finestresium bis superesse putes.
Plau -nos de reproduir-ne la bella traducció catalana, deguda a la
inspirada ploma de Mn. Llorenç Riber. Diu així:
Amb més plena lloança no podia
ser l'Heroi Acadèmic celebrat;
mes sí podia dir-se tot l'elogi
amb paraules més veres i més curtes,
dient només que a casa seva el Mestre
a un i altre Dou afaisonava.
En ells tindrà Finestres doble imatge.
En ells tindrà Finestres dues vides 15
On, però, resplendí més colpidor l'esclat del seu estil i el domini
meravellós de la llengua del Laci, fou sens dubte en els discursos
gratulatoris de què abans hem fet esment. E n tots ells, diu Torres
Amat 16, brilla la puresa i elegància de les obres clàssiques del segle
d'August. I el savi D. Ignasi Andreu i Sans, distingit advocat de Barcelona, en ésser-li presentada aquesta col·lecció per a la censura, pogué escriure sense cap mena d'exageració: "He llegit una i altra vegada amb particular satisfacció les oracions que D . Ramon Llàtzer
de Dou, Canceller de la Universitat de Cervera, hi digué quan era
catedràtic. Em sembla que totes són molt dignes de sortir a llum, car
reuneixen una erudició selecta, un gust exquisit en l'estil, elevació de
pensaments, solidesa en les sentències i una fluïdesa tan viva i elo15 Vegeu P. CASANOVAS: Vida de Finestres, pàg. zi8.
" "Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritorcs
catalanes", pàg. 220.
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qüent, que m'atreveixo a anomenar son autor el Ciceró català, essent
ell honor i glòria de la nostra moderna literatura. Entenc que seria
de molta utilitat al jovent per a fer majors progressos en la carrera
literària, i que tots els amants de les belles lletres les cercaran i llegiran amb l'interès que inspiren les obres d'aquesta classe." Amb raó,
doncs, el seu panegirista P. Xarrié assegurava que, mentre Dou teixia garlandes de lloances per als altres, cenyia el seu front d'una diadema d'immortalitat, seguint de prop les petjades glorioses del Príncep dels Oradors romans. I , en efecte, el nostre Dou fou justament
anomenat Ciceró pel seu estil transparent, natural i elegant; Ciceró,
perquè les seves obres palesen haver estat aqueix el seu autor predilecte; Ciceró, perquè les anècdotes, cites i reminiscències ciceronianes es troben arreu dels seus escrits; Ciceró, perquè en tots els seus
discursos batega l'esperit del qui fou la glòria més gran de la tribuna
romana. I devem afegir que fou Ciceró català, perquè ningú com ell
no ha deixat als fills d'aquesta culta terra una tan bella col·lecció de
peces oratòries pronunciades en aquella llengua viril i fèrria, mare
fecunda i generosa de la nostra.
VI)

DOU, A L E S CORTS D E CADIÇ

L'activitat meravellosa de Dou no restà limitada dintre el clos
de les ciències i del govern Universitari, ans s'expandí generosament
sempre que així ho demanaren el bé i l'interès públic. Heus aquí,
doncs, la raó de la seva actuació ben assenyalada certament, a les
Corts de Càdiç; diguem-ne només els trets de més relleu que ens palesin quelcom de la seva pública personalitat.
Tristíssim era l'espectacle que oferia Espanya en temps de les
lluites napoleòniques, víctima de les més indignes ambicions i cobejances. L'ànima exquisidament sensible de Dou es sentí vivament
ferida en contemplar tantes i tantes dissorts de la seva malaurada
pàtria, essent no poques les energies que ell esmerçà per a contribuir
a la coratjosa resistència organitzada a Catalunya contra les forces
enemigues.
Quan l'any 1810 foren convocades pel Consell de Regència les
Corts generals i extraordinàries, va ésser Ramon Llàtzer de Dou un
dels 17 diputats elegits per a representar Catalunya en aquella magna
Assemblea, a la qual va assistir en companyia del seu il·lustre i cultíssim amic, el noble patrici cerverí D. Josep de Vega i Sentmenat.
Gran devia ésser el respecte i l'admiració d'aquells representants
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de la pàtria envers el sapientíssim Canceller de la Universitat de Cervera, puix que, en inaugurar, el 24 de setembre, llurs tasques legislatives, l'honoraren en segona votació, amb la presidència de l'Assemblea. Des d'aquell instant fins al 14 de setembre del 1813, primerament a l'Illa de Leon i més tard a Càdiç, lluità incansablement, mateix des de la presidència que des de l'escó de simple diputat, en defensa de la veritat i de la justícia, tot esmerçant generosament en servei de l'Església i de la pàtria les seves grans qualitats d'energia,
rectitud, saviesa i prudència; i tot això desinteressadament, sense
ambicions ni egoismes, perquè Dou mai no prengué la política com a
escambell per a enlairar-se.
L a naturalesa d'aquest treball no em permet d'entretenir-me ara
a examinar detingudament les diverses i assenyalades intervencions
parlamentàries de Dou en no poques qüestions de cabdal transcendència; però sí que he d'afirmar que mai no regatejà les llums de la
seva intel·ligència i experiència quan les cregué convenients i necessàries pel servei dels altres interessos de la religió o de la pàtria. No
hi ha dubte que, si no sempre assolí el que desitjava, evità almenys
alguns excessos de llibertat i millorà en el possible certs projectes
extremadament revolucionaris.
L'activitat, però, de Dou no es limità a les intervencions parlamentàries; escriví i presentà a les Corts interessantíssimes M e m ò ries, principalment sobre matèries econòmiques, com, per exemple,
sobre emissió de bitllets, emprèstits públics i creació d'un impost
únic; cridà també fortament l'atenció la que, sota el pseudònim d'Anton Filopolita, publicà a Càdiç, l'any 1812, amb el títol de "Suenos
del Marqués de Palacios y desvelos de la Provincià de Cataluna".
En ella defensa Dou amb gran energia i sòlida argumentació, la conducta de Catalunya en la guerra de la Independència, contra les calumnioses afirmacions de l'esmentat Marquès.
Mateix a Càdiç com després a Madrid, Dou fou sempre molt respectat i considerat, àdhuc d'aquelles persones que per llurs idees n'estaven ben allunyades.
Fou també a Càdiç on va contraure íntima amistat amb el llavors
diputat per Astúries i més tard Cardenal Iguanzo, qui en 1829 li
escrivia, entre altres coses, referint-se a la meravellosa activitat del
gran Gimnasiarca: "Vostè ha de morir escrivint i parlant". I vertaderament, fins al darrer alè de la seva vida, fins al darrer batec del
seu cor, brollaren a dolls de la seva ploma i dels seus llavis, sempre
oberts per a adoctrinar, tresors d'amor i de veritat.
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L a vida del Doctor Dou se'ns presenta clara i radiosa, nimbada
de llum i expandint al seu entorn flairoses emanacions d'exemplaritat
cristiana.
L'atracció irresistible que inspira la figura venerable del gran
Canceller no tant dimana dels seus dots de talent finíssim i privilegiat, quant del conjunt harmònic de qualitats intel·lectuals i morals
que tan embelliren la seva ànima; d'aquí naixia aquell seny i perfecte equilibri en tots sentits tan característics en la persona, costums
i activitats totes del Dr. Dou.
L a vida de Dou s'escorre nítida, plena d'idees i erma de defallences; llisca suau i harmònica des del bressol al cadafalc d'immortal
glòria; ni àdhuc les il·lusions rialleres, mantes vegades innobles i
mentideres, de la jovenesa no torbaren la serenitat del seu esperit.
No li calgué a Dou per amansir les ardents passions dels anys
primers, esperar, com de Sófocles ho diu la història, que el seu front
venerable fos coronat de canície. Sabia bé el que diu l'Escriptura
Santa: "Que la saviesa no entrarà en una ànima malèvola ni habitarà en un cos subjecte al pecat", i per això ell, que es delia d'ésser
savi, s'esforçà ja des de la primera joventut a estroncar la tèrbola
deu passional; ben aviat l'apassionat amor a l'estudi fou en Dou
una obsessió que li durà tota la vida, tot empenyent-lo suaument
a les regions pures i tranquil·les de l'esperit. Com de L a Voisier, de
Dou cal dir: "La febre de la ciència ofegà en la seva ànima la passió";
els testimonis de tots els biògrafs són inconcussos.
Però la conducta íntegra i recta de Ramon Llàtzer no recolzava
solament en factors psicològics i humans, sinó principalment en
el càlid espiritualisme arrelat pregonament a la seva ànima. Infantesa alletada a l'exemplaríssima família dels Dou, que compta
entre les seves glòries insignes homes de ciència i barons il·lustres
per llur virtut, com l'iHustre Francesc Dou que regí la Seu gironina; ncdrida l'adolescència al col·legi de Cordelles sota l'esguard
amorosívol dels ínclits Pares de la Companyia, la finor dels quals
i tàctica plasmadora dels esperits són arreu enaltides; la llarga estada, convivència familiar i íntima amb Finestres, en l'elogi
del qual llegim frases encomiàstiques com aquesta: "...conservà
una sincera, sòlida i robusta pietat, com escau al professor òptim",
formaren la nítida atmosfera, saturada d'espiritualisme, on foren
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desenvolupades les primeres inclinacions cristianes, els primers sentiments de rectitud i pietat.
Aquest esperit de pietat, el natural metòdic i equilibrat i l'ardent
passió per l'estudi feren de Ramon Llàtzer una ànima selecta, inclinada decididament a l'estat eclesiàstic que abraçà des de molt
jovenet.
Ja en 1757 obtenia un personat a Santa Maria del Mar de Barcelona i en 1776 un altre benifet a la mateixa església. A més,
l'any 1791 i 1794 fou honorat amb les canongies d'ardiaca del Vallès
i de sots-diaca de la Catedral de Barcelona i en 1804 li fou concedida la Mestrescolia de Lleida, dignitat inherent al càrrec de Canceller de la Universitat de Cervera 17.
Per tal, però, de tenir més lleure de dedicar-se als estudis, no va
rebre els ordres sagrats fins a una edat un xic avançada, és a dir,
fins a l'any 1795; el dia de la Puríssima fou consagrat amb la unció
santa del Sacerdoci pel Sr. Bisbe Auxiliar de Madrid 18. L a conducta de Dou fou sempre la d'un eclesiàstic auster i conscient de la
seva dignitat; la seva missió va ésser el conreu de les ciències, sobretot jurídiques i econòmiques, i l'ensenyament i govern universitari.
"Correctíssima fou sempre, escriu Brocà I9, la conducta d'en Dou.
Va perseverar en la fe del senzill fidel; va defugir tant com pogué,
en les Corts de Càdiç, tota qüestió teològica; celebrava amb ajut
d'un rubriquista en les principals festes de l'Església; apartat del
vulgus i de perilloses altures, tenia per únics divertiments la lectura
i les reunions cultes i reposades on no podia sofrir minva el decor
de la seva dignitat sacerdotal" 2o.
_11 Segons diu Brocà (Biografia, pàg. 19), sembla que també li fou oferta la
mitra d'Albarracín.
" Així ens consta per una nota existent a l'arxiu de Casa Dou. E n el mateix
arxiu hi ha una altra nota treta de l'arxiu episcopal de Barcelona i que diu a la
lletra: " E l dia lo de Agosto de 1795 el Sr. Obispo de Barcelona Dn. Eustaquia
de Azara dió letras dimisorias al Dr. Dn Ramon Làzaro de Dou y de Bassols
para que pudiera ser ordenado extra tempora de todas las ordenes menares y mayores. en virtud de indulto pontificio fechado en las Nonas de Julio de 1795".
Encara avui es conserva a l'oratori particular de la Casa Dou de Ripoll el
calze que usava el Dr. Dou en la celebració de la Sta. Missa.
Els nombrosos béns que el nostre Canceller posseïa a Ripoll passaren a la
seva mort. al seu renebot D. Francesc de Dou i de Siscar. monjo de Montserrat
i després de Mònaco, el qual ho deixà a sa neboda D.* Gcrtrudis de Dou i de
Moner, marquesa viuda de Dou i mare de l'actual marqués de Dou.
Sabem també per una lletra conservada a l'esmentat arxiu i adreçada a l'ExceHentissitn Sr. Dn. Manuel Benet Tabernero. que a l'edat de 88 anys. o sigui
l'any 1830. obtingué la gràcia de celebrar tots els dies la Missa de la Mare de
Déu i de la commutació de l'Ofici Diví per altres oracions.
• Biografia... pàg. 20.
" L'esperit de pietat del Dr. Dou es manifestà també en el seu testament, en
el qual disposà que es celebressin en sufragi de la seva ànima 600 Misses (vcg·.-u
Acta de defunció a l'arxiu Parroquial de Cervera).
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Si giràvem ara l'esguard a l'obra literària de Dou, veuríem com
tot sovint s'hi trasllueixen clarianes de conviccions sagrades, d'intens
amor a les glòries pàtries, d'intangible fermesa davant els furs eclesiàstics trepitjats. Són guspires eixides de l'ànima fervent del Canceller sempre que les adverses circumstàncies o les humanes aberracions percudien els nobles sentiments del seu esperit.
Aquest doble amor a l'Església i a la Pàtria restà ben palès en
la tesi que escriví, en llicenciar-se en Dret Canònic, sobre el culte
als sants màrtirs contra Vigilanci i altres heretges, en la qual, com
diu el P. Gallissà, prengué la matèria del cor mateix de la història
eclesiàstica i escometé contra l'heretgia de Vigilanci amb indiscutible eloqüència.
Raó tingué, doncs, el Dr. Agustí Formiguera d'escriure en la
censura que féu de l'obra:
"Lazare, dum pestem patriis a finibus arces,
Ut bonus es civis, sic bonus historicus".
Prova eloqüentíssima de la pietat i noblesa de cor del Dr. Dou
són també els conceptes sentidíssims que, ple d'amargor i colpit de
gratitud eterna, esgranà en l'elogi fúnebre a llaor del seu volgut mestre i protector de Finestres, del qual havia escrit: "...cui nisi dicerem
me tantum debere quantum homo homini potest, essem mortalium
omnium ingratissimus" 21.
Caldria, a més, revifar la seva figura presidencial a les Corts
de Càdiç, defensant intrèpid els drets eclesiàstics conculcats, o bé
sorprendre'l eloqüent com sempre, declamant el més extens dels seus
discursos a les Corts, abundós de paraula, més abundós encara d'erudició canònica, aconseguint que els articles contraris als drets de
l'Església fossin rebutjats.
Tot això són testimonis privats i públics que ens demostren un
esperit noble, delicat, de mires enlairades i zelós en la defensa del
bé i de la veritat.
Una altra glòria del Dr. Dou, impossible d'ésser preterida, fou
la tendra compassió del seu cor envers els pobres i desvalguts. "Veniu
vosaltres i canteu-ho, exclama Díaz i Sicart, els qui fóreu soplujats sota les voltes maternals del col·legi de Santa Creu, canteu l'afable acollida que Dou us feia... amb quina caritat us assistia en les
vostres penes i necessitats!" Enmig de les moltes i greus ocupacions
"De tribuendo cultu SS. Martyrum
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la seva activitat, vetllava soHícitament pel Col·legi d'estudiants pobres i els efectes de la seva caritat s'estenien pertot arreu. L a seva
estada era casa pairal de la pobresa; n'era joiós d'estatjar-hi la
indigència. A les vídues i pobres distribuïa abundants almoines, talment que la renda dels benifets gairebé no li arribava a les mans,
interceptada per l'efusió de la seva caritat.
Quants i quants jovincells intrèpids, percudits per circumstàncies
de fortuna contrariosa, plegades les veles de nobles ideals, haurien
hagut de tornar a port! L a generositat de Dou els salvà en alta mar;
seguiren els estudis, foren més tard sacerdots, doctors il·lustres i
glòria de l'Església 22.
E l Dr. Dou ha estat titllat per alguns d'home d'idees avançades
0 lliberals, i àdhuc d'idees quelcom jansenistes; i no ha mancat tampoc qui l'hagi volgut fer passar per enemic dels Jesuïtes. Mirarem
de desfer breument tan errònies imputacions.
i ) Quant a les idees religioses i a la conducta moral de Dou,
tant a les Corts de Càdiç com fora d'elles, n'hem parlat ja a bastament en els paràgrafs anteriors. E l Dr. Dou mai no mancà a la santedat del seu ministeri, ni a la dignitat sacerdotal. Això ens ho testimonien moltes persones que el tractaren íntimament, com el cèlebre Dr. Caixal, Bisbe d'Urgell i Professor algun temps de Cervera
1 en l'informe que en 7 de novembre de 1824 envià D. Anton de
Dalmases, advocat de Cervera, al Regent de la Real Audiència i
President de la Junta de Purificació, s'elogia amb mots molt expressius la seva conducta moral, religiosa i política.
Tot amb tot, no pot negar-se que a les Institucions

de Dret

Públic s'insinuen algunes doctrines quelcom regalistes i poc conformes a la Teologia catòlica. Cal, però, tenir en compte que l'obra fou
en alguns punts totalment modificada pels censors reials, puix com
diu Brocà "l'obra era finida l'any 1794, malgrat que no es publiquesin els primers volums fins al 1800.
E n l'endemig, en Dou va sofrir un veritable calvari de consultes
i exàmens per cancilleries abans que la inflexible censura de l'Estat
donés el seu beneplàcit a la publicació"
i més avall afegeix: "Bo
és de recordar la cavilositat dels Fiscals i saber que les impressions
estigueren, no a càrrec de l'autor del treball, i si del corrector de
Sa Majestat".
• E n morir, va deixar una Pia Fundació, administrada per l'hereu de Casa
Dou. per a estudiants pobres de la Universitat de Cervera.

" VCÍTCU "EI Correo Catalàn". 6 de juliol de 1916. pàg. 6.
'· Biografia... pàn- 27
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Ultra això, les idees polítiques de Dou foren com les d'altres
dignissims eclesiàstics del seu temps; sembla que per algun temps
cregué en l'eficàcia salvadora de les Corts de Càdiç del 1810, però
ens consta certament que, almenys en 1820, era reialista i d'idees
anticonstitucionals

*

2) Alguns judicaren el Dr. Dou un xic infectat de jansenismc, a
causa principalment de les relacions amistoses amb Torres Amat,
de la poc freqüent celebració de la Missa i d'ensenyar-se a Cervera
la Moral de Montazet, posada més tard a l'índex per jansenista.
En primer lloc, cal advertir que l'amistat haguda entre Dou i
Torres Amat fou més aviat literària i de vegades de pura cortesia.
No hi ha dubte que alguns personatges i dignitats eclesiàstiques, per
desgràcia massa tocats de jansenisme, cercaven afanyosament d'atreure a llurs idees el prestigiós Canceller de Cervera, però aquest
es mantingué sempre íntegre i ferm en les doctrines catòliques, sense
mai deixar-se enlluernar pels insidiosos afalacs d'aquells perillosos
admiradors i amics.
Sembla cert, segons ens conten els seus biògrafs, que el Dr. Dou
solament celebrava la Missa en les principals festes de l'any. D'aquí,
però, no pot deduir-se que Dou simpatitzés amb el jansenisme, puix
sabem que aquesta pràctica era bastant freqüent entre l'alta clerecia.
L a Teologia Moral de Montezet no ens consta que fos ensenyada
a Cervera durant la vida del Dr. Dou; al contrari, d'una lletra
del P. Xarrié O. P. a Balmes es desprèn que no hi fou adoptada
com obra de text fins l'any 1835 26.
Per fi, l'íntima amistat que Dou nodrí sempre envers els fills
de Sant Ignasi, enemics implacables del jansenisme, ens demostra
palesament les poques simpaties que en Dou desvetllaren les doctrines de Janseni.
3) Aquesta amistat amb els Jesuïtes, han volgut alguns negarla. Les proves, però, en contrari, són tan convincents que no és possible de dubtar-ne.
En una lletra que en 1829 escriví el nostre Canceller al P. Ildefons Valiente, Superior de Manresa, li significava el gran afecte que
sempre havia tingut a la Companyia, a causa sobretot de la bona
educació rebuda durant la seva joventut dels savis i prudents Fills
de Sant Ignasi.
En el seu testament, després de nomenar hereus els seus nebots
VCRCU
Vegeu

" E l Correo CatalAn". lloc cit.
P. CASANOVES. Vida de Balmes, vol.

III.

núm. 506, pag. 456.
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don Francesc i D . Joaquim de Dou i de Sicart, disposa que, en cas
de morir aquests intestats, abans de l'edat de 2 0 anys, passés tot el
seu patrimoni a la Companyia de Jesús.
Demés, en una memòria testamentària signada en agost del 1831,
encarregà als seus marmessors que lliuressin als PP. de la Companyia el llibre "Doctrina de los expulsos extinguida" que en 1768 publicà D. Xavier Rodríguez d'Arellano, arreplegant-hi quantes acusacions, mentides i calúmnies s'havien fins aleshores escrit contra la
Companyia i també els quatre volums d'una obra del P. Isla, en què
refuta una per una tals acusacions i calúmnies, junt amb un í n d e x
analític fet pel mateix Dou per tal de facilitar l'ús d'aquestes obres
i així poder manifestar quelcom l'afecte que tenia als Jesuïtes pels
quals s'havia sempre interessat 27.
Finalment, la sol·licitud que l'Ajuntament de Barcelona presentà
al Rei Ferran Vllé. demanant el restabliment del Col·legi que la
Companyia de Jesús tenia a Barcelona, sembla que 0 fou redactada
del tot pel Dr. Dou, o bé hi tingué almenys gran part, puix que en
l'arxiu de Casa Dou es conserva un exemplar amb correccions del
Canceller, substancialment idèntic al definitiu 28.
Tot això ens demostra la poca impressió que devien fer en Dou
les "Lletres Provincials de Pascal", que segons Torres Amat, copiava
furtivament quan estudiava a Cordelles, com tampoc l'antipatia que
Mayans i Torres Amat sentien envers la Companyia.
CONCLUSIÓ
Hem arribat a la fi d'aquest senzill estudi biogràfic. Molt més
i millor podria dir-se encara de les múltiples activitats i figura pròcer del Dr. Dou, car, com molt bé observà l'insigne P. Gallissà, és
tan rica i complexa la personalitat de l'insigne Canceller, que sense
temença de caure en exageració, pot afirmar-se que d'ell es podria
escriure una voluminosa història. No obstant, la síntesi que n'hem
feta demostra clarament la importància extraordinària que tingué
per la ciència, per l'Església i per a la Pàtria la gran figura de
l'iHustre jurisconsult i digníssim Canceller que, en frase d'un dels
seus biògrafs, fou una de les més poderoses columnes de la Universita Cerverina i el que tanca la història de la seva Cancelleria amb
una pàgina de glòria inesborrable.
" Vejteu " E l Correo Catalàn". Hoc cit.. i " L a Veu Comarcal" de Ripoll.
1 de Juliol de t<>i6 (ambdós articles són del Dr. Josep M.* D'Alós i de Dou).
, Vegeu " E I Correo Catalàn", 7 d'agost de 1914. pàg. 3-4-
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Per això, en celebrar la Universitat de Cervera el primer centenari de la mort del seu Mestre i darrer Canceller, ha volgut palesar entusiasta els seus més íntims sentiments de respecte i d'admiració al
qui fou per tants i tants anys sa glòria i sa corona.
JOAN M." PRATS, C. M. F .
Cervera 28 de gener de 1933.
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En aquesta secció es faran recensions críliques de toies les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

MANUAL DE CATECISME, per Joan Tusquets, Prev.—Editorial Vilamala.
València, 246, Barcelona.
Obriu aquest llibre, i us adoneu tot seguit que no és obra d'un mer teoritzant
de la pedagogia catequística. Totes les seccions en què es divideix cada una de les
lliçons—sobretot la reflexió dialogada i les dificultats—donen la sensació de veritables pàgines viscudes. I ho són en realitat, puix que no és un secret per a ningú
el dinamisme desplegat pel docte professor de Pedagogia catequística del Seminari
de Barcelona.
L'autor ha redactat aquest Hibre amb la intenció de fer-ne un text per a infants. E I llenguatge, els conceptes, àdhuc els dibuixos, responen, en efecte, a aqueixa intenció, amb una fidelitat que de vegades arriba a l'escrúpol. Tanmateix, tant
o més que els infants, seran els catequistes els beneficiaris dels nombrosos avantatges d'aquest llibre; vertader repertori de matèries catequístiques i de prometedores suggerències.—C. Montserrat, Prev.

HISTÒRIA SAGRADA, per Manuel Trens.—Casa Editorial d'Art catòlic,
Josep Vilamala. València, 246, Barcelona.
Era de tothom esperat i desitjat, a casa nostra, un text escolar d'Història Sagrada, que respongués d'una manera adequada a les exigències de caràcter literari i pedagògic del moment present. Grat sia a Déu, el curs d'Història Sagrada
que avui presentem als nostres lectors és tan reeixit en aquells dos aspectes, que
no és exagerat, qualificar-lo de definitiu, sense negar les possibilitats dels successius
milloraments que sempre comporta tota obra humana. Val a dir que no podia ésser
d'altra manera, des del moment què el Consell interdiocesà de Pedagogia religiosa
va tenir l'encert d'encomanar una tasca tan delicada a un home com mossèn Trens,
tan ben dotat des del doble punt de vista literari i cristià.
Volem remarcar que aquest text d'Història Sagrada, ultra superar fins a ferlos oblidar piadosament els escassos i lloables assaigs que havien vist la llum sense
aconseguir atreure's l'atenció pública, no és tributari de cap llibre similar escrit
en idiomes estranys al nostre. L'autor ha redactat cadascun dels cap'tols del llibre,
que són compendis o recapitulacions d'extensos textos bíblics, previ un acurat tre-
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ball personal de condensació que. unit a la seva tasca a imatjar les idees sense deformar-les ha imprès un segell d'indiscutible originalitat a aquestes pàgines, dignes
d'ésser considerades com una de les més preades aportacions a les nostres Metres.—•
C. Montserrat, Prev.

LES REVISTES
i M reproduccions d'articles d'alln
fetes en aquesta secció tenen només
caràcter documental; la inserció d'elles
no implica, doncs, conformitat plena
amb llar contingui.

DE LA VIDA DE L'ACCIÓ CATÒLICA A ALEMANYA, del "Katholisches Almanach de 1933".
"L'Acció catòlica és diferent dels partits polítics per raó de la seva naturalesa dels seus objectius i de la seva dependència estricta de la jerarquia. L a distinció entre Acció i partit és especialment necessària en les nacions catòliques i allà
on l'Acció catòlica té al seu davant partits polítics que ofereixen garanties suficients per a la defensa dels drets de l'Església. Però alli on solament existeix On
partit catòlic, cal que entre l'Acció i el partit hi hagi un veïnatge d'interessos.
Perquè els catòlics solament per mitjà d'aquest partit poden protegir els drets de
Déu i de l'Església." Tal és la definició de l'Acció catòlica donada per X'Osscrvatore Romano de 31 d'abril de 1931 en assenyalar el domini de les seves activitats.
E l Papa, ensems, ha caracteritzat l'essència i cl contingut de l'Acció catòlica de
la següent manera: " E l camp de les activitats de l'Acció catòlica comprè.i tot
allò que es refereix a la glòria de Déu, al bé de les ànimes, a la definició autoritativa d'allò que és bo i d'allò que és dolent, als manaments de la llei de Déu i a la
pràctica d'aquests manaments. L'Acció catòlica és sota aquests aspectes unn auxiliar
de l'apostolat. E l Papa, segons VOssenatore Romano del 8 de març de 1932, distingeix tres classes d'apostolat: E n primer lloc, hi ha l'apostolat de la jerarquia,
l'acompliment de la missió docent confiada per Jesucrist. Per això Déu Nostre
Senyor crida especialment els seus ministres. La segona classe d'apostolat és l'oració, de la pràctica de la qual depèn l'èxit de tots els nostres treballs. Tot
cristià ha de formar part d'aquest apostolat. La tercera classe d'apostolat és l'apostolat de la paraula i de les bones obres.
Els catòlics alemanys han fet tots els possibles per tal de convertir en realitats
les indicacions del Papa. Han convertit en centres de treball les forces catòliques
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disciplinades, i especialment les organitzacions existents, segons les directives de
l'Acció Catòlica. Fins ara, l'Acció Catòlica ha estat organitzada en 22 ciutats.
Els catòlics estan plenament convençuts que la federació externa d'organitzacions
catòliques no és suficient per a treballar segons l'esperit de l'Acció catòlica.
Són necessaris tots els esforços del catòlics i també és necessària llur unió, no
solament per a poder posar un aturador a la desfeta que amenaça, sinó, també,
per a dirigir un canvi cap al millorament.
Alemanya camina cap a la bancarrota dels costums morals amb el mateix pas
que els altres països. Els naixements impedits eren 340.000 en IQIt; 500.000 en
1913, i un milió en 1927. A França, els casos criminals contra el naixement arriben a uns 600.000. A Moscou, on l'assassinat dels infants abans de néixer no és
castigat per les lleis, en 1928 hi hagué 38.500 naixements i 53.000 gastaments.
Segons les estadístiques de la Lliga de les Nacions, Alemanya és al cap dels
pobles on els naixements van de retrocés. Solament el Japó, entre tots els països,
té un augment de naixements. E l retrocés de naixements de França en els darrers
trenta anys és solament d'una cinquena part del d'Alemanya.
E l s matrimonis mixtos són un senyal i causa principal del renegar de l'Església. Entre 1923 i 1927 hi hagué a Alemanya 291.481 desercions de l'Església. Per
cada 100 catòlics que s'han casat, un 18.57 van contraure matrimoni mixt. I d'aquests matrimonis mixtos, el 61.79 per cent no es van casar per l'Església, ço és.
180.118 catòlics es separaren de l'Església per matrimoni mixt, i 195.911 fills
d'aquests matrimonis no foren batejats. De 1923 a 1927 corresponen a cada matrimoni catòlic, 3.31 infants; a cada matrimoni protestant, 2.08, i als matrimonis
mixtos, 1,36...
Les pèrdues de l'Església per via dels matrimonis mixtos són tan importants
que hom les comprèn si es té en compte que al Japó, pais de 83 milions d"habitants,
amb molts esforços s'ha arribat a convertir 100.000 japonesos al Catolicisme. A
Berlín de 1925 a 1930, es van separar de l'Església protestant 260.636 individus
i de l'Església catòlica 40475.
Encara algunes dades que ens han de moure a treballar incansablement: H i ha
a Alemanya 92 crematoris, gairebé tots en ciutats on els protestants predominen.
També n'hi ha, però, en ciutats eminentment catòliques: Magúncia, Crefeld i
Augsburg. A l'any 1900 es cremaren a Alemanya 639 cadàvers; en 1910, 6.094:
en 1919, 16.855, i en '93'. 58.237. És una honor que entre els catòlics aquest acte
de negació del Cristianisme no hagi arrelat. A Bavièra, solament el 2,7 per cent
dels morts va ésser cremat, a Bremen, en canvi, arribà al 28 per cent.
És altament eficaç contra l'incineració dels cadàvers una espècie de germandat
de la mort (paga enterrament i funerals) organitzada en moltes parròquies. E n
1931, 1""Auxiliar catòlica del poble" va tenir un augment de 180,000 associats;
avui compta 780.000 socis.
Encara hi ha més. E n els països catòlics (Itàlia, Espanya, Irlanda, Polònia),
els suïcidis no arriben a un per 10.000 habitants; en canvi de l'any 1923 al 1927,
els suïcidis arribaren al 3.54 a Saxònia i al ï'36 a Prussià.
Els individus alemanys que s'han sortit de les confessions religioses en els
darrers temps arriben a 2 milions i mig. E l 7 per cent dels hamburguesos no tenen
cap religió; en canvi, a Württemberg el percentatge és de 0,65 per cent.
Els catòlics eren a Leipzig, en 1910, 22.220, i en 1925 eren 18.351; aquí els
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separats de tota confessió va pujar de 1.404 a 70.899. A Viena, en 1927. se separaren de l'Església 28.285 individus. EI nombre de fidels alemanys separats de les
diferents confessions en 1929 puja a 42.855. EI Catolicisme s'arma en front d'aquestes manifestacions dc decadència del sentiment religiós. És cosa útil de donar
una ullada sobre la tasca acomplerta no per a refer, sinó per a assajar les possibilitats de nous avenços. La caritat potser que sigui el mitjà més eficaç per a
reguanyar el món per a Jcsucrist. L'activitat dels catòlics alemanys sota aquest
aspecte és digna de tota lloança. L a Federació alemanya de caritat té federats
1.500 establiments de malalts amb uns TOOO
. OO llits. Les corporacions públiques
estalvien cada any un» 150 milions de marcs. Hi ha uns 70.000 religiosos dedicats
a obres de caritat. Hi ha 109 cases on despleguen llur activitat 2.854 religioses que
tenen cura d'infants esguerrats i malalts. Hi ha a la ratlla de 1.000 cascs per a
9.000 lisiats i 24.000 vellets i velletes. Hi ha 170 institucions amb 3.000 religioses
que ensenyen infermeres, la cura de la casa. etc. Unes 7.000 religioses tenen cura
d'uns 200.000 infants orfes, sense pares coneguts, etc.
A Prússia, l'Estat paga a l'Església catòlica í i milions de marcs; en canvi,
les organitzacions catòliques gasten per caritat uns 75 milions de marcs cada any.
És sorprenent cl que fan els catòlics de la Diàspora, que certament no són pas els
més rics. L a diòcesi de Berlín sosté 19 hospitals catòlics, 23 asils per a vellets,
9 escoles "menagères", 9 cases d'alletament, 16 residències per a noies. 30 cases
d'orfes 5 establiments de convalescència, 5 establiments de comunicats, 3 casesbressol, 21 jardins d'infància, s residències diürnes. Durant l'hivern passat, cada
dia s'han distribuït més de 5.000 àpats en 44 restaurants.
L'activitat del Catolicisme a Alemanya és defensiva i constructiva. E l perill
més greu és el bolxevisme, el qual també ha sembrat la llavor i té aqui les seves
cèl·lules. Les conferències episcopals de Fulda i de Freising han confiat a la Volksverein alemanya la missió de combatre el bolxevisme, cl comunisme i els lliurepensadors. S'ha format un centre d'investigació i d'informació sobre la susdita ideologia, al qual s'uneix també un centre d'informació sobre el radicalisme de dreta.
Aquest centre proporciona materials per a articles de premsa i per a conferències de les assemblees. Per l'octubre de 1931 es van distribuir 680.000 exemplars
d'una fulla sobre aquest tema. A l 8 de maig de 1932, se celebrà en l'arxidiòcesi
de Munich-Freising una diada contra la propaganda dels homes sense Déu. E n
totes les esglésies es predicà en aquest sentit i se celebraren mítings en trenta
grans poblacions.
Ha estat ric en benedicció el treball emprès a Colònia durant els darrers anys.
Fa algun temps que s'ha fundat aquí un centre de treball de les organitzacions
masculines, el qual actua en estreta unió amb l'Acció Catòlica. Aquest moviment
desplega una activitat religiosa i ideològica que contribueix a il·lustrar sobre problemes de viva actualitat; vol la formació religiosa dels homes de la gran ciutat
i vol llur actuació per mitjà de l'exemple.
És també important el moviment que comença a difondre's poc a poc per Alemanya. D'ençà d'alguns anys, s'organitzà a Colònia, en un diumenge de maig, un
homenatge a Maria. Els participants eren pocs en un començament. Quan es va
comprendre el significat de la festa, que ni era una protesta, ni propaganda, sinó
un homenatge d'adoració el nombre dc participants va augmentar ràpidament. E n
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1931 hi van prendre part més de 20.000 homes i joves, i la plaça més gran de Colònia era plena d'espectadors.
Semblant procés ha seguit la romeria de penitència celebrada per primera vegada per la Setmana Santa de 1931. L a proclama deia: "Tots, com a germans,
tenim una culpa col·lectiva, conjuntament hem de fer penitència." Més de 5.000 homes prenien part en el romiatge de penitència al Santuari de la Mare de Déu dels
Dolors. Quan el crit de penitència va ressonar en 1932, es van reunir 22.000 homes
per a participar en un altre romiatge de penitència. Es féu molta propaganda des
de les esglésies. Aquesta vegada aparegué alguna cosa de nou: res de pompa ni
d'esplendor. Solament es portaven alguns Santscristos. E l romiatge va durar tres
hores. Després se celebrà una Missa a la catedral, en la qual combregaren 13.000
homes i joves...
L a impressió produïda arreu per aquest romiatge de penitència es pot deduir
per la carta escrita pel Cardenal Secretari d'Estat al Comitè dels catòlics alemanys: " L a impressió formidable i commovedora que han donat els homes catòlics
de Colònia durant la nit del diumenge de Passió confirma en Sa Santedat Pius XI
la confiança ferma que el zel per la causa de Déu i de l'Església és el millor que
la fe coratjosa en Déu i l'amor al pròxim poden oferir en aquests temps de desfeta religiosa i de necessitat econòmica plena d'amargura."
D'aquest centre estant, és segur que es difondrà una onada de vida catòlica per
tot Alemanya. L'homenatge a Maria i la processó de penitència han estat introduïts en molts indrets.
És interessant i instructiu que els protestants sentin avui la necessitat de la
confessió pública de fe en Crist. Per la Setmana Santa de 1932. 7.000 protestants
es reuniren al palau d'esports de Berlín.
Certament que l'Acció Catòlica no està pas esgotada amb manifestacions. Sabem bé l'empenta que donen a la vida catòlica les assemblees generals i particulars dels catòlics. Per això el Cardenal Bcrtram, de Breslau, deia, amb raó, en
una assemblea de més de 30.000 catòlics, a Gleiwitz: "Les grans manifestacions
són una necessitat sentida per part dels catòlics. L'acció de l'Església penetra fondament en la vida pública. L'actuació apostòlica en l'Acció Catòlica prové de les
assemblees catòliques."

AMENAÇA A LA FORÇA COMBATIVA ESPIRITUAL DELS CATÒLICS. - F é u estalvis allà on c a l ! , pel Eh-. Joan Messncr, tret de " S c h ò n e r e Z u k u n f t " ,
de 5 de m a r ç de 1933.
E l catòlic que es preocupa per la politica cultural ha pogut observar la influència de la crisi econòmica en les esferes de la cultura familiar, de l'educació de la
joventut i de la formació del poble, i, si aquests sectors han estat sempre objecte
d'una preocupació especial, un munt d'esdeveniments acomplerts darrerament posen en perill la força combativa del Catolicisme. I això s'esdevé en uns moments
en què es fa més necessària que mai l'expansió de les forces que emanen de la seva substància espiritual. Cal només contemplar el panorama econòmic, politic i
cultural per veure que estem davant de decisions d'una transcendència extraordinària.
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Com està l'armament espiritual del Catolicisme? Certament nosaltres posseïm
les idees i les valors que l'integren, però tenen una vitalitat tan gran que calgui
solament cridar els catòlics per a posar-los en moviment? I els nostres mitjans de
combat són tan forts i de tanta valor com els dels nostres enemics? Una ullada
al problema del llibre i de la premsa ens diu si el problema és greu. E n la premsa
i en el llibre, hem de veure l'arma més forta que cal tenir preparada si volem influir d'una manera dirigent en la decisió. Això és la gran preocupació del catòlic
que sent la política cultural. Precisament aquí cal fer veure la influència de la
crisi econòmica en la vida pública catòlica amb tota la seva cruesa.
Cal confessar que el poble catòlic, amb grans sacrificis, malgrat la crisi econòmica, ha restat fidel a aquest front de la cultura catòlica. I això ho ha fet,
tenint en compte que el poble catòlic no és pas el més agraciat amb béns de fortuna. Però ja fa més d'un any, que es multipliquen els senyals d'una manera alarmant del fet que la capacitat de sacrifici dels catòlics comença d'afeblir-se. És comprensible que la crisi econòmica, la falta de treball i la reducció de sous imposi
cada dia noves restriccions al pobre catòlic. I amb tot, cal dir: Fer estalvis per
les coses de l'esperit és estalviar a l'indret menys indicat! Precisament, partint dels
principis fonamentals de la cultura política catòlica els quals es basen en una
fe infrangible en la força de la diea, en creure que la darrera decisió no depèn
pas de les forces físiques i materials, sinó de les forces espirituals, cal dir amb veu
ben alta: no feu els estalvis allà on cal 110 fer-ne!
E n primer lloc, alguns fets: L a força productiva de les cases editores catòliques ha experimentat un gran retrocés. Solament poden continuar la producció
aquelles editorials que publiquen llibres de mercat segur, com llibres escolars.
I, encara, seguint indicacions de la direcció, han de limitar la producció al mínim,
per tal de no exposar-se massa i no arruïnar la casa editora. I.es obres que no
tenen un gran interès públic, com les de ciències, són editades amb la condició que
l'autor pagui el dèficit. I es dóna el cas comú que els autors han de subvencionar
els editors en compte de cobrar honoraris, després d'haver fet grans sacrificis i
despeses per a la preparació de l'obra. La conseqüència d'això és que no sols apareguin cada dia menys obres, sinó que en pateixi el treball científic. Ço que se'n
segueix per al Catolicisme, es pot veure fàcilment. I això succeeix des del moment
en què les subvencions han estat limitades, fossin de fons públics fossin de societats particulars (Gòrresgesellschaft, Leogesellschaft, Lliga d'homes de carrera, etcètera). També han estat restringits els mitjans de les biblioteques públiques i
universitàries per a adquirir llibres, la qual cosa ha limitat la producció dels editors. És la cosa més natural que l'estudiant d'avui no pugui comprar cap llibre.
Les sales de lectura de les biblioteques sempre són plenes, sigui l'hora que sigui.
A més, hi ha les societats de lectura que compten amb més d'un milió de socis i,
a més, les biblioteques de préstec. Tot això és una manifestació de la feblesa econòmica i de la crisi extensa. E l desplegament tempestuós de les biblioteques de
préstec, que per la misèria i per la indigència ha estat extraordinari, són un perill
per al negoci del llibre, els resultats del qual no es poden preveure; són un mal
per a la producció del llibre i per a la vida espiritual. Naturalment, hi ha sempre
editorials que fan negoci: recordeu l'article del Dr. Curhauscrs. publicat en el
número 22 d'aquesta Revista, que tracta de la literatura pornogràfica i de baixa
estofa; però les editorials que persegueixen finalitats político-culturals, que són
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les catòliques, lluiten avui amb dificultats per a poder vendre. Segons la revista
'"Der neue Stand", la publicació de noves edicions i de Hibres nous ha minvat un
33 per cent des de 1927 a 1932; la literatura, un 42 per cent, i l'anunci de noves
publicacions a la revista de la borsa ha baixat un 30 per cent. Si aquesta baixa
ataqués la superproducció, no seria cap mal, però afecta la literatura seriosa, especialment la catòlica.
Cosa semblant succeeix amb les revistes. I,a revista menys afectada és la revista tècnica i ta revista òrgan d'alguna organització. L a revista més perjudicada
és la revista científica. L a Lliga universitària i el Comitè d'editors d'obres cientifiques han adreçat una crida als ministres d'Instrucció i de Finances de tots els
Estats alemanys, on es diu:
" L a crisi que pateix Alemanya i tots els pobles de cultura, té un ressò espantós en la investigació científica i en la seva valorització literària. L'escurçament
o supressió de les subvencions per a l'adquisició de llibres ha creat una situació tan
dificil als Instituts científics, que els fa la vida impossible; d'altra banda, la minva
de subscriptors dificulta de tal manera la publicació de resultats de la ciència en
les revistes que l'existència de moltes revistes està amenaçada de mort."
Quan les dues citades organitzacions acaben llur crida dient "hi ha en joc grans
coses", entre aquestes cal comptar la revista i la premsa catòlica. Kl tiratge de la
premsa catòlica comparat amb el de la premsa no catòlica o incolora, és gairebé
insignificant i ens avergonyeix. I fins i tot en aquest cercle limitat, la crisi ha
produït baixes sensibles. E l s nostres periòdics directors lluiten amb dificultats per
a poder subsistir. No és cap secret que els tres grans diaris catòlics "Augsburger
Postzeitung", "Kolnische Volkszeitung" i "Germania" solament amb greus sacrificis poden subsistir...
...També les revistes catòliques dirigents lluiten per a poder viure. I això no
obstant, com s'ha de desplegar la vida catòlica, on han de tenir lloc les discussions
sobre els corrents espirituals del temps; com el Catolicisme ha d'intervenir en els
moviments d'actualitat, si la seva missió en les revistes i periòdics és la de seguir
l'evolució immediata de l'actualitat, estar a l'aguait, anunciar els senyals del temps,
desplegar la bandera catòlica i portar-la ben alta i avant per a fer triomfar la
idea catòlica?
Que els catòlics no tanquin els ulls davant d'aquesta realitat! És cert que la
misèria afecta molt el poble catòlic alemany. Però la força espiritual de combat
del Catolicisme no pot ésser debilitada en aquesta hora del combat decisiu. No
féu estalvis allà on no cal! No són pas les causes econòmiques les soles que han
portat la crisi del llibre i de la revista; és cosa sabuda de temps com el cine ha
esdevingut un enemic mortal del llibre i de la revista i com la ràdio els fa la
competència. No cal excloure'n l'esport de tota mena i la importància que li és
atorgada. Tot això són atacs a la vertadera essència de l'espiritualitat. Altres indicacions es podrien fer per a estalviar allà on cal! Precisament perquè el catòlic
creu que l'última decisió prové de l'esperit, sempre haurà l'examinar la seva consciència per veure si tot allò que a la vida de l'esperit fa referència té la consideració deguda en el seu pressupost.
No estalvieu allà on no cal. No estalvieu per llibres o per la premsa! E l llibre
catòlic, la revista catòlica, el diari catòlic, tenen avui més iiroortància aue mai.

LLIBRES & REVISTES

243

L'ESGLÉSIA DE FRANÇA I LA REPÚBLICA, tret de L'Ami du Clergé, del
3 de novembre de 1932.
Després del fracàs de la monarquia, del qual hem recordat les causes en els
nostres articles precedents, cap esdeveniment no fou més nefast, en aqueixos seixanta anys darrers, que el Setze de Maig.
E l P. Lecanuet explica aquest dramàtic episodi en el darrer capítol del seu primer volum. I aquest capítol té per títol: L a Qüestió Romana en 1877. E n efecte!
és una cosa que no hem d'oblidar: el Setze de maig es relaciona, de la manera més
estreta, amb la Qüestió romana. Fou una batalla mal planejada i mal conduïda, en
la qual els catòlics es van batre sens dubte amb força energia i valentia, però on
finalment els homes d'ordre van sofrir una derrota, de la qual la religió, a casa
nostra, hagué de suportar tot seguit les conseqüències.
Recordem primerament els fets; després provarem dc seguida d'assenyalar les
falles.

E l Setze de maig es relaciona estretament amb allò que hem anomenat el Fracàs de la monarquia. Hom recordarà que, no havent estat possible de fer un rei
per raó de l'obstinació un xic infantil del respectable comte de Chambord, el govern
del duc de Broglie havia volgut elevar a la primera jerarquia un home d'honor,
el mariscal Mac-Mahon. E n el pensament dels monàrquics liberals, fracció de Broglie el mariscal havia d'ésser, abans que tot, el guardià de l'ordre moral en el país.
Ffcvia d'exercir, així mateix, la funció de cap de l'Estat fins que, d'una manera o
d'una altra, es deixés la via lliure per a la restauració monàrquica. Mentrestant,
hom es resignava amb la República, tot evitant de donar-li una adhesió formal,
pública i sense reticència, i hom amagava la seva bandera monàrquica darrera l'etiqueta poc comprometedora dc "conservador".
Però quan calgué posar en marxa la nova Constitució, el partit conservador,
que s'havia assegurat, en els tres poders fonamentals previstos pel règim de 187S.
dos Hocs sòlids, la Presidència i el Senat, va poder comprovar, pertocant el tercer,
la Cambra dels diputats, com és de perillós d'anar al combat amb banderes mig
desplegades i programes purament negatius. E l pais es pronuncià clarament per la
República. E r a el govern legal. L a nació estava dalerosa d'estabilitat, d'una banda : volia que la qüestió del règim quedés definitivament closa; d'altra part, tenia
daler de moure's endavant, i no veia o creia veure possibilitat de moviment sinó
en el partit republicà.
Les eleccions de 1876 havien deixat el país turmentat per la més viva agitació.
L a lluita havia estat aferrissada. La clerecia no n'havia pas restat al marge; havia
estat vençuda pel sufragi universal amb els conservadors, els seus aliats; era gairebé inevitable que sofrís les conseqüències de la seva derrota. I la divisió profunda que a partir de llavors existia entre els poders constitucionals—Presidència i
Senat d'un costat—Cambra Republicana de l'altre—deixava preveure els més greus
conflictes.
Després de les eleccions, l'agitació, lluny d'apaigavar-se, s'anava agreujant de
dia en dia. França estava dividida en dos partits d'idèntica força, segons els senyals
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perceptibles. Els conservadors podien ésser encara els més nombrosos; però els republicans avançats eren els més actius. Llurs diaris no es donaven punt de repòs
a denunciar la clerecia a la vindicta pública. E l bisbe de Sant Brieuc podia escriure, pel gener de 1877: "Mai no havíem assistit a un desencadenament semblant de
les passions antisocials i antireligioses. Cada dia hom mostra al poble la clerecia
amb el ric, amb el noble, amb el magistrat, amb els governs mateixos i hom li diu:
Mira, aci tens els teus enemics!"
Aquests planys dels bisbes servien a llur torn de pretext als òrgans d'esquerra
per a nous atacs. "L'episcopat francès, declarava L c Temps del 15 de febrer de
1877. té la seva gran part de responsabilitat en el caràcter de violència que prenen
cada vegada més les qüestions religioses 1"
L a premsa radical excita la majoria de la Cambra. L'esquerra hi reclama la supressió dels capellans castrenses. L a Cambra pren en consideració el projecte d'abrogar la llei sobre la celebració de les festes i diumenges (febrer de 1877). L a Comissió del Pressupost, presidida per Gambetta suprimeix les beques dels quinze
Grans Seminaris dirigits pels jesuïtes, els maristes i els piepucians (març). Gambetta, en una conferència donada, el dia 28 de gener, a la Biblioteca popular del
districte nové, havia deixat anar aquestes amenaces: " Podem dir que els seus dies
són comptats—exclamava, parlant del partit clerical—car una república que no sabés fer-se respectar d'enemics que reben llurs ordres de fora la nació, fóra una república inestable i esllavissadissa."
Els republicans, amb una tàctica de la qual ningú no pot negar l'habilitat, negligien el perill monàrquic per a concentrar totes llurs forces contra el principal
grup de llurs adversaris—el que anomenaven el "partit clerical", un d'aquells mots
buits però ressonants que Gambetta excel·lia a trobar per a remoure i fer seguir
les masses populars. I si hom acusava els radicals de "menjar carn de capellà' a
cada àpat, ells responien amb insolència en el Siècle del 16 de desembre de 1876:
"És un plaer del qual estem lluny de privar-nos, i fins i tot, pensem allargar molt
més la taula."
Per la seva part. cl diari de Louis Veuillot segueix pronosticant la fi immediata
de la República, víctima dels seus propis excessos, i requereix el Mariscal perquè
barri el pas a la Revolució. Porta així la qüestió en el terreny constitucional, com
si ignorés que havent refusat la monarquia, al moment propici, d'assumir el poder,
res més no hi havia possible, almenys de moment que la República. E l dia 4 de
gener de 1877 escrivia:
" L a República no és sinó un fet degut a les darreres eleccions... No té govern... E l poble només veu en ella un estat precari. Quan s'hagi assajat la darrera combinació ministerial, la Cambra haurà fet a tots moralment i tot serà debatut
de bell nou. E l partit conservador cal que es prepari per a aquesta eventualitat
potser propera... Quan la República haurà sucumbit sota el menyspreu recíproc
i l'entredevorament dels republicans i sota l'aversió que produeix a tots els homes
d'ordre, segurament la monarquia es restablirà d'una manera natural, pels mitjans constitucionals."
Dissortadament l'Univers, on s'exercia la ploma acerada de Veuillot, era lectura gairebé limitada a les cases rectorals on contribuïa a mantenir la clerecia en la il·lusió d'una restauració potser pròxima i, per dir-ho així, automàtica.
Nosaltres, els sacerdots, hem de malfiar-nos de vegades de la informació unila-
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teral que ens donen els nostres diaris. E l poble no llegeix allò que nosaltres llegim, i nosaltres no llegim allò que ell llegeix. És. aquesta, una de les raons per les
quals el seu esperit se'ns esmuny massa sovint, per tal com suposa una desconeixença completa de la seva manera de pensar i de la forma d'entrar en la seva
intel·ligència i el seu cor.
Ara bé; justament llavors que a França la divisió dels esperits havia arribat
al seu paroxisme, la qüestió romana uns moments somorta, es deixondà tot d'una
i produí una terrible tempesta.
Pius I X havia complert 85 anys. D'ençà de les decepcions tan doloroses que
havien marcat el tercer any del seu regnat, s'havia imposat com a missió providencial de lluitar contra la Revolució amb totes les forces de l'Església catòlica,
de la qual era el cap. E n el Syllabus n'havia formulat i condemnat amb gran exactitud i energia els principis fonamentals. Però potser no havia tingut prou en
compte la distància que separa la teoria de la pràctica, sobretot en matèria
de filosofia democràtica. E n els seus últims anvs, el seu horror per la Revolució,
tractada per ell d'una manera total i des del punt de mira teològic, s'exhalava a
dolls en frases indignades i en profecies molt segures, però de les quals no havia
de veure la realització. "Tingueu per cert que l'Església ha de triomfar, exclamava, i que la Revolució fracassarà!... Els qui han nascut de la Revolució es
devoraran entre ells. Els àngels combatran contra els enemics i l'Església triomfarà !"
E l 12 de març de 1877 pronuncià una al·locució consistorial d'una patètica i
vibrant eloqüència. E n aqueix document memorable recorda els atemptats comesos contra la Santa Seu, el domini pontifical usurpat, les ordres religioses desfetes o espoliades, les obres de caritat, de pietat i de ciència arruïnades, la clerecia
secular mateixa atacada, els clergues joves obligats a fer el servei militar a Itàlia, els eclesiàstics amenaçats per una llei especial (la llei Mancini) sempre que
gosin a protestar contra la legislació establerta. Continuant la seva punyent exposició, el venerable Pontífex afirma que ja nn hi ha la independència necessària
per a garantir la governació de l'Església. Ara bé, aquesta llibertat del Pontífex
romà és el be comú dels catòlics de tot el món; interessa, doncs, totes les nacions
i tots els governs.
Cal, declara el papa, "que tots els pastors de les Esglésies que hi ha escampades damunt la terra, en rebre les Nostres paraules, facin conèixer a llurs fidels
els perills, els atacs i els perjudicis als quals Nós estem exposats, i els exhortin
a servir-se de tots els mitjans que les lleis de cada pais posin a llur disposició,
per a obrar amb promptitud prop dels qui governen, per tal d'aconseguir que aquests
considerin amb un xic més d'atenció la situació penosa que hom ha creat al cap
de l'Església i adoptin resolucions eficaces per allunyar els obstacles que s'oposen
a la seva plena independència."
Aquesta crida d'un ancià i d'un gran Pcnlifex imposava un deure difícil als
nostres bisbes. No respondre-hi hauria demostrat insensibilitat i ingratitud. Emprendre una campanya a favor del Pontífex comportava el perill de fer recaure
sobre l'Església francesa l'acusació de concitar la guerra entre Francia i Itàlia—
una guerra que no podia per menys d'esdevenir general i a la qual França no podia
sumar-se sense precipitar-se a un desastre i a la mort!
E n realitat, entre els bisbes ningú no pensava en la guerra. Una qüestió com la

246

LA PARAULA

CRISTIANA

Qüestió romana no havia de menar de cap manera a una conflagració general. Però
com fer comprendre a les multituds—que els prohoms de l'esquerra duien enganyades—l'abast totalment pacífic de les peticions catòliques?
L a maniobra era delicada. L'episcopat no va creure que el risc que calia afrontar el dispensés d'atendre la veu del papa. Va tenir lloc una solemne i vasta petició sota la direcció i per ordre dels bisbes. Aquesta súplica dels catòlics francesos
anava adreçada al President de la República, als senadors i als diputats. "Els
sotasignats, deia, ciutadans francesos i catòlics, us demanen d'emprar tots els
mitjans que estan al vostre poder per tal de fer respectar la independència del
Sant Pare, salvaguardar la seva administració, i garantir als catòlics de França
l'indispensable gaudiment d'una llibertat més volguda que totes les altres, la de
llur consciència i de llur fe."
Tot això no solament era legal i legítim, sinó sobiranament respectable. E l
papa representava la força moral més alta de la humanitat. I la gent senzilla i
honrada no podia sofrir sense protesta que aquesta força moral fos oprimida per
la força brutal.
Tot amb tot. en les circumstàncies en què hom es trobava, això fou el punt de
partença d'una campanya atroç de calúmnies contra la clerecia francesa. L a premsa
radical eixí a la palestra i aprofità aquesta ocasió per declamar contra la intrusió
de la clerecia en el domini de la política.
Edmond About fou un dels més aferrissats. Ja s'havia distingit sota l'Imperi
per la seva animositat contra la Santa Seu, i havia publicat llibres verinosos i injustos : Roma contemporània i La Qüestió romana, en els quals descrivia l'administració pontifical amb els colors mes negres i més inexactes. Ara escrivia en el
Segle X I X , Tot seguit hi denuncia amb ràbia "aquests maniàtics embriacs d'aigua
beneita que, en sortir d'un Congrés de tolerància, provaven d'arrossegar el poble a
una aventura immoral i estúpida." E l Petit Parisien titlla la petició no menys que
de "crim"! VAllobroge, radical avançat, escriu: "Quan França té més necessitat
que mai, per a refer-se, de pau i tranquil·litat un partit s'aixeca i demana al govern
que enviï els nostres fills a l'escorxador."
E l President del Consell era llavors Jules Simón. E r a republicà, però d'un matís moderat, i detestava Gambetta. Cometé l'equivocació, en aquest cas, de prendre
posició contra els catòlics, que segurament estaven en llur dret. Dissolgué els comitès de petició i ordenà als prefectes que impedissin per tots els mitjans el repartiment pels carrers de fulls de reclamació. Aquesta actitud equívoca irrita els bisbes. Els més, però, protesten amb dignitat i mestra. Dissortadament, hi ha ben poca
unió en aqueix episcopat que, per' altra band?, és tan valent i tan enèrgic. N'hi ha
que senten la pruïja de distingir-se amb demostracions d'energia particular. Hauria
estat més prudent i més assenyat d'anar units i de publicar una lletra col·lectiva.
E ! bisbe de Nimes, l'eloqüent Monsenyor Besson desencadena la fúria dels radicals amb una lletra pastoral on es llegeixen aquestes ratlles:
"Un soldat estranger munta la guàrdia a la porta del Vaticà testimoniant que
la Revolució guarda el papa com un boti. L a unificació italiana és per fer; Pius I X
encara és rei; el poder temporal tornarà a començar de bell nou, i després d'algunes oscil·lacions profundes en les quals restaran soterrats no pocs exèrcits i multitud de corones, de la política de les nacions sorgirà una veu unànime que excla-
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marà de l'un cap d'Europa a l'altre: "Restituïu Roma als seus antics amos! Roma
és del papa! Roma és de Déu"
L'inconvenient més gran d'aquestes afirmacions tan altives era que contribuïen
a fer creure que la clerecia volia la guerra. Però la imprudència de Monsenyor
Besson fou superada de bon tros per Monsenvor Ladone. bisbe de Nevers, el
qual no va témer d'adreçar una lletra oberta al President de la República per
dictar-li el seu deure i traçar-li la seva línia de conducta amb referència al Govern italià. Hi havia en això una usurpació certa de les atribucions del poder civil. Suposant que el bisbe es cregués autoritzat per a donar lliçons al cap d'Estat,
no podia fer-ho sinó a títol privat i adreçant-s'hi secretament. Va cometre dues
faltes inadmissibles: la primera fou de lliurar la seva lletra als diaris, alhora que
la trametia al Mariscal; la segona, de comunicar la seva lletra a tots els batlles
i jutges de pau de la seva diòcesi, demanant-los de convenir-se amb ell, "per tal
de fer prevaler sentiments anàlegs en els diversos consells del país." E l bisbe deia
a cadascun d'aquests: "Com a depositari d'una part del poder executiu de França, heu de procurar que els interessos sagrats de la consciència siguin respectats
entre tots els vostres conciutadans, i que d'aquesta manera puguin rebre lliurement els manaments i les ordres d'Aquell a qui Nostre Senyor Jesucrist conferí
el poder de lligar i deslligar."
Respecte al parer que no vacil·là de donar al President de la República, les següents ratlles permeten de formar-se'n una idea:
" L a millor mesura que podeu adoptar es declarar amb franquesa, des d'aquest
moment, que no accepteu cap solidaritat amb la revolució italiana, i que deslligueu, en tant que depèn de vós, la França de Carlemagne i de Sant Lluís de tota
convivència amb aquesta revolució que no voleu reconèixer per filla. Aquesta
paraula, formulada amb claredat i sostinguda amb fermesa, tindrà en els consells
d'Itàlia un poder força més eficaç que els "No, mai" 1 pronunciats per un dels
representants més alts i qualificats del règim imperial. Així almenys haureu salvat
la vostra responsabilitat..."
Aquest llenguatge estava ben lluny, certament, de les exhortacions morals i religioses pròpies de Ics atribucions d'un cap de l'Església. Monsenyor Ladone no
s'adonava que, en separar-se dels seus col·legues i assumir ell sol la iniciativa d'un
pas com aquest, els acusava implícitament de fluixedat en l'exercici d'un deure
sagrat, o de manca de clarividència en el coneixement d'aquest deure.
Sigui el que es vulgui i per molt de blasmar que fos el digne prelat—molt convençut de la importància del paper que s'atribuïa pel més evident dels errors i de
les inhabilitats— uns adversaris lleials i mesurats haurien pogut acontentar-se de
veure en tot això una imprudència particular. " L a usurpació és flagrant, confessa
de Meaux en els seus Records polítics, però no és de cap manera inquietant.
No és pas de témer que els batlles i els jutges de pau de la diòcesi de Nevers
s'aixequin moguts pels mots ardents de llur bisbe."
Però els radicals no són adversaris lleials, i l'episcopat no hauria hagut d'oblidar-ho mai. Aquests pretenen veure en la gestió particular de Monsenyor Ladone
1 E l que sabem ara de la solució de la Qüestió romana ens fa veure com és de
perillós fer profecies, a menys d'estar inspirat per Déu mateix.
' Al·lusió a un discurs de Rouher en el qual el ministre havia declarat que Roma no seria mai arrabassada al papa. E n felicitar-lo. l'emperador li havia dit: " En
política, mai no es pot dir mai".
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una prova flagrant de l'avidesa de dominació política de què està animat tot l'episcopat, i, indignats, reclamen mesures dc repressió. L a comissió del pressupost
parla de suprimir el sou del delinqüent. E l diari L a Marseillaisc troba la mesura
anodina i demana que hom cl fiqui a la presó sense contemplacions. I, imitant l'imprudent bisbe, pretén també dictar la conducta a seguir al ministre: " Demanem,
diu, si és inoportú de sol·licitar a un ministre tan sincerament republicà com M. Jules Simón que segueixi l'exemple donat per Bismarck a l'esguard dels arquebisbes
de Colònia i de Posen?"
Hom es trobava, en efecte, en ple Kulturkampf. Bismarck havia colpit durament l'episcopat prussià. L'òrgan radical no veia com era d'improcedent de donar
als francesos l'exemple de violència que, dissortadament, no s'havia pas exercit
solament contra uns admirables pastors d'ànimes.
A Roma, el cardenal Simeoni secretari d'Estat, mal informat, segons sembla,
sobre els assumptes de França, creia que era indubtable que les gestions dels nostres bisbes decidirien el Govern a una intervenció enfront d'Itàlia. E l duc Decazes, ministre de Negocis estrangers, fou compeHit de posar terme a les seves illusions, escrivint al nostre ambaixador, Mr. Bande:
"Jo fóra molt sorprès i apenat que el cardenal secretari d'Estat fes fer prop
de mi les gestions que pressentiu, car em veuria obligat a contcstar-li que el Govern francès, si veiés com s'organitza a França una vasta agitació contra un Govern veí i amic, tindria cl deure absolut de salvar la seva responsabilitat. Em doldria que no haguéssiu pensat a fer-li aquesta observació i que ell pogués crearé
que compartiu el seu criteri."
La situació europea era tan tivant i la situació de França, tant interior com
exterior, tan incerta que hom no podria fer retret al ministre d'emprar aquest
llenguatge.
Per la seva part, el ministre de Cultes, M. Martel, adreçà al bisbe de Nevers
una lletra de blasme en la qual es llegien aquestes ratlles irreprotxables, en bona
lògica: " L a vostra lletra conté observacions i consells sobre la política estrangera
que les vostres funcions no us demanaven pas de fer arribar al Govern... Aquest
no pot sinó desaprovar la manifestació a la qual heu cregut que havíeu de Iliurarvos."
D'altra banda Jules Simón, ministre de l'Interior, encarregava cl prefecte del
Nièvre de personar-se prop del bisbe i de fer-li comprendre que la llei no li permetia d'adreçar circulars als batlles i als jutges de pau, que ell mateix no es creuria pas en el dret d'adreçar-se de la mateixa manera als rectors de la diòcesi, i,
en fi, que cadascú havia de cenyir-se al seu paper i Ics seves atribucions.
"Segons el dir de Jules Simón, afegeix el P. Lecanuet (pàg. 530), el bisbe rep
aquesta purga amb humilitat, i encarrega el prefecte "de fer saber al Govern que
respectaria els drets de l'autoritat civil i que es guardaria de lesionar-los en el
més mínim."
Això era tant com confessar implícitament que el seu pas no havia estat sinó
l'acte irreflexiu d'una bona voluntat un xic ingènua i d'un zel impulsiu.

Jules Simón no podia defugir de cap manera un debat a la Cambra sobre aquestes qüestions espinoses, puix que, àdhuc si ho hagués intentat, els radicals no haurien consentit que frustrés llurs propòsits d'emprar-lo com a cap de turc per a
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engegar, a espatlles seves, els trets de llur odi incontenible contra l'Església. Els
catòlics, per llur part, volien que el Govern els expliqués per què s'havia abstingut
sistemàticament d'intervenir en la Qüestió romana. Jules Simón es trobava, doncs,
enmig de dos focs en perspectiva. "No deixarem pas als clericals la feina d'interpel·lar el Govern, declara la RépiMique jrançaise, el diari de Gambetta; nosaltres mateixos l'interpel·larem, no solament per fer justicia de les exageracions
del partit ultramontà, sinó perquè se'ns doni raó dels escrits episcopals."
Comença l'atac M. de Mun, el primer de maig de 1877. Demana al Govern
"si li sembla bé que un gran partit de la nació francesa sigui denunciat cada dia
als odis més violents i a les passions més desbridades." L'esquerra l'interromp
amb fúria. L'endemà e! Siècle replica: "Heus ací una facció que pertorba l'Estat,
agita les consciències, viola Ics lleis, compromet la pau interior i la seguretat exterior de França, i aquesta facció, presa en flagrant delicte, no tem d'enviar els
seus oradors a la tribuna del Parlament i de reivindicar-hi com l'exercici legitim
d'un dret, la facultat de persistir en els seus atemptats... És hora de recordar-ho
al patriotisme i al pudor...". Aquestes acusacions apassionades reflecteixen l'encevament que caracteritzava llavors les disputes de la França creient i de la França incrèdula. Per la seva banda, el diari de Gambetta reclama que el ministre cs
pronunciï en aquests termes: " Que declari, escriu, que a partir d'avui, els agitadors seran reprimits, que la llei no serà més violada per ningú impunement. L a
majoria de la Cambra l'hi invita, la nació l'hi encoratja, l'interès del pais li ho
exigeix i l'Europa l'escolta."
El dia 3 de maig. M. Leblond, orador radical, es presenta a la tribuna, i hi
pronuncia una llarga requisitòria contra els catòlics. L a tàctica del seu partit és
ja fixada i canviarà ben poc: afirmar explícitament cl seu respecte vers la religió i vers la clerecia considerades d'una manera conjunta; despiés. a cobert d'aquesta precaució oratòria llançar-se a l'assalt contra el partit catòlic i els que
el condueixen, acusar-lo de dividir França, de voler segrestar la joventut, de pertorbar el país amb les seves manifestacions a favor del papa, denunciar la seva
acció com un veritable complot contra la seguretat nacional, reclamar contra ell
la intervenció de la llei!
Jules Simón oposà a les dues distintes intcrpeUacions una eloqüència assuaujadora i insinuant, com un jutge que tractés de reconciliar dos esposos en querella. Dit en altres termes, provà d'acontentar tothom, fent protestes d'" un respecte profund i sincer" envers la religió i la clerecia, i declarant que volia mantenir
totes les llibertats, però recordant, d'altra banda, que el Govern 110 podia tolerar
que la clerecia s'extralimités de les seves atribucions espirituals. E l seu discurs
hauria pogut ésser més dens i més fort. Hauria d'haver-se situat estrictament al
punt de mira jurídic, i examinar si realment la llei havia estat violada, i per qui.
i fins a quin punt; després posar-se resoltament al servei de la llei i erigir-ne la
imatge per damunt de les passions. Va limitar-se a escampar un xic d'aigua beneita damunt la religió en general, com ho feien, altrament, els radicals mateixos,
com ho fan sovint els descreguts al voltant d'un taüt. I una cosa que fou més
greu: parlà del Sobirà Pontífex en termes no gens afortunats: "Aquestes declaracions, diu, que hom troba cn molt diaris, en multitud de lletres, que hom troba
en totes les protestes, són declaracions... diré falses? diré fementides? (S'í. ií, a
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esquerrà)... Em limito a dir que són estranyament exagerades, i potser les jutjareu més severament, quan us hauré llegit el text de la Llei de garanties."
Era. si més no, prou cavallerivola aquesta manera d'invocar un text de llei
que el papa no reconeixia, en l'ocasió que estudiava amb evident desgana el text
de la llei francesa que els radicals acusaven els catòlics d'haver violat? Pius I X
va sentir-se dolorosament ferit. Dos dies després, el S de maig, rebia uns pelegrins
francesos i els deia: "Si donem una mirada per tota l'Europa, veurem que hi ha
ben poca cosa a esperar, puix que hom acaba de dir que cl papa ha mentit. Jo no
diré pas qui ha dit això. ni a quin país. però això s'ha dit... i el papa perdonaI"
Uns quants dies més tard. parlava amb més franquesa, dient a l'ambaixador de
França, el baró Baude, que "aqueixes paraules li havien semblat un vertader ultratge en la boca del primer ministre d'un Estat amic." i "que no havia amagat
la impressió que li havia produït aquest llenguatge, insòlit en els assumptes relatius als sobirans, als nombrosos estrangers que el visitaven en aquell moment."
En realitat, si la cortesia política, a França, vedava de posar en plet el cap d'Estat, amb més motiu un ministre no havia de perdre la memòria fins a l'extrem de
qualificar, amb una reticència intencionada, de fementidcs les reivindicacions del
cap de l'Església. E l respecte per les dissorts de Pius I X , en defecte d'altres sentiments hauria d'haver-lo deturat.
I, tot amb tot, els radicals encara van trobar que les seves paraules havien estat
massa conciliadores. EI dia 4 de maig, Gambetta entrava a la palestra. Va fer el
procés de tota l'Església, i denuncià la immensitat del perill clerical. Si el ministre havia provat de reduir les culpabilitats i d'atribuir les imprudències de llenguatge a una ínfima minoria de la clerecia i de l'episcopat, ell féu part del plet
"la unanimitat de l'episcopat, tota la milícia clerical", i féu un quadro amenaçador
de les usurpacions contínues de l'Església. Sabia molt bé que, en el cor de tot
burgès-legista que fa política, hi ha un estatista empedernit per al qual tota autoritat, tota influència sostreta a les seves lleis és una invasió intolerable. Féu una
apel·lació ardent a aqueixa passió de governar que és la flaca dels defensors més
eloqüents de la llibertat, tan bon punt posen la petja damunt l'avinguda del poder. Recordant aquesta filosofia estatista, que ens ve dels legisles que confiscaren
la Revolució democràtica a llur profit, com ja hem explicat al començament d'aquests modestos estudis, hom pot apreciar les "parrafades" grandiloqüents de
Gambetta:
"Senyor, exclama, en parlar de les preteses usurpacions de la clerecia, com
ha pogut esdevenir tot això? Com hem pogut arribar a aquest grau de feblesa
i d'impotència que hom pugui veure com el papa s'adreça a França, adés a particulars, adés a una col·lectivitat, sense recórrer a la mediació del poder civil...,
amb vilipendi de les lleis seculars d'aquest país? i Per què es tolera que alguns
bisbes, oblidant-se de llurs esglésies, de llur paper, de llur missió, s'adrecin directament a funcionaris del país, alcaldes, jutges de pau, prefectes i subprefectes, i
els parlin de les ordres de les injuncions que han rebut de Roma? j A què és
degut sinó a una feblesa, a una impotència que és el resultat de les faltes acumulades d'ençà de 1870, en aquest país?"
Això era inflar desmesuradament una simple incorrecció isolada, era transformar un incident o una inhabilitat en un complot, era cometre una d'aqueixes in-
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justícies deliberades que semblen ésser, ai! la mateixa norma del joc violent de les
lluites paramentàries i polítiques.
E l discurs de Gambetta finia amb aquesta frase famosa, per tal com havia d'esdevenir e! mot d'ordre de la República: "Hi ha una cosa que igualment que l'Antic Règim, repugna a aquest país: és el domini del clericalisme. Jo no faig sinó
traduir els sentiments íntims del poble francès en dir del clericalisme allò que
deia un dia el meu amic Peyrat: " E l clericalisme, heus ací l'enemic!".
En l'estat en què es trobaven els esperits, aquest crit de guerra no podia menys
d'ésser interpretat com un crit d'odi i d'extermini, tant més que el perill d'un domini de la clerecia en la política del país no existia veritablement en cap grau.
Tothom estava d'acord a Franca, en aquella data, a considerar la clerecia al marge de les lluites polítiques, massa apassionades, massa injustes perquè llur sol contacte no lesioni els interessos sagrats que representa el sacerdot en un país. Julcs
Simón havia pogut llegir a la tribuna una lletra del comte de Chambord, adreçada
als comitès reialistes. on figuraven aquestes ratlles: "Ningú no dubtarà que estic
disposat a deixar a l'Església la llibertat que li pertoca i que li és necessària per a
la governació de les coses espirituals. Però la clerecia ha d'evitar curosament d'immiscuir-se en els afers que són de la incuinbència de l'autoritat temporal".
No hi havia, doncs, a França, en aquella data. cap perill clerical; en canvi, hi
havia un veritable perill anticlerical és a dir. una conspiració de descreença. Deschenel provà de situar la cosa al seu lloc en la seva Vie de Gambetta, en escriure,
amb referència al discurs cèlebre del seu heroi, pronunciat el 4 de maig de 1877:
"En aqueixes grans batalles, els crits i els cops van sovint més enllà de l'objectiu
i perillen d'atènyer fins i tot els no bel·ligerants. E l s partits tenen interès a inflar
les coses. Els conservadors, malagradosos, deien que hom declarava la guerra a
les creences; els enemics de les creences no s'enfellonien pas d'aquesta interpretació, i no pocs creients se sentien maganyats. Així, al nostre país, els extrems
sempre s'atreuen, s'imanten, s'exciten l'un a l'altre"'.
A seguit de l'atac virulent i mordaç de Gambetta, Jules Simón refusà, d'antuvi,
de prendre partit. Va suspendre's la sessió durant una hora. Hom va aprofitar-ho
per escometre'l als passadissos, per compeHir-lo d'accentuar les seves declaracions.
L i mostraren, per excitar-lo un article del diari que Monsenyor havia fundat feia
poc. L a Défense sociale et religieuse, en el qual es deia que Jules Simón havia contret compromisos envers el Mariscal i que si retrocedia en el compliment del seu
deure, que era de defensar els catòlics i de posar fi a les violències radicals, hom
sabia prou bé "els mitjans d'obligar-l'hi".
En reprendre's la sessió, un diputat puja a la tribuna i llegeix aquest article.
Jules Simón salta al moment, pren el diari, l'estripa i diu: " E l que ha escrit aquest
article no sap què és un home honrat!". En va M. de Mun prova de respondre a
Gambetta. Els radicals saben que tenen dominat cl ministre, que des d'ara és presoner dels mateixos esclats de la seva còlera. No es dignen respondre a l'orador
catòlic, i Gambetta diu amb menyspreu: "No val pas la pena, això!". Finalment,
els representants de la majoria republicana—entre els quals figurava llavors M.
de Marcère, que després mostrà sentiments més justos i més moderats—, libeHen
un ordre del dia concebut així: " L a Cambra, considerant que les manifestacions
Lletra del ler. de maig de 1877. Arxius dels Neg. Estr.. Roma, 1061.
Gambetta. per Paul Deschanel; París, Hachette, 1919; pàg- 203.
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ultramontanes. la recrudescència de les quals podria comprometre la seguretat interior i exterior del país, constitueixen una violació flagrant de les lleis de l'Estat,
invita el govern, per tal de reprimir aquesta agitació antipatriòtica, a fer ús dels
mitjans legals de què disposa." Aquest libel, com pot veures, no comporta sinó
una invitació arrogant per al ministeri, i de cap manera aquella confiança que tots
els ministres reclamen per continuar al poder. E n resum, és un blasme i una amenaça. Jules Simón té, però, la feblesa d'acceptar-lo. sense haver-hi pogut fer inserir cl mot fatídic i necessari: confiança, i el text és adoptat per 348 vots contra 114.
Ningú no va enganyar-s'hi: era una declaració de guerra. Unes quantes setmanes després, J . J . Weiss, que per cert no era pas un catòlic, sinó senzillament
un observador imparcial, feia sobre aqueix ordre del dia la justa observació que
segueix: " L a Cambra no ha interpretat el vertader sentir del país. en declarar la
guerra a la clerecia amb l'excusa que s'ordeix a l'ombra un vast complot clerical
que amenaça les llibertats i la civilització intel·lectual dc França. E l clericalisme
potser arribarà a ésser un perill: si tant i tant es parla del llop, aquest acaba per
acudir. Però, (md per avui, al nostre país. la paraula clericalisme és buida de sentit...".
No cal dir l'emoció de la clerecia en veure's vituperada oficialment i amenaçada amb el glavi de la Hci, i, sobretot, en veure's acusada dc comprometre la seguretat de la nació. És sabut que el patriotisme és una de les virtuts més sagrades
per a un catòlic. Dient-ho amb les expressions de la darrera obra de Bergson, si
el catolicisme, per raó del seu codi fonamental, constitueix una ciutat essencialment
oberta, és a dir, com el seu nom ja indica, que tendeix a abraçar Iota la humanitat en un mateix amor. no renega ni rebutja cap de les virtuts de la cí«<aí tancada.
en primer terme de les quals es situa el patriotisme. E l cardenal Goibert protesta
immediatament pel mitjà d'una lletra, prop del Canceller Major.
E l mariscal Mac Mahon, catòlic fervent com la seva muller, es mostra també
consternat. Creu que Jules Simón ha estat mancat d'energia, dc dignitat, de justícia, en front del tràngol creixent del radicalisme, i voldria treure'l tot seguit. E n via a cercar el duc de Broglie per consultar-lo sobre les presents circumstàncies.
De Broglie acudeix i escolta els planys indignats del mariscal, la consciència cristiana i francesa del qual és sublevada per l'audàcia dels radicals. L i prega, tot
amb tot. d'esperar, de no permetre que el conílicte es provoqui en el terreny escollit pels adversaris de l'ordre: el terreny religiós. Mac-Mahon es deixa mig convèncer, però fa prometre al duc que. si es presenta el cas, no li negarà el seu concurs. Al Senat, de Broglie fa prevaler també una tàctica expectant: " No entauleu
la lluita, diu als catòlics de l'Alta Cambra, en un terreny on la majoria del Senat
amb prou feines us seguiria i on és segur que no us seguiria la majoria del país.
No us feu vèncer; reserveu les vostres forces".
Però a partir d'aquell dia. el ministeri Jules Simón és mirat amb una desconfiança creixent per part de la dreta. Deu dies després, al mati del Setze de Maig, així
que l'edecà, el general de Broye, arriba a TElisi, el mariscal li diu: "Aneu alli.
al vostre lloc. i escriviu". I li dicta una lletra adreçada a Jules Simón per donarli a entendre cl seu comiat.

L a història del Set ce de Maig acaba d'ésser escrita dc bell nou per Mauricc
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Reclús, en la col·lecció Hachette: Récils d'autrefois. Val a dir que M. Reclús no
ha afegit res de nou a allò que hom ja sabia. Deixa entendre que el mariscal estava
imbuït d'idees antiparlamentàries, en el sentit que es creia una responsabilitat davant el poble, amb el mateix titol que els diputats. Però. en aquest cas, nosaltres
creiem que el mariscal era qui tenia raó i que els vencedors del Setze de Maig
van ésser antidemocràtics i continuaren essent-ho. Això ens sembla fins i tot fàcil
de demostrar. E l poble és sobirà, ens diuen. La constitució dóna al President secundat pel Senat, el dret de dissoldre la Cambra. Què vol dir això sinó que el
President té una arma entre mans contra els excessos possibles de la Cambra i
que aquesta arma és l'apel·lació al poble? I què podria tenir d'antidemocràtica
aquesta apel·lació? Per quina obnubilació els legistes anticlericals han pervingut
a considerar l'apel·lació al poble, és a dir, al sobirà, en la gramàtica democràtica,
com una mesura reaccionària? I per què el poble sobirà, en comptes de considerar la dissolució com una vàlvula útil, com un homenatge retut al seu bon sentit,
com una apel·lació al seu poder, havia de malfiar-se d'una mesura tan democràtica
com aquella? Cal dir-ho tot: un dels resultats del Setze de Maig, gràcies a les hàbils maniobres dels pretesos demòcrates, que en el fons no eren altra cosa que
estatistes ecsarians. fou de donar una seguretat més perfecta als que el principi
dels mandats no imperatius havia ja erigit en veritables sobirans del pais. Estaven
moralment segurs, a partir de llavors, de posseir el poder que l'elecció els havia
delegat sense control i sense sanció, mentre dures llur mandat, i de no ésser mai
citats davant la consciència del poble, puix que la dissolució era reputada—oh virtut dels mots!—una mesura reaccionària!
L a gran desventura de Mac-Mahon en el cop que intentava per escrúpols de
bon catòlic i de bon francès, era de no poder oposar al partit radical sinó un monàrquic, el duc Albert de Broglie. Això havia de crear les condicions més favorables per agitar en el país l'aspecte de la restauració monàrquica flanquejada del
domini clerical. En efecte, la personalitat del duc de Broglie motivava la unió del
partit republicà. Hom anava a batre's en pro o en contra de la monarquia, i Gambetta tenia l'habilitat d'identificar aquesta primera fórmula amb la següent: " E n
pro o en contra del domini clerical!". L a posició era falsa per als defensors de
l'ordre. No podien desplegar llur bandera: la de la monarquia constitucional, car
la monarquia, impossible en 1873. no ho era menys en 1877. No podien, però, renunciar a llurs esperances de restauració ulterior, ni, per tant. declarar-se sincerament a favor de la República. Anaven, doncs a la batalla sense altre programa
que el de l'ordre un mot abstracte, ben pàl·lid en front del dels seus adversaris:
L a República sense el domini dels capellans!
E l ministeri de Broglie es constitueix el 18 de maig; el mateix dia impedeix
una votació hostil de la Cambra, prorrogant el Parlament per a un mes. L'esquerra respon mitjançant un manifest adreçat al país, redactat per Spuller. amic de
Gambetta. i signat, primerament, per 348 diputats, després per 363.
Gambetta sosté dues tesis ben diferents. Proclama que. en els medis polítics,
ningú no és responsable davant el país sinó els diputats mateixos, i que el ministeri solament pot ésser enderrocat per la votació d'una de les ducs Cambres. Des
del punt de mira constitucional, això podia sostenir-se, però era discutible. E n tot
cas. la tesi era assenyada i potser justa.—Davant del poble no parla ja d'aquestes
qüestions de dret parlamentari. Afirma rodonament, sorollosament, que cl papa vol
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governar França, i que els jesuïtes curen de la jugada. Deixa entendre que la clerecia empeny França a la guerra amb Alemanya i Itàlia. Aquesta és la matèria de
tots els seus discursos. Amb mentides aixi extraviarà l'opinió. E l seu triomf serà
el triomf immoral de la calúmnia i de la deslleialtat11.
E l 12 de juny. en un gran discurs pronunciat a Abberille. presenta així el ca
ràcter del conflicte:
"Fresques són encara a la memòria de tots, senyors, les pretensions d'aqueixos
bisbes que dicten circulars als funcionaris, que els transmeten ordres procedents
de Roma, que consideren que ja no tenen necessitat de l'autorització dels poders
civils, i que obren co»n agents de la cúria romana, com a veritables prefectes del
papa, en plena França republicana, en ple segle xix... Però França està alerta,
i fins en el darrer dels seus llogarrets ningú no ignora de què es tracta. Tothom
sap què és el clericalisme, què vol i on ens porta, i hom no traurà pas del cap dels
nostres pagesos que la tnà de} jesuïta no és estranya en tol això!".
Un diari anglès. Standard, escriu ran d'aquest discurs: " E n aquesta lluita constitucional, M. Gambetta no veu sinó un duel amb els capellans. No troba altre
enemic per a esfereir i vèncer amb els seus clamors que el clericalisme. Pot haver-hi res que provi d'una manera més concloent la migradesa de visió i la falsedat de judici? Gambetta hauria de deixar aquestes assercions als diaris de Berlín
i als altres enemics de França"'. E n reprendre's les sessions a les Cambres, el 16
de juny, el ministre Fourton, un bonapartista que passava per ésser un home despreocupat i de no gaires miraments, no va témer de respondre a Gambetta: "Nosaltres som la França de 1789 que s'aixeca contra la França de 1793"- E a imatge
era sorprenent i colpidora; però era ben poc oportuna, puix que cl règim oficial
d'ara era la República i la França de 1789 era una França monàrquica. Però en,
voler Fourton respondre a la calúmnia atroç de Gambetta: " La dissolució és el
prefaci de la guerra", recordant l'obra de pacificació i d'alliberament del territori
realitzada per l'Assemblea nacional, Gambetta li replicava, el braç estès assenyalant Thiers i amb una veu de tro: "Mireu-lo cl llibertador del territoriI". I tota
l'esquerra entera, posant-se dempeus com un sol home, repetia el mateix gest la
mateixa frase, que la imatgeria popular escamparia fins al recó rural més allunyat,
les tribunes aplaudien, i en mig de l'emoció general provocada per aquest incident
dramatitzat al màxim, Gambetta reprenia l'ofensiva a la tribuna amb el seu tema
familiar: " E I dia 4 de juny. Jules Simón va dir que aquesta pretesa captivitat del
papa era una falsa invenció. Dos dies després, aquesta frase del ministre republicà
era objecte d'irritat comentari a les altures del Vaticà, i tot seguit es produïa,
com a conseqüència, el cop del Setze de Maig {llargs aplaudiments a l'esquerra).
I llavors un crit ha travessat França. Hom ha dit: "És un cop dels capellans:
És el ministeri dels domers 1".
E n realitat, aquest crit havia eixit de Gambetta i els seus amics, i ara, en tornar-los-en el ressò, amplificat pel tumult de passions que havia provocat la pròpit mentida s'esmerçaren a presentar-lo com l'expressió de l'opinió nacional I
6 Llavors donà a la República la lliçó més perillosa, car li ensenyà com s'aconsegueix una victòria electoral, a força d'astúcia i d'audàcia. Aquesta lliçó no
fou ja oblidada. Les eleccions esdevingueren la més vergonyosa de les trifulgues,
una desenfrenada cursa demagògica, on la xerrameca dels partits vessava damunt
el poble el grosser beuratge de les seves insinceres promeses i de les seves acusacions absurdes contra els adversaris d'enfront.
" Citat per Lecanuet, t. I, pàg. 541, nota, número del 16 de juny de 1877.
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Els diaris del partit abunden en el mateix sentit. "Els jesuïtes i els monàrquics,
escriu el Siècle del 17 de juny. acaben d'ésser desemmascarats i assotats al rostre."
—"Sí. afirma About, el motor principal d'aquesta màquina és el clericalisme, l'esperit de Roma. el furor del vil despotisme i de la servitud dominadora que Ignasi
de Loyola, un foll inhumà, llegà als seus successors."
Francisque Sarcey escriu, per la seva part, en el X I X Siècle del 23 de juny.
amb la mala fe més evident:
"No cal sinó una idea ben precisa, ben justa, ben clara, escampada a través de
tots els pobles, per establir en les masses electorals del camp un corrent d'opinió
que s'emmenarà totes les resistències: Amb un ministeri clerical correm el perill
d'haver de fer la guerra contra Itàlia. Ho vols. tu camperol, que enviïn el teu fill
a fer-se matar perquè el papa pugui tornar a seure a un tron? Plantegeu la qüestió
política en aquests termes, i ja veureu què respondrà el nostre agricultor."
Així era donat el mot d'ordre. L a campanya electoral que anava a començar,
a seguit de la dissolució penosament obtinguda al Senat, el dia 22 de juny, per 149
vots contra I30T, no podia ésser ja altra cosa que una pàgina de les nostres tristes
guerres de religió. L'única explicació que hom podria donar de tals acusacions i
de calúmnies tan visibles i manifestes és el menyspreu en què tenien la intel·ligència popular, i la necessitat en què es trobaven d'acréixer a la seva intenció, per
no dir d'inventar de cap i de nou, els perills d'una política respectuosa dels drets
de la Santa Seu.
Es comprèn que el cardenal de Bonnechose, arquebisbe de Roucn, pogués escriure, en cl seu Diari íntim, aquestes ratlles pesaroses i planyívoles: "Del Setze
de Maig ençà, l'esperit del poble francès ha estat treballat pels revolucionaris amb
tanta astúcia i activitat, que la majoria dels ciutadans s'imaginen que el triomf del
govern actual comportaria el despotisme i la guerra estrangera"'.
A aquesta audàcia, hauria calgut oposar una rectitud a ultrança; a aquesta
activitat, una activitat igual, si no superior.
Gambetta capitanejava la campanya amb una fogositat extraordinària. Els seus
mots tonitruants, les seves "parrafades" sonores i sovint estufades. els seus al·legats a favor del partit republicà i els seus atacs furibunds contra el govern embalaven literalment l'opinió. E l secundava una premsa molt activa". Multitud de
partidaris entusiastes feien amb ell una croada a favor de la República. D'altra
banda, havia organitzat la disciplina del partit d'una manera superior. Havia tingut
el mèrit, que cal saber reconèixer-li, de peucalcigar les seves petites preferències
personals, d'invitar els republicans a fer altre tant, d'imposar silenci a les animositats i a les dissidències d'opinió, en un mot, de fer de tot el seu partit, de múltiples matisos, un bloc sense fesa. un bloc enorme de 363 diputats, contra els quals
era segur que no es presentaria can candidat republicà, de manera que només tindrien contra d'ells candidats de la reacció—', un d'aquells mots efectistes que les
mases comprenen o creuen comprendre!
' Per un error curiós Maurice Reclús, tan ben informat d'altra banda, creu
que els 75 senadors inamovibles de l'Alta Assemblea havien estat nomenats pel
mateix Senat. Ho foren per l'Assemblea nacional a seguit d'una enutjosa coHusió
entre els republicans i els legitimistes per derrotar els orleanistes! Sempre les divisions entre els partits conservadors, i la política del pitjor, que tant de mal ens
ha fetl
*. Vie du Card. de Bonnechose. per Monsenyor Besson. t. I I , pàg. 234.
* Tot seguit veurem que en això radicava el punt feble dels homes d'ordre.
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A Lilla en conclusió d'un virulent discurs, llançà aquesta frase, que ha romàs
cèlebre (l'havia recollida dels llavis de Fraycinet. car ell inventava poc): "Quan
França haurà fet sentir la seva veu sobirana, caldrà sotmftrc's o dimitir!". Les
persecucions de què s'intentà fer-lo objecte • conseqüència d'aquest discurs, així
com el fet d'haver estat condemnat, per incompareixença, a tres mesos de presó i
a pagar una multa de z.ooo francs, no feren sinó augmentar la seva popularitat i
el seu prestigi. L'opinió es manifestava a favor de Gambetta d'una manera tan
decisiva que Taine. el gran historiador, cedint a la fretura d'expressar l'esgarrifança que el seu patriotisme il·lustrat sentia davant el radicalisme, escrivia: " Com
més reflexiono sobre el darrer acte del mariscal, més imprudent el trobo. És l'atac
de Rcichshoffen després d'haver perdut la batalla. Les eleccions li donaran una
Cambra tan radical o pitjor. No li restarà més recurs que presentar la dimissió.
Estic segur que dintre quatre mesos Gambetta serà president de la República".
Davant d'aquesta activitat irrefrenable i esbalaïdora, el govern no emprà sinó
procediments inhàbils o brutals. E l duc de Broglie, potser perquè era massa fi i
massa delicat per aqueixa llei de tasca, no s'havia pas encarregat de la cartera de
l'Interior, sinó de la de Justícia. Havia confiat l'Interior a Fourton, qui es limità
a emprar els mètodes de l'Imperi: propaganda de cartells reservada a la candidatura oficial pressió formidable exercida sobre els funcionaris de tota mena i categoria, destitució de càrrec o translació d'oficina pronunciades contra els que hom
trobava massa tebis i sospitosos *, Hom organitzà viatges oficials del mariscal a
través del país. durant els quals hagué de sofrir penosos afronts, especialment
a Bordeus i Saint-Etienne. E l més trist era que el crit considerat gairebé com a
sediciós, el crit que hom proferia amb fúria al seu pas amb la palesa intenció d'insultar-lo, no era altre que el crit eminentment legal de: Visca la República!
Thiers, que s'havia reconciliat amb Gambetta i que. no dubtant gens ni mica
de l'èxit de la campanya en curs, es veia ja reposat a la Presidència de la República, mori gairebé de sobte el dia 3 de setembre. París va fer-li unes exèquies
triomfals. Els grups republicans presentaren al seu lloc Jules Grévy, qui esdevingué, així, el cabdill indiscutible del partit i successor de Thiers com a candidat a
la primera magistratura del país. E l manifest que Thiers havia preparat per als
seus electors va fer-se públic, el 24 de setembre, sota aquest títol: "Thiers als
Electors del Districte IXè.".
Una crida del mariscal va ésser fixada aixi mateix pertot arreu, dos dies abans
de les eleccions.
Aquestes van tenir lloc finalment, el 14 d'octubre (les de ballottage el 28). E l
resultat va ésser, una vegada més, aclaparador per als partits de dreta. Gambetta
havia dit: " E n marxem 363; en tornarem 400". Fourton, per la seva part, prometia la victòria. En realitat van ésser reelegits 317 diputats dels 363, però hi hagué
sis diputats republicans nous; per tant, un total de 323, contra només 208 conservadors, que no eren sinó monàrquics disfressats. E r a de témer, davant d'aquest
resultat, que recomençaria el joc cruel de les invalidacions, que ja s'havia posat
en pràctica en 1876. E n efecte, quan finí l'examen de les actes, al cap de tretze me-

10 Foren dissolts 615 ajuntaments, 1.743 alcaldes i 1.334 adjunts destituïts, 344
círcols. societats i comitès dispersats, 2.067 cafès tancats. 421 persecucions intentades per delictes de premsa, 849 per delictes de repartiment, 216 per delictes de
llibreria, 170 per crits sediciosos.
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sos, i s'efectuaren noves eleccions per substituir els invalidats la xifra predita per
Gambctta fou gairebé assolida: la Cambra comptava 400 republicans contra una
migrada minoria de monàrquics, 130 poc més o menys.
E l mariscal va sotmetre's. No havia finit encara el mes dc novembre que demanava la col·laboració del republicà catòlic Dufaure en els negocis governamentals. Però un desplaçament de llocs al Senat el posà ben aviat en front de dues
Cambres francament republicanes, i hagué de dimitir, el 30 de gener de 1879.
Quant al duc de Broglie. amenaçat de represàlies pels vencedors després de les
eleccions, es defensà amb la fermesa altiva i un xic agra que li era pròpia. Només
podien enviar-lo a l'Alt Tribunal del Senat, i allà no havia de témer res. Afrontà
amb bravesa la nova Cambra i es donà el melanconiós plaer de fustigar els procediments polèmics dels seus adversaris. Censurà amb indignació que el partit republicà hagués estintolat la seva propaganda electoral amb l'indigne suport de la
mentida:
" E l partit que avui triomfa, exclamà, ha hagut d'inventar la mentida a França, i enviar-la després a l'estranger perquè hom acabés d'arrodonir-la. No l'hem
vist, en efecte, afirmar primerament, amb cínic aplom, que el partit clerical volia
restablir de totes passades, baldament fos al preu d'una guerra, el papa en el seu
poder temporal? Cap protesta ni cap reclamació no l'han deturat. Després n'ha
tret immediatament la conclusió que Itàlia amenaçada d'aquesta manera, estava
en el dret d'alarmar-se i preparar-se a la defensa, si el partit al qual hom suposava aquesta intenció assolia. una victòria—ni que fos parcial—a les eleccions...
Davant de fets com aquests, hom no pot menys de demanar-se fins on pot anar el
cinisme de ceris partits... Inquietar l'estranger sobre les disposicions de França;
després intimidar França amb l'amenaça de l'estranger: heus aquí tota l'operació.
Jo n'estic avergonyit pel respecte que em mereix el MM pais! És la primera vegada que l'amenaça veritable 0 suposada de l'estranger, ha intervingdt en les nostres deliberacions interiors. Això, si hom hi persistís, fóra el senyal de la decadència irremeiable de la pàtria I".
Aquestes paraules, nobles i justes, posaven al descobert un dels vicis més greus
del règim parlamentari: la pregona immoralitat d'allò «jue anomenem la campanya
electoral—, una mena de guerra civil encoberta, en el transcurs de la qnal tota
moral sembla abolida i tota lleialtat deixada de banda, per una llei de regressió a
la barbàrie de l'astúcia, de l'audàcia i de la mentida.

Ens manca examinar Ics causes del fracàs i les conseqüències que se'n derivaren
per a l'Església.
Les causes? Ja hem indicat de passada les principals.
L a primera era, evidentment, la impossibilitat de la restauració monàrquica,
conseqüència de l'actitud inconcebible del comte de Chambord sobre la qüestió de
la bandera, i resultat natural en resum, de les divisions dels partits monàrquics a
França. Ja hem dit les estranyes confusions que hom cometia, fins i tot en alguns
medis molt il·lustrats, sobre el vague conjunt dc les noves institucions compreses
sota el nom de Revolució. — E l s legitimistes, irritats en extrem pels excesos de la
Revolució, no veien altra salvació que el retorn a la monarquia d'Antic Règim,
monarquia de dret dM. atemperada per una constitució política atorgada a la nació. — Els orleanistes no veien cap dificultat jurídica, filosòfica o religiosa a ad-
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metre el principi de la sobirania del poble, i. per consegüent, a recórrer al sufragi
universal. Admetien el punt de partida de la Revolució, però no sabien entrat a
fons en el joc que implica aquest punt de partida. Sabien que llur dreta era objecte
d'una reprovació i se'n deixaven intimidar, potser sense saber-ho. No s'adonaven
que si hom accedeix a sol·licitar els sufragis del poble, és de tot punt indispensable
emprar els mitjans d'illustrar les masses de les quals hom espera una investidura
necessària. Aquests mitjans són dos: «mi premsa popular poderosa, i un programa
just i capa( de parlar al poble. Els partits d'esquerra havien comprès molt bé aquestes dues condicions. Ells empraven armes enverinades però perfeccionades.
I,a segona causa del fracàs del Setse de Maig fou l'armament inferior dels demòcrates monàrquics enfront dels demòcrates republicans. Tenien una causa superba, i la defensaren amb lleialtat i energia, però mancaren, per dir-ho aixi, de
canons i de municions, és a dir, de diaris i de serioses promeses electorals.
L'anàlisi del P. Lecanuet sobre les causes de la desfeta ens sembla, també en
aquest punt, força superficial. Diu que hom s'equivocà en ajornar tants dies les
eleccions, i que si haguessin tingut lloc de seguida, hom hauria pogut vèncer. Això
és quedar-se massa a la superfície. E l que cal demanar-se és per què el temps treballava més a favor dels partits d'esquerra que dels partits de dreta. Hi havia en
això dues raons: la primera és que els demòcrates monàrquics no saberen adherirse d'una manera prou compacta i franca a la forma republicana, ja que de moment
no era possible cap monarquia; la segona és que no comptaren amb mitjans per a
atraure cl poble i fer-li comprendre els perills de què volien preservar-lo. aix! com
els avantatges que volien procurar-li. Examinem aquestes dues causes detalladament.
A ) E l problema de l'adhesió. — Calia, abans que tot, deixar de banda la qüestió del règim. L a monarquia era impossible. Res no s'assembla més ni millor a una
monarquia constitucional que una República conservadora. D'aquesta República
conservadora hom tenia els principals elements a les mans: un President ferm i
lleial, encara popular malgrat els atacs dels homes d'esquerra, el marescal; un Senat on predominaven encara els elements conservadors. Calia, doncs, desplegar
francament la bandera de la República conservadora, reunir tots els catòlics republicans, dividir el bloc dels adversaris, rescabalar-se amb homes del centre, amb
els elements moderats amb tots els homes d'ordre del partit republicà, dels que
hom havia perdut de l'extrema dreta, els legitimistes impenitents, que no saberen
en aquelles circumstàncies desempellegar-se de llurs prejudicis i llurs rancúnies i
acudir en ajut de l'ordre amenaçat i de la religió en perill.
Però el mateix mot de la República havia estat tan ben acaparat per Gambetta
i els seus amics, i produïa un ressò tan enutjós a l'oïda de la majoria dels catòlics,
que aquests li tenien com una mena d'aversió infantil, i ja sigui per temor de les
recriminacions dels monàrquics impenitents, ja sigui per l'altivesa de no voler semblar que acceptaven un règim del qual s'atribuïen l'exclusiva homes d'esquerra, romanien encabestrats en les dificultats de llur situació; no podien dir-se francament
monàrquics, ni proclamar-se francament republicans. Es pot dir que rares vegades
una massa de persones honrades es mostrà més vacil·lant i il·lògica per la senzilla
raó que els seus capdavanters no saberen preparar-la i conduir-la a la palestra.
Car, certament, cal que una porta sigui oberta o tancada. Des del moment que
la monarquia no era factible, només hi havia la República de possible, com només
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hi havia la República de legal. I si el duc de Broglie veia que no estava en situació
d'unir els demòcrates conservadors sota la bandera d'una República—provisional en
el seu cor, però estable en si—, no era pas ell que havia de prendre la direcció de la
lluita contra el radicalisme el Setze de Maig. Però era prou intel·ligent per a comprendre la necessitat d'una adhesió, per tal com la preconitzava ja en 1873, llavors
que li havia estat demostrada la impossibilitat de la monarquia. V a ésser, doncs,
un mancament seu no arborar decididament la bandera republicana, no exigir als
seus col·laboradors que fessin com ell. no negociar, en fi, amb els catòlics del partit
republicà, per tal de constituir un bloc conjuntament i separar-los dels radicals.
Entre els 363 hi havia un nombre important de moderats, de catòlics sincers i convençuts. Fou una grossa equivocació de no provar de conquistar-los de bell nou
i de no acceptar la lluita en el terreny on la presentaven els seus adversaris més
aferrissats: el terreny religiós, bo i situant clarament la clerecia per damunt dels
partits i evitant de totes passades de mesclar-la als conflictes electorals, que són
per llur caràcter una cosa irritant i desordenada, que agreuja massa sovint la raó
i la consciència. Puix que els amics de Gambetta deien que respectaven la religió,
però que no volien consentir de cap manera les ingerències de la clerecia, hauria
calgut proclamar ben alt l'aliança de la República i de la religió catòlica i no deixar creure al poble que aquestes dues coses podien i havien d'excloure's.
Com hem vist, tothom estava d'acord pertocant la ingerència de la clerecia en
la política i, sobre aquest particular, els principis del comte de Chambord no eren
pas distints dels del duc Broglie o de Gambetta mateix. Si hom ens permetés una
comparació familiar, diriem que la política és prohibida al sacerdot exactament igual
que la dansa o la freqüentació dels cabarets. L a política, en règim democràtic, comporta una excitació de les passions, una violència de llenguatge, una descurança de
modals, un cinisme una combativitat que es compaginen molt malament amb el
caràcter del sacerdot. És veritat que es troben capellans tan temprats, amb tanta
sang freda, amb un esperit de rèplica tan mordaç, que fins poden arriscar-se en els
antres de la política. Però són una excepció, una excepció ínfima. E l sacerdot ha
d'ésser l'home de tots; per tant, ha de restar al marge dels partits. Té la missió
de moralitzar, en la mesura de les seves forces, la política mateixa n. Creiem, però,
que la seva acció política ha de limitar-se a això, és a dir, que ha de consistir
a formar catòlics i ciutadans convençuts, a dotar-los d'armes eficients, a agruparlos per la defensa dels interessos sagrats de la religió a encoratjar-los i guiar-los
discretament en la lluita per al més gran bé de la nació i de la religió mateixa.
Ara bé; la idea mateixa d'una acció d'aquesta mena era llavors encara poc comuna
en la clerecia de França. E l catecisme polític era prou clar en la pensa dels teòlegs, i, amb tot. no sabien proposar-lo sense fer-hi entrar indegudament la qüestió
del règim, que tots sabien teòricament que estava fora de la doctrina mateixa.
N'hi ha prou, per a fer-se càrrec de la insuficient formació política de la clerecia francesa en aquella data, amb constatar que només un bisbe va saber dir llavors
les paraules necessàries i que no va seguir-lo ningú I Ara tenim una experiència de
més de cinquanta anys. L a història ha pronunciat el seu veredicte. L a monarquia,
imposible en 1873, ha esdevingut inversemblant i, fins a cert punt, indesitjable.

" Heus aquí per què hi ha i ha d'haver-hi un catecisme polític. L'experiència
enya, ai I, que no és pas la pgrt del catecisme més ben compresa i millor obserensenya,
vada.
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Tots nosaltres comprenem que no hem de pronunciar-nos ni a favor ni en contra
d'ella, perquè està completament fora de les perspectives nacionals.
Aquells d'entre nosaltres que han tingut preferències monàrquiques en llur joventut poden reflexionar lliurement sobre les causes del fracàs d'un règim que creà
França com a nació, i, si tenen la mirada fina i penetrant, poden reconèixer que
el millor mitjà de preservar les probabilitats de la monarquia, després del gran refús del comte de Chambord hauria estat indiscutiblement Yadhesió a la República.
car si un dia el rei podia reaparèixer, fóra a l'empar d'un president de la República. Per tant. tots nosaltres, republicans o monàrquics—ja que cal ésser ben innocent per a veure una gran diferència entre aquestes dues etiquetes, des del moment que hom admet el principi del sufragi popular—. hauriem d'estar disposats a
aprovar el llenguatge tan assenyat, tan raonable, tan just. de l'únic bisbe al qual
acabem de fer al·lusió.
S'anomenava Monsenyor Guilbcrt, bisbe de Gap. Lleó X I I I en 1883 el traslladà
a la seu de Bordeus (després Amiens) i li conferí el capel, que la mort no li donà
temps de rebre, en 1889. E l ler. de juliol de 1876 publicà una pastoral amb aquest
titol: Dels deures del sacerdot pertocant la política i una lliçó de catecisme sobre
tes eleccions. H i desenvolupava la idea tan teològica i actualment tan comuna, tan
ben arrelada en totes les intel·ligències justes, que l'Església s'emmotlla a tots els
règims i que només demana viure en pau amb ells.
"Voler lligar, identificar la religió a un sistema, deia, a una forma qualsevulla
de govern, no és comprometre indignament l'Església i la clerecia, i alhora sostenir
un flagrant error? La clerecia no ha de deixar-se immiscuir en les tempestes i en els
mals oratges polítics del nostre temps. No ha de casar-se amb cap partit perquè es
deu a tots els partits, tant als partits vençuts com als partits vencedors, per agermanar-los i unir-los en la concòrdia i la pau. Només amb aquesta condició pot exercir amb eficàcia una acció saludable i acomplir la divina missió de què té cura."
En aquestes senzilles ratlles ja hi havia una idea profunda: la de la missió de
la clerecia en règim democràtic. Ha d'ésser agent d'enllaç, àrbitre imparcial. H a
de tornar a unir els partits, després de la lluita; ha de refer periòdicament la unió
compromesa pel combat i l'ardor que ha provocat. O, si es vol, ha d'exercir el paper d'infermer al camp de batalla, atendre els ferits i embenar llurs ferides, sense
distinció de camps. Ho fa en temps de guerra, prescindint de si són enemics, car
sols té en compte que són homes. Ha de fer-ho al camp de Ics palestres polítiques
i electorals per tal com tots són francesos.
Continuant la seva exposició. Monsenyor Guilbert deplorava les violències i les
imprudències dels diaris catòlics, obstinats massa sovint a comprometre l'Església,
ja que es llancen a la lluita no solament en tant que diaris, sinó específicament en
tant que catòlics.
" Confessem-ho francament, escrivia; no és pas sense inquietud i sense una pena
profunda que hem vist. aquests darrers anys, com alguns diaris, que s'adjudiquen
ells mateixos l'epítet de catòlics, posaven llur catolicisme sota una bandera partidista. No diuen pas, és clar—no gosen, segurament—, que, per a ésser un bon cristià, calgui abraçar llurs opinions, però això es dedueix bé prou de llur polèmica
ardent i apassionada i llurs addictes deuen concloure-ho com a cosa natural. Ara
bé; la conseqüència—era fàcil de preveure-la i predir-la sense ésser profeta—. la
conseqüència és una reacció antireligiosa; és, a hores d'ara, un desencadenament
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d'odis injustos contra l'Església, la guerra al clericalisme, com s'anomena, és a dir,
contra tota la clerecia, que hom suposa, ben erròniament, que comparteix les idees
extremes i les exageracions d'aqueixos periodistes imprudents. Car, en una època
de divisions i de lluites com la nostra, en presència de nombrosos règims de govern
que tenen cadascun llurs partidaris apassionats, no és evident que. si en nom de
la religió, en proclameu un per exloure'n d'altres, provocareu les ires d'aquests darrers contra vosaltres i. el que és més deplorable, contra la religió mateixa?
"És indubtable que el sacerdot, com tot ciutadà, és ben lliure de tenir individualment la seva opinió política i ningú no té el dret de recriminar-lo per això.
Pot creure que tal forma de govern convé més que tal altre al seu país; pot preferir la República a la Monarquia o la Monarquia a la República; es lliure, així
mateix, però sempre fora del seu ministeri, d'expressar la seva opinió personal i
de defensar-la com a tal, amb la prudència i la moderació que s'adiguin a la seva
dignitat sacerdotal. Però cl que blasmem és que se'n vulgui fer solidària la religió,
per tal com la religió roman i ha de romandre completament al marge d'aquests
sistemes, i servir-se d'ella per apuntalar un partit rs un sacrilegi que la compromet
indignament."
Ben aviat trobarem unes idees molt semblants, però revestides d'una autoritat
força superior, l'autoritat mateixa del papa: Lleó X I I I . És ben de doldre que la
clerecia francesa no volgués admvtre-les. llavors, en el seu conjunt, i que no volgués mantenir-sc allunyada de les grans lluites polítiques, en les quals procuraven
comprometre-la els uns per a treure profit de la seva influència i els altres per a
perdre-la en l'esperit del poble. És més de doldre encara que no veiés que no havia
de perdre de cap manera el contacte amb el poble, que tostemps ha estat sota la
seva cura però que. en temps de democràcia, essent com és erigit en estat de sobirania, té més necessitat que sota cap altre règim, no pas d'ésser adulat, sinó
d'ésser instruït, aconsellat, format, dirigit.
B) Acció popular.—Tant si es vol com si no es vol, és imposible actualment
de fer res sense apel·lar al poble. Els legitimistes mateixos no podien esmunyir-se
d'aquesta necessitat de recórrer al poble, per fer triomfar llur principi. Hi havia
quelcom d'il·lògic i. tot amb tot inevitable en llur posició: era la negació dels drets
i de la sobirania de la nació, d'una banda, i d'altra part. l'obligació d'adreçar-se a
la nació per fer reconèixer i acceptar cl dret diví de legitimitat. Però si això era
cert pertocant els legitimistes. amb quanta més raó era evident respecte als demòcrates de tota mena és a dir. respecte a tots els qui, si més no, retenien això de
la Revolució: que el poble és sobirà, que és amo dels seus destins, que hom no pot
governar contra la seva voluntat i que cal governar únicament pel seu profit i interès: Salus populi, suprema lex! Reialistes o republicans, tots els que admeten
el principi fle la sobirania del poble han de procurar-se els mitjans d'aconseguir el
poble, de parlar-li dels seus interessos, de proposar-li llur programa, de fer arrelar
llurs idees entre ell de conquistar els seus sufragis.
Plantejat el problema d'aquesta manera, no és pas difícil dc trobar la solució.
Als republicans no els havia pas costat gaire de descobrir-la. Sabem molt bé que
llur amor vers el poble és molt lluny d'ésser pur. Tot el que hem dit dels mandats
no imperatius, de l'habilitat per mitjà de la qual la sobirania del poble ha estat
confiscada en profit dels legistes. del daler de domini que els demòcrates descreguts
han manifestat sempre, de l'estatisme al qual tots van a raure, ens dóna una prova
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del caràcter especial de l'amor que porten al poble. Els veritables amics del poble,
els veritables demòcrates no tenien pas el dret d'escollir els mitjans. Només hi ha
dos mitjans d'aconseguir el poble: la instrucció i la premsa. Aquests dos mitjans
són complementaris: la premsa suposa la instrucció, la instrucció prepara els ciutadans i els forma per a llurs deures futurs. Allò que ha mancat als demòcrates
catòlics, en règim democràtic, és una premsa i una escola que defensessin llur doctrina. E l fracàs del Setze de Maig fou degut sobretot a això: pocs diaris democràtics de dreta enfront de la premsa d'esquerra—cap programa definit, precís, capaç de parlar al poble, i especialment un programa sobre la instrucció gratuïta,
obligatòria i cristiana, enfront del programa dels homes d'esquerra: la instrucció
gratuïta, obligatòria i laica.
Però això és una qüestió massa important per a ésser tractada ací en uns quants
mots. E n un pròxim article veurem com aquest problema dc la instrucció, que els
homes d'ordre no havien sabut plantejar-se a temps, va ésser plantejat contra ells;
com la clerecia va recordar-se ben poc, llavors, de la doctrina del Concili de Trento i de la nostra antiga clerecia francesa abans de la Revolució; i com, en defecte
d'una premsa poderosa i d'una escola cristiana, es veié compeHida a reculades incessants, a pèrdues sensibles, i sotmesa a amenaces que encara continuen fent sentir llurs efectes I
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CONDEMNACIÓ D'UNA OBRA DE BUONAIUTI.—El Sant Ofici, per decret de 25 de gener d'enguany, ha posat a l'índex el llibre d'ERNEST
BUONAIUTI L a Cltiesa Romana, publicat a Milà aquest mateix any. No
cal estranyar la promptitud de la condemna si es té en compte la propaganda modernista que mena l'autor des de gairebé trenta anys, sols
interrompuda aparentment per falses submissions i clamoroses protestes
contra els seus calumniadors que eren justament els que sabien llegir
els seus escrits i s'adonaven del virus d'incredulitat que contenien i infiltraven. En aquesta darrera obra s'ha tret la careta i torna a la tesi
de les Lettere del prete modernista (Lletres del sacerdot modernista),
i delira i blasfema contra l'Església en els cinc capítols d'aquest opuscle que tenen per titol: el que ha d'ésser; el que ha estat; el que és; el
que podria ésser: el que serà. L a forma com l'autor desenvolupa aquests
temes demostra la seva completa apostasia de tota fe sobrenatural i divina.—M. R.

LA PREMSA POLÍTICA ITALIANA I L'ANIVERSARI DE LA CONCILIACIÓ.—
Tota la premsa política italiana ha dedicat notes i comentaris al quart
aniversari de la signatura del Pacte del Laterà en virtut del qual l'Església es va reconciliar amb l'Estat italià. EI pensament dominant en
gairebé tots aquests escrits és que la solució de la qüestió romana és un
esdeveniment d'importància mundial que s'anirà veient amb més claredat quan l'examinarà la història.
El Popolo d'Itàlia glossa així aquest concepte: "Hi ha en la història
esdeveniments la importància dels quals no poden capir plenament els
contemporanis: per a valoritzar-los adequadament cal una perspectiva
que sols pot proporcionar el temps i de la qual sols els genis poden tenir intuïció. La conciliació de l'Església amb l'Estat italià pertany a
aquesta categoria... Kncara que nosaltres, com a espectadors, som massa
prop d'un esdeveniment tan important per coHacar-lo en la seva justa
posició històrica, no per això deixem de sentir la seva grandesa i la
seva importància, sobretot si el comparem amb les fases, de vegades dramàtiques, de la discòrdia que sols podien ésser superades en un ambient
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d'elevada consciència cívica i mitjançant la intervenció de voluntats de
vàlua excepcional."
La Tribuna fa remarcar que "la data de l'n de febrer ha estat posada en la llista de les festes nacionals "perquè" l'esdeveniment que s'hi
celebra per la seva naturalesa i la seva grandesa històrica mereix ésser
considerat com una de les dates més importants de la vida del poble
italià."
Pel L a v o r o Fascista la conciliació representa en el curs de la història italiana "cl fet que demostra més clarament la separació entre l'època antiga i la nova, entre la Itàlia lliberal i parlamentària entrebancada encara per les conseqüències de les controvèrsies ideològiques del
Risorgimento i incapaç d'eixir-ne, i la Itàlia nova de Mussolini fermament decidida a realitzar la unitat espiritual dels italians sota l'autoritat
renovada de l'Estat." Expressa després la seguretat que, en l'esdevenidor, la Conciliació "serà considerada com Tacte més coratjós de començament de la nova història italiana, com un acte en virtut del qual
els italians podran començar a tenir consciència de llur propi poder i de
llur orgull de poble cridat a fressar nous camins en el món."
S'expressa en termes semblants el Messaggero que mira la Conciliació "com un fet històric de valor fonamental en el nou cicle de la civilització italiana" perquè és "l'acompliment d'una aspiració íntima de
la gran majoria de la nació", i àdhuc "la realització del desig formulat
endebades pels estadistes italians més insignes durant llargs i foscos decennis." Esdeveniment grandiós, àdhuc en els seus efectes immediats i
tangibles, puix que va produir "la unitat espiritual que no podia ésser
completa i perfecta a causa de la discòrdia entre l'Església i l'Estat i la
perplexitat que engendrava en la consciència dels italians catòlics."
El Giornale d'Itàlia saluda l'n de febrer com un dia de festa "que

els italians miren amb particular complaença, festa que ha substituït la
del 20 de setembre, abans encara que la llei hagués ordenat la substitució." Per al Popolo d i Roma. la data de l'n de febrer "no sols és memorable per als italians, no ho és menys per a tots els pobles de la cristianitat", i expressa la més viva satisfacció perquè "el solc que separava
els pensaments i les consciències dels italians va ésser omplert per a
sempre."
El Corriere delia S e r a fa remarcar que "la Conciliació enquadra
perfectament en tota l'obra política acomplida per Mussolini, Cap del
Govern feixista", i afegeix que "al cap de quatre anys de la signatura,
els Pactes I-ateranencs formen part de la història d'Itàlia i donen testimoni de la força d'aquesta història i de la genialitat de la nostra raça.
Són ja evidents els beneficis que han reportat i encara ho seran niés
amb el transcurs dels anys. La bona voluntat d'ambdues parts i la
sinceritat amb què han estat signats, han estat demostrades ja en algunes contingències que ban servit per reforçar llur consistència i llur valor històric".

LES IDEES I ELS FETS

265

L a Gazsetta del Popolo, de Torí, dedueix la bondat dels Pactes de
llurs conseqüències, això és: "Cap intromissió de l'Estat italià en l'Estat lliure de la Ciutat Vaticana, que organitza tots els seus serveis; cap
extralimitació de l'Església en els drets inaüenables de l'Estat italià. Les
dues Autoritats, mútuament respectuoses, compleixem harmònicament
llur missió. Per aquestes raons, "l'n de febrer és festa de l'Estat i de
l'Església; és verament una festa de la Nació orgullosa de la seva sòlida
unitat política i espiritual; festa de pau i de concòrdia, festa que ha clos
per a sempre un període fatalment inevitable de topades, de refrecs i de
malestar".
Com saben els nostres lectors, tota la premsa política italiana és feixista. Dels textos transcrits es desprèn que el feixisme celebra la Conciliació com un èxit personal de Mussolini o pels avantatges que reporta
al Feix o a Itàlia: dels drets de l'Església, de la reparació de la justícia
violada, etc, ni un mot. Aquesta especial manera de celebrar la Conciliació és una prova més del catolicisme de certs règims, tan enyorats per
certs elements de casa nostra.—M. R.

NOVA LLEI CONTRA LA BLASFÈMIA.—La Cambra holandesa acaba de
votar una llei que castiga les expressions blasfematòries ofensives dels
sentiments religiosos: la nova llei no castiga la blasfèmia en quant ofèn
Déu, sinó en quant fereix els sentiments religiosos dels altres ciutadans.
Votaren en contra els socialistes, comunistes i lliberals i en pro els catòlics i els protestant conservadors. Les penes són. a discreció del Tribunal, un any de presó o una penyora de 100 florins, com a mínimum.
Incorren en aquestes sancions: a) qualsevol que ofengui públicament els
sentiments religiosos blasfemant de paraula, per escrit o per mitjà d'imatges ; b) els qui en un lloc públic o patent escriuen paraules o dibuixen imatges que, amb llur caràcter blasfcmatori, ofenen els sentiments
religiosos dels ciutadans.—M. R.

L'ESGLESIA CATÒLICA AL JAPÓ.—Heus ací unes dades estadístiques
molt recents (són del 30 de juny de l'any passat), sobre l'Església Catòlica al Japó pròpiament dit. això és sense Corea ni l'illa Formosa.
El Japó comprèn 12 circumscripcions eclesiàstiques: quatre d'elles
—l'arxidiòcesi de Toquio i les diòcesis d'Osaka. Fukuoka i Hakodaté
—estan encomanades a les Missions estrangeres de París; les Prefectures
Apostòliques de Nijgata i Nagoya, a la Congregació del Verb Diví; la
diòcesi de Nagasaki a la clerecia indígena; la Prefectura Apostòlica de
Shikhoku als dominics espanyols; el Vicariat Apostòlic de Sapporo als
francescans alemanys: el Vicariat Apostòlic d'Hiroshima, als jesuïtes
alemanys; la Prefectura Apostòlica de Kagoshima, als francescans canadencs i la Missió independent de Miyazaki, als salesians italians. Els
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dominics canadencs col·laboren amb els sacerdots de les Missions estrangeres a la diòcesi d'Hakodaté.
Segons els cens de 1931. la població del Japó és de 64.700.557 habitants; pel juny de 1931 hi havia 92.798 catòlics, nombre que al cap d'un
any s'havia elevat a 98.143. Els sacerdots estrangers que l'any 1931
eren 235 són ara 240. mentre que el nombre de sacerdots indígenes ha
baixat de 63 a 59. Pel que fa als auxiliars dels missioners, els llecs o germans estrangers han passat de 69 a 88 i els indígenes de 116 a 120. Les
religioses estrangeres han passat de 320 a 551 i les indígenes de 230 a
245. Els seminaristes han augmentat de 224 a 290. E l nombre d'alumnes de les escoles superiors ha baixat de 2.733 a 2·527; en canvi les
alumnes del sexe femení han augmentat puix que de 6.862 han passat
a 7-596- E l nombre d'estudiants de la Universitat Catòlica és gairebé el
doble; de 344 s'ha elevat a 650.
Completarem aquestes dades amb una notícia que prova l'interès
que inspira a la gent de cultura la història de l'Església japonesa. És
l'exposició organitzada per la Societat anònima Maruzen, la llibreria
més important del Japó. que ha estat oberta a Toquio del 17 al 24 d'octubre de 1932 i a Osaka del 14 al 20 de gener d'enguany. L'exposició
fou presentada al públic amb aquest titol ja prou expressiu: Exposició
dels llibres rars i preciosos referents a la primera activitat missional catòlica en el Japó i a la primera ambaixada japonesa tramesa a Europa
l'any 1852.
Aquesta exposició és el resultat d'una pacient tasca de col·leccionista
que ha durat deu anys i és deguda a la iniciativa dels no catòlics. Ocupava el lloc d'honor una versió japonesa de la Guia de pecadores, del
P. Granada, editada l'any 1599 M Collegio Japonico S. I . que mostra la
perfecció de les antigues impremtes missioneres. Hi havia també exemplars molt curiosos de llibres europeus dels segles xvi, xvn i xvm referents a aquell període de la història del Japó, escrits en llatí, espanyol,
portuguès, italià, alemany i holandès. Els primers deu llibres del catàleg tracten de l'ambaixada japonesa tramesa a Europa l'any 1582-90;
és molt nombrosa la literatura referent a Sant Francesc Xavier, als màrtirs, a l'activitat dels antics missioners, a les persecucions.
L'exposició fou molt visitada pels intel·lectuals, sobretot professors i
estudiants d'història. Els missioners catòlics es feliciten de l'interès que
desperten aquests estudis en el món pagà i indiferent que els volta. —
M. R.

L'ESGLÉSIA CATÒLICA ALS ESTATS BÀLTICS.—Un dels Estats nascuts
de l'esfondrament de la Rússia tzarista és la República de Letònia, on
s'ha format un puixant bloc catòlic al costat de la frontera russa. Aprofitant el trasbals produït a l'Imperi per la revolució de Kerenski, el 17 de
març de 1917, la Letònia va proclamar la seva autonomia; poc després,
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pel setembre del mateix any, fou ocupada pels alemanys com les altres
províncies bàltiques. Cap a la fi de l'ocupació alemanya, el Sant Pare
restaurà la diòcesis de Riga (18 de setembre de 1918) al front de la
qual posà Mns. Eduard O 'Rourke, alemany de procedència irlandesa.
A la desfeta dels Imperis Centrals. Letònia es va declarar independent
(18 de novembre de 1918). i de seguida es va plantejar el problema d'on
aniria a parar el territori de Letgale (Livònia polonesa) amb els seus
567.800 habitants, el 80 per cent dels quals són catòlics. Polònia tenia
pretensions sobre aquest país, però el President del Consell i ministre
de Negocis estrangers de Letònia, Meierovics. lliberal i protestant, va
menar personalment una activa propaganda per a guanyar Letgale. Va
prometre als catòlics que, si s'unien a Letònia, l'Església gaudiria de
llibertat completa, que el Govern letó signaria un Concordat i trametria un representant al Vaticà, que els catòlics tindrien un Bisbe nacional i escoles pròpies. I^i propaganda reeixí i aquell territori fou anexionat a Letònia I'n d'agost de 1920, a conseqüència de la pau de
Moscou en què Rússia reconegué la independència del nou Estat.
El Govern letó complí la paraula. El Bisbe O'Rourke presentà la
dimissió i el 14 d'abril de 1920 fou substituït per Mons. Antoni Springowicz, de nacionalitat letona, i tot seguit començaren les negociacions
per al Concordat que fou signat a 30 de maig de 1922. I-a diòcesi de
Riga fou elevada a la categoria d'arquebisbat; el Govern lliurà l'església
de Sant Jaume al Bisbe, que hi restaurà el culte catòlic i la convertí
en catedral; els catòlics poden tenir escoles pròpies reconegudes per
l'Estat; estan exempts d'impostos els edificis destinats al culte, el Seminari, el palau episcopal i les cases rectorals *.
Des de llavors es va començar a desplegar una puixant organització
catòlica: els catòlics, políticament, constitueixen un grup de centre amb
el qual s'ha de comptar per a formar coalicions governamentals. L a dificultat més greu és J.a pobresa dels catòlics i la barreja de nacionalitats
en els grans centres de població. Les relacions de l'Església amb l'Estat
són excel·lents: en els medis governamentals el catòlic és considerat com
un patriota, molt més que el luterà germanitzat o que el jueu o l'ortodox;
per això la clerecia es manifesta letona abans que tot, per tal de conservar
la seva situació privilegiada. Una prova de l'interès que per als catòlics
té el Govern de Letònia és que ara de poc i mitjançant el canvi amb un
agent soviètic detingut al territori nacional, ha obtingut l'alliberament
de Mons. Boleslau Iloskan, de nacionalitat letona. Bisbe Administrador
Apostòlic de les diòcesis russes de Minsk i Mohilew, que sofria dur
captiveri en les presons soviètiques.
La situació del Catolicisme dista molt d'ésser tan falaguera a Estò1 No entrem en més detalls sobre el Concordat de Letònia. perquè es va pu blicar inteEramcnt en la pàg. 168 del volum X I V d'aquesta revista. Cal remarcar
que segons el cens de IQ20, els catòlics formen el 23'$ % de la població letona.
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nia. Ocupada pels exèrcits alemanys de febrer a desembre de 1918, a la
fi de la guerra, es va instituir en Estat independent en virtut d'una
declaració de l'Assemblea Nacional de 28 de maig de 1918. Segons el
cens de 1923, els catòlics són uns 3.500, o sigui el 0*3 % de la població
total. Gairebé tots són protestans amb un 7 % de cismàtics i un o'5 %
d'israelites. So's hi ha tres parròquies catòliques: Dospat, Reval i Narsa,
dues d'elles encomanades als jesuïtes alemanys. E l Govern no posa cap
trava a l'acció de l'Església, però el progrés és molt lent, degut al fet
que el que es guanya per un cantó es perd per l'altre a conseqüència dels
matrimonis mixtos.
Una cosa per l'estil s'esdevé a Finlàndia. Independent des de 6 de
desembre de 1917, poc després, a 8 de juny de 1920, la Santa Seu va
separar el seu territori de la diòcesi russa de Mohilew i va erigir-hi un
Vicariat Apistòlic. Malgrat la llibertat religiosa de què frueixen els
catòlics, llur nombre és sols de 701, segons dades de 1928.—M. R.

POSICIÓ DEL CENTRE CATÒLIC EN LA LLUITA ELECTORAL ALEMANYA.
—Durant la campanya que ha procedit les eleccions del 5 de març, el
Centre ha publicat una declaració en què ratifica "la seva constant voluntat de col·laborar amb tots els elements d'ordre i de resistir contra tots
els factors de desordre i refusa l'acusació d'haver fet causa comuna amb
els partits subversius. El Centre no s'ha col·locat a l'esquerra sinó al costat de l'autoritat, de la 'nei i de la Constitució; no s'ha posat al costat
del socialisme ni del bolxevisme, sinó a favor de l'Estat cristià i social.
El manifest fa una crida a la unió del poble alemany, a !a unió dels
bons ciutadans contra la disgregació bolxevic.
Mons. Kaas, en un discurs, ha confirmat aquests principis: "Nosaltres, ha dit, tenim confiança en l'esdevenidor del poble alemany. Encara
que no hàgim de participar de les responsabilitats del govern, estarem
sempre promptes a contribuir amb els nostres elements a preparar un
esdevenidor millor. En la lluita per la llibertat i per la paritat de la
nostra pàtria, sostindrem qualsevol govern que defensi amb coratge,
amb prudència i amb claredat d'intencions el dret de la nació. L'honor,
la llibertat i el prestigi de l'Alemanya pertanyen a tota la nació i no a
un partit. E l Centre menarà la seva campanya sense cap lligam amb la
coalició del desembre o del gener: no ha fet causa comuna amb els
partits d'esquerra. E n les files del Centre, no hi cabrà mai el socialisme;
però mai no deixarà de lluitar per la justícia social.
Mentrestant, el Germania i altres periòdics del Centre foren colpits
amb tres dies de suspensió per haver reportat un manifest de les associacions catòliques que qualifica de desastrosos per a la nació els esdeveniments politics que han tingut lloc des de mig any 1932. Marx, ex-canceller i president de les associacions catòliques d'Alemanya i el Dr. Vockel. secretari general del Centre, acudiren al ministre de l'Interior.
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Goering, i obtingueren la revocació d'aquesta mesura que el Govern amenaçava d'estendre a tota la premsa centrista. Al·legaren que el susdit
manifest era una exposició de principis que es mantenia en camp purament especulatiu i no cap crítica ni menyspreu del Govern del Reich.
Era tal l'animositat dels nazis contra el Centre i les violències exercides
contra les seves reunions electorals, que el mateix Hitler s'ha vist obligat a prohibir als seus que vagin a pertorbar els actes polítics dds adversaris, sobretot del Centre. Espero, ha dit, que tots els nacionalsocialistes s'oposaran disciplinadament a aquests intents. Tota la propaganda
ha de tenir per objectiu principal de vèncer el marxisme. Jo tindré cura
personalment de rebatre els atacs centristes.
Quant a la resta, el Centre anà a les eleccions amb un programa electoral ben senzill: el respecte a la Constitució de Weimar i als drets del
poble, afirmant i sostenint la necessitat de la seva existència i de la seva
actuació entre el radicalisme de la dreta i el de l'esquerra. E l triomf de
l'esquerra, la dictadura bolxevic, fóra el govern dels sense Déu; en canvi,
el de la dreta, la dictadura nacionalista, fóra el govern de l'estatisme. E l
Centre és el partit de la llibertat.
L'Episcopat alemany no podia deixar de fer sentir la seva veu orientadora: reunit a Fulda per a celebrar l'acostumada conferència anyal,
ha publicat una nota per l'estil de les publicades amb ocasió de les repetides eleccions de lany passat. Heus ací el text de l'advertiment episcopal:
"Les imminents eleccions polítiques per al Reichstag, la Dieta i les
altres corporacions administratives tenen una importància extraordinària, no sols per raons de caràcter polític, sinó per llurs conseqüències
quant a la tutela i al foment dels interessos religiosos i morals del poble
alemany i a la situació de l'Església en la vida pública .
En aquesta hora decisiva, això ens dóna oportunitat per a recordar,
amb tota la serietat que el cas exigeix, el deure que tenen tots els cristians
catòlics de fer de llur dret un ús adient a llur responsabilitat de ciutadans fidels i de fidels catòlics.
Renovem, doncs, el nostre advertiment: elegiu diputats que, per llur
caràcter i provat comportament, donin garanties de sostenir sempre la
pau i el benestar social del poble, les escoles confessionals, la religió
cristiana i l'Església catòlica. Informeu-vos, sobre això, en la premsa
netament catòlica.
Aquest és l'advertiment dels vostres Bisbes, que no volen introduir
les lluites polítiques en el santuari de l'Església, però que no volen deixar
passar sense una paraula orientadora uns esdeveniments de tanta importància per a la pàtria i per a l'Església."
Mons. Gròber, arquebisbe de Friburg en Brisgòvia, va desenvolupar
aquests principis en una Pastoral llegida a totes les esglésies de la seva
diòcesi el dia 19 de febrer, en què recomana als fidels l'observança dels
principis cristians de caritat i de justícia, que es posin sota el guiatge
de llurs pastors espirituals, que procurin que la mentida, la calúmnia i
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l'excitació a la revenja no taquin el nom alemany. Disposa que es facin
públiques pregàries per la pacificació dels esperits i per la conservació
de la fe, i que les Quaranta Hores que es celebraran en el tridu de
Carnestoltes siguin especialment dedicades a l'expiació de les violències
civils.—M. R.

DECLARACIÓ AUTORITZADA SOBRE EL PATRIOTISME I EL MILITARISME.
—Com saben els nostres lectors, hi ha grans dissensions entre els catòlics francesos en qüestions internacionals. Per evitar exageracions d'una
banda i altra, el Consell arxidiocesà de l'Acció Catòlica Francesa ha
publicat una declaració que recorda als contendents alguns punts capitals de la doctrina catòlica. Heus ací el passatge referent al patriotisme
i al militarisme.
a) "L'Església ha ensenyat sempre que el patriotisme és un deure
que forma part del quart manament de la llei de Déu i que tot cristià
ha d'obeir les lleis justes del país, tant les militars com les altres. Aquest
deure pot tenir una gravetat especial per raó de de la importància dels
interessos interiors i exteriors que la força militar ha de protegir, o bé
a causa de les greus sancions que reportaria la desobediència i a les quals
ningú no pot exposar-se. També ensenya l'Església que tot ciutadà té
el deure, quan les circumstàncies ho exigeixen, de sacrificar la vida
per defensar els drets essencials de la pàtria. Cal afegir que l'Església
no aprova les objeccions de consciència, ni els vots encaminats a provocar o a prometre la desobediència a les lleis militars justes. En aquestes
matèries, sobretot, l'individu no pot ésser jutge competent. Una consciència així no és una consciència justa i recta, una prometença d'aquesta mena no és una vertadera prometença."
b) L'Església aprova i afavoreix un just nacionalisme, el que reclama per al seu pais la seguretat, el respecte dels seus drets i el lloc
que li correspon en el concert mundial. Però ella exigeix que aquest
nacionalisme sigui cristià, això és, que respecti els drets dels altres, que
procuri de conservar les relacions que la justícia, la caritat i els deures
de col·laboració fraternal imposen als pobles i als individus, que desitgi
ajudar i consolar els qui sofreixen, i que sigui prudent, això és. que
els ciutadans no s'atribueixin els drets reservats a l'autoritat legítima o
als especialistes de reconeguda competència.
Salvats aquests principis, l'Església deixa en llibertat ds seus fills
en aquesta matèria: una llibertat amb aqpestes limitacions, serà una
llibertat justa i prudent.
c) Per consegüent, l'Església reconeix que és legítim el desig que
cal que tingui tot país de tenir una força militar capaç de garantir la
seva seguretat interior i exterior. Però també demana, per tal d'apartar
tant com sigui possible el perill d'una guerra que provocaria un espantós
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cataclisme i podria ésser la mort de la civilització cristiana, que tots els
homes s'uneixin per tal de crear un ambient de pau. Aquest és el desig
del Sant Pare Pius X I , aquestes són les veritables directives pontifícies.—M. R.

CULTURA
GENERAL
BIBLIOTECA DE TRADICIONS POPULARS.—Al costat del Cançoner popular de Catalunya, patrocinat per la "Fundació Concepció Rabell i Cibils,
Vda. Romaguera". que tan fructuosament recull el tresor folklòric poètic
i musical de la nostra terra, aquesta Biblioteca de tradicions populars.

projectada pel nostre car amic Joan Amades, retrà a Catalunya i fins .als
erudits i gustadors de la mel silvestre de la saviesa o superstició popular
d'onsevulla que siguin, un servei importantissim.
El nom de Joan Amades és tota una garantia. Sols un expert com
ell podia reeixir en empresa tan exposada a la il·lusió i falsificació. Coneixedor del nostre poble i del folklore dels pobles veïns, ha pogut donar al seu recull aquella seriositat i abundància que difícilment podria
donar-li ningú més.
Per tal de contribuir en les nostres modestes forces a l'èxit, que
desitgem i augurem, d'aquesta empresa, copiem a continuació la crida
i les condicions que acaba de publicar en un prospecte.
CRIDA—"Als amants del bell llibre i de les nostres tradicions populars. diriRim
la nostra veu per mitjà del present prospecte per tal d'oferir-Ios la publicació
d'una "Biblioteca de tradicions populars". Aquesta empresa no respon a cap fi
editorial ni comercial, sinó solament a la inquietud espiritual d'aportar al corpus
de la cultura catalana valors humils tinguts fins avui gairebé en absolut menyspreu
a casa nostra als quals dedica especial atenció la moderna especulació científica,
i que constitueixen documents de gran valor per a l'estudi del nostre etnos.
Mes de quinze anys d'inquieta recerca ens han permès de reunir una gran
quantitat de dades sobre la saviesa popular del nostre poble, les quals creiem
convenient de donar a conèixer. Desitjariem poder fer un nombrós tiratge de la
"Biblioteca", a fi de donar al seu contingut una gran expansió; però el tema
no és encara gustat per la multitud, i això ens obliga a fer-ne un tiratge curt.
destinat només als erudits i esperits selectes, l'ajut dels quals demanem per a fer
possible la nostra empresa.
Per la llista de títols que donem, un bon nombre dels quals tenim ja redactats,
i d'altres en estudi, es pot veure que els temes tindran un caràcter monogràfic i
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tractaran aspectes verges encara d'estudi o poc atesos fins ara. Abarcaran els tres
grans aspectes del folklore: la llengua, representada per proverbis, endevinalles,
jocs de paraules, etc.; els costums, estudiats sota diferents aspectes, i les creences
de diferents ordres.
Dedicarem major atenció al primer dels tres aspectes, o sia, la literatura oral,
que sempre ha estat objecte de les nostres preferències. Dintre d'aquesta especialitat, cl refrancr serà el tema més afavorit, puix pensem publicar diferents volums
dedicats als proverbis, ben ordenats, classificats i explicats, mentre ens serà possible.
Confiem la nostra empresa, a més de les persones interessades en aquests estudis, a les de bona voluntat, l'ajut de les quals, representat per la subscripció,
esperem que no ens mancarà.

CONDICIONS
L a "Biblioteca" estarà formada per diferents sèries de dotze volums, publicats, pel que es refereix a la primera, dintre el terme aproximat d'un any, en
grups de tres, pagadors després de la publicació i contra lliurament. Només podran adquirir-se per subscripció prèvia, puix el tiratge s'adaptarà al nombre de
subscriptors, sempre que aquests siguin suficients per a fer possible l'empresa. Les
subscripcions han de fer-se per a una sèrie sencera de dotze títols. E l tiratge serà
de cent quinze exemplars i estampats als tallers de la Neotípia. Els volums tindran
un format de 14 X 20. E l cos de la caixa i el tipus de lletra seran iguals al del
present prospecte, i constaran aproximadament de seixanta a cent pàgines, segons
l'extensió dels temes a tractar. Quan cl tema ho permetrà o ho requerirà seran
il·lustrats amb reproducció de vells gravats i boixos populars que ajudaran a valorar el tema. També s'hi publicaran melodies i tonades, i així mateix dibuixos,
més de caient gràfic que il·lustratiu, puix per a aquest tipus de document acudirem
amb preferència al gravat i a la imatge popular.
EI
nès, i
La
quart,

preu dels volums serà de trenta pessetes per als impresos en paper japode deu per als de paper de fil.
subscripció podrà fer-se directament a l'autor. Joan Amades, Provença, 209,
segona, Barcelona.

Segueix uns títols dels volums de la primera sèria i d'altres que seguiran, que són altres tantes prometences de coses saboroses.

MOVIMENT
S O C I A L
EL TREBALL DELS INFANTS.—Mentre no s'hagi aconseguit l'abolició
completa, absoluta, de l'abús que representa el treball dels infants, caldrà
prosseguir, cada dia amb major insistència, una campanya ferma i deci-
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dida contra aquesta plaga social. Sembla estany que en ple segle xx, per
egoisme o per necessitat, subsisteixi encara aquest flagell servidor d'un
afany explotador que no s'atura ni davant la flaquedat d'uns éssers indefensos i febles que no ofereixen resistència. Aquest és un dels postulats
més essencials que cal reivindicar en totes les campanyes que es menin
a profit de la classe treballadora i a benefici de la dignitat humana.
És clar que gairebé arreu hi ha empresa una campanya que tendeix
a evitar l'explotació dels infants amb treballs desproporcionats a les seves
forces, però és ben evident que no té la importància ni el desplegament
que caldria, i que no assoleix, ara com ara, a tot arreu, l'eficàcia generosa
que cal esperar-ne. De totes maneres, cal apreciar en cl seu just valor
tots els intents i realitzacions que, tendint a aquest fi, van manifestant-se.
A aquest objecte, cal consignar una reunió celebrada als Estats Units
el passat mes de desembre, en la qual es fixaren els punts bàsics per a
emprendre una gran propaganda a favor de la protecció dels infants
al treball. Com a resum, es concretaren els següents acords:
El limit mínim d'edat per a l'admissió a tots els càrrecs assalariats
ha d'ésser fixat a setze anys. amb algunes excepcions: fora les hores
d'assistència a l'escola, per als infants de catorze i quinze anys que exerceixin certs oficis, i amb una adaptació a la situació dels infants que estan impossibilitats de beneficiar-se de l'assistència escolar ordinària fins
a l'edat de setze anys.
El nombre màxim d'hores de treball dels infants de menys de divuit anys ha d'ésser inferior al mínim previst per als adultes, i en cap
cas no ha d'excedir de vuit hores per dia.
Una llei ha de permetre de determinar el salari minim dels joves treballadors de menys de divuit anys.
L'edat mínima d'admissió ha d'ésser fixada per sobre de setze anys
en els oficis perillosos.
Una indemnització doble ha d'ésser pagada als joves treballadors de
menys de divuit anys que siguin víctimes d'un accident, si són ocupats
violant la llei sobre el treball dels infants o el reglament referent a l'empleu dels infants minaires, havent de pagar personalment el qui els té
llogats la indemnització suplementària.
Seria de desitjar que aquests projectes tinguessin una realització ben
prompta, sobretot en aquell país on la misèria causa tants estralls.—J. M.
LA REGLAMENTACIÓ I SUPRESSIÓ DEL TREBALL DE LA DONA. — Entre
les moltes conseqüències que s'han derivat de l'actual crisi econòmica,
hi ha la tendència cada dia més manifesta a reglamentar i àdhuc a suprimir el treball de la dona casada. Evidentment, les dones casades que
van a treballar no hi van purament per gust. sinó per obligació ineludible que els imposen les mateixes necessitas de la seva família; però també és evident que aquest no és el lloc que els correspon, per naturalesa

274

LA PARAULA CRISTIANA

i per deure. Cal començar, doncs, per suprimir o evitar les causes primeres que motiven aquest allunyament de la dona casada del seu centre.
Mentre no s'aconsegueixi el retorn definitiu de la mare a la llar, la societat caminarà descentrada i no assolirà el punt estable que li ha de permetre de complir la seva missió natural. Es per això que cal veure amb
simpatia i esperança tots els moviments que en aquest fi es promoguin.
A Bèlgica es desenrotlla en aquest sentit un remarcable moviment
que té els seus inicis en els medis catòlics. En un projecte de llei que
encara no ha estat discutit, es planteja la supressió del treball de la dona
casada en totes les branques de l'activitat. D'altra banda, sota la protecció del Cardenal Van Rocy, "La Femme belge", publicació adreçada a
medis diversos, posa en estudi la qüestió del treball de la dona casada.
Als Països-Baixos, dóna motiu també a algunes cami^anyes hostils,
i en general, hom pot observar-hi una certa repressió.
A Alemanya hi ha algunes mesures legals preses: les dones casades,
funcionaris del Reich, són obligades a dimitir, si la situació del seu marit els permet de viure, rebent en aquest cas una indemnització. Les que
són funcionaris comunals, no hi són encara compreses. Però els Estats
podran prendre al seu torn mesures legislatives en igual sentit.
A Itàlia, cap mesura legal no ha estat presa, però en l'actualitat, s'hi
fa també una gran campanya contra el treball de la dona casada.
A la Gran Bretanya, les dones funcionaris és de sempre que han de
dimitir així que es casen. Els partidaris de la llibertat de treball per a la
dona s'han esforçat a obtenir que les que són funcionaris comunals no
hagin de seguir aquesta regla. Aquest projecte fins ara no ha mai reeixit.
Aixi mateix, la dona que és metgessa no pot. un cop casada, continuar
exercint com a metgessa de les caixes d'assegurança per malaltia.
Als Estats Units hi ha un gran moviment a les oficines de col·locació
per a no donar treball més que a les dones solteres.
L'Oficina Internacional del Treball ha recollit diverses proposicions
encaminades a crear una comissió consultiva del treball femení. Al mes
d'Abril de 1932 es decidí constituir un comitè d'experts dels dos sexes,
que comprèn trenta països diferents.
Aquest comitè s'ocuparà dels aspectes econòmics i socials del treball
femení, amb exclusió de les qüestions d'higiene.
Al nostre país no direm que no es faci res en aquest sentit, pero si
que és ben poc visible l'activitat que s'hi desplega, i no és pas que, a
diferència dels altres països que hem esmentat, no n'hi hagi també necessitat.
L'exclusió del treball de la dona. sobretot de la casada, és una necessitat general que s'ha d'atendre al més prompte possible. Aquesta intensa campanya que arreu s'observa, esperem que donarà -esultats positius
i eficaços. — J. M.
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MOVIMENT INTERNACIONAL
LES ELECCIONS HITLERIANES.—El diumenge 5 de març ha presenciat
l'apoteosi de Hitler. L'encàrrec de governar que li conferí el vell Mariscal juntament amb els seus col·laboradors—millor dit, aliats—li dóna possibilitats de realitzar el Tercer Reich. E l triomf esclatant del nacionalsocialisme, passant de 196 diputats a 288, li permet d'escollir entre crear
el nou estat per la força o bé d'una manera legal, emparant-se en la
majoria parlamentària que detenta. Els sufragis d'un diumenge de març,
han refrendat el gest de Hindenburg en lliurar-li el poder.
Els dos mesos transcorreguts des que la trilogia Hitler-von PapcnHugenberg s'emparà dels ressorts governamentals han estat ben aprofitats. Des del nomenament de delegats del Reich a les diverses administracions regionals, encara en mans del marxisme, fins a encarregar a
les tropes d'assalt "nazis" i Cascos d'Acer funcions fins ara exclusivament policíaques, va tota una xarxa de disposicions que posaven en estat d'impotència els dos partits marxistes: socialdemòcrates i comunistes.
La creació de cèl·lules nazis en el si de les organitzacions obreres—
còpia de la tàctica revolucionària comunista—i en les fàbriques, tallers
i principalment serveis de transports i proveïments, condemnava fatalment al fracàs qualsevol temptativa de resistir que emprenguessin els
Sindicats marxistes. La vaga general que féu fracassar el cop d'Estat
militar de von Kapp ara fa deu anys no fóra ara possible. Els milions
de parats—una gran part hitlerians—cobririen sobrerament les places
abandonades pels vaguistes. En aquestes condicions, no hi ha ningú que
pensi a abandonar el treball.
Tot i la diversitat de caràcter i temperament que s'acusa entre la
raça germànica i la llatina, es nota una certa similitud entre els moviments nacionalsocialista i el feixista. Tots dos són una conseqüència
de la guerra. E l nacionalsocialista és fruit de la reacció contra el "Diktat" de Versalles, el feixista té les seves arrels en la decepció de la victòria; dues causes diferents—la victòria i la derrota—però derivades
d'un mateix fet.
Els dos capdavanters—el Duce i Führer—procedeixen d'un camp polític comú: el socialisme. E l mestre d'escola italià i el pintor austriac havien
fet la guerra i ambdós s'havien cobert de glòria. Ambdós havien vist la
inutilitat dels seus gestos heroics. Ambdós contemplen taml)é. reinte-
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grats a la seva llar, com les característiques racials desapareixen, larvades per la influència creixent del materialisme històric de Marx que s'infiltra en les institucions o en l'anarquia dels camps i de les fàbriques
que presenta la Itàlia de la post-guerra.
La diferència essencial entre les dues reaccions està en la forma de
conquerir l'Estat. Mussolini hi arriba mitjançant el cop de força. Hitler,
en canvi, parla continuament de la violència, però no arriba mai a donar
l'ordre de marxaxr sobre Berlín. Es refia, pel contrari—principalment
des de l'any 1930—que successives eleccions li permetran d'entronitzarse en el poder, des d'on podrà exercir la dictadura, sense els riscs que
presenta llançar-se a córrer el perill de la insurrecció armada.
Les noves promocions que van adquirint el dret del sufragi, es pot
dir que voten Íntegrament pel nacionalsocialisme. Arribades a la joventut sota el signe de la crisi, sense trobar ocupació en què esmerçar les
seves energies, els joves alemanys es donen en cos i ànima al mite hitlerià. En aquestes joventuts és on es palesa més el fenomen actual que
tendeix a simplificar les lluites polítiques en marxistes i antimarxistes.
Únicament el Centre Catòlic, amb la seva grandiosa força de permanència, aconsegueix de mantenir les seves joventuts—en un país de majoria
protestant—orientades vers la Roma eterna.
Repetides vegades ha manifestat Hitler i els seus col·laboradors que,
encara que les eleccions els fossin adverses, no abandonarien l'exercici
del Poder. Aquestes paraules demostren el sentit dictatorial que conté el
conglomerat governamental. El que és evident és l'hostilitat—o menyspreu—al parlamentarisme, demostrat en l'afirmació que un Reichstag
amic només celebraria una sessió: la primera, necessària per atorgar una
ampla llibertat d'acció al govern, per acomplir la reforma constitucional. En tots dos casos, l'incendi del Reichstag ha tingut un valor simbòlic: sembla que ha volgut anticipar l'anul·lació a què serà sotmès el
Parlament alemany, en el curs d'uns anys.
Sense esperar que el sufragi refrendés l'exercici de la dictadura, els
dos partits governants han usat i abusat del Poder, monopolitzant a favor seu la radiotelefonia i la propaganda, perseguint implacablement la
dels altres. L'incendi del Reihstag, sis dies abans de l'elecció, els forní
el pretext que calia per a emprendre una guerra a mort contra el comunisme i al mateix temps colpir la mentalitat de l'alemany. L'oportunitat de l'incendi ha fet pensar als adversaris del Govern si no fou més
aviat obra del Govern que dels elements comunistes.
La supressió dels periòdics marxistes a quasi tot el Reich—principalment els de més tiratge—impedí certament de fer campanya electoral contra el Govern. E n canvi, ningú no ha gosat a afirmar que en la
diada electoral del 5 de març. ningú fos coaccionat a votar contra la
seva voluntat. No parlem tampoc de "combinacions" electorals, que a
Alemanya són desconegudes en absolut. Fins la violència política, ensenyorida de Ics ciutats i pobles alemanys, tingué aquest dia el més pe-
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tit exponent, com si tingués por d'embrutar la puresa de la consulta popular.
Tampoc no es pot parlar d'abstenció. E l poble alemany es vessà materialment en les urnes, en un percentatge no abastat des de la constitució
de l'Imperi Alemany en 1871. Els electors no habituals que aquest dia
acudiren als col·legis a dipositar el seu sufragi es pot assegurar que ho
feren en la quasi totalitat a favor del nacionalsocialisme. L a majoria
es sentí atreta per la brillantor dels uniformes de les columnes hitlerianes i cascos d'acer que es passejaren tot el dia davant els ulls astorats
dels bons ciutadans, en una inacabable parada militar.
A falta d'un potent exèrcit, com en l'Alemanya de la pre-guerra. el
Tercer Reich ha d'acontcntar-se en ei seu bressol, de jugar amb un petit exèrcit oficial (la Reichswehr) i dos o tres de particulars, que aspiren a convertir-se, millor dit. fusionar-se amb c! primer. Les funcions
policíaques que han estat conferides a aquestes tropes són un pas cap a
la seva oficialització.
Els resultats electorals comparats del Reich des de la instauració de
la República han seguit el següent procés:

Nacionalsocialistes
Nacionalistes
Populistes
Centre Catòlic
Populars bavarès os
Demòcrates
Socialistes
Socialistes independents ...
Comunistes

1919

1920

—

—

34
23

7i
65
)
64
S 88
ai
77
39
169
102 i
24
84 J
4

1924 1924 1928 1930 1932 1932 1933
juny-desetnbre
juliol-novembre
32
12 107 230
195 288
14
52
5»
95 103
73
41
37
11
5
7
45
Si
45
29
75
70
73
65
69
62
68
22
16
18
20
19
16
19
28
2
32
25
20
4
62

131

«53

143

45

54

76

133
81

En aquest quadro, cal tenir en compte que a l'Assemblea Constituent
de Weimar i a les eleccions següents, els socialistes estaven dividits en
dues branques, que després es fusionaren. En canvi, el Centre Catòlic
i els Populars bavaresos estigueren en un principi fusionats. A posta
prescindim de diversos partits secundaris, la quasi totalitat dels quals
han quedat sense representació al Reichstag actual.
A través d'aquestes xifres es constata com—tot i l'extraordinari augment dels nazis—encara els dos partits marxistes representen una tercera part de l'opinió alemanya. Contra aquest fet, no gens negligible, el
Govern nacional té l'esperança que es reproduirà el fenomen feixista.
Efectivament, llavors del triomf de Mussolini, els partits marxistes veieren com les seves masses ingressaren en bloc en les legions feixistes,
atretes per la suggstió del poder. Cas de no donar-se una circumstància
semblant, el Govern tindrà necessitat de muntar un fort aparell reprès-
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siu per ofegar una oposició numèricament forta de deu milions d'electors, que podria pertorbar la marxa del Tercer Reich.
La resistència del bloc d'Estats del Sud, al govern dictatorial de Hitler-von Papen-Hugenberg s'ha vist disminuïda pel triomf de les candidaturas nazis per damunt de les llistes dels populars bavaresos, que representen el sentit autonòmic, o millor federal, del Reich contra l'unitarisme prussià. Així ha estat possible el nomenament—tres dies després
de les eleccions—d'un delegat del Reich per a dirigir la policia bavaresa,
quan una setmana abans, el cap del govern bavarès assegurava que, a
intentar el Canceller nomenar un delegat seu per Baviera, seria detingut
en arribar al límit de l'Estat.
E l tema de la restauració monàrquica—com a conseqüència del triomf
del 5 de març—no ha passat a segon terme. Els observadors internacionals pretenen de veure-la immediata. A França, on això preocupa seriosament, hi ha hagut periòdic seriós que ha assegurat que si, en ésser coneguts els primers resultats electorals, el Kronzprinz arriba de Postdam
i es posa al front de la guarnició de Berlín, s'hauria instal·lat a la Presidència de l'Imperi, sense que ningú protestés, i millor encara enmig
dels generals aplaudiments. Una prova palesa la tenim en les ovacions
que recullen en aquesta diada els fills del Kàiser, desfilant al front dels
Cascos d'Acer, sota la poorta de Brandeburg. Prescindint del moment
en què es plantejarà la qüestió, és evident que aquesta es plantejarà.
No solament els nacionals alemanys de Hugenberg i von Papen. seran
els que propugnaran la restauració dins el Govern, ans és el mateix programa nacional socialista que en el seu article 39 marca expressament e!
camí a seguir quan diu:
" L a forma de l'Estat que correspon a la naturalesa alemanya és la
de la direcció de l'Estat concentrada en una autoritat superior sobirana.
Un plebiscit ulterior determinarà si aquesta autoritat suprema ha d'ésser
un Monarca elegit pel poble o un President."
Un pas cap a la Restauració, el tenim en el canvi de banderes. L a
bandera republicana ha estat substituïda arreu per la imperial i la nazi,
costat per costat. Els qui volien conservar aquella eren invitats a retirar-la, per no provocar (!) alteracions d'ordre públic. En aquest canvi
de símbols, es veu cap a quines noves directrius marxa el Reich: Hitler
convertit en el Bismark del Guillem I I I .
En aquest comentari hem estudiat el canvi que ha experimentat Alemanya en la seva política interior. Un altre dia ens ocuparem de les conseqüències internacionals a què el triomf de Hitler dóna lloc.—L. O.
LA MORT DE JOHN GALSWORTHY. — La mort recent de John Galsworthy ha estat una gran pèrdua per a les lletres angleses.
Parlant d'ell. G. K . Chesterton deia en la seva revista "G. K.'s
Weekly":
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"Fou un gran anglès i representà l'Anglaterra dels temps Victorians
molt millor que ningú més. Tenia totes les virtuts que els anglesos li
suposaven i era un home d'alta intel·ligència."
Resulta interessant de comparar aquesta opinió de Chesterton, el gran
escriptor catòlic anglès, amb la de M. André Maurois:
"Dels tres grans escriptors que brillaren en començar el segle —
Galsworthy, Arnold Bennet i H . G. iWells — Galsworthy era potser el
més romàntic. Féu un gran servei a les classes mitjanes en prendre exemple d'elles, amb la qual cosa induïa a contemplar-se. com en un mirall,
i els mostrava que aquelles coses que sempre havien admirat no eren
potser tan admirables com pensaven. Galworthy tingué una gran influència moral." — L . J .

LA PERSONALITAT DEL "FURHER".—A semblança del mestre d'escola
Mussolini, el pintor austríac, sortit del no-res, ha aconseguit la cancelleria del Reich. Les sàtires que el seu modest ofici han provocat entre els
seus adversaris i els observadors polítics internacionals, s'han convertit,
de cop i volta, en admiració, barrejada de por. Els clixés estereotipats
que circulaven sobre l'exigüitat de la seva figura tan ridiculitzada han
tingut d'emmudir davant la força de la realitat. No és fàcil que les frases "un mal pintor", "un desertor austríac", "un apàtrida"—individu
sense nacionalitat—, "el gendarme de Hildburghauscn", que tant es prodigaven abans, siguin novament repetides. A través d'una evolució que
va des de l'endemà de la guerra, per salts successius a través del putsch
de 1923, Hitler ha arribat a ésser l'ídol de quasi la meitat del Reich i el
Canceller—que s'anuncia amb mà de ferro—d'una nació forta de
65.000.000 de súbdits.
Hitler ha sabut provocar enmig de l'Alemanya desesperada de la
postguerra, una nova mística en la seva persona i en les virtuts de les
doctrines nacional-socialistes. Ni la mateixa Catalunya, l'element popular de la qual també hem vist tot just fa uns mesos marxant sense
control darrera la carrossa triomfal d'un altre ídol, no pot tenir idea del
que és i del que representa al Reich la veneració que més de 30 milions
senten per la persona del F ü r h e r . L'escenografia de què s'ha sabut envoltar Hitler, li ha portat, sense cap mena de dubte, gran part del triomf
d'avui. Les multituds, impressionables de mena, s'han deixat seduir per
la força d'atracció dels uniformes de les milícies nacional-socialistes desfilant periòdicament pels carrers d'Alemanya. Aquest fenomen, naturalissim en un país de tradició marcial, com és el de Frederic I I , no se'ns
digui que és exclusiu d'Alemanya. En el curs dels nostres viatges per
l'estranger, hem pogut copsar fins a quin punt l'esclat de l'uniforme i la
condecoració provoca l'entusiasme en països d'una tradició democràtica, com és la mateixa França. A Itàlia, l'aparició de les primeres camises negres fou acollida primerament amb un somriure despectiu, fruit
del pacifisme i les doctrines anti-autoritàries que s'havien infiltrat pode-
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rosanient a les masses italianes en el període que va de 1918 a 1922. Uns
mesos després, es realitzava la marxa sobre Roma.
Un dels més profunds psicòlegs i al mateix temps teoritzant polític
de la post-guerra, Curzio Malaparte, en la seva obra capdal que ha donat
la volta al mór "Tècnica del cop d'Estat", ens presenta una estampa
equivocada d'Hitler. Aquesta obra, apareguda farà uns dos anys, comparant Hitler amb els altres dictadors com Mussolini. Lenin-Trotzky,
Pilsudsky, i fins i tot els mateixos Pangalos i Primo de Rivera, ens
dóna una visió desfavorable del Fürher, que els adversaris d'aquest acottiren amb la joia que és de suposar. Malaparte. parlant d'Hitler, s'atreví a dir "Ell no és un cap veritable, és un dictador frustrat". A part
que Hitler hagi arrihat a la cima de les seves aspiracions, nosaltres hem
cregut sempre que Curzio Malaparte s'equivocova quan refusava la qualitat de cap a un home ue ha sabut imposar una disciplina de ferro a un
organisme tan formidable com el partit nacional-socialista. El llenguatge d'Hitler, en les nombroses ordenances que periòdicament dirigeix a
les seves masses, és ple de jocs de paraules autoritàries. Les frases "Jo
ordeno...", "Jo vull...", "Jo castigaré...", etc, amb què imprescindiblement comença els seus documents al partit, amb motiu de les diverses
dissidències que apareixen, confirmen aquesta opinió. Únicament així
es comprèn que aconsegueixi d'anul·lar la força dels heretges del partit,
tant sí són més a la dreta com més a l'esquerra que la pròpia concepció
doctrinal. A través d'aquestes successives escissions tallades immediatament d'iniciar-se, Hitler ha sabut acreditar-se com un gran cap que
manté dins la seva mà de ferro la força de coerció de les seves tropes
d'assalt. Els sacrificis sagnants que aquestes tropes consenten cada setmana i les protestes de fidelitat dels qui moren en el curs de les col·lisions
polítiques, confirmen que Hitler ha sabut reservar el fanatisme dels extremistes per al cas en què la violència esdevingués necessària per a saltar el poder. Demés, cal tenir en compte que el jutjar Hitler i compendre'l té els seus inconvenients, en comparar-lo sistemàticament amb
Mussolini i el feixisme italià.
A què pot deure's el fanatisme que la seva figura ha provocat entte
els milions d'alemanys, i principalment entre la joventut? La descripció clàssica d'Hitler ens el presenta, de bon principi, mal orientat en vistes a esdevenir un heroi d'epopeia. Al primer cop d'ull. Hitler és la plasmació del tipus de cerveseria bavaresa. D'estatura mitjana, el pas no
gens teatral, la mirada fàcilment adusta, un llarg nas emmarcat d'un
petit bigoti de cinema, la seva fisonomia és d'una gran vulgaritat. Però.
al costat d'aquesta vulgaritat. Hitler ha sabut aplegar en ell dos elements
de seducció, als quals deu l'cntusíasme i l'adoració que ha sabut desvetllar al voltant de la seva persona. Aquesta força d'atracció queda concentrada, tan bon punt comença a parlar, en els ulls i en la veu. Els seus
ulls, que fotogràficament no diuen res a l'observador—ben al revés de
Mussolini—, tenen la virtut d'animar-se d'un esclat estrany, tan bon
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punt apareix al front de les seves masses. Són unes mirades fredes, resoltes, d'una gran duresa les que llança damunt de l'auditori. L a seva
veu, ben timbrada, que en un temps li valgué el sobrenom de " E l Tambor de Munich". és càlida, àgil i ofereix una sèrie de recursos a la seva
eloqüència que fascina d'una manera estranya les multituds.
Nascut d'uns humils funcionaris. Hitler, en el curs dels cinc anys
que visqué a Viena de l'exercici del seu ofici, féu un aprenentatge durissim de la vida. És aquest periode que li pedmet més endavant d'estar
millor preparat per a la lluita per la vida, ue els fills de les classes altes
i mitjanes. L'ofici de pintor li permetrà de comjjendre les necessitats i
aspiracions del poble, més que no pas si descendís d'una família privilegiada. És segurament de les ensenyances d'aquests temps que Hitler
aconsegueix fusionar en un mateix programa les concepcions socials i
nacionalistes fins aleshores presentades com antitètiques.
Un altre tret de lafigurad'Hitler és que el Fürher no és un alemany,
estrictament parlant. Cal refugiar-se en les doctrines de la "més gran
Alemanya" que Hitler sent altament, perquè pugui considerar-se alemany. Això. segons la concepció que els estrangers tenen de la paraula
nacionalitat. A Alemanya no hi ha cas. Hitler no topa amb l'inconvenient
de la seva condició d'estranger fins el moment de presentar, dotze anys
després, la seva candidatura a la presidència del Reich, i encara aleshores són únicament escrúpols legalistes—fàcilment superables—els que li
són oposats pels seus adversaris.
Hitler neix en 1889 en un poble de la Baixa Àustria, prop de la frontera de Baviera. La seva infància és viscuda en aquesta regió, els habitants de la qual no tenen cap diferència sensible amb els seus veïns bavaresos. Demés, Hitler compta amb el fet que els seus avantpassats són
originaris de la Baviera Meridional.
Un té la impressió que Hitler, més que ésser una victima de la falta
de ciutadania alemanya, cerca d'aprofitar-se de la seva condició d'apatrida. En aquest aspecte d'intromissió d'un austríac en els afers interiors
del Reich, el Fürher es creu sintetitzar millor la concepció de la "gran
Alemanya" que predica contínuament. Per això. lafrase d'Hitler davant
els tribunals "Jo no tinc pàtria, és cert, però jo sóc orgullós de la raça
germànica, a la qual pertanyo..." ha quedat popularitzada per les antologies nacional-socialïstes.
La deserció realitzada en començar la guerra d'Austria per ingressar
voluntari en l'exèrcit alemany és un tret més a tenir en compte en la seva
biografia. Hitler, i això és important per a la seva futura carrera política, aconsegueix de cobrir-se de glòria en els combats de la Gran
Guerra. La creu de ferro que brillantment conquista li serà inapreciable per a destacar-se dels seus companys amb els quals iniciarà el moviment racista. Així Hitler podrà, en el curs de les seves campanyes
de propaganda, evocar contínuament els sacrifi i la conducta heroica
de les joventuts que lluitaven al front, mentre a reraguarda els elements
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dissolvents—marxistes i jueus—pugnaven per anul·lar la resistència.
És en l'Alemanya nacionalista que només toleraran que parlin de la
guerra els qui han pres part activa. Els qui menaren una conducta dubtosa durant els quatre anys de sacrifici no tenen cap esdevenidor entre
els alemanys de la post-guerra.
Dels records de la seva adolescència passada a Viena, es deriva l'odi
als jueus, que més tard infiltra en el program anacional-socialista, odi
que les nacionalitats llatines no compendran mai, però que en 1"Europa
central i a Rússia és una veritat tangible.
És en 1919, tornat del front, que l'esperit d'Hitler protesta amb motiu de la revolució de Kurt Eisner. Protesta de la desfeta i del derrotisme que els marxistes han assentat a l'esquena del soldat alemany. És
en aquells moments de crisi que la seva amistat amb Feder li fa precisar les seves aspiracions socials i patriòtiues que animaran el formidable moviment nacional-socialista d'avui.
Al costat del punt de partida de 1919. figura en la biografia de Hitler una segona data d'un interès extraordinari en el seu paper popular:
el fracàs del "putsch" de Baviera, al novembre de 1923. Hitler, en
aquells moments, és evident que es deixa guiar pels exemples torbadors
d'Itàlia i fins potser d'Espanya. És en companyia d'un general fins aleshores prestigiós com Ludentdorff i Von Kapp, que intenta per primera
i única vegada assaltar el poder per la violència. Indultat als nou mesos, Hitler té temps a la presó per deduir fins on condueix fracassar
en una temptativa d'aquesta envergadura. A la sortida, Hitler s'aparta
per sempre de la companyia de Ludendorff i els seus amics i es llança
a la reconstrucció del partit nacional-socialista amb vistes a una acció
legal que li permeti de conquistar el Reich sense córrer l'aventura d'un
cop de força que. tant com conduir a la presó, el que fa és anul·lar el
partit organitzador per uns anys. L a seva actuació en els anys següents
dins de la legalitat més estricta, no impedirà, però, que Hitler maniobri hàbilment amb els mots "violència" i "assalt al poder", unes vegades amb fins proselitistes i unes altres dirigides als timoners de la nau
de l'Estat.
És la mística que sap crear al voltant de la seva figura el que li permet d'augmentar els seus afectes com una bola de neu. Els diputats
nacional-socialistes que en el Reichstag elegit en 1928 no són més que
dotze, passen de cop i volta en el Parlament de 1930 a convertir-se en
107, i passaran successivament en altres noves eleccions a ésser 230 i
288 diputats.
Hitler inicià, a partir del seu primer èxit electoral, la conquista progressiva dels organismes burocràtics i governamentals dels petits Estats
del Centre d'Alemanya. Principalment els òrgans encarregats de salvaguardar l'ordre públic, i fins i tot l'exèrcit, són els organismes que els
seus lloc-tinents són dedicats més activament a influenciar.
La tasca d'Hitler es desenrotlla des de 1923 sota aquesta caracteris-

LES IDEES I ELS FETS

28j

tica: cap precipitació, cap actitud impacient no sortirà del Führer ni
per la via de la violència, ni quan li és oferta una participació en el poder pel Mariscal Hindemburg. Hitler no es deixa suggestionar per les
esperances que són concebudes ja pels seus col·laboradors, o bé ofertes
pels seus adversaris. Movent-se cada dia menys com a cap de sedició,
ell es lliura més aviat a manifestacions que tendeixen a fer-lo passar
per un home d'Estat en potència. Així negocia en politica interior amb
el President, el Canceller o el Ministre de l'Interior. A l'estranger, en
són testimoni les seves relacions amb Anglaterra. Itàlia i fins Amèrica.
Hitler sembla inspirar-se en el curs de tota la seva actuació, en la
figura del Canceller Bismark. E l paper polític del Canceller de Ferro
li inspira singular preferència. Per a la realització del Tercer Reich,
voldria rematar l'edifici de la "més gran Alemanya", iniciat en l'època
contemporània per Bismark. L'organització de les milkies: nacionalsocialistes a Àustria permeten d'esperar la realització del somni d'Hitler en un demà no gaire llunyà.—L. O.

EL TRIOMF T>F. DE VALERA EN LES ELECCIONS IRLANDESES. — E l
triomf que obtingué en les recents eleccions irlandeses el partit "Fianna
Fail" (valeristes), ha causat una veritable sensació a tot el món, però
d'una manera especial a Anglaterra, com és natural, ja que aquest triomf
presuposa no solament el manteniment de tots els projectes immediats
de De Valera. com és l'abolició del jurament de fidelitat a la corona i
dels pagaments per la terra, ans també la més o menys pròxima proclamació de la República independent irlandesa.
Té, doncs, un gran interès de donar un cop d'ull a la premsa internacional, sobre aquesta qüestió.
El corresponsal irlandès del "Suday Times", els reportatges del
qual són sempre ben informats i no escriu sinó després d'una sèrie d'investigacions, deia, en referir-se al triomf de De Valera:
"Durant anys, el partit Fianna Fail ha realitzat a tot el país un enorme treball, i l'ha sembrat de clubs obrers, per formar la consciència nacionalista del país. per mitjà de la cultura. En canvi, el partit Cumann
na Gaedheal (el partit de Cosgrave), quan era al poder, no féu més que
segar l'herba sota els peus a aquests clubs, i procurà anar-los fent desaparèixer, amb la creença que no se'n podria esperar res de bo.
"En el moment en què De Valera queia com a estadista, triomfava
com a polític. Amb una tàctica veritablement mestra sabé escapar-se dels
trencacolls que li posaven els seus contraris polítics. Als ulls de la joventut. De Valera és el somiador, l'actiu, cl romàntic, que lluita contra els
prejudicis tradicionals."
Per la seva part. el "Daily Express" deia que el triomf de De Valera significava per a Irlanda el començament d'una època de trifulgues
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que al cap i a la fi serien en detriment de les classes humils, i que potser
això seria un pretext per a l'augment del comunisme a Irlanda.
En general, la premsa anglesa s'expressava en termes pessimistes
com l'anterior, però cal veure com la premsa irlandesa té confiança en
aquest triomf. Efectivament. "The Irish Press" creu que el triomf del
Fianna Fail, àdhuc en el cas en què aquest triomf impliqui la proclamació de la República irlandesa, marca el principi d'una nova era de pau
i benestar per a Irlanda. És significatiu el fet que tots els diaris irlandesos creguin que no és llunyana la unió de les "dues Irlandès" (Estat
Lliure i Ulster).—L. J .
LA REBEL-LIÓ DEI. "DE ZEVEN PROVINXIEN".—La revolta de la tripulació dels vaixells de guerra té els seus precedents. Des de la insurrecció de l'esquadra russa del Mar Negre de 1905 fins a la suara registrada
del creuer holandès "De Zeven Provincien", passant per la vaga de
braços caiguts de l'esquadra anglesa ara fa dos anys, la majoria d'aquests
incidents han estat motivats per la propaganda subversiva feta pels comunistes prop de les tripulacions.1 La totalitat d'aquestes insurreccions
no s'han fet directament sobre la base de consignes polítiques, sinó que
han pres per pretext reivindicacions d'ordre econòmic o professional,
cares a la marineria.
L a revolta que s'ha produït a bord del creuer holandès ha presentat
un tret inèdit: la barreja de les idees comunistes, d'una part, amb el nacionalisme racial de l'altra. EI descontentament de les tripulacions indígenes per les desigualtats constatades entre les reduccions decretades en
llurs salaris, mentre era respectada la totalitat dels sous al comandament
i als mariners holandesos, féu que, aprofitant-se de l'absència del comandament i auxiliars, es fessin a alta mar, per a plasmar la seva protesta. Una de les coses que sobtà més els experts fou la destresa amb
què la marineria sabé maniobrar el vaixell, sense l'ajut ni la col·laboració
de cap dels tècnics europeus.
La inquietud que es despertà entre els holandesos tenia també per
causa el temor que la revolta del creuer no es propagués als indígenes
de les seves colònies de la Malàsia. La població indígena seguia amb
emoció el curs dels esdeveniments. El' Govern es veié obligat a prendre
les mesures oportunes per evitar que repercutissin els fets. Els agitadors,
però, sempre cauts, no cessaren de propagar els rumors més absurds per
tal de provocar una revolta insular contra la Metròpoli.
E l Govern intentà de comminar diferents vegades els revoltosos
perquè es retessin. Calgué, però, perquè aquests es decidissin a fer-ho,
que fossin rodejats pels creuers "Java" i "Sumatra", tres destroyers i
dos submarins, havent estat prèviament desembarcada la part de tripulació indigena.Fou en aquest moment que el cap de l'esquadreta que els
perseguia ordenà que d vaixell rebel fos sobrevolat per dos avions
Dornier carregats de bombes. Realitzat això, un ultimàtum els fou donat
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de triar entre la rendició o el bombardeig. Una primera bomba de 50 kgs.
fou llançada damunt del vaixell, seguida, deu minuts després, per una
de 200 kgs. Mitja dotzena de bombes més, i el pànic es propagà entre
la tripulació revoltada. Poc després, els rebels es rendien incondicionalment. Les poques bombes llançades a bord havien produït 18 morts i
25 ferits, entre ells treus europeus. L'artilleria dels revoltats, amb tot
i ésser molt superior a la dels seusi perseguidors, no intentà mai d'oposar-se per la força al bombardeig de què era objecte. La resistència
donada presentà sempre un caràcter merament passiu. Els revoltats, més
que de la força de lacció, es refiaven d'un possible ajut de solidaritat
dels vaixells perseguidors.
Aquesta revolta i el record dels incidents comunistes d'ara fa uns
sis anys, agreujats per la depressió econòmica que experimenten aquestes
colònies, han d'ocasionar al Govern holandès i a les altres nacions colonials una seriosa preocupació.
1
A les illes de Java i Sumatra, pel constant comerç amb la Xina i el
Japó—no parlem de Filipines—tenen una* repercussió extraordinària
els moviments nacionalistes que es registren en aquests països. Demés,
entre la població forastera—no europea—abunden, en un percentatge
crescudissim, els hindús. La totalitat d'ells segueixen incondicional Gandhi,
així com els xinesos procedents de les regions on les doctrines del
Kuo Ning Tang tenen més prosèlits. Aquest confús sentiment nacionalista presenta, com dèiem, una tèrbola barreja amb les idees marxistes,
d'un caire molt similar a les que presentava la desapareguda república
del Rif en temps d'Abd-el-Krim.
Un altre factor d'agitació és l'existència de races i religions diferenciades en tot. És impossible d'aplicar lleis i normes de govern amb caràcter uniforme sense provocar diferències entre les diverses comunitats
de raça i religió. Incidents que són hàbilment explotats pels agitadors
més o menys professionals. I el tercer element, en el qual té el seu principal origen l'agitació actual, és el malestar econòmic que en els indis
holandesos ocasiona l'existència de grandiosos stocks de sucre i cautxú
que no troben sortida en els mercats mundials.
És' per això que el Govern holandès haurà de procedir amb molt
tacte i controlar l'actuació dels elements subversius, si vol evitar-se, en
data no llunyana, la repetició de fets semblants als registrats en 1927.
• L . O.
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LA RUBRICA
D E L A VIDA
D'ESPANYA

U* L govern de la República espanyola ha tingut poc menys que el seu
"-^ Annual, en els tristos fets de Casas Viejas. Els debats s'han prolongat dies i dies fins a escatir "oficialment" uns fets que l'opinió pública havia encertat a veure clar des del primer moment. Confessada la
veritat pel capità que manava la Companyia d'Assalt, han quedat automàticament anul·lats tots els vots de confiança votats per una majoria sumisa al Cap del Govern, quan s'entestava a negar un fet que saltava a
la vista. L'ús immoderat dels elements de repressió per sufocar la tem]>
tativa anarquista del 8 de gener ha conduït el Govern al pas més difícil
des de ía proclamació de la República.
Únicament gràcies als subterfugis i habilitat de l'Azana ha estat
possible al Govern, de resistir fins ara, les escomeses de les oposicions.
Primer negant l'evidència, després intentant exculpar cl Govern de les
culpes dels seus subordinats. A través d'aquests debats, només es veu una
línia de conducta clara, sense equívocs en cl Govern que cerca desesperadament un camí, una possibilitat que li permeti de sortir del mal pas
a què l'ha portat una interpretació massa fidel de les ordres del Director
General de Seguretat.
La declaració del capità Rojas i l'acta dels cinc capitans d'assalt de
Madrid dóna a la llum pública la veritat del que passava entre bastidors
des del 10 de gener. L a figura del senyor Menéndez—a qui recentment
s'imposà el Collar de la República, la més alta condecoració del règim—
l'empetiteix a cada un dels documents que es llegeixen.
El senyor Azana copsa l'ambient hostil que el rodeja, quan inútilment
tracta de deslliurar el Govern de la greu responsabilitat que li correspon.
S'adona de la situació crítica en què es troba—la primera des de la seva
ascensió al Poder—i promet fer justícia, alhora que atorga llibertat als
diputats governamentals perquè votin d'acord amb la seva consciència.
La seva afirmació que el Govern ignorava totes les maniobres del senyor
Menéndez, és acollida per la Cambra—àdhuc la majoria—amb mostres
visibles de dubte.
E l nomenament d'una Comissió investigadora parlamentària és un truc
més d'Azana per a guanyar temps. Es fa seva la frase "Qui dia passa
any empeny". E l Govern cerca d'atrinxerar-se darrera la seva pretesa
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ignorància per tal de sortir indemne de la tempesta desencadenada al
Congrés.
Les pròximes sessions parlamentàries, veuran potser la retirada d'un
Govern que fins ara ha resultat incommovible.
—Independent dels borrascosos debats de Casas Viejas, ha seguit el
Parlament presenciant l'obstrucció radical i el debat sobre les Congregacions religioses. L'enemistat existent entre socialistes i radicals ha
donat lloc a violents incidents entre -les minories d'aquests dos partits.
La violència innata de Prieto, s'ha esmerçat en la defensa d'una carretera
d'Alacant, per atacar de retop la conducta dels lerrouxistes al Saló de
Sessions. Al mes d'iniciada l'obstrucció, no sembla que per ara s'hi
posi el punt final. Solament la fatiga dels radicals o la dimissió del
Govern— crebantat enormement pel descobriment de la realitat de Casas
Viejas—pot donar per acabada una solució insostenible.
Quant al debat de les Congregacions religioses, segueix sense variació.
L a Comissió sectària, autora del projecte, a falta d'arguments, va fent
aprovar per majoria de vots els seus sengles articles. L'enèrgica oposició de les minories catòliques no ha pogut fer més que retardar la seva
votació, per endavant perduda per a nosaltres. A remarcar les meritíssimes intervencions de dos diputats catalans, pertanyents a dos sectors
polítics nostres: ens referim als senyors Abadal i Carrasco i Formiguera.
Donada la intransigència sectària de la Llei que s'elabora, per endavant es pot assegurar que serà impossible d'aplicar-la íntegrament en
molts anys. Són tan allunyats de la realitat nacional els preceptes que
s'estableixen, tan oposats a les necessitats actuals, que sols il·luminats
o fanàtics del tipus de Moscou o Mèxic, poden atrevir-se a imposar-ne
l'aplicació des de l'altura dels Ministeris de la Capital de l'Estat.
—Conscient Azana que la seva popularitat s'ha convertit en franca
hostilitat a la seva política, s'organitzà un auto-homenatge per a celebrar els seus èxits (?) parlamentaris. El banquet—preparat d'una manera
semblant per no dir idèntica als més famosos de la primoriverada—
serví per a consagrar la unió d'Azaiia amb els socialistes. Els discursos
de Prieto i el Cap del Govern assentaren la base d'aquesta entesa, altrament conegut ja amb el nom del Pacte del Fronton i que amb el temps
pot convertir-se en l'eix d'una situació política, com anys enrera el famós
Pacte del Pardo.
La base immediata d'aquesta aliança política és. com explícitament
es manifestà en el discurs d'Azana, arribar a fer les eleccions municipals de l'abril, passades les quals l'escenari polític espanyol sofrirà un
canvi complet.
—Passades les vacances, el Parlament Català ha prosseguit l'elaboració de la Constitució Interior de Catalunya. L'interès dels debats del
Parlament espanyol ha apartat l'atenció del públic del de les sessions
d'ací. Els diputats de la Lliga Catalana han fet sentir la seva veu—impotent davant la majoria esquerrista—cada vegada que l'Esquerra Català-
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na aprova uns textos que tendeixen a desnaturalitzar les característiques
de la nostra terra.
•
—No podem passar per alt l'Assemblea de la Lliga Regionalista, que
dóna naixença a la Lliga Catalana. L'interès amb què foren seguides
les deliberacions, demostra la puixança política.
Fruit d'aquest Congrés ha estat la suma d'elements prestigiosos al
davant dels quals va Bofill i Mates, a les masses dirigides pel senyor
Cambó.
Coincidint aquest Congrés amb la descomposició que s'accentua en
els rengles de l'Esquerra, obre l'esperança en un esdevenidor pròxim
millor per a Catalunya...—L. D.

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 precerit en el senyal de la fe i dormen el
son de la pau: Damià Casanova, de Campdevànol i el M. I. D. Alfons M." Ribó, Canonge de la Seu de Barcelona.
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA fa celebrar una missa en sufragi dels seus difunts i afavoridors i llurs propparents.

