CLÀSSICS CRISTIANS
T I N A prova de les més clares de la protèrvia del món és la resistència a aprendre les lliçons desagradables. Fa segles que l'Esglèsia ensenya, i quaranta anys que repeteix diàriament, que el fons
de la tragèdia de l'home damunt la terra no és econòmk, ni polític,
sinó moral, i que la moral no té jonaments sòlids sinó en la religió.
Tot amb tot, el món de la diplcmàcia, de la política, de l'economia,
s'esdernega celebrant conferències i empensant-se sistemes per a trobar el remei al mal que acora actualment tota la humanitat. Pactes,
assemblees, assaigs, tot falla abans de gaire, perquè la mala fe o la
manca d'abnegació dels afectats els lleva tota l'eficàcia que podien
tenir, però el món no acaba de donar-se.
Vindrà dia que la paraula de l'Església ressonarà tota sola enmig del silenci subsegüent al fracàs de totes les altres. I llavors el
món l'escoltarà, perquè la resignació a la desfeta definitiva no és
possible, mentre un remei, el més substancial de tots, resti per assajar.
És per això que no creiem inútil la tasca dels predicadors, àdhuc
purament teòrics, de les doctrines religioses, morals i socials de l'Església. L a llarga esperança, la paciència inesgotable de predicar cada
dia la mateixa paraula viltinguda, sabent del cert que arribarà el
dia que la burla esdevindrà atenció, l'atenció respecte i el respecte
acollida cordial, és una de les captinences de l'Església que més
traeixen la divinitat del seu origen. És pacient perquè tant de temps
com ha de durar el llinatge humà queda per respondre de la veritat
de les seves solucions.
Per això és tan útil de repassar tot sovint els ensenyaments dels
grans escriptors catòlics de segles enrera. Però, entre tots, els qui
convé més de rellegir són els dels primers segles, els antonomàsticament anomenats Pares.
Són els primers dolls que ragen de les neus eternes de l'Evangeli i de la tradició oral del Senyor i dels apòstols. És raigua pura,
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naixent de vora els cims, amb tota aquella frescor i nitidesa que tant
fa pensar en les paraules nades d'un fervent silenci interior.
H i ha dues experiències, l'una d'ordre filosòfic, l'altra d'ordre
pedagògic, que demostren la utilitat, si tant és que no sigui la necessitat, d'acudir a aquelles deus primeres de l'espiritualitat cristiana. D'una banda, diu la nostra filosofia que les mateixes causes que
han donat naixença a un ésser són les que el regeneren quan defalleix. D'altra banda, diu la pedagogia que les idees mares de les ciències enlloc no es troben exposades amb aquella claredat pura i aquella vigor de penetració que tenen en les obres dels primers mestres
de cadascuna d'elles. Euclides dóna les idees fonamentals de la Geometria, i Aristòtil les de la Lògica, i Sòcrates—a través de Plató o
de Xenofont—les de la Moral, amb aquella esborronadora llum genèsica que ja no té mai més cap expositor posterior. Després fa ve
molt aviat l'eloqüència vana, absolutament incompatible amb l'emoció puríssima de la troballa de la veritat. L a invenció és un esclat d'aurora: l'eloqüència és manta vegada un núvol format de vapors de passions humanes.
Quan el vell Aristòtil en la seva Política (A, 2 ) digué que, considerant les coses en llur principi és com ens posem en situació d'entendre-les millor, formulà un cànon pedagògic fonamental, per bé
que no ha estat tan generalment aplicat com pertocava.
Apliquem aquesta doctrina a la nostra situació religiosa. Gran
és la tribulació que passa l'Església a casa nostra, però nosaltres no
sabem deseixir-nos de la idea obsedent que aquesta crisi de la seva
situació legal és, en part si més no, efecte d'una malaltia funcional i
potser constitutiva que patia fa anys la religió en la nostra ànima.
No creiem gaire en malalties externes que no provinguin de causes
internes. La crisi era múltiple; era moral, però era també, en grau
no menor, intel·lectual. Moltes vegades, els fonaments religiosos dels
nostres catòlics no eren correus, sinó fullaraca sentimental. Eren legió—són encara—els qui havien abandonat tota pràctica religiosa,
fins i tot els qui tenien escantellada la fe, però conservaven una devodoneta local, un objecte piadós, que tenien tot el caràcter de fetitxisme 0 d'amulet. Calia no apagar cap ble fumejant, és clar, però
aconhortar-se d'això era tanmateix una resignació excessiva. Així ha
estat possible que un simple ventijol de revolució, sense a penes cap
nuvolada vermellenca, esventés tota aquesta fullaraca, i ens hàgim
trobat de sobte amb una majoria catòlica votant i sostenint una situació política sectària. No hi havia solidesa.
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Entenem que tot el que es faci enfora de plaçar novament els
correus fonamentals d'aquella solidesa perduda serà bastir damunt
d'arena, procediment que l'Evangeli mateix qualifica d'insensat. I
aquesta solidesa no es pot trobar sinó en els orígens: Bíblia, Sants
Pares, clàssics cristians de totes les èpoques, en edicions abastables
pel públic. Jutjaríem una reincidència en les velles habituds catastròfiques de pensar que aquestes menges són massa fortes per al paladar espiritual de la nostra gent.
És cosa abundosament comprovada que la nostra època, fatigada de frivolitats, té fam de nodriments substanciosos. A manca del
pa blanc de la veritat, servit potser en plats massa senyorívols, fa
esfereir de veure com el nostre poble s'atuixega amb el pa negre i
picant de l'anarquia. Carles Marx és lectura llargament popularitzada. Així podem arribar a trobar-nos amb la sorpresa del segon
miracle al revés: un poble judicat individualista que, d'un salt mortal, es llança a l'aventura comunista. E n tornarà, és indubtable, però
i l'esfondrada paorosa i les ànimes que es perdran en la barreja, qui
ho abona?
Les empreses editores de les versions bíbliques acompleixen la
primera part de la tasca urgent. L a segona havia ja estat començada, només que accidents imprevisibles l'afollaren de bella naixença.
Cal continuar-la. La Paraula Cristiana, consolidada a bastament en
la seva existència, s'emprèn aquesta comesa no certament fàcil, amb
la confiança posada en Déu i en el favor creixent del públic. La seva
Biblioteca s'incorpora la "Col·lecció catalana de clàssics cristians"
iniciada no hi ha gaire sota el nom de "Biblioteca Sant Pacià". E n
un altre lloc de la revista trobarà el lector les condicions de la nova
sèrie, integrada dins de l'antiga. Ara al nostre públic pertoca el deure de fer-se càrrec de l'altíssima necessitat de l'obra que emprenem
i d'afavorir-la amb llarguesa. A ell la confiem amb l'esperança que
inspira l'assistència que ens ha atorgat fins ara.

E L CULTE DE SANT JORDI E N L E S
T E R R E S CATALANES DURANT L ^ D A T
MITJANA, COM A EXPRESSIÓ D E L E S
RELACIONS ENTRE L ' E S G L E S I A I L'ESTAT E N AQUELLA ÈPOCA

S

ANT Jordi va ésser una figura popular ja des de molt aviat.
L'Església va fomentar aquesta popularitat d'una manera especial en introduir el seu culte en la Litúrgia i la seva imatge en algunes esglésies, no solament a Orient, la pàtria del sant, sinó
també a l'Occident. Aquesta popularitat, però, no va ésser simultània en tot els països. En l'actualitat, en cap país del món no té tanta
veneració com a Catalunya. En aquest cas, es poden repetir en certa
manera les paraules de la Sagrada Escriptura: "Els darrers seran
els primers i els primers seran els darrers" 1, per tal com durant l'Edat Mitjana el sant ha tingut molt més prestigi en altres països, i
prou ha hagut d'esperar fins que els catalans han sentit per ell una
devoció profunda.
La introducció del culte de Sant Jordi a Catalunya és deguda
principalment als seus reis que, en llurs guerres continuades, necessitaven un patró especial de la guerra. També el poble català, de?
dels seus orígens—que són simultanis amb la reconquesta—estimava el sant del qual esperava l'auxili en la lluita contra la mitja lluna; però, des dels antics temps, tenia més confiança en Sant Pere,
en Sant Martí, en Sant Miquel i en Sant Jaume, que no pas en
Sant Jordi. En tenim exemples i la comprovació d'aquest fet, en les
nombroses esglésies i capelles aixecades en honor llur. Cap a la fi
de l'any mil, el nom de Sant Jordi no era desconegut2 a Catalunya;
no coneixem, però, cap església dedicada a Sant Jordi d'aquesta
època.
1 MT, X X . 16.
' Vegi's CARRERAS CANDI, Introducció de la festa de Sant Jordi en la Corona
d'Aragó. "Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya". X X V I (1916), pàg. 113-
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El culte a Sant Jordi va penetrar primer a l'Aragó que no pas a
Catalunya3. Amb tot, aquest sant no era tan popular entre el poble com ho eren altres sants i , durant molt de temps, els reis i la
noblesa van ésser aquí els principals promotors d'aquest culte.
Des de la Confederació de Catalunya amb Aragó, aquests dos
països es van influir mútuament en molts aspectes. I sembla també
que fou un d'aquests casos el que fa referència al culte de Sant
Jordi. El rei Alfons el Cast, que va heretar Catalunya de part de
pare i l'Aragó de part de mare, més que no pas guerrer, era home
d'administració, característica que ja es dóna a conèixer pel seu
apel·latiu, compte hagut que per a dir-se "Cast", parlant en termes
generals, cal tenir molta mesura i temperança, virtuts que més aviat
caracteritzen l'expert administrador que no pas el guerrer tempestuós. Però els dos successors seus immediats, Pere el Catòlic i Jaume el Conqueridor, dos gegants per la seva figura, eren més aviat
guerrers que no pas administradors. I durant llur regnat, s'augmentava també el culte a Sant Jordi, patró dels guerrers. Pere el Catòlic fundava l'ordre de Cavalleria de Sant Jordi i en 1201 l i donava la seu a Alfama, bisbat de Tortosa.
Jaume I atribuïa la seva primera gran gesta de guerra, la conquesta de Mallorca (1229), a l'auxili d eSant Jordi4. I mai, durant
la seva vida, no l i ho va oblidar. Però això no el privava d'adreçar
el seu culte a altres patrons de la guerra. La presa de València va
tenir lloc el dia de Sant Miquel i per això en donà gràcies a l'arcàngel, príncep de les milícies celestials. Amb tot, el culte a Sant Jordi
arrelava profundament a València, fins es pot dir que, durant els
segles x m i x i v , el culte a Sant Jordi no havia pres peu en cap de
les ciutats de la Confederació catalano-aragonesa tan profundament
com a València. Aquí, no solament prenien part en les festes a honor de Sant Jordi el rei i els cavallers d'esperit guerrer; la burgesia
hi participava d'una manera molt activa. El dia de Sant Jordi era
dia de festa per a tota la ciutat8, celebrada no d'una manera general,
sinó també per les diferents confraries de Jesús i de Maria6.
A l'Aragó, Jaume I és considerat com l'impulsor de la Confraria
del Cavaller Sant Jordi de Terol, de la qual era membre personal el
' Ib.. oàjr. 114.
* Crònica del Rey en Jacme Primer Rey Darago. etc. ed. Aguiló (1873). capítol 84" A. RUBIÓ I LI.UCH, Documents per l'història de la Cultura catalana migeral. I I (1921). IQI.
* Arxiu de la Corona d'Aragó (A. C. A.), Reg. 1233. EoL 10.
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seu nét Jaume I I 7 . Demés, el mateix Jaume I I era confrare de la
confraria que erigí a Múrcia l'any 1303 8. És difícil d'enumerar totes les confraries de les quals era confrare. La Confraria de Sant
Jordi de Múrcia tenia principalment una finalitat política: havia
d'assegurar, sota la protecció de Sant Jordi, la influència que Jaume I I hi havia adquirit durant les disputes pel tron de Castella "·
Les altres confraries d'aquesta classe estaven més o menys al servei de la política d'aquest rei, que va ocupar aquella regió. Aquestes
confraries, de les quals era confrare, formaven els seus partits, amb
els quals dominava en gran part les revoltes o contrarevoltes que,
en moltes ciutats, havien fet molt difícil la política interior del seu
pare i del seu avi.
Possiblement, Alfons el Benigne (1327-1336) havia desplegat
en altres circumstàncies una nova iniciativa per a la propagació del
culte a Sant Jordi. En la lluita decisiva per la dominació de Sardenya,
que ell mateix dirigia, com hereu de la corona, havia estat en greu
perill de perdre la vida, i en acció de gràcies pel seu salvament, l i
havia alçat una capella en l'illa. Sembla, però, que les contrarietats
d'aquella campanya havien mitigat molt el seu temperament guerrer; també va morir massa aviat. A la sev amort, gairebé quedava
tot per fer per a animar el culte de Sant Jordi en terra catalana. El
seu fill, Pere el Ceremoniós (1336-1387), va continuar amb nou zel
la propagació del culte a Sant Jordi, i es pot ben dir que, durant el
seu llarg regnat, si el culte del sant màrtir no va ésser introduït pertot arreu, almenys es va estendre de tal manera, que la seva propagació definitiva no es va fer esperar.
El rei Pere sentia una especial devoció personal a Sant Jordi.
Era molt més guerrer del que deixa entendre el seu nom. En són una
característica la seva política amb Mallorca, amb l'Orient, amb Sicília i també la seva conducta en la guerra amb Castella. Com a
guerrer, nomenava sovint Sant Jordi "l'àncora de la seva espe-

' VCRÍ'S F . CARRERAS I CANDI, L a Cavalleria catalana y Sani Jordi en lo segle x i u . "Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya", X V I I I (1908), pàgina 149• R. D'ALÓS. Sani Jordi Palró de Catalunya (1926). p. 72.
' Altres mitjans emprats per Jaume I I a Múrcia, durant aquest temps, eren,
per exemple, Texpulsar els dominicans castellans del convent de Sant Domingo i
substituir-los per germans catalans i aragonesos. Vfjji's el meu estudi, Der Konig
von Aragón und die Ordenskapilel um 1300". Zei}schrift der Savigny Stiftung für
Rechtgeschichte. Kan. Abt. X X (1931), p. 113 s.

EI. C U L T E D E S A S T JORDI

29S

rança" 10. Per això no estranya que la capella de l'Aljaferla del
palau reial de Saragossa fos dedicada a Sant Jordi
És també una expressió de la veneració que sentia per Sant Jordi el fet de donar-se tota la pressa per arribar a posseir relíquies del
santu, el fer pintar retaules, el comanar-ne imatges i reliquiaris
preciosos i el fer enquadernar luxosament els llibres que parlaven
de Sant Jordi18.
El procediment que va seguir per a difondre el culte a l sant Patró dels guerrers va ésser el de provar de fer reviure l'interès dels
cavallers. Va arribar un estat florent per a les Confraries de Sant
Jordi ja existents i per a les que ell va crear de nou ,4.
Per influència d'aquest rei, es creà a València (1353) l'ordre de
cavalleria de Sant Jordi, i va interessar els cavallers d'una manera
especial per a l'església dedicada a Sant Jordi que es construïa a
València vers l'anys 1371 15,
Ben sovint trobem citats cavallers catalans de l'ordre de cavalleria de Sant Jordi; fins coneixem llistes d'aquests cavallers. De
l'any 1361, coneixem els següents cavallers de VOrdo sancti Georgii:
el comte d'Empúries, el vescomte Dalmau de Rocabertí i Andreu
d'Illa i Canet; els nobles Huguet de Cervera, G. Galceran de Rocabertí, Pons de Caramany, G. de Casa, Gilabert de Cruïlles, P. de
Malany, Gastó de Moncada, Berenguer de Castellnou, Jaume de
Cornellà, Berenguer de Pau, Bernat de Pau, Berenguer Dolms, Bertran de Castellví, Bertran G. de Torre, Berenguer de Palau, Huc
de Bordils, Bernat de Serra i R. de Palou de la Bauleria 16.
Els membres d'aquest ordre de cavalleria l i havien de guardar
especial fidelitat en la defensa de la terra, estant al seu costat, fos
per a defensar-se dels moros o dels cristians.
Si aquest ordre de cavalleria de Sant Jordi venia a ésser una
organització que no exigia cap vot, de tal manera que els seus membres quedaven llecs, demés en l'ordre d cavalleria de Sant Jordi d'Alfama es reunien cavallers que, en ésser admesos, feien vots de ca10 "In quo ancoram spei nostra finximus" ACA-Reg. 1553, f. 27.
n A. RUBIÓ I LLUCH. Ob. cit., p. 1.14. n. 134.
'* VCKÍ'S R. D'ALÓS. E l Patronatge de Sani Jordi. •• Butlletí del Centre E x cursionista de Catalunya". X X V I (içió), pàgs. 121. ss.
• RUBIÓ. Ob. cit.. pàfr. 113. 116. 190.
" ALÓS. Sant Jordi. pàR. 72.
" A C A . Reif. 759. fol. 27. Poc després, el cavaller Matheus Mercerii fundava
la capella de Sant Jordi a l'esRlésia dels dominics de València. Ib. RCR. 857. fol. HO" A C A . RCR. 1304. fol. 9°. E l rei crida aquests nobles i cavallers ver servir-lo
en les armes contra Castella.
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ràcter religiós. Aquesta ordre, fundada al ccniençament del segle x i n , ni havia pogut viure ni morir. No havia pogut morir, per
tal com s'havien de complir les condicions de la fundació; no havia
pogut viure, o desplegar-se, perquè les ordres poderoses de l'Hospital, del Temple i després la de Malta, no l i deixaven ni aire per a
respirar. Entre els plans del rei, encaminats a promoure el culte de
Sant Jordi entre els cavallers, hi havia el de donar possibilitats de
vida a aquesta ordre. Va demanar al Papa que l i concedís un nou
hàbit per a l'ordre, o la seva substitució per un altre—i en això era
ben b é el Ceremoniós—i es preocupà per a dotar-la r i c a m e n t S i
ell hi contribuïa una mica amb béns de l'Estat18, més, però, devia
cedir-li l'Església, de la qual ell reclamava per a l'Ordre la cessió
de totes les ermites de Sant Jordi i de tots els hospitals de la seva
terra, inclús el famós Hospital d'En Colom de Barcelona19.
Per haver aquests grans plans del rei solament en part petita
esdevingut una realitat, l'ordre no arribà mai a florir, de tal manera que el rei Martí I en 1400 la va incorporar a l'ordre de Montesa,
empeltant així el culte de Sant Jordi en aquesta ordre.
El resultat d'aquest treball constant i ben pensat de Pere I I I fou
que, ja durant el seu regnat. Sant Jordi no era solament patró dels
guerrers que lluitaven contra el moro, sinó també dels que combatien altres pobles cristians.
Un fet semblant ja s'havia produït Múrcia durant el regnat de
Jaume I I i a Sardenya durant el regnat d'Alfons I I I . Féu que el
gloriós Sant Jordi fos invocat en les esglésies de terra catalana com
a protector i advocat per a defensar-se contra els castellans. Va
anar tan enllà, que va trametre a tots els bisbes dels seus dominis
un formulari de la missa de Sant Jordi, matador del drac, amb la
súplica de fer dir cada dia aquesta missa en les esglésies de les seves
diòcesis, per tal que la lluita contra Castella es decidís a favor seu
"cum glòria et triumpho" 20.
Quan, més endavant, el rei Pere emprenia l'expedició cap a Grècia, ja era un benentès que Sant Jordi, com a Patró, havia d'acompanyar l'expedició..
Tot i el progrés que el culte de Sant Jordi va fer a Catalunya
17
"
Retr.
"·
"

A C A , Refr- 1553. fol. 27. Als 22 de març de 1373.
Les cessions primeres i millors eren els castells d'Aranda i Monclús. Ib,
1467, fol. 7S·
Ib. Ren. 1238. fol. 26; ReR. 1249, fol. 44.
Penso publicar aquest document en un altre indret.
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durant el segle x i v , cal fer avinent que en 1404 el nombre d'esglésies i d'altars dedicats a honor de Sant Jordi no eren pas nombrosos21.
Per tota la terra catalana es troben esglésies i altars dedicats a
Sant Nicolau, a Sant Joan Baptista, a Sant Antoni Abat, etc. Nous
títols d'altar, com el de Corpus Christi, durant el segle x i v , es propagaven arreu d'una manera sorprenent22. Sembla que en les esglésies de Barcelona, fins al començament del segle xv, solament hi
havia un altar dedicat a Sant Jordi, i era a Santa Maria del Mar; i
el sant encara havia de compartir el culte amb Santa Elena i les entrades de l'altar eren ben modestes23. Barcelona, que tenia tants
altars com tres ciutats episcopals aplegades de Catalunya, pot ésser
presa com a termòmetre per a conèixer el culte i els sentiments religiosos que el poble català tributava a Sant Jordi, feta excepció
del rei i dels cavallers.
En casos especials i en temps de guerra, el poble català de bon
grat invocava el patronatge del sant matador del drac; en temps habitual, però, preferia altres sants que l i mereixien més amor i confiança. El segle x v va portar un canvi remarcable, quan la Generalitat
de Catalunya es convertí en pregonera del culte a Sant Jordi.

* **
L'evolució del culte a Sant Jordi a Catalunya, considerada en
línies generals, és una manifestació de les relacions entre l'Església
i l'Estat en aquell temps. N i Crist, ni l'Església, mai no han establert
límits ni formes precises en aquesta posició; durant el decurs dels
segles, poden prendre's diferents direccions. En els temps en què
Crist predicava l'Evangeli, l'emperador governava els romans com
a representant del poder temporal i alhora governava "l'Església".
Apareix la seva figura en una de les cares de la moneda com imperator i en l'altra com a Pontífex Maximus. Entre els jueus, succeïa tot el contrari des de la fi de l'exili de Babilònia; durant segles, el gran sacerdot, el gran representant de "l'església", tenia el
poder temporal a les seves mans. El poble no va tenir un rei fins
que va perdre la seva personalitat política. El mateix Crist va toa CARRERAS I CANDJ;, Festa de Sant Jordi, pàg. 114, cita les esglésies i capelles de Catalunya dedicades a Sant Jordi; no indica però. l'any de llur edificació.
Vegin-se les meves observacions en "Analecta Tarraconensia", I X . 1932.
"Arxiu de la Batllia general". M. R.. núm. 1860, fol. 51. Les entrades anyals
de 1 altar de Sant Jordi i Santa Elena importaven IQO SOUS.
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car aquest problema quan l i van oferir una moneda del tribut a
pagar amb la pregunta: "És permès o no de pagar el tribut a l'emperador?" En respondre: "Doneu a l'emperador allò que és de l'emperador i a Déu allò que és de Déu", Crist volia fer ressaltar en
certa manera l'existència d'íurça oposició. N o una oposició entre
Déu i l'emperador, atès que aquest és de Déu, com qualsevol altre
ésser mortal. Aquí no hi ha cap contradicció. Més aviat prenia peu
de la moneda que tenia al davant, la qual a l'una cara representava
el possessor del poder temporal i a l'altra cara figurava el representant de la potestat religiosa. EI Crist volia que estiguessin ben separats l'un de l'altre els dos pcders, que l'emperador romà tenia a
la mateixa mà. No separats absolutament. Tots dos poders procedeixen de Déu i constitueixen una unitat superior en D é u . Però
en les seves activitats terrenals, i aquest era el sentit d'aquelles
paraules del Crist, l'Església no s'ha de lliurar a l'Estat, sinó que
ha de tenir personalitat pròpia, al costat de l'Estat. Es pot parlar
en un principi i en bon sentit de la separació de l'Estat i de l'Església. L'Estat té per finalitat—i per això subsisteix—el benestar
temporal dels seus subordinats, la seguretat del territori cap a l'exterior i la seva ordenació a l'interior. Els mitjans de què disposa
són molts i de diferent caràcter. L'últim mitjà de què disposa és la
violència, la força que, de fora estant (en oposició a la violència
interna que prové de la consciència), imposa la seva voluntat, o la
deixa imposar, per exemple, per mitjà d'una Societat de les nacions.
Si aquesta violència fracassa, l'existència de l'Estat, com a tal, està
en dubte.
Per contra, l'Església, en tant que societat visible, ço és en tant
que actua en aquest món, té per missió el benestar supraterrenal
dels homes. É s en aquest món, però no és d'aquest món. E l món
creat per Déu pertany també al regne de Déu, però no és pas la
part millor d'aquest regne, és solament un accident. L'essència del
Regne de Déu és l'ordre sobrenatural i d'aquesta essència prové la
substància del regne de Déu, que és l'Església, la qual viu a la terra per tal de posar els homes en contacte amb l'ordre sobrenatural,
ço és, formar la imatge de Déu en l'ànima humana, redimir-la o
aplicar-li la seva redempció, operada pel Crist. L'Església, com
l'Estat, té molts mitjans a la seva disposició: el més alt és la gràcia
sobrenatural.
Malgrat aquesta missió, o millor dit, per raó d'aquesta missió
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especial confiada a l'Estat d'una banda i a l'Església d'altra banda, les dues potestats es completen i s'impulsen de tal manera, que
una separació total contradiu llur naturalesa. L'Estat i l'Església
formen part, fins a cert punt, d'aquells dualismes que estan en contacte amb tot i l'ordenació del món volguda per Déu d'una manera tan diversa. El cos i l'ànima, en si diversos, però complint la
seva missió i el seu fi conjuntament, són un simbol d'un semblant
dualisme. O bé la relació entre l'individu i la societat. L'home és
un individu de tal manera que té una ànima pròpia i una responsabilitat pròpia, però, d'altra banda, com a individu no pot existir,
sinó que necessita la societat. Si bé aquestes dues comparacions,
naturalment, no corresponen d'una manera exacta a la relació entre l'Estat i l'Església, contenen una il·lustració plena de significació. L'Església educa els homes de l'íntim de l'ànima a l'escrupolositat i a la responsabilitat i fa dependre la felicitat eterna de la
pràctica de les vertaderes virtuts, àdhuc de les cíviques, la qual
cosa fa que l'Estat tingui un aliat que posa a la seva disposició forces de què mai no podria disposar de part seva. Per la seva banda,
l'Estat, que estableix i que manté l'ordre, prepara el terreny on la
llavor sembrada per l'Església ha de poder créixer.
He indicat que la relació entre l'Estat i l'Església no s'ha d'enquadrar en un esquema inflexible. H i tenen una gran influència els
corrents espirituals que dominen durant una època, els quals posen
de manifest les formes més diverses de l'art o de l'economia (Romanticisme, Gòtic, Renaixença, Barroc). H i ha altres influències
que radiquen en les diverses formes de l'Estat, que canvien constantment en un temps més o menys ràpid, o en el nombre: en la
força de les confessions que poblen un país, o en l'evolució històrica que és molt diversa en els diferents països, i en altres influències per l'estil.
Així, la península ibèrica, i d'una manera especial Catalunya,
ha experimentat molts canvis en les relacions entre l'Església i l'Estat. Citem breument, per als temps antics, el període de les persecucions de l'Església que van durar amb interrupcions gran part
del temps de les dominacions romana, visigòtica i mora.
En els segles següents, en què es creà la nacionalitat catalana,
l'Estat tenia primerament una forta preponderància sobre l'Església, contra la qual l'Església molt sovint es defensà. La relació fou
una altra quan l'Estat va notar, per les conseqüències de la seva po-
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lítica eclesiàstica, que, quan violentava l'Església, es perjudicava
ell mateix. Els convents, que eren els centres millors de colonització, anaven a la ruïna per causa dels abats incompetents que nomenaven els prínceps. Segurament això era una raó que mogué els
prínceps a desprendre's dels convents i donar-los a llunyanes abadies com Cluny, Moissac, Sant Ruf prop d'Avinyó, Sant Víctor de
Marsella, o al mateix Papa, per tal que els reformessin, vetllessin
per llur existència i continuessin llur activitat cultural.
Aquesta reacció iniciada pels prínceps i per l'Estat va ésser tan
forta que l'Església—segons el nostre judici—va adquirir una influència damunt l'esfera on es movia el poder de l'Estat. Els reis
d'Aragó i els comtes de Barcelona fins es feien feudataris de l'Església, i , per raó del dret feudal al qual s'havien subjectat, en l'any
1283 es declarava que havien perdut els drets al seu mateix regne.
Però ja s'entrellucava la nova reacció per la qual l'Estat s'havia
d'immiscir profundament en l'Església.
El desplegament del culte a Sant Jordi durant el segle x i v n'és
una prova. Certament l'Estat va fer molt per l'Església, de moltes
maneres, fins potser feia massa; l'Església estava sota la protecció
de l'Estat, talment com un noi sota el tutor, al qual es priva de tot
treball. En certs indrets particulars, fins oblidava la seva missió i ,
així, va perdre molt de la força i de l'acció originàries. Aquest procés havia anat tan endavant durant el regnat de Pere I I I , que el
rei, a l'ocasió del pran cisma d'Occident, va tenir la pretensió de
decidir per ell sol si el vertader Papa era Urbà V I o Climent V I I .
Els bisbes que no seguien la seva opinió eren expulsats del país, com
cl bisbe de València, i els feia jurar que d'allà endavant renunciaven a l'opinió pròpia i que es volien adherir a l'opinió del rei. I ,
entre tant, ell negociava amb Urbà V I i amb Climent V I I i es manifestava disposat a reconèixer per Papa aquell que l i faria més i
millors concessions a la seva política interior i exterior.
En el referent al culte de Sant Jordi, l'Església, per una part, solament podia celebrar que el rei s'interessés tan diligentment pel culte del sant. Però havia d'adonar-se que el rei no cercava primordialment l'honor del sant, sinó més aviat l'avantatge de l'Estat. En
tant que els interessos de l'Estat i de l'Església anaven conjuntament, tots dos hi guanyaven i era bo per a l'un i per a l'altre. Però
tot d'una que el rei constrenyia aquí "l'esperit de l'Església que
vivifica" i se servia o abusava del sant i de l'Església com d'una
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pilota per als seus plans i interessos politics, la situació esdevenia
sospitosa i perillosa no sols per a l'Església, sinó també per a l'Estat, que no conservava en l'Església un aliat, ans debilitava la seva
força interna, i aquesta, en casos de necessitat, no podia auxiliar,
com hauria bonament volgut, l'Estat que l i ho demanava.
La cosa més perillosa per a les dues parts era que l'Església,
per voluntat del mateix Estat, molt sovint acceptava i conreuava
formes estatals. Pere el Cerimoniós tirava en cara a l'abat de Santes Creus que no sabia altra cosa que fer oració i governar els monjos, i reclamava la seva dimissió. Així la clerecia, sobretot aquella
que aspirava a altres dignitats eclesiàstiques, s'habituà a treballar
dintre l'Església més aviat amb mètodes polítics que no pas eclesiàstics.
Cal només donar un cop de vista a les sinodals d'aquella època
per a tenir-ne una prova. L'activitat sinodal es limitava gairebé
sempre a donar decrets de caràcter disciplinar, a amenaçar i espantar amb càstigs, en altres paraules, reformar amuntegant lleis. Haunera que l'Estat es preocupava de reformar amuntegant lleis. Hauria estat una cosa molt més eclesiàstica, si primerament l'Església
hagués reformat els homes interiorment, partint de la consciència,
per mitjà de l'endinsament en l'esperit eclesiàstic, enfortint interiorment l'home de tal manera que mai no hi hagués hagut necessitat de la violència externa de la llei, o solament en casos excepcionals. I amb això hauria pogut prestar un gran servei a l'Estat,
no pas desplegant la seva activitat sota la seva pressió i a exemple
d'ell, com realment ho va fer amb massa freqüència. En el decurs
del temps, l'Estat ha rebut el càstig d'haver conduït l'Església per
camins errats, per tal com l'Església, en casos de necessitat, tant
menys ha pogut auxiliar-lo com més estatitzada estava. Però l'Església ho ha hagut de pagar també d'una manera amarga.
JOAN V I N C K E
(A. GRIERA, trad.)

LA. SANTA D E FLORÈNCIA *
XII
(Continuació)
ELS PRIMERS QUIZE ANYS DE LA SANTA.—En començar el cap. I X
d'aquest estudi (maig 1932, p. 415), remarcàvem ja que en el reialme
espiritual de la mística "cada individu sembla de vegades, una espècie novella". Tal és el cas de la personalitat espiritual de Santa
Magdelena de Pazzi, puix els antecedents aplegats en el capítol anterior permeten d'estatuir amb tota seguretat aquesta conclusió: Santa
Magdalena de Pazzi, des dels primers anys de la seva existència, apareix exornada de totes les virtuts en alt grau, manifestant-se com a
meravellosament envaïda per la Divinitat i transfosa en Ella.
Ja ho havem vist abans: fins a l'edat de sis anys viu com una majestat solitària i humil: del tot submergida en Déu i vessant a pler
misericòrdia. Dels sis als vuit anys, aquestes característiques prenen
encara més alt relleu, puix, ferida pel Senyor, sent la Santa el gust i
la fam de les coses divines. I a l'edat ordinària de l'ús de raó, arriba
a la plenitud de la personalitat carmelitana: la seva altíssima i llarga
contemplació, la seva amor al silenci, a la penitència i a l'apostolat,
en són proves inequívoques.
Així, en el món espiritual, es manifesta de bell principi la nostra
Santa tal com hom la cantava en un dels Goigs que abans havíem
estudiat, o sigui, com a Magdalena divina. Per això les monges de
Sant Joan de Florència deien que els semblava que la Santa era d'una
naturalesa diferent d'elles i que mai no havien vist cap dona que, ni
de lluny, l i fos comparable.
Encara podem anar més enllà i sumant els antecedents exposats
amb el fenomen singular que la Santa, abans de nàixer, no afeixugava
l'úter de la seva mare, com canta l'Església:
*

V. el fascicle de novembre últim.
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Abdito ventris latitans recéssu
Non gravat matris gremium...,
podríem llançar-nos a hipòtesis molt falagueres i seductores que ens
fan recordar de la dita d'Alexandre d'Hales sobre Sant Bonaventura,
això és, que semblava que Adam no hagués pecat en e l l 1 : i del cas del
Beat Reginald d'Orleans 2 que, poc abans de morir, preguntat si volia ésser extremaunciat, va fer aquesta resposta: "La Mare de Déu
em va ungir a Roma amb les seves pròpies mans, però a fi que no
sembli que menyspreo la unció eclesiàstica, plau-me també de rebrela i la demano"; i de l'altre cas relatiu a Sant Joan de la Creu, el qual,
durant la seva primera Missa, va ésser confirmat en gràcia 3; i de la
Ven. Maria de Jesús i de l'Espino (1589-1662) del monestir de Carmelites Calçades de Piedrahita (Àvila), combregada pel Senyor abans
de temps... *.
Però llavors, si les dues Nits Obscures de les quals havem ja
parlat en el cap. I X d'aquest estudi (maig, 1932, p. 415 i ss.), sota
precisament el mitjà ordinari 5 de Déu per a traure les ànimes dels
apetits desordenats o imperfeccions que, seguint la pauta dels pecats capitals, descriu meravellosament el nostre Sant Joan de la
Creu al començament de la Noche Oscura i a fi de renovar l'ànima
"per a fer-la divina i despullar-la de les afeccions habituals i propietats de l'home vell en què ella està molt unida, conglutinada i conformada" 6: i d'altra banda Santa Magdalena, des dels seus primers
dies, apareix com a plenament divina, i podrem raonablement pensar
d'ella que va passar aquelles Nits obscures, sobretot tenint en compte que el seu aspecte divinal és el primer que en l'ordre moral apareix durant la seva existència, de manera que la seva vida sensitiva

1 Vida de Sant Bonaventura, cap. I I . núm. 1 (Opera omnia S. Bonaventurae,
volum X. p. 42 (Quaracchi, 1902).
' Vida de Sant Domènec de Gusman, pel P. SACORDAIRE, cap. X V , p. 222
Barcelona. 1000.
c "Cela ne lui ote pas la puissance de pécher, puisque les apòtres eux-mémes
pouvaient pécher, mais le prémier mouvement de cette puissance est lié". (Saint
Jean de la Croix, pel P. BRU DE JESÚS-MARIA, C. D., cap. V I , p. 55, libr. Plon,
París. 1929).
* Vida de la Venerable publicada pel P. RAFEL M." SARRIA, O. Carm. a la
revista L a Nubecilla del Carmelo, any I V , núm. 10, p. 10.
" Noche Oscura, pròleg, p. 363, i llib. I , cap. I. núm. 2, p. 366. (Obres del
Sant. vol. I I , Burgos, 1929).
' Noche Oscura, llib. I I , cap. V I . núm. 1 (ed. cit.).
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es manifesta només que com a simple i tènue suport, i en segon terme,
i encara del tot dominada? 7.
í N o són prou simptomàtics la seva sed ardent i el seu vehement
desig d'ésser crucificada, que ens fan recordar d'aquella gran Terciària Carmelitana de la nostra Antiga Observança Ven. Maria-Angela
Virgili de Ronciglione (1662-1734)—qui sap si de nissaga catalana—
que joveneta, desitja sofrir els mateixos turments que Santa Llúcia
i va ésser cega durant quinze anys? 8. O el dardell d'amor que, a l'edat de deu anys, l i va tirar el seu divinal Espòs, el qual "va ferir tan
sortosament i deliciosa el seu cor, que va perdre el coneixement restant com morta, sense paraula ni coneixement"? {Vida pel P. CEPARI, cap I I ) . Perquè cal tenir en comte que Sant Joan de la Creu parla
del dardell a la Llama de amor viva {Cançó I I , núm. 9 i ss, Burgos,
1931), o sigui, referint-se a aquell estat espiritual en què l'ànima és
"ja tan transformada i qualificada interiorment en foc d'amor que no
sols és unida a aquest foc, sinó que fa ja viva flama en ella" (Observació citada pròleg, núm. 4 ) , o, si més no, molt qualificada.
A causa de la fosquedat d'aquestes matèries, hom comprèn que,
ben sovint, s'hagi divagat en parlar d'aquelles Nits amb referència
a casos determinats. No fa molt de temps que amb motiu de parlar
de l'obra Saint Jean de la Croix, del P. Bru de Jesús-Maria, deia un
diari català que aquest Sant havia passat la N i t Obscura o Obscures
a la presó monàstica de Toledo. I el cèlebre biògraf del Sant, P. Josep de Jesús-Maria, suposava que la darrera malaltia d'aquell l i havia servit de purgatori, a la qual cosa replicava molt bé el nostre
docte amic P. Evarist de la Verge del Carme: " N i la vida, ni la doctrina del Sant, ni la del mateix doctissim Pare [Josep de Jesús-Maria]
respecte de quan passen el purgatori les ànimes que munten als cimals místics del Sant, no ens autoritzen a admetre semblant suposició en el sentit que, sense aquest purgatori, hauria hagut de passarne un altre per a entrar al Cel" B. L'una i l'altra afirmació semblen
equivocades i ambdues convenen en confondre les esmentades Nits
' "Com sia que la porció animal viu primer i és molt més antiga i la seva
vida va començar en llibertat dels sentits del cos i plaers de la carn, tots ells
són mal inclinats. Per això, quan l'hora racional comença a viure vida de raó i
enteniment, ja els apetits han crescut tant, els sentits són tan mal habituats als
custos sensibles, que no pot la raó, ni que vulgui, subjectar-los". (VEN. MIQUEL
UE LA FUENTE. O. CARM., Las Tres Vidas del hombre, \\\]). I . cap. V, p. 67, Barcelona. 1887).
' V. la revista italiana // Monte Carmelo. any X I V , fase. V, maig de 1928.
pàgina 114.
* E l MM» Doctor de la Iglesia S. Juan de la Crus. p. 196, Toledo, 1926.
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amb la vida precisa de crucifixió, de la qual es distingeixen realment,
segons que hom pot deduir del que havem dit en els capítols I X - X
d'aquest estudi.
En una tal confusió sembla també haver caigut el doctíssim Cardenal Bona l0, en afirmar que Santa Magdalena de Pazzi va passar
les esmentades Nits o una d'elles, durant el període de cinc anys que,
per al susdit autor, devien ésser els famosos cinc anys que va lluitar
la Santa en el conegut Llac dels lleons, car, a més a més del que direm ben aviat, essent la Santa puríssima, com és evident, i , per tant,
no necessitada de cap purificació, no es tractava d'altra cosa que de
fer-la entrar en noves senderes de la vida de cricifixió, o sigui, en difícils i aferrissades lluites amb el poder de les Tenebres. L'Església
ho diu ben clar en la lliçó V I de l'Ofici de la Santa: "Bellum quinquennale, sibi a Patre aeterno indictum, cum principius tenebrarum
adorsa est, in quo àrida, desolata, ab omnibus derelicta, a daemoníbus crudeliter flageliata, omnique tentationum gènere vexata, ac fere
usu rationis destituïa, semper victrix evasit". (Brev. Ord. Carm.).
I en l'himne de primeres Vespres:
In lacu quinos Erebi per annos
Sustinet larvas...
La mà del Senyor no és abreujada—i menys encara en aquest
camp—que innombrables mitjans té ell en el seu poder per a arribar
a un mateix fi. I si el de les dues Nits Obscures és el de aterrar l'home
vell, nosaltres, davant la trajectòria espiritual seguida per Santa Magdalena de Pazzi, i particularment les primeres i estupendes manifestacions sobrenaturals d'ella, ens sentim inclinats a pensar que la
Santa no va passar aquelles Nits les quals devien, en aquest cas,
ésser substituïdes per algun altre procediment sobrenatural que anirem esbrinant a través d'aquest estudi.
Posats en aquesta tasca i a f i d'evidenciar per endavant la pluralitat de vies que pot seguir el Senyor per a liquidar l'home vell,
resseguirem ara les trajectòries dels Exercicis de Sant Ignasi, i els
casos de Sant Joan de la Creu i del Beat Lluís Morbioli.
E l llibre dels Exercicis de Sant Ignasi.—Aquest llibre, profundament diví i humà alhora, que "s'imposa com el codi més savi i més
"' Citat per TANQUEREY en l'obra Précis de Théologie Ascétique et Mystique.
vol. I I , n." 1431, nota i.'.
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universal per al govern espiritual de les ànimes, com una font inexhaurible de la més profunda i sòlida pietat i que mena a la més
alta espiritualitat" (Mgr. Ratti, avui Pius X I ) , s'adreça com a fi
pròxim a preparar i disposar l'ànima per a treure de si totes les
afeccions desordenades" (adnotació i.°) o, com es diu en el títol del
pressupost, "per a vèncer a si mateix" 11, i , amb més extensió i plasticitat, en el conegut text del principi i fonament.
Però, quin camí seguirà el Sant per a arribar-hi? No pas la via
de la contemplació en el sentit místic del mot, que ni l'únic camí no
és per a la perfecció 12. Com en tots els seus escrits, el Sant és ací ben
clar, deliciosament matemàtic. En l'adnotació tercera, constata que
"en tots els exercicis següents espirituals, usem dels actes de l'enteniment discorrent i dels de la voluntat afectant"13. Solament en la
darrera meditació per aconseguir amor, cimell sublim de l'obra ignasiana, deixa el Sant a l'ànima davant mateix del llindar de la contemplació mística o passiva, i d'ací no passa14. Meditacions amb saviesa
divina escollides i encadenades, exàmens de consciència de diverses
menes, solitud, submissió a un Director preparat per regles espirituals admirables, tot un eixam de disposicions coordinades apuntant al f i del conjunt. Heus ací l'engranatge espiritual que, amb l'ajut del Senyor i seguint amb fidelitat, podrà tornar a l'home el domini de si mateix.
Abans de passar endavant, és molt convenient esvair una objecció que ací el lector podria fer-se. El procediment ascètic preconitzat
per Sant Ignasi «no serà contrari a la doctrina de Sant Joan de la
Creu? Car aquest Sant escriu: "Per més que el principiant en mortificar en si, s'exerciti, totes aquestes seves accions i passions, mai del
tot, ni de molt, no pot, fins que Déu ho fa en ell passivament per mitjà de la purgació de l'esmentada N i t " . (Noche Oscura, llib. 7, cap.
V I I , núm. 5. Obres del Sant, vol. I I , p. 384, Burgos, 1929).
" ScRuim el text dels Exercicis publicat pel Foment de Pietat (1930). "Tantum. enim. inordinatas affectiones toHet. quantum seipsum vincat eas coercendo
atque. si fieri possit. exstirpando... Necesse est hos habitus exstinguere, ab iHis
actibus abstinerc. inRenitam naturae propensionem coercere, et radicitus, si fieri posset. evellcre." Ars Ignaliana, pel P. Jaume Nonell, S. L , pp. 26 i 33.
" Cf. San Juan de la Crus, su obra cientifica y su obra literària, pel P. CRISOCON DE JESÚS SAT.RAMENTAT, C . D., vol. L cap. X I V . p. 306. Madrid, 1929.
" "Quotics Beatus Ignatius tum in prima Adnotatione tum in reliquis libri partibus voces illas contemplari et contcmplalio usurpat, non esse de infusa contemplatione sermoncm..." (Commentaria m Librum Exerciliorum del P. PERE FERRUSOLA,
S. J . . p. 58. Barcelona. 1885.
" Sobre aquest punt, cal llegir el Doctor Eximi SUAREZ, De Spiritualibus E.rercitiis Sancti Ignatii, cap. I I . n.° 9. p. 103 (Paris, Lethielleux, 1910).
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A aquesta objecció, a primera vista molt greu, hom pot respondre
amb les següents consideracions:
a) . Sant Joan de la Creu—ho diu ell expressament—s'adreçava
en els seus escrits a religiosos del Carme. Ara bé: una de les lleis
fonamentals d'ells és disposar-se per a rebre la contemplació iníosa.
Aquesta és la vocació del Carme: la divina contemplació i l'amor a
la solitud, diuen les Constitucions del Carme de l'Antiga Observança
(cap. V I I , art. 112). I en el cap. X I I , art. 148: L a primera i principalíssima part de l'ordre és l'oració i la contemplació. I en les Constitucions dels Descalços hom llegeix: L a part principal del nostre
Institut és la contemplació, a la qual cal tendir mitjançant la contínua presència de Déu, etc. (cap. I V . núm. 28). Fora, doncs, de la
via de la contemplació, 0 vers la contemplació, un religiós del Carme
es trobaria desplaçat, allunyat de la seva vocació, i , per tant, sense
l'ajut de la gràcia per a avançar en la perfecció dins el camí que és
voler exprés del Senyor que segueixi. Això sia dit tenint en compte el
conjunt de l'Ordre i considei;ant-lo d'una manera fonamental, car
són també ací excepcions magnífiques. Que per això deia la Santa
Mare Teresa: "Penseu que aquesta Congregació és la casa de Santa
Marta i que hi ha d'haver de tot". Camí de Perfecció, cap. X V I I ,
núm. 5). I el nostre "Sant orb i divinal contemplatiu", Ven. Joan de
Sant Samsó, diu també d'una plomada: "Ací són innombrables v i cissituds a sofrir de la part de Déu i de les criatures, tant per obrar
com per patir", (Veritable Esperit del Carme, cap X I I ) .
b) . Les ànimes que van pel camí de la perfecció es descomparteixen en dos camps 0 braços que lluiten amb armes diferents. L'un
dels fortíssims actius i discursius, ànimes valentes que, a poc a poc,
regalimant sang. pantejant sovint, i amb exàmens de consciència i
propòsits fermíssims, i aidats de la gràcia, van llimant llurs defectes
i bó, i clarificant-se extingint llurs mals hàbits, fins arribar a llur
propi cimell en aquest món, que no consisteix pas en transformació,
sinó en obrar a Vunissó amb el voler de Déu
EI camp o braç dels contemplatius és compost de fidels debilíssims fins al punt que en ells tot ho ha de fer el Senyor, no parant
fins a transformar-los en sí. Per això Santa Magdalena de Pazzi besava les parets del seu convent i deia que, si no hagués estat religiosa,
hauria anat a parar a un patíbul.
D'ací ve que Sant Joan de la Creu digui en el text abans esmentat
que és el Senyor qui, amb les dues Nits Obscures, ha d'extingir els
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mals hàbits, siguin ells imperfectes. En canvi Sant Ignasi, contemplant el camp dels seus atletes, els llança confiadament a una lluita
implacable, però sap també que, aidats pel Senyor, podran arribar
a la victòria. Sobre aquest punt, el lector pot resseguir l'auri llibre
Retiro espiritual del Beat Claudi de la Colombière. S. Ej (Bilbao, 1929).
c) . Cal, així mateix, tenir present que Sant Joan de la Creu.
en tractar d'aquesta matèria, no parla pas d'una manera absoluta,
com si el Senyor no disposés d'altres camins, fins extraordinaris, per
a arribar a un mateix f i , no exclòs el que es refereix al que ell en diu
hebetudo mentis i exterioritat de l'esperit, o sia la grolleria i inferioritat de l'ànima, brollades del pecat que la impossibiliten per a la
unió transformant. Escoltem-lo: "Són tantes i tan pregones les tenebres i treballs així espirituals com temporals pels quals ordinàriament solen passar les sortoses ànimes per a poder arribar a aquest
alt estat." (Subida del Monte Carmelo, pròleg, núm. 1, p. 6, Obras. .
vol. I I , Burgos, 1929). "Perquè una àhima arribi a l'estat de perfecció, ordinàriament ha de passar primer per dues maneres principals
de nit" (Ob. cit., llib. I , cap. I , núm. 1, p. 13). "L'ànima ordinàriament entra en aquesta nit sensitiva de dues maneres, l'una és activa
i l'altra passiva" (Ob. cit., llib. I , cap. X I I I , núm. 1, p. 59). " E l camí
estret de la vida eterna, que diu el nostre Salvador a l'Evangeli; pel
qual camí ordinàriament passa l'ànima per a arribar a aquesta alta
i sortosa unió amb Déu", {Noche Oscura, pròleg, vol. I , Obras, pàg.
363, Burgos, 1929).
d) . Finalment, hom ha de tenir en compte que alguns grans
Sants—ultra el sector per al qual escrivien—es trobaven de vegades
entre la tràgica confluència de la seva migrada receptivitat natural i
els estupends i seductors panorames del món sobrenatural referits en
diversos temps i persones a diversos atributs del Senyor. D'ací prové
que gran escriptors espirituals donen la impresió que moltíssims se
salven, i altres que relativament pocs deixen de condemnar-se. A
través de la inefable i absorbent misericòrdia i de la nostra capacitat
minúscula, el formiguer d'ànimes que ella salva ha de fer una impresió profunda. I semblantment podríem dir, però en sentit contrar i , referint-nos als qui es perden amb referència a la Justícia Divina.
Continuem ara el nostre estudi remarcant que, a més a més de
la vida de penitència regulada per Sant Ignasi en el seu llibre, circula encara per la via discursiva ignaciana, com a flor dels Exercicis,

L A SA.VTA D E FLORÈNCIA

309

i de vegades d'una manera subterrània però tothora molt persistent
un programa purgatorial 0 de purificacions que, comptant amb la fidelitat de l'ànima, arribarà més endavant a ésser de crucifixions. Ja
en el col·loqui del primer exercici de la primera setmana posa el Sant
a l'ànima davant per davant la humiliació de l'Encarnació i de l'esgarrifosa mort de Nostre Senyor i encontinent afegeix: "mirant a
mi mateix el que he fet per Crist, el que faig per Crist, el que he de
fer per Crist". En el segon exercici, és provocat l'odi de l'exercitant
contra si mateix i sobretot, la gran humiliació del no-res de l'home
davant Déu, tan viva i clara, que ha de provocar una sanitosa catàstrofe espiritual en l'home mundà. Durant la segona setmana, mostra el Sant com una llaminadura el passar injúries, vituperis i pobresa, segons diversos graus. I així va seguint amb tanta persistència
que bé mereixerien un volum exprés aquest aspecte purgatorial—importantíssim—dels Exercicis, ordenat en primer terme a desfer i aniquilar l'home vell, i , més tard, a acompanyar el Senyor en la Passió,
sofrint la pròpia, 0 simultàniament ambdues finalitats, segons diversos graus i esferes. Impossibilitats d'estendre'ns més ací sobre aquesta matèria, que tractem incidentalment, volem esperar que restarà
un xic més il·luminada amb

LA GRAN TRAGÈDIA DE ST. JOAN DE LA CREU I LA VIA DE LES TRIBULACIONS. — Després que hom ha llegit amb atenció la vida d'aquest gloriós Sant, se sent inclinat a preguntar-se: ^Va passar ell l i teralment les dues Nits Obscures tal com les descriuen els místics?
Car la seva vida va ésser un teixit de tribulacions gravíssimes, passades, com veurem, per una ànima angelical.
Però, quina eficàcia espiritual té la tribulació? En primer lloc—
i ara ens referim a la vida. espiritual discursiva 0 de meditació—la
tribulació afaisona l'home espiritual a imatge de Jesucrist. A aquest
propòsit, escriu el nostre extàlic Ven. Miquel de la Fuente: "També
ha d'imitar l'ànima de raó a Crist, sentint la seva mort i passió corporalment, conformant-se amb ell en patir, com ell va patir, treballs,
dolors, ignomínies, deshonres, turments i altres penes i afliccions corporals: traient de la consideració interior d aquests misteris vigorià
i esforç eficaç per a prendre voluntàriament algunes penes per Crist,
penat i maltractat, i d'altres mortificacions i penalitats corporals,
sofrint de bon grat amb paciència i goig aquelles que Déu enviï o permeti". (Las Tres Vidas del hombre, llib. I I , cap. X V , p. 322, Barcelona, 1887).
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Aquest afaisonament comporta, com és obvi, la humiliació i purificació i perfecció de l'ànima. D'aci aquell text: in tribulatione dilatasti miki (Ps. I V , 2), i aquell altre: SÍ ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me (Ps. C X X X V I I , 7). I aquell altre passatge de
Judit ( V I I I , 22): Pater noster Abraham... per multas tribulationes
probatus, Dei amicus ejfectus est. I en els Actes dels Apòstols ( X I V ,
21) llegim: quaniam per multas tribulationes oportet nos intrare in
regnum Dei. I Sant Pau als Romans (V. 3 ) : tribtdatio patientiam
operatur1*. Ara bé, aquests textos són en plec, adreçat a la generalitat dels cristians, en els quals les concupiscències prenen ja, des dels
primers temps de la infantesa, un desenrotllament tal que quan la
intel·ligència es deixonda al que en diem us de raó, elles solen, ja
d'anys, tenir dominat el camp16.
Però el gloriós Sant Joan de la Creu, des del bressol fins a la
mort va viure, com si per a ell fos cosa normal, sota el pes d'humiliacions i tribulacions horribles. Es clar que, en aquest punt, hom
podria objectar: però si el Sant no hagués passat aquelles Nits, com
les hauria descrites amb tanta vivesa i exactitud? Director espiritual
i observador finíssim de moltes i moltes ànimes privilegiades—la descripció que feia dels defectes dels principiants n'és una bella prova—, tenia avinentesa i lleure d'anar seguint en elles tots els aspectes i adaptacions de les susdites Nits. No és prou alliçonador i dens
de doctrina el cas de la Santa Mare Teresa de Jesús la qual, quan
havia de descriure el terç grau d'oració, constatava que el Senyor, en
acabant de combregar, l i va donar aquesta oració i l i va posar comparacions apropiades i l i va ensenyar la manera d'explicar-la? (Vida,
cap. X V I , núm. 2). O haurem, finalment, de concedir l'absurd manifest que Sant Joan de la Creu va passar per tots els casos i víes
que esgrana amb tanta vivesa i exactitud?
D'altra part — cal remarcar-ho — moltes pàgines de la vida de
Sant Joan de la Creu no seran mai llegides a la terra. No recordem
pas que consti enlloc que el Sant fos ferit amb dardell, però la des„ „ . Comentant aquest text escriu el gran fundador de la Cartoixa Sant Bru:
Quia usifs et consuetudo tribulationum nutrit patientiam: paticntia autem opcratur
probattonem id est. purgationem, quia sicut aurum purgatur per ignem, sic quod in
istis purgandum est. igne tnbulationis excoquitur: unde eos qui in tribulatione vitam
nmunt, sanctos sine aliqua hacsitatione confidimus, quia quicquid prius peccaverunt.
igms tribulationis totum excoxit." Sancti fírunouis CommeiUaria in Epistolas B
Pauli, p. 27 (Monsterolii, 1892).
w Hom pot veure sobre aquest particular el profund estudi del Ven MIQUEL
DE LA FUENTE, ob. cit.. llib. I, cap. V, pp. 64-65.
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cripció que ell fa d'aquest pas a la Llama de amor viva és tan rica
de detalls íntims, tan sentida i tan comprometedora, que un lector
atent es resistiria a creure que el Sant no hagués estat objecte del
que allí conta. Ja hem vist abans com s'equivocava algun dels seus
més eminents biògrafs en assenyalar el temps en què el Sant es devia
trobar en aquelles Nits, cosa, d'altra banda, que sembla impossible
de fixar.
Contemplem ara l'espantós xàfec de tribulacions contínues que
el Senyor feia davallar damunt Sant Joan de la Creu, puix, descrivint-lo fidelment, mentre ambdós en sortiran més glorificats, restarà palesada l'existència, si més no, d'una altra modalitat espiritual,
i apareixerà el nostre Sant en l'hemisferi divinal de l'Església militant, bo i amarant amb riuades i torrents de sang tot el Carmel i ,
per ell, tota l'Església.
Remarquem abans que els materials que anem a utilitzar han
estat publicats modernament en les següents obres: Compendio de
la vida de San Juan de la Cruz pel J . P. JERONI DE ST. JOSEP (Barcelona, 1891) i a l'edició de les Obres del Sant (vol. I , pp. 7 i 35.)
publicada pel P. Gerard de St. Joan de la Creu (Toledo, 1912) :
Àlbum conmemorativo de S. Juan de la Cruz, per F. SARDÀ I SALVANY (Barcelona, 1891): E i nuevo Doctor de la Iglesia S. Juan de la
Cruz pel P. EVARIST DE LA VERGE DEL CARME (Toledo, 1926): Vie
iconologique de S. Jcan de la Croix pel P. TEODOR DE S. JOSEP (Courtrai, 1926): Saint Jean de la Croix pel P. BRU DE JESÚS-MARIA (París, Plon, 1929): Obras de S. Juan de la Cruz, vol. V (procesos de
beatificación y canonización) pel P. SILVERI DE SANTA TERESA (Burgos, 1931).
Vida de scglar.—En arribar el Sant a aquest món, es troba i és
format en un ambient de misèria gran i d'humiliacions extremes, que
ia sabem que van sempre envoltades dels menyspreu del món i de l'abatiment propi. El pare del Sant pertanyia a una de les famílies més
aristocràtiques de les terres castellanes, però, per haver-se casat amb
una donzella pobríssima, és avorrit i abandonat dels seus. Ambdós
esposos viuen miserablement a Fontiveros. Com si això fos poc, no
gaire després de nascut el Sant, passa el seu pare una malaltia de dos
anys, i es mor. La mare del Sant es veu obligada a donar pa negre
als seus fills i , llavors, comencen els èxodes dolorosos d'aquella pobre
família cercant socors arreu... Refusat? a Torrijos, paren a Gàlvez,
on un oncle metge adopta com a fill el Ven. Francesc de Yepes, ger-
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mà del Sant, el qual, després de molts sofriments, es veu obligat a
tornar als seus. Amb l'ànima amarada de dolor, després de tanta perégrinació, se'n tomen a Fontiveros, on la mare del Sant es posa a
teixir i fa anar els seus fillets a estudi. Al cap de poc, es mor un
d'ells i el Sant cau, amb greu perill d'ofegar-se, en un llac d'on és
tret per intervenció de la Verge Santíssima i de St. Josep. Per aquell
temps—així ho declarava la seva santa mare—era ja el nostre Sant
"como un àngel".
La fam plana damunt Fontiveros, i la pobre vídua, mancada de
reserves bastants, es veu obligada altra vegada a marxar amb el seus
filléts, adreçant-se cap a Arévalo. La misèria prem, i la santa vídua,
davant el negre esdevenidor dels seus fills, es defensa amb coratgia.
El Sant és posat d'aprenent de fuster, i després de sastre, i després
d'esculptor, i després de pintor... Un fracàs i una humiliació darrera
l'altra, car el futur Doctor de l'Església no entra en cap d'aquestos
oficis. D'altra part, la misèria s'estén per Arévalo i la família del
Sant ha d'emprendre un altre dolorós èxode marxant aquesta vegada
cap a Medina del Campo. Ací hom fa entrar el Sant, per caritat, en
el Col·legi dels Nois de la Doctrina, i , estant-hi, es veu sotmès a la
humiliació de demanar caritat públicament per a aquella Institució.
Després entra com a servent a l'Hospital de sifilítics i altres malalties contagioses de Medina del Campo17 on serveix fins als vint-i-un
anys: ací cau en un pou d'on el treu la Verge Santíssima, i demana
almoina per carrers i places en benefici de l'Hospital.
Vida de religiós. — Aniquilada l'ànima del Sant per tantes i tan
dures i perllongades tribulacions i martiris, alliçonada al viu sobre
el que és el món, ell, àngel en carn humana, s'hi gira d'espatlles i
entra en el Carme amb la il·lusió de lliurar-s'hi del tot a la vida d'oració, de silenci i de penitència. Allí, com en un divinal centre, respirà
a pler una atmosfera divina i podrà viure allunyat de les grans vergonyes humanes. Quin candor més admirable! N o s'equivoca pas el
Sant quant a l'ideal, però sí quant a la reahtat del moment, car, per
aquells dies, l'observància de les Ordres monàstiques en general —
que suara retornava vers l'esplendor d'antics temps— es trobava
arreu gairebé ensorrada. Nova i dura creu, vivíssima desil·lusió! Què
fer? Per a acabar d'agreujar la situació, ja tan destreta, del Sant, els
•
Sobre aquest punt ha escrit un magnífic estudi el P. CONRAD DE S. JOSEI-.
C. D. a la rçvista Mensajero de Santa Teresa y de S. hian de la Crus de Madrid,
any V I I I . núms. 9-10. pp. 281 i ss.
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superiors l'envien a estudiar a Salamanca i enmig d'aquella Babel
d'intel·lectuals, sotraquejada sovint per supèrbies col·lectives i personals, i lluites repugnants i exhibicionistes, el Sant es troba tan violent, que decideix fer-se Cartoixà. Però llavors... nova contrarietat
que l i obrirà encara la porta de les creus més horribles de la seva
vida. L i surt a l'encontre la Santa Mare Teresa de Jesús i el compromet a iniciar la Reforma de Carmelites Descalços.
Ben aviat i per un embolicat entravessament de jurisdiccions on
sembla que tothom té raó. Sant Joan de la Creu (desembre de 1577)
és dut com un vulgar malfactor, assotat cruelment i tancat com presoner en una miserable cel·leta dels Carmelites Calçats de Toledo.
Allí és aclaparat d'afronts, d'amenaces i d'ignomínies: devorat per
una sangonent dissenteria i unes febres terribles: la cel·leta convertida en una pesta i , ell, en poblat pobladíssim d'animalets asquerosos: les cames inflades... Després de nou meses, protegit i guiat per
la Verge Santíssima, s'escapoleix d'aquella presó dura, però, ja tan
consumit i desfigurat, que semblava una imatge de la mort.
I després de passats alguns anys d'aquests horros, encara els més
esgarrifosos1" que havia de sofrir el Sant entre els Descalços i dur-lo
al sepulcre. Feble_. magre, descolorit, sosté silent tota mena d'humiliacions i oprobis, ja previstos i anunciats per ell mateix. Seré llençat,
diu. a un recó com un drap vell. Hom l i diu a la cara cap de carabassa verda, i malda per a desfer-se d'ell, trametent-lo com a Superior
d'una expedició de religiosos a Mèxic; "tractat com un destorb i com
escadusser" (P. Josep de Jesús Maria), és deixat sense ofici ni benefici i tramès com a penitenciat a un convent llunyà i desert, a la solitud de la Penuela... Hom l i instrueix un expedient infame i que l i
toca el més viu de l'honra... S'intenta expulsar-lo de la seva Congregació... Enmig d'aquesta catàstrafe, "abissat de dolor", el Sant
emmalalteix greument, la febre l i consum la pell mentre sofreix dolors horribles... Ell, l'amador de la Creu, escull a gratcient, per a
ésser cuidat, el Convent d'Ubeda d'on és Prior un religiós que l'odia,
el qual el rep amb menyspreu i l i assenyala la cella més miserable
de la Casa. E l cos del Sant esclata a dojo en tumors purulents mentre
el Prior fa tot el que pot per a enutjar-lo, l'omple de dicteris i ordena
que ningú no el visiti sense expressa llicència seva. Hom l i obre
aquells tumors i apareixen els nervis i els ossos... les carns podri-

"

Cf. Obras de S. Juan de la Crus. vol. % p. 113 (BurROS. 1929).
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des... el pus i la sang corren. Per a tornar-se'n al llit, l i cal arrossegar-se per terra puix, ajudant-lo un altre, patiria més. Així, com un
drap brut, deshonrat, i amb les aigües del do'.or que l'ofegaven, marxa el Sant cap al Cel fet una imatge viva del Crucificat.
Hom comprèn que l i fos tan car, i per a nosaltres tan revelador,
aquell text dels Salms (LV, 8-9) que tenia sovint a la boca:
Déu: jo us he maniíestat la meva vida:
Vós haveu posat les meves llàgrimes a la vostra presència.
Aprofitem ara breument l'ocasió per a avançar un pas més i esclarir les posicions espirituals darreres d'alguns grans Sants que durant anys i anys visqueren i triomfaren en l'ascesi, passant, a les darreries, a la més alta contemplació.
Si, segons el text de S. Bru transportat a la nota 15 d'aquest estudi, el foc de la tribulació obté un efecte purgatorial, ^no ens veurem obligats a equiparar-lo, en aquest pla, a l'esforç humà aidat de
la divina gràcia que Sant Ignasi ensenyava en els seus Exercicis ' ·
suficient, com havem vist abans, per a anul·lar les males afeccions?
Escoltem altra vegada Sant Joan de la Creu: " I hom no ha de tenir
per increïble que a una ànima ja examinada i provocada i purgada
en el foc de les tribulacions i treballs i varietat de temptacions i trobada fidel en l'amor, deixi d'acomplir-se en aquesta fidel ànima en
aquesta vida el que el Fill de Déu va prometre, és a dir; que si
algú l'amés, vindria la Santíssima Trinitat en ell i sojornaria habitualment en ell (lo., X I V , 23): la qual ecsa és il·lustrant-li l'enteniment en la saviesa del Fill, i delectant-li la voluntat en l'Esperit Sant,
i absorbint-la el Pare poderós i fortament en l'abraçada i en l'abís
de la seva dolçor20.
Llavors, si anul·lades les afeccions desordenades, esdevé la contemplació infosa, /quina tasca purificadora restarà per ella? De moment, podria semblar l'única d'atacar el que Sant Joan de la Creu
en deia "la hebetudo mentis i grolleria natural que tothom contreu
pel pecat i la distracció i exterioritat de l'esperit"21, això si ja no ho
" E l fi dels Exercicis Espirituals, escrivia S. Pere Canisi, consisteix en tres
coses: que l'home es venci a si mateix: que no sia mogut per mala inclinació: que
ordeni les inclinacions a Déu." (Monumenla Ignaliana, sèrie I I . Exercitia Spiritualia et eorum Directoria. p. 986, Madrid. 1919-)
" Llama de amor rita (segona redacció), cançó I , n.* 15, p. 117 (Obras vol IV.
Burgos. 1931).
" Noche escura del espiritu. cap. I I . n." 2. Cf. L a perfection et ta myslique
selon les principes de Saint Thomas. pel P. CRISOCON DE JESÚS SAGRAMENTAT, pàgines 60-61 (Bruges. 1932).
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hagués fet, com sembla evident, la inefable invasió de la Santíssima
Trinitat a què es refereix el text de la Llama que acabem de transcriure. Car hom sap que les tribulacions, com més greus són i més
persistents, més també aniquilen i humilien l'ànima, i llavors queda
oberta al Verb l'avinentesa d'unir-se amb ella segons el mode i l'eficàcia que explica Santa Magdalena de Pazzi en el següent text:
"La segona ocasió que provoca el Verb a unir-se amb l'ànima, és la
humilitat que hi troba. La qual humilitat obra a guisa de l'imant,
que atrau Déu a aquesta ànima, on, esguardant la seva forma (que,
per la humilitat, coneixement i aniquilació, ha perdut el seu ésser per
sentir-se un no-res, i només veu el seu no ésser), l i dóna un ésser
nobilíssim i perfectíssim, estic per dir, un ésser sense principi i sense
fí. I tant es complau en aquesta seva aniquilació, que engrandeix el
seu no ésser. I llavors la fa habitació seva, perquè no pot i no vol
unir-se a aquella ànima que no tingui aquesta aniquilació; puix essent ell per si mateix i en si mateix gloriós, ni tenint necessitat de
ningú, si s'unia a una ànima que no tingués aquesta aniquilació de
si mateixa, semblaria que en tingués fretura, i no fos, com és, gloriós per si mateix. Unint-se, però, a aquella ànima que té tal aniquilació, el ve ella, per dir-ho així, a fer en si mateix gloriós, atribuint
a ell tota glòria i honor i no a si mateixa: per la qual cosa Déu es
complau en tal ànima, que està contínuament unit amb ella". (Santa Maddalena dc' Pazzi" Bibl. dei Santi", vol. 24, pp. 173-174, Milà).

PERE M . BORDOY-TORRENTS
{Continuarà)

-ÍHJÍIJ

rnadCDE 3up

aàfn i n ò : -:
Bbüup g"iovr;i i

ÜWU\A Í;Í

sétri moa

B

ab ixoJ if . d a i a i í n eo ói;p

. g f l o b f i i u d h i ' · é a ! otjp qaa moil i s D

Bifiiíi/j'I noiüfnuri i n'JÜuptns àdmBJ s à m

JBlinhT
.oiuha

.í-jnsl^iaiaq

L A GUERRA DE MANXURIA
fo na iss^'T 5b nnsIsbgfiM BÍÍIBS Boiiqxa àiíp EÍDEDÍ
B! -^à ,B£niní'í daiB as-vinu c dtoV ía Eaovoiq jiip òlsflOO
BJ"
np ANCATS secularment la Xina i el Japó a les influències exteriors,.
J- la intervenció de les potències europees data de principis del
segle passat. El constant progrés de la navegació i els començos de
la creixent prosperitat industrial feren que les nacions europees iue
fins aleshores estaven distretes en les diferents guerres continentals
es llancessin cap a descobrir nous mercats a l'Extrem Orient. Així és
com Anglaterra—potència comercial per excel·lència—fou la primera que emprengué una política colonial prop de Xina l'any 1839. La
potència dels seus vaixells i la debilitat tradicional dels governants
xinesos donà lloc a aquell tractat que obrí les fronteres del Celest
Imperi al comerç de l'opi. L'èxit d'aquesta primera intervenció fou
la causa que els Estats occidentals formessin altres projectes ambiciosos en vistes a assegurar-se una preponderància econòmica en
aquells territoris. Així fou com s'arribà fins i tot a concebre la idea
de dividir la Xina entre les grans nacions europees. Les continuades
dissensions entre elles feren que aquesta idea s'hagués d'abandonar
per la impossibilitat d'agermanar les diferents ambicions imperialistes. Fou més endavant, a darreries ja del segle, que s'arribà a projectar la divisió de la Xina en concessions ferroviàries amb grans
zones d'influència anexes per a ésser explotades per les grans empreses nacionals europees sota la vigilància i protecció de les poderoses marines de guerra de llurs països. Aquest segon repartiment
"comercial" fracassà també per l'enèrgica oposició ianqui que aleshores feia les primeres armes com a nació de primera classe. Els
polítics de la Casa Blanca desitjaven més aviat—i ho aconseguiren
—que aquest règim de colonització directa, ambicionat per Europa,
fos substituït pel de porta oberta que l i assegurava, per la seva proximitat, una posició preponderant sense córrer cap dels inconvenients que una política imperialista podia portar-li.
A la campanya expansionista realitzada per les potències marítimes, cal adjuntar la que inicià Rússia, estenent les seves zones
d'influència per via terrestre. El règim de porta oberta anà seguit
de l'aparició dels privilegis d'extraterritorialitat que sumí de fet la
:}z9J í a s i i s s a
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Xina dins una intervenció constant de les nacions europees, incompatible amb la sobirania d'un Estat independent. Prenent peu dels
primers trossos de territori xinès en els quals els europeus assentaren la seva planta, començaren tot seguit les enormès inversions de
capitals en la tasca de colonitzar i explotar alhora els degradats xinesos. Anglaterra, França i Alemanya són, per via marítima, les
que anaren a la davantera d'aquesta política imperialista. Les altres
nacions eüropees d'una tradició marítima, com Bèlgica, Holanda,
Portugal i Itàlia, no per marxar a remolc de les tres primeres potències, deixaven d'aprofitar-se.
La guerra dels "Boxexrs" marca el moment més culminant d'aquesta política expansionista. Els xinesos, amb aquella sublevació,
realitzaren là primera temptativa per emancipar-se del jo uque començava a. oprimir-lcs. El triomf, però, de la tàctica i l'armament
occidentals damunt les masses famolenques de les multituds xineses assentaren encara més el poderiu de les nacions europees en aquell
recó d'Asia.
La posterior revolució de la vida política internacional ha fet
que avui dia el panorama colonial de la Xina hagi variat sensiblement. Conseqüència de la guerra europea i d'altres factors que l'acompanyaren, és que avui dia les primitives potències que intervingueren en la Xina hagin estat desplaçades del seu lloc preponderant i que, en canvi, ocupin una posició hegemònica tres altres Estats que primerament ocuparen una posició força secundària: el
Japó, la Rússia i els Estats Units. Rússia—actualment la U . R. S. S.
—ha recobrat aquella posició decisiva que perdé a conseqüència de
la guerra russo-japonesa. Més cauta, però, que aleshores, la seva
política a Xina s'ha orientat de manera que no provoqués conflictes
amb les altres nacions imperialistes. Per mitjans militars—ocupació
de la Mongòlia interior—i de propaganda política—llegeixi's també captació de generals xinesos—ha aconseguit d'orientar vers la
seva política d'expansió colonial províncies senceres de Xina. En
aquest aspecte, els dictadors del Kremlin han influenciat fins fa
pocs anys el govern nacionalista de Nankin, amb el qual han arribat
a estar aliats militarment, per tal de treure el major profit en la lluita pel domini de la Xina.
La victòria dels Estats Units sobre Espanya en 1898 donà ocasió al Govern de Washington, en annexionar-se les Illes Filipines,
de tenir una bona base d'actuació per a l'ulterior desenvolupament
de la seva política comercial en aquells territoris. Aconseguit pels
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Estats Units el predomini econòmic mundial, no té res d'estrany
que hagin pogut darrerament ocupar un lloc impprtantissim en la colonització de l'ex-imperi xinès. Així és com, aprofitant-se de la desaparició d'Alemanya i de la decadència de les nacions europees, els
Estats Units han anat creant una enorme xarxa d'interessos econòmics que únicament es veuen superats pels dels Japó i Rússia. Aquesta influència nord-americana no solament s'ha desenvolupat en l'aspecte econòmic, ans també veiem que han cultivat enormément l'aspecte missioner. La República Francesa, que tradicionalment representava els interessos religiosos, protegint eficaçment les congregacions missioneres establertes en aquells territoris, ha vist com es desplaçava aquesta força espiritual de les seves mans a les de la potència ianqui. Actualment els Estats Units despenen en fomentar les
obres missioneres l'enorme xifra de 6oo.ooc.ooo de pessetes, quantitat no gens negligible—principalment per nosaltres, catòlics—per
tal com la quasi totalitat d'aquesta quantitat és esmerçada en propagar confessions cristianes que no són precisament les centrades a
Roma.
Paral·lelament a la intervenció de les potències civilitzades en els
afers interiors de la Xina. tenia lloc una intervenció semblant al
Japó. Tancat l'Imperi del Sol ixent a teta influència exterior des dels
principis del segle x v n , la seva política potser no hauria fet la seva
aparició en l'aspecte internacional sense la coacció realitzada pels
Estats Units, obligant-lo a obrir les seves portes al comerç mundial.
Poc es podien pensar els governants ianquis que la introducció per
força d'aquest país en les pràctiques occidentals l i crearia, en poc
més de cinquanta anys. un adversari temible per a la seva política
futura. Calgué la repetida tramesa d'expedicions armades de les nacions occidentals perquè el Japó es decidís definitivament a incorporar-se a la vida internacional. A partir d'aleshores, el Japó, en lloc
de convertir-se en un país dòcil a les ambicions colonials dels països
civilitzats, s'adherí al ritme de la vida moderna, d'una manera tan
accelerada, que en poc més d'uns vint anys, conquistà la categoria
de potència i es trobà en situació d'emprendre al seu torn una política d'expansió per a donar sortida a l'excedent de població.
Mogut el Japó per l'exemple de les nacions europees, fixà tot
seguit els seus ulls en la Xina i en les petites illes disseminades pel
Pacífic. La seva política d'expansió imperialista a la Xina travessà
per tres fases distintes. Primerament, de 1895 a 1921, el Japó es
preocupà exclusivament d'assegurar-se una influència hegemònica a
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la Xina. Fruit d'aquesta primera intervenció en el continent asiàtic,
fou la guerra xino-japonesa de 1895, en virtut de la qual, pel tractat
de Ximcoosaki, aconseguí que l i fos concedida per Xina l'Illa de Formosa en Liantung i Wei Hai Wei. Per haver topat en aquest primer
període els oposats interessos de Rússia i el Japó, es produí la guerra entre aquestes dues potències que acabà per la transmissió dels
drets que detentava Rússia en aquests territoris, i anexionar-se Port
Arthur, que havia abandonat poc temps abans. Dintre ja d'aquest
segle, per la força de les armes, el Japó s'apoderà, en 1910, de la
Corea. En 1915, aprofitant-se el Japó de la circumstància que les
nacions occidentals estaven distretes en la guerra mundial, formulà
les cèlebres "vint-i-una demandes" que provocaren una violenta protesta de la Xina. Fou en acabar aquesta guerra, que el Japó recollí
els drets d'Alemanya al Xangtung i els de Rússia—lliurada a la guerra civil a Europa.
La conferència de Washington obrí la segona etapa de la influència japonesa al continent asiàtic. En ella, el Japó acceptà el principi
de la independència completa de la Xina i el d'igualtat de les potències. Més tard—en 1922—reintegrà a la Xina Txing Tao i el ferrocarril de Xangtung que havia construït Alemanya. En març de 1923,
i a iniciativa dels Estats Units, el Japó renunciava a la indemnització dels bòxers. Per l'abril d'aquest any, conclogué, d'acord amb els
Estats Units, un conveni en virtud del qual es reconegueren al Japó
certes prerrogatives en la colonització de la Xina. En 1924 solucionà
diferents conflictes pendents amb Rússia i evacuà la part septentrional de l'Illa Sakhalin.
Iniciada la guerra civil a Xina, el Japó evità curosament tota
mena d'intervenció en la lluita desencadenada. Pel maig de 1925,
resolgué amistosament l'incident de Xangai, i més tard el de Nankin, en el curs dels quals el Japó s'oposà al projecte d'intervenció
que patrocinaven les altres potències. Aquesta política d'amistat vers
la Xina era mantinguda pel Govern Wakatsuki, del qual era Ministre d'Afers Estrangers el cèlebre Baró Shidehara. Aquesta tendència trobà per un quant de temps la seva refermança en la simpatia
que el poble japonès sentia pel naixent nacionalisme xinès. Naturalment que el desig de no comprometre's prop dels partits en lluita era
un altre dels factors essencials que induïen els ministres japonesos a
adoptar una actitud de transigència i a no immiscir-se en la guerra
civil.
L'entrada en la tercera etapa es realitzà en pujar al poder, en
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1927, el Baró Tanaka, que representava la tendència imperialista
del poble japonès. Tot just arribat al poder, es trobà davant l'ofensiva de les tropes sudistes cap a Pekin. Pel maig, l'exèrcit nacionalista arribà al Xangung, on els capitalistes japonesos tenien interessos considerables. Per a defensar-los, el primer Ministre Tanaka envià tot seguit dos mil homes a Txing Tao i Tsinang Fu per a protegir l'explotació de la línia fèrria. Els governants nipons cercaren de
justificar aquesta tramesa de forces, al·legant que no tenien altre
objecte que protegir els súbdits i els interessos del seu país. Dividits
els xinesos interiorment, no pogueren plasmar la seva protesta davant d'aquests fets més que declarant el boicot als productes japonesos que assolien un gran èxit en totes les províncies del Sud.
En una declaració ministerial, el Baró Tanaka exposà aleshores
el principi que calia distingir l'actitud del Japó respecte a la Xina
pròpiament dita d'una banda, i la Manxúria i la Mongòlia d'una
altra. És a dir, assentava novament la política de les zones d'influència que serviria més endavant de basí per a estintolar la intervenció
del Japó en els afers interiors de la Xina, i concretament de Manxúria. Més endavant, l'any 1928, el Japó s'apressà a enviar a Tsinang-Fu un cos d'exèrcit d'ocupació per a garantir la vida i seguretat dels seus súbdits, que havien estat atacades per l'exèrcit nacionalista xinès.
Els observadors polítics internacionals cregueren veure en el fet
de l'ocupació de Tsinang-Fu una mesura estratègica de l'Estat major japonès per a ajudar indirectament el govern de Txang Tso Ling.
amb el qual era públic i notori que estava en bones relacions.
Amb posterioritat, la unificació teòrica de Xina, sota el Govern
del Xian Kai Xec, donà ocasió a una major envergadura del boicot
antijaponès pels adictes del Kuomíntang, perjudicant extraordinàriament els interessos del Japó i vulnerant en certa manera el règim
de porta oberta, establert pels tractats. Això donà lloc a diverses
reclamacions d'ordre diplomàtic del Japó a la Xina, que no foren
certament resoltes a gust dels japonesos i en les quals cal veure el
desenrotllament dels fets posteriors.
LA NECESSITAT D E L A POLÍTICA D'EXPANSIÓ
JAPONESA
El Japó és una nació insular. Descomptant les tres illes principals
que formen el conglomerat central, la seva població s'estén sobre
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un rosari d'illes que passen de 3.000. Aquesta circumstància geogràfica explica el seguit de fenòmens sísmics de què són víctimes. Els
japonesos temen, i amb raó, que qualsevol dia aquestes illes no desapareguin com a conseqüència d'alguna catàstrofe d'aquesta índole.
Demés, aquestes illes són insuficients per a contenir l'enorme massa
de població japonesa. En aquest aspecte, el Japó és el poble més
poblat del món. En l'actualitat, compta 64.000.000 d'habitants, calculant-se que dintre del segle, a conseqüència del continuat augment
de natalitat, arribarà la raça japonesa a sumar 200.000.000.
Únicament una tercera part del territori és laborable. La seva
densitat de població ascendeix a 169 habitants per quilòmetre quadrat—127 més que Espanya—. Els japonesos, davant d'aquest fet,
li cerquen un sedatiu, canalitzant aquest excedent de població cap
a noves terres que passin a integrar-ses en les zones d'influència japoneses.
La distància que separa l'arxipèlag japonès del continent asiàtic
és tan petita, que hom comprèn perfectament que les multituds nipones s'orientin envers les terres pròdigues de la Manxúria i la
Corea.
De més a més, existeix una altra raó que obliga els japonesos a
intervenir en els afers de les costes asiàtiques. Aquesta raó és de
caràcter estratègic. Els japonesos temen, amb motius sobrats, que
qualsevol dia l'Imperi soviètic de Rússia, que segueix en aquest aspecte les petjades de la política tzarista, no intenti, per la força, destruir el seu rival del Pacífic. La Manxúria, la Corea i la costa de Sibèria representen, en la política interior japonesa, el mateix paper
que Anglaterra fa representar als Països Baixos i Bèlgica. És el clàssic procediment de l'Estat-Tampó, que ha aparegut diferents vegades en el curs de la història moderna.
Existeix un altre factor encara que obliga els japonesos a crear
un Estat certament tributari d'ells al continent asiàtic, que és la
falta de primeres matèries en el seu territori estricte. En aquest aspecte, és el punt més indicat la Manxúria, que compta amb immensos recursos naturals en primeres matèries. E l Japó es refia de resoldre també el problema de la seva superpoblació industrialitzant-se
d'una manera semblant com ho ha fet Anglaterra.
Prescindint del cas particular de Manxúria, el Japó és, en línies
generals — així ho sostenen els seus homes d'Estat —, defensor en
principi de la integritat de la Xina. Creuen ells que l'establiment de
les primeres potències en aquell país és incompatible en un demà
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pròxim amb la pròpia seguretat. En una paraula, els japonesos intenten d'adoptar la coneguda doctrina de Monroe al continent asiàtic: "Asia per als asiàtics". E l desmembrament de la Xina sense haver-s'hi prèviament els japonesos instal·lat, ni haver consolidat el seu
establiment en aquells territoris, donarà lloc a lliurar noves extensions de Xina als seus enemics, els russos. Per evitar precisament
aquest perill, és perquè el Japó s'ha decidit a facilitar la creació i
manteniment de l'Estat manxú.
La necessitat d'orientar la seva política exterior sobre aquestes
bases—indispensables a la seva pròpia existència—fa que els japonesos les mantinguin, costi el que costi. El problema dels parats i la
mateixa negativa dels Estat Units a admetre immigracions de la raça
groga, fa que esguardin la Manxúria com l'únic recó del món—i el
més indicat pel seu veïnatge—, com els futurs territoris on els japonesos constituiran la seva nació dintre pocs anys.

L'ANARQUIA XINESA
E l "perill groc" que era un tòpic molt usat fa uns quants anys,
és completament inexistent. Els 400.000.000 d'habitants de la Xina
no constitueixen cap força eficient. La Xina es pot dir que únicament
és un nom que no significa res enfront dels exèrcits disciplinats de
qualsevol potència. Abans ja del destronament de la dinastia manxú,
en 1912, la Xina es desenvolupava en una constant guerra civil. Únicament el Kuomintang. que fou el partit que portà la república,
obeïa a un contingut doctrinal. Però aquesta idea nacionalista estava limitada a un cercle reduïdissim d'intel·lectuals del Sud de Xina.
que numèricament ben poc representen al costat de la massa enorme
de població, que segueix avui, com abans, indiferent a aquestes lluites polítiques.
Races primàries com són les xineses, una propaganda d'agitació
eficient de vegades provoca manifestacions d'odi a la intervenció de les nacions estrangeres. Així s'explica el formidable moviment insurreccional dels "bòxers", seguit d'un gran aplanament nacionalista, i els èxits del boicot als productes japonesos aquests darrers anys. Cal, però, fer constar que aquests moviments passionals
de les multituds queden limitats a aquelles zones de territori que estan en contacte amb els elements estrangers. Les altres capes de po-
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blació que per les distàncies estan allunyades de les concessions internacionals, es mantenen en una ignorància completa del que és la
Xina i de les seves necessitats.
Des de la instauració de la república, la resta de la Xina s'ha
desenvolupat en una mena d'anarquia organitzada per regions. Els
governants dels diversos trossos de territori no obeeixen a cap autoritat central, sinó a les seves pròpies ambicions. La totalitat d'ells
s'anomenen "senyors de la guerra", és a dir, una mena de generals
que lluiten pel seu compte i risc, reclutant els soldats entre les capes
inferiors de la població, els quals depenen completament d'ells.
Aquesta mena de cacics xinesos pacten sovint entre ells per anul·lar
els governadors veïns, o, millor dit, per a repartir-se els feus d'aquestos.
En l'actualitat, els diversos governs de la Xina—exceptuant el
Manxukuo, constituït políticament independent — es poden limitar
als següents: El Govern Central de Nankin, que controla la representació exterior i té una sobirania nominal sobre la major part de
la Xina. El seu cap executiu és el general Xiang Kai Xec, el qual
s'ha aliat darrerament amb el mariscal Xiang Sue Liang. hereu del
cèlebre Txang So Ling, el qual conserva la sobirania sobre Pekin i
dominava la Manxúria fins a l'arribada dels exèrcits japonesos. Enfront d'aquestes, figuren les anomenades províncies soviètiques de
la Xina, que comprenen principalment els territoris del Kiansi, THupei i l'Honan, els quals, situats a l'oest i a la part meridional de la
Xina, estan en contínua guerra amb els exèrcits de Xiang Kai Xec.
En segona línia, figura el govern de Nankin, que no està pas en bones relacions amb el Govern central, amb el qual ha tingut diferents
conflictes, i el general Feng Yu Xiang, el famós general cristià que,
operant en la Mongòlia interior, és considerat com un agent de l'imperialisme soviètic. Aquestes són les quatre zones principals en què
està dividida la Xina. Els "senyors de la guerra", que fluctuen segons el curs de les utilitats i el seu profit personal, són nombrosíssims, i , en realitat, més que exèrcits, tenen multitud de soldats a les
seves ordres, amb més aparença de bandolers uniformats que no
pas de contingent marcial. Molts d'ells arriben fins i tot a encunyar
moneda. Els soldats a sou no cobren, però, en canvi, se'ls autoritza
a realitzar veritables actes de pirateria.
És degut a aquestes continuades guerres civils que el país s'empobreix cada dia més. En l'ambient de misèria i destrucció que impera en la major part de les províncies, no té res d'estrany que les
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doctrines sembrades pels agents comunistes hagin assolit un gran
èxit. L'aliança de molts dels "senyors de la guerra" amb els exèrcits
soviètics situats a les seves fronteres, donà lloc al fet que els comunistes russos poguessin actuar a la descarada en immenses zones de
territori. El mateix Xiang Kai Xec, que pomposament s'atribueix el
càrrec de President de la República, fou educat en la Universitat de
Moscú. Davant, però, els atropells que els exèrcits roigs produïen al
seu país i la conducta equívoca dels agents comunistes que marxaven amb els seus exèrcits, es decidí, en 1927, a rompre amb ells i
a bandejar-los del seu territori.
Resumint, la immensa política de Xina es debat en una anarquia
interior que la fa camp d'experimentacions assequible als imperialismes dels països occidentals.

LES POTENCIES M I L I T A R S D E L JAPO I X I N A
És impossible de calcular, ni que sigui aproximadament, els efectius militars de la Xina. L'anarquia en què es debat aquest enorme
país fa impossible la seva avaluació. Únicament tenim per a fer-nosen càrrec, les xifres que el Govern de Nankin facilita al Consell de
la Societat de les Nacions i a la Conferència del Desarmament. En
canvi, per a saber la força militar del Japó com a Estat occidentalitzat completament, només cal examinar el seu pressupost de guerra
i les revistes tècniques especialitzades.
En temps de la primera guerra Xino-Japonesa, era corrent entre
els observadors d'aquestes matèries, de comparar el Japó a un simi,
mentre els xinesos eren representats per un drac. Fonamentant-se
en aquesta idea primària, hom cregué que el drac xinès esclafaria
ràpidament el simi entremaliat. La realitat, però, fou tota una altra.
Els japonesos iniciaren ràpidament les hostilitats, i en poc temps
obligaren el Govern Imperial a sol·licitar la pau.
A partir d'aleshores, el Japó ha seguit en la seva ascensió, mentre
que, pel contrari, la Xina es descomponia cada vegada més en diferents governs autònoms que l i treien tota eficàcia combativa. Els
400.000.000 d'habitants amb què compta el seu vast territori no són
res, si no estan enquadrats per una organització militar eficient, que,
per altra banda, és impossible que sorgeixi en un Estat anàrquic.
A part dels factors materials que estan completament a favor del
Japó, existeix encara un altre factor d'índole moral, que dóna als
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japonesos una eficiència bèl·lica incalculable. Al Japó, país on encara es practica d'una manera continuada l'harakiri—suïcidi patriòtic—, la població sent el patriotisme d'una manera exacerbada, conseqüència del culte que reten als avantpassats. No ja en les classes
nobles, sinó en les populars, se sent una gran veneració per la carrera de les armes. Així tingueren ocasió de constatar-ho els propis
mariscals russos llavors de la campanya de 1904-05. Un dels mariscals que feren aquella guerra admirava l'entusiasme amb què les
tropes nipones marxaven a combatre. L'estoïcisme amb què marxen
a la mort fa que avui dia els tractadistes militars vegin en el Japó
una reproducció dels espartans de l'antiga Grècia.
Numèricament, el Japó, en cas de guerra, pot valorar els efectius
del seu exèrcit en uns 900.000 homes, 150.000 cavalls i 2.600 peces
d'artilleria. Els regiments d'infanteria estan dotats de fusells, metralladores i bombes de mà. Demés, compten cada un d'ells amb unitats de canons d'acompanyament amb dues peces. La cavalleria
compta, a part dels seus esquadrons de sabres, un d'armes automàtiques, consistent en metralladores i fusells-metralladores. L'artilleria japonesa està formada especialment per regiments lleugers amb
bateries de canons de 7^ cm.; tres de muntanya i sis regiments d'artilleria pesada, així com dos regiments i set batallons d'artilleria de
costa distribuïts especialment en les principals badies i en les múltiples illes del seu arxipèlag. Format sobre la base de la tècnica francesa i la tàctica alemanya, l'exèrcit japonès no té avui en dia res a
envejar a cap nació occidental. Paral·lelament a la seva força terrestre, el Japó compta amb una potent marina de guerra que el situa
en el tercer lloc, darrera Anglaterra i els Estats Units. És a base dels
seus creuers que, si el Japó es decidia a declarar la guerra formalment a la Xina, les costes d'aquest país es veurien arrasades des de
la frontera de Jehol fins a la província del Kwangtung. És clar que
per a arribar en aquest estat de coses, el Japó hauria de rompre d'una manera oberta amb les altres nacions colonitzadores, les quals
serien les primeres perjudicades per les operacions navals.
Darrerament, Anglaterra, d'acord amb les altres nacions amb interessos en aquesta part del món, declarà que, vista la conducta japonesa, hom procediria a embargar totes les expedicions d'armes i
material bèl·lic amb destí als dos adversaris. Aquesta mesura, que,
a primer cop d'ull, va encaminada a imposar la pau als bel·ligerants,
en la pràctica, enlloc de perjudicar el Japó, el que fa es deixar indefensa la Xina a les expedicions nipones, puix que, mentre la Repú-
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blica xinesa, per l'estat primari en què avui es veu la seva indústria,
es troba en la necessitat d'importar les armes que l i fan falta per als
seus exèrcits, el Japó compta amb una perfeccionada indústria militar que l i forneix el suficient material, no ja sols en èpoques normals, sinó en el cas d'una conflagració de gran envergadura.
Segons el report enviat per la Xina a la Societat de les Nacions,
l'exèrcit xinès compta amb 1.500.000 soldats, comandats per un centenar de milers d'oficials. Aquests càlculs són fets a base, naturalment, d'acoblar en un de sol els diferents exèrcits provincials, els
quals ja hem dit que sols circumstancialment reconeixen el Govern
de Nankín, quan no l i fan la guerra declaradament. El ministeri de
la guerra xinès fou creat recentment—en 1910—, i , malgrat els seus
esforços reiterats per a unificar els exèrcits provincials, no ho ha
aconseguit, degut a l'heterogeneïtat d'efectius i d'armament. Els diferents generals posats al cap de les províncies no tenen més pla
d'organització que el de formar el major nombre possible de batallons, sense preocupar-se poc ni gaire de llur composició interna ni
de llur armament. Els cossos d'exèrcit en què teòricament estan dividits més aviat haurien de rebre el nom de ramats d'homes, puix
que en iniciar-se un combat, es dispersen ràpidament, davant l'esclat
de les primeres granades. Així és com veurem que, davant l'ofensiva
japonesa, els generals del Nord de la Xina han vist com els seus
homes es dispersaven en el moment d'entrar en foc, ço que ha fet
que els japonesos convertissin la seva ofensiva en una simple marxa
militar fins a la Gran Muralla, sense cap més resistència que el foc
isolat de grups de soldats, operant més aviat com a bandolers.
Quant a la seva marina de guerra, és de fet completament inexistent. Els pocs creuers que l i resten són, en la quasi totalitat, anteriors al 1900, i es limiten més que res a fer serveis de policia de
costes. Respecte de l'aviació, únicament els exèrcits de Xiang Sue
Liang compten amb un cert nombre d'aparells que resten de l'arsenal que el difunt Txang So Ling havia arribat a organitzar a Mukden, sota la direcció d'enginyers europeus i dels japonesos, els adversaris d'avui.
Examinat aquest desnivell de forces, no és gens aventurat de
constatar que, limitades les operacions de guerra dels dos adversaris
actualment en pugna, la sort de les armes no es pot decidir més que
a favor del Japó. Sense la intervenció de cap altra potència—i no és
fàcil que passi altrament—, el Japó farà de la Xina el que més plaurà a la seva política imperialista. Enfront de les seves tropes dirigí-
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des i equipades segons els mètodes més perfeccionats, el Govern x i nès no pot fer més que oposar uns quants milers d'estudiants educats
en les idees nacionalistes, i una massa analfabeta de població disposada a portar el boicot als productes japonesos fins a les darreres
conseqüències.

LA CREACIÓ D E L M A N X U K U O
Avui dia en què tant es paga la gent d'una bona propaganda, els
calia als Ministres del Mikado de comptar amb un argument més
o menys real per a fonamentar la seva intervenció directa en els afers
de Manxúria. Així és que hom veié, amb el natural estupor, que els
generals xinesos restats a Manxúria després de la retirada de les
tropes de Xiang Sue Liang es reunissin en solemne Congrés a Mukden, en el qual establiren la independència de l'Estat manxú, elegint
com a cap del nou Estat l'ex-emperador de la Xina, evadit feia poc
de Tientsin. Aquesta restauració de la dinastia manxú, els japonesos cerquen, en certa manera, de fonamentar-la en el factor històric.
De tothom és sabut que els emperadors que han governat a Pekin
des de fa un gran nombre de segles eren procedents del Mikado, des
d'on, amb els seus soldats, sotmeteren tota la Xina. És en el mateix
palau de Mukden que els emperadors d'aquesa raça governaven
abans de llançar-se a conquistar els territoris que comprèn el que
fou després el Celeste Imperi. En portar a cap aquesta nova realització estatal, es donà una forma de govern híbrida, molt semblant
a la que, per exemple, existeix a Hongria. Els governants han triat
una fórmula en part republicana i en part monàrquica, donant-se al
cap del poder executiu un nom equivalent al de dictador entre nosaltres, i elegint-lo per a aquest càrrec vitalíciament. No cal remarcar que, per a convertir un govern vitalici en monarquia hereditària,
no cal fer més que un petit pas, fàcil, altrament, de donar, si els esdeveniments polítics se succeeixen d'una manera normal.
EI Govern xinès de Nankin dirigí tot seguit les seves actuacions
a demostrar rartificiositat del nou ordre de coses existent al Nord
de la Gran Muralla. Sense l'ajut dels cossos de desembarc nipons,
el Govern xinès pretén que les seves tropes haurien donat ja ben
compte d'aquesta temptativa secessionista dels generals manxús. Així
és com la totalitat de les nacions occidentals—a part del fet que elles
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segueixen procediments idèntics en altres recons de món—s'han girat
en contra del nou Estat. Cap d'ells no ha reconegut el nou govern,
malgrat les gestions fetes pels delegats d'aquest pais destacats a Ginebra. En canvi, el Japó, comptant ja amb aquesta base, s'apressà
a reconèixer-lo tot seguit i ha pactat una aliança militar amb els governants de Mukden.
És en nom d'aquesta entesa entre els dos països que el Japó s'aprestà seguidament a fornir les tropes i el material de guerra indispensables per a extirpar les nombroses tropes de franctiradors i bandolers que pul·lulaven per tot el territori de la Manxúria, impedint la
represa de les activitats comercials.
Més tard, envaïren la província de Jehol, en nom d'aquesta sobirania manxú, reivindicant el dret de la Manxúria a governar la totalitat del seu territori primitiu, ben delimitat des de la Gran Muralla
que limita el Manxukuo pel Sud, fins a les terres inhòspites de Sibèria, situades al Nord.
LLUÍS LÓPEZ O L I V E L L A
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En la fi de Guerau de Liost

L'UNA de l'altra lluny nostres estades,
de sobte, un any, venia a tu, de nit:
en gai insomni, a taules desparades,
cobràvem tot el goig endarrerit.
I ara el dol de tes cambres desolades
com d'una malvestat em fa contrit;
a la fi m'expolien tres anyades
d'aquell fruit amatent no mai collit.
Lassat que só per la minvant sendera,
sols buit estreny la decebuda espera.
De tu, però, mal deslligat encar.
veig que un somrís, fet d'altra llum, m'invita;
i mig en un estel em dones cita,
mig devora xiprers, davant la mar.
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I1
S O M els d'antigues primaveres tendres,
lligats de somnis, ignorant l'enuig?
Munta damunt mon polsinós rebuig
l'espiral de la flaire de tes cendres.
I I I
T A Q U E S de cera vilifiquen ma ciutat;
de Collpregon la boira ja el cor em nuaria.
Ho fa mon desconhort o bé ta gelosia,
que em poses desdesig als llocs que havia amat?
1V
E L vas recera la jaent despulla,
àrid senyal de ton departiment.
Tos endolats t'enyoren onsevulla:
la llum els torba, no els respon el vent.
Però el meu esperit és la curculla
on hi ha ta veu, per a mi sol brunzent.
La mort ens deixa, amb sa corbada fulla,
a mi, ferit, i ton secret, vivent.
D'ara endavant, mentre el meu dia duri,
de tot un caire no sabré florir;
i no podem, per més que el fat em curi,
jo del tot viure, tu ben bé morir;
ni vindrà marciment al teu murmuri
fins l'hora fosca de la meva fi.

PLANY
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DESIG, tremor, lleu música sospesa,
urc de nissaga, res no fina. Car
ja transfigures en dolçor llunar
el record de la nostra jovenesa.
VI
C O M de puntetes la primavera m'envia
records, avui dolor, de joventut;
muntanyes de quaresma fan casta companyia
al pensarós de son amic perdut.
I dels borrons em diu una rogent frisança:
— Bentost, vora un camí sens vianant,
argentaràs, secret, el plor de l'enyorança
al clar de lluna del Divendres Sant.
JOSEP CARNER

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

DE

L'INÜTIL

FRANÇA

I INHUMA RETORN
VIOLÈNCIA

A LA

jo començava a escriure el mot guerra i . encara flanquejat de
Q UAN
l'adjectiu pròxima, hi hagué lectors que em tractaren de boja.

Era quan Briand enviava com auguri d'any nou a tots els diplomàtics un ram d'olivera.
Avui, en e!s confins del Danubi oriental, i des del més occidental dels
Senes fins a Roma. a Londres, i a Filadèlfia no es sent pronunciar més
que el mot guerra. Cal tenir la franquesa d'un aparell enregistrador i
no fer el sord al que ell enregistra. Les multituds rurals com també les
de ciutat comencen a rumiar aquest mot que creien desaparegut i a mirar
amb serietat la cosa com a eventual.
L'única qüestió que hom es posa és aquesta:
"Quan i com esclatarà la guerra?"
Els més optimistes diuen: no pas abans de dos anys. Els altres vacil·len entre quinze mesos i tres. Els únics comerciants que parlen amb
joia dels seus afers són els venedors d'obusos, de canons, de metralladores, etc... Ja es comença a emprar el material bel·licós a l'ExtremOrient i en alguns caserius de Sud-Amèrica. Totes aquestes conferències
de Roma o de París no esborren la impressió de les desfilades apassionants de banderes, de crits sediciosos i apel·lacions a la guerra.
En el fons, aquells qui creuen en la seva imminència, ja no reaccionen per a evitar-la.
Per al futur historiador, serà un espectacle retrospectiu, ple d'astorament i de tristesa, recordar la manera com tota la humanitat, amb la
rialla a la boca, per dir-ho així, ha estat posada dins la gran carnisseria.
En les informacions públiques, no es descobreixen més que enginys
assajats i reeixits: un incendi trames a distància per un simple joc de
telegrafia sense fils, projectors monstruosos, canons de tir encara més
ràpids, blindatges perfeccionats, etc.
En el domini dels gasos, és cosa senzillament increïble!
Les revelacions publicades per alguns especialistes són francament la
il·lustració de l'Apocalipsi.
En el domini de les ressenyes orals que faciliten algunes persones que
pretenen d'estar més ben informades que el comú dels mortals, hom es
pregunta si són somnis.
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Els avions seran parats a distància. Les reserves d'obusos saltaran,
els vaixells esclataran, les ciutats seran emmetzinades per mitjà dels vapors invisibles.
A tot això, el paper del soldat, és a dir, de l'individu, desapareix.
El treball serà fet per certes manetes, és a dir, per jocs de mans d'enginyers.
I hom creu que el desgavell serà immediat, i que la nació prou estúpida per haver-se deixat avançar en aquests horrors estarà immediatament a la mercè de la que haurà atacat.
Però, encara una vegada, i l'Home?
Què és el que pensen els directors d'aquest joc tràgic, els organitzadors d'aquesta Dansa Macabra?
L'home existeix.
No ha deixat pas d'existir, a través o, més exactament, al marge de
les parauleries, dels pretextos per a intervencions diplomàtiques, al costat d'aquestes vagues conferències de caps de grups.
I per tal com l'home és deixat de banda sistemàticament, assagem de
donar un avanç, per mitjà de la imaginació, del drama probable.
* * •
Un dia la guerra esclata.
Cap declaració de guerra no l'ha precedida. Una capital de tres milions d'éssers és ja un lloc d'horrors on gossos, rates, puces i homes es
retorcen en els emmetzinaments dels gasos que cremen els ulls, roseguen
la pell, esventren l'individu, i davallen àdhuc terra endintre, que emmetzinen fins a la profunditat de dos metres, segons l'informe dels pèrits. Paris pot desaparèixer del món en unes hores.
I després?
Car, hom pot ben destruir París, i Londres, i Marsella, esquitxar
de passada Perpinyà, o Barcelona, o Palma—que podien esdevenir un
refugi suspecte, o un punt estratègic preciós, tot d'una, per als bel·ligerants—encara quedaran, tanmateix, alguns francesos o alguns catalans.
Creuen els organitzadors d'aquestes matances que els sobrevivents
acceptaran amb goig bel·licós que això continuï ?
H i haurà un sabotatge monstruós, al seu torn, de les fonts de la
matança: centrals elèctriques o fàbriques de guerra.
La revolució seguirà de prop la guerra.
Els pobles, no sols els obrers o pagesos, sinó, també, els supervivents
entre els intel·lectuals, les dones, els testimonis, descobriran el seu error:
haver permès l'existència d'aquests boigs. I aquesta minoria es revoltarà.
La violència reportarà la violència.
I serà impossible de redreçar fàbriques i comerços sobre el pla precedent.
Bolxevisme—direu ?
Tal vegada.
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En tot cas: fi de la submissió a la destrucció voluntària basada en
ambicions de productors industrials.
Mancant a la paraula humana de bondat, a la caritat divina, s'haurà
volgut llançar els homes els uns contra els altres. Es produirà altra vegada
el fenomen de la Torre de Babel: els homes ocupats en la construcció ja
no s'entendran. Cessaran de servir als edificadors (aquí capdavanters de
la matança), es giraran contra ells i , de cop, destruiran la causa inicial
d'aquesta matança: la concurrència comercial i industrial basada en la
màquina.
i No serà, doncs, possible, abans, de tractar d'evitar el perill, recordant als homes de bona voluntat que encara queden els consells de l'Evangeli ?
Ja que no vivim com en altre temps, que la màquina ha canviat àdhuc
les condicions de l'existència, es fa necessari que els procediments usats
per a les relacions entre els homes siguin totalment diferents.
Els industrials i els comerciants que volen per mitjà de la guerra
arruïnar la indústria i el comerç en lluita han de considerar que llur
guerra acabarà senzillament en la ruïna general, és a dir, en una disminució del nombre de consumidors i en la creació, en els que restin, de
tota una nova mentalitat que farà la restauració absolutament impossible.
MARIA-ASUNCIÓN DE F A L G A I R O L L E

LLIBRES

&

REVISTES

ELS LLIBRES
En aquesta seectó es faran recensions critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

I-A FILOSOFÍA DE LA LIBERTAD EN LAS CONTROVERSIAS TEttÓCICAS DEL SIGLO XVI Y
PRIMERA MITAD DEL XVII. per Albert Bonet. Prev., professor auxiliar de la
Universitat de Barcelona. Impremta Subirana. Barcelona, 1932. 1 vol., 293 pàgs.
No és massa freqüent l'associació de l'intel·lectual amb l'home d'acció. Fins
hom els ha arribat a creure incompatibles. Nosaltres no gosariem a sostenir aquesta
opinió; la reputem una equivocació fundada en observacions parcials i esquifides
de la realitat humana.
Discussions teòriques a part, el Dr. Bonet ens en forneix una magnifica prova
concreta. L'autor de "Un viatge de cara als joves", l'apòstol del nostre jejocism'
és el mateix que ha escrit " L a filosofia de la libertad"; manifestant-se un intellectual de primera categoria, un filòsof veritable i ensems l'apòstol abrandat de la
nostra joventut, tot d'una peça. Com a catalans i com a sacerdots sentim la satisfacció que un home del vigor intel·lectual del Dr. Bonet sigui l'orientador del jovent catòlic' de la nostra Pàtria. E r a necessari. L a gran batalla que haurem de
lliurar és principalment—ho és almenys inevitablement—<l'ordre intel·lectual. És la
batalla de la Fe.
Els versats en estudis filosòfics i teològics saben la importància enorme que
tingueren—i conserven en el fons—les controvèrsies sobre la llibertat. E l Dr. Bonet en fa una divisió natural en tres períodes representats per aquests tres noms:
Luter, Molina, Jansenius, i els tracta separadament. Si ens obligaven a triar, votaríem per la primera part, com a més reeixida en tots els ordres: històric, metafísic i psicològic; però reconeixem que en totes tres palesa brillantment el doctor
Bonet un coneixement profund de matèries tan difícils i una erudició vastíssima.
Sols la Bibliografia omple vint pàgines de l'obra. E s tracta d'una matèria sobre
la qual s'ha discutit molt i s'ha escrit molt. Per a parlar-ne a to, cal emprar-se a
fons sobre una literatura que té tant d'extensa com de profunda; cal posseir una
preparació superior, una agudesa mental extraordinària i una objectivitat i plenitud de judici no gens fàcil d'assolir en matèries tan difícils i tan aptes per a excitar passions d'escola. E l Dr. Bonet és dels poquíssims que a la nostra terra poden faclar dignament un assumpte d'aquesta categoria. L a nostra felicitació a l'escriptor il·lustre glòria de la nostra clerecia; una felicitació plena i sense reserves.
L'erudició copiosa i selecta, la finor i la seguretat de criteri, l'amplitud i exactitud de la visió històrica i filosòfica, fins l'elegància simple i escaient de l'estil li-
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terari, fan de " L a filosofia de la libertad" un llibre modèlic, que contrasta noblement amb aqueixa literatura pretensiosament filosòfica i realment difusa, caragolada. fosca i mancada de contingut filosòfic veritable, que pretén d'envair el món
intel·lectual, sobretot des del camp de l'heterodòxia.
" L a filosofia de la libertad" presenta dos aspectes que la critica ha de distingir : l'històric i el filosòfic. E l que hem dit es refereix al primer, que és el formal
del llibre del Dr. Bonet. I en prova que el nostre elogi no és sols un elogi d'amic,
sinó també de critica imparcial, volem fer unes reserves quant a l'aspecte filosòfic.
Sap perfectament cl Dr. Bonet que les qüestions a què es refereix el seu llibre
són, avui i tot. opinables. E l l , portat de les seves conviccions filosòfiques, es situa
a la banda molinista; d'altres, a la nostra terra mateix, adopten la posició contrària, la tomista. E l Dr. Bonet presenta vigorosament l'argumentació anti-tomista,
però no sent tan intensament la del tomisme. (Això, sense detriment de l'esperit
imparcial i objectiu que presideix tota l'obra.)
Àdhuc després d'haver estudiat cl cap. V I I , B, on el Dr. Bonet exposa la critica del gran Suàrez per a abatre les raons metafísiques que justifiquen la premoció tomista, persistim a pensar que en el terreny de la metafísica de la potència i
Tacte, el tomisme és netament superior al molinisme. I quant a l'argument Aquiles dels molinistes, això és. la impossibilitat del lliure albir en el sistema de la
premoció física, caldria no precipitar les conclusions. L a moció divina damunt la
voluntat lliure no és una moció externa o moral (ací radica una diferència bàsica
entre tomisme i jansenisme que voldríem veure més remarcada en l'obra del doctor Bonet), sinó eficient i inlrítucca i per tant obscuríssima per a nosaltres; no és,
doncs prou just de formular conclusions certes a base de premisses deficients i d'analogies obscures.
Altrament, el misteri és inevitable en el fons de la qüestió. Els molinistes defugen el de la premoció física, però cauen fatalment en el de la ciència mèdica.
Fem aquestes observacions sense intent d'abordar ací la gran controvèrsia, ni
menys de rebaixar els mèrits excepcionals del llibre del Dr. Bonet. E n l'aspecte
històric, que—ho repetim—és cl formal del llibre, reïx totalment, les qüestions
filosòfiques que ell historia són sumament discutibles i discutides.—Joan B. Manyà, Prev.

HISTOIRE DE LA PHiLOsqpHiE, par Etnile Bréhier, Professeur à la Faculté des
Lettres de l'Université de Paris. Tome I V : La philosophie moderne. Libraric
Fèlix Alcan. París.
Són dos volums que tenen en conjunt prop de sís centes pàgines. E l primer
comprèn fins a 1850 i és subtitulat Període dels sistemes; el segon comprèn la
segona meitat del segle xix i breus noticies dels corrents filosòfics apareguts als
principis del segle actual, com la critica de les ciències representada per Henri
Poincaré; la crítica filosòfica de l'escola de Marburg i les similars d'altres nacions
i el realisme, sota el qual classifica el neotomisme.
L'exposició dels sistemes filosòfics i llur enllaç és intel·ligent i completa dintre
la brevetat imposada per les dimensions d'una obra que es troba entre el manual
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i el gran llibre de consulta. L a seva utilitat per a fer-se càrrec del moviment del
pensament filosòfic durant el segle xix és innegable.
Al nostre parer, però. pateix d'un defecte segurament conscient i intentat: el
de no ésser sistemàtic. Això. que podrà semblar una bona qualitat, i ho és certament en estudis positius de matèries incontrovertibles, és un inconvenient molt
gran en l'exposició d'escoles filosòfiques. Entenem que per a comprendre bé i exposar fidelment un seguit de sistemes filosòfics, s'ha de partir de la base de professar-ne un, només que sigui amb la suficient amplitud d'esperit i flexibilitat d'enteniment per a enfocar bé els altres. Ésser sistemàtic no vol dir ésser apassionat, ni
tan sols parcial, en el judicar. Vol dir tenir una escala de valors ideològics i una
posició concreta de l'esperit des de la qual siguin possibles totes les perspectives.
L'autor vol exposar tots els sistemes des d'un punt de vista impersonal, oblidant que la intel·ligència és personalitat. Aix! la fredor se li converteix en obscuritat. Hegel, per exemple, està exposat molt per extens, però. potser per excessiva fidelitat al seu tecnicisme, o dialecte filosòfic, resta bastant fosc. I atès que
Hegel és el punt de partida d'un gran corrent filosòfic que ha saltat els termcnals
de la Germània, aquesta obscuritat perjudica una gran part de l'obra. E n canvi,
els francesos, sobretot Comte, estan exposats amb gran clardeat. Probablement,
això depèn de les qualitats dels filòsofs ressenyats: els francesos, al costat dels
alemanys, sempre resultaran transparents, almenys per a un llatí, però un historiador de la filosofia que escriu per als llatins s'hauria d'imposar l'obligació d'aclarir les foscors de la cavil·lació germànica.
D'altra banda, hom no pot menys de deplorar algunes llacunes importants. És
inexplicable, per exemple, que en una obra extensa on s'historia la filosofia del segle xix no s'esmenti ni una vegada cl nom de Balmes i el renaixement de l'Escolàstica, que avui és el moviment filosòfic més fort d'Europa, sigui despatxat en
tres pàgines d'exactitud força discutible.
En resum, és una obra que pot prestar molts i valuosos serveis, però no tots
aquells a què el titol sembla comprometre's.—C. Cordó, Prev.

MIQUEL RAMIS I ALONSO. PREV.—El llibre de apunts en la formació inteHeclual.
Publicació del "Círculo de Estudiós". Palma de Mallorca. 1932.
En poques pàgines, però molt denses, el docte clergue mallorquí fa veure la
gran conveniència de treure apunts de les idees més colpidores o més fecundes que
hom va trobant a través de les lectures. L'autor demostra ésser un psicòleg per la
descripció que fa del procés de la impressió llegida i de l'escrita en la memòria i
en la intel·ligència; un escriptor de raça, no sols per la correcció—tenint en compte
el dialecte mallorquí que forma el canemàs del seu idioma literari—, sinó per la
coneixença exacta que té dels camins de la fecundació mental, la concepció, la reviviscència dels reords i la redacció; un erudit, vell practicador del seu sistema,
per les ressonàncies explicites o implícites que s'hi troben de bon nombre d'autors
selectes i un polemista hàbil, perquè sap convèncer plenament de la seva tesi.
Si el lector vol treure tot el profit possible de les seves lectures, llegeixi i practiqui els consells d'aquest petit llibret, que val molt més que no pesa.—C. Cardo.
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ALMANAQUE CATÓI.ICO HISPANO AMERICANO. Editorial "Poliglota". Barcelona.
Sota la direcció competent de Lluí's G. Manegat i amb nutrida col·laboració
d'escriptors i dibuixants, ens presenta 1"'Editorial Poliglota" aquest almanac—
segon any de la seva publicació—que representa un encert en ordre a la divulgació
de la premsa catòlica.
Hi trobem un complet calendari, amb una guia per al cristià, santoral, Evangelis, caixa i observacions astronòmiques; una estadística eclesiàstica que comprèn
la Jerarquia catòlica a Roma, Espanya, Portugal, Amèrica de parla espanyola i
portuguesa, i, també de les illes Filipines; l'estadística civil de les mateixes nacions.
És també remarcable la secció de les Efemèrides de l'any anterior, abundosament
il·lustrades. Segueixen els articles informacions i varietats, que en res no desdiuen
de les anteriors i que fan un conjunt adequuat a la llar cristiana.
Ens hauria plagut una mica més extens i potser formant secció a part el que
fa referència a les ciències aplicades, als moderns invents i a curiositats científiques que sempre són ben rebudes pel gran públic.
Igualment, i encara amb més raó, trobem a mancar-hi informació pertocant a
Acció Catòlica, cada dia més important arreu del món, i que constitueix una de les
necessitats més sentides en la nostra terra. Una contribució informativa de les
que es podria fer entre nosaltres, creiem que hauria estatt feina positiva d'estímul
directrius de l'Acció Catòlica en les diverses nacions, i sobretot el que es fa i del
i de direcció en els nostres temps, necessitats d'ambdues coses.
Augurem a aquest almanac, eï més complet en llengua castellana, una gran difusió entre les moltes regions que coneixen i parlen aquest idioma.—R.
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DRETS I DEURES DELS GOVERNANTS I DELS CIUTADANS.—Pastoral dc Quaresma de
l'Eminentissim Senyor, Cardenal Miquel Faulhaber, traduït de "Schonere Zukunft". 12-III-1933.
La vida de l'Estat està trasbalsada. L'autoritat de l'Estat es menyspreada. La
consciència ciutadana està ensopida. E n temps semblants s'ha d'anunciar novament
l'ordre jurídic de l'Estat, cal apuntalar lautoritat de l'Estat, cal desvetllar novament la consciència ciutadana.
E l principi primer de la doctrina cristiana sobre l'Estat diu: La millor prova del
poder de l'Estat és el nom de Déu. Déu no ha establert l'Estat d'una manera immediata, com l'Església. Però la societat civil correspon d'una manera modiata a la
voluntat de Déu perquè l'home per instint natural està inclinat a fundar una semblant societat i solament per via d'associació aconsegueix la cultura de la terra.
Aquesta disposició de la Providència fa que cada individu tingui deures amb el lloc
de naixença, amb la pàtria, amb el poble i amb l'Estat. La forma de l'Estat no ha
estat donada com un motllo per a tots els pobles i per a les diverses èpoques; per
això la forma de l'Estat amb els canvis de la història pot ésser una forma hereditària o electiva, monarquia o Estat lliure. Estat democràtic, nacional o d'estaments.
Seria una traïció per a la consciència ciutadana de tirar per terra violentament
per mitjà d'una revolució o guerra una forma de govern existent.
La supremacia de l'Estat, tingui les formes que tingui, ve de Déu, fins i tot
quan un Pilat o un Neró seuen en el tron. "No hi ha cap poder fora de Déu; i el
que existeix ve de Déu"1. Sobre tots els trons dels governants, resplandeix un raig
dc l'autoritat de Déu. Fins i tot el poder més terrible, el poder de condemnar a
mort o el poder d'indultar "ve de dalt"2. E l primer article de la constitució alemanya " E l poder de l'Estat prové del poble", és una doctrina herètica, és una falsificació del text biblic "No hi ha cap poder fóra de Déu". De Déu ve el poder de
l'Estat per a decidir sobiranament sobre coses que li pertoquen el legislar, el judicar, i el dret d'exigir l'obediència dels ciutadans "en consciència"3. Un Estat
Rom., X I I I .
l a . X I X , 11.
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sense Déu o contra Déu ha tirat per terra el primer principi de la seva autoritat,
ha renunciat al lligam religiós de la consciència ciutadana i pica amb la destral a
la soca de la seva existència. L'esperit de negació que desnona l'obediència a l'Ésser
suprem més tard o més d'hora esdevindrà una revolta contra l'autoritat de l'Estat.
Per l'egoisme de la pròpia subsistència els estadistes d'avui han d'oposar-se a l'acció dels sense Déu i han d'acordonar les fronteres contra l'afeisme militant rus.
Un altre article de la doctrina de l'Estat cristià é s : L a directiva més segura
del dret públic és l'ordenació moral. Hi ha una moral objectiva, basada en el dret
natural i en le slleis de la revelació, independent de tota arbitrarietat subjectiva, independent dels parlaments i dels referèndums. Cada ciutadà, en tant que forma part d'un Estat cristià, a més d'estar obligat als manaments de la llei natural,
ha d'obeir les lleis de l'Evangeli. Si el dret natural exigeix de complir un pacte
legal, l'Estat no pot, per la seva part sola, trencar un tractat de comerç o un concordat. Si l'Evangeli declara que el matrimoni és indisoluble, l'Estat no pot deslligar allò que Déu ha lligat".
L a moral que obliga l'individu particular obliga també en la vida col·lectiva. Si
l'individu està obligat, pel primer i pel tercer manament de la llei de Déu, a anar
a missa les festes, una autoritat civil no pot organitzar una manifestació esportiva
a l'hora de la missa. Si, per raó del quart manament, l'individu té certs deures vers
l'autoritat, també l'autoritat té deures semblants envers aquells que li estan subjectes. Si cada individu pel setè manament, ha de pagar els deutes, l'Estat no pot
ordenar noves despeses o crear armaments, en tant que no destini una renda als
desheretats per la desvalorització, sobretot als vells i als pobres que van sacrificar
els seus capitats en defensa de la pàtria. Si el vuitè manament prohibeix a l'individu de mentir, els representants del poble i el govern han de dir la veritat. L'egoisme de l'Estat no pot ésser sant, si l'egoisme de l'individu és avorrible. L a supèrbia de tot un poble no pot existir, si per a cada individu regeix la humilitat
evangèlica". Una mateixa moral obliga l'individu i la col·lectivitat. No es pot ésser
cristià en la vida privada i pagà en la vida pública; no es pot ésser fred i calent
alhora.
Un tercer article de la doctrina de l'Estat cristià: L a finalitat suprema del govern és vetllar pel bé de la comunitat. E l govern pot expropiar, però solament
quan el bé general ho reclama. L a legislació i l'administració han de cercar el
benestar general del poble enfront de la cobejança de certs sectors. L a protecció
de la sanitat i de la propietat, l'honor i la llibertat dels ciutadans han d'ésser iguals
per als desheretats com per als potentats. Les escoles públiques no han pas d'ésser
obertes solament per als fills dels rics. Els jutjats han de dictar sentències prescindint de partits i de classes. E l poble, en tant tindrà més confiança en el govern,
en quant estarà més convençut de la seva actuació pel bé comú allunyada de tot
partidisme. Les escoles i federacions de joventuts han d'influir en el problema de
l'educació ciutadana de la joventut.
Un Estat de dret té el deure de vetllar pel compliment del dret i de la justícia.
L a justícia, fonament de tot Estat constituït, obliga els ciutadans a donar a l'Estat
ço que és de l'Estat i als ciutadans ço que els és degut en justícia. L a justicia obliga l'autoritat a proveir els càrrecs a ciència i consciència, a distribuir les càrregues
' MT., X I X 6; M e , X, 9.
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socials amb igualtat, damunt les espatlles que poden dur-les, a castigar les transgressions de la llei independentment, sense mirar les persones. Entre els mortals
mai no serà possible d'instaurar el regne de la justícia perfecta. Però almenys,
s'ha de procurar d'evitar aquelles injustícies que criden venjança al Cel. Seria una
injustícia que els béns de la terra s'apilotessin en poques persones, mentre milions
de germans moren de fam. Seria una injustícia que els bons catòlics fossin considerats com a ciutadans de segona categoria i que en la provisió de càrrecs fossin
col·locats en segon terme per raó de la seva religiositat. Ai de l'Estat que té un«s
dobles balances! "Ai de vosaltres", exclama el profeta', "que declareu innocents
els culpables i deixeu sense justícia l'home just".
Un Estat civilitzat ha de vetllar per l'ordre moral. Cada Estat que té dret d'encunyar moneda, t é interès de perseguir aquells que la falsifiquen. L'Estat cristià
hauria de vetllar amb la mateixa energia que no es falsifiquin les valors morals del
poble i que no es posin en circulació conceptes falsos del matrimoni, de l'amistat,
de la maternitat, etc. Tot Estat vetlla per a no deixar penetrar en els seus dominis la peste asiàtica i altres malalties. L'Estat cristià hauria de procedir amb la
mateixa energia contra l'enfonsament moral del poble. Tot Estat civilitzat ha prohibit amb càstigs la venda de metzines. Igualment l'Estat cristià hauria de castigar l'emmetzinament de les fonts, la venda de llibres immorals i de publicacions
pornogràfiques.
Un Estat ben organitzat ha de vetllar per l'assistència pública. No és pas possible d'enumerar aquí tots els deures que té l'Estat cristià. E l protegir els vianants
amb una llei d'autos contra la plaga d'automòbils, motos, etc. La constitució del
Reich es va imposar el deure de perseguir la usura crear un codi de treball ', introduir l'assegurança de l'obrer * i donar treball
Si l'Estat no vol esdevenir un
Estat de classe, ha de distribuir l'assistència social d'una manera justa, tant per la
pagesia com pels altres estaments. La indigència actual reclama un Estat que vetlli per la beneficència, el qual posat d'acord amb l'exercici voluntari de la caritat,
Contribueixi a augmentar l'assistència.
Un Estat cristià respectarà els drets de l'Església. Dues potestats han rebut
de Déu la missió de vetllar per la humanitat: la potestat civil i la potestat eclesiàstica. Totes dues són societats perfectes i independents, amb plena sobirania en els
dominis respectius. L'Església no s'immiscueix en qüestions que pertoquen a l'Estat ni reclama cap jurisdicció sobre l'Estat. En canvi, l'Església es redreça contra
els atacs de l'Estat en coses purament eclesiàstiques i refusa tota classe de tutelatge. Hi ha, però. problemes mixtos que voregen simultàniament els interessos de
l'Església, atès que l'home és ciutadà de l'Estat i fidel de l'Església. E n aquests
problemes hi ha d'haver una col·laboració pacifica entre l'Església i l'Estat, la
qual té una expressió solemne en els concordats. "A més, l'amor sobrenatural a
l'Església i l'amor natural a la pàtria, procedeixen d'una mateixa font" B. En casos de conflicte, "hom ha d'obeir més a Déu que no pas als homes"
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Un Estat cristià respectarà els drets de la familia. Els drets de la familia estan
signats amb el segell de Déu, Creador dc la naturalesa, enfront de l'Estat. L'article 119 de la Constitució alemanya s'ha imposat la missió de conservar íntegrament
la família i assegurar l'assistència a les families nombroses. E l Reich hauria d'actuar contra aquells qui ataquen d'una manera velada, o públicament, el matrimoni
cristià i destrueixen la família com a bressol de vida nova. L'article 120 ha reconegut com a dret dels pares l'educació dels fills. L'Església encara ha relligat més
a la consciència dels pares l'educació dels fills. Cap llei escolar no pot imposar als
pares una educació dels fills contra llur consciència, L'Estat no té cap domini exclusiu sobre els infants.
Un Estat cristià reconeix els drets dels altres Estats cristians. U n Estat no
es pot isolar dels altres Estats veïns, prescindint de les relacions prescrites per dret
natural i de gents. L'Estat ha de col·laborar avui d'una manera especial a una doble
missió: contribuir a la superació de l'actual crisi econòmica i cercar d'assegurar
la pau, treballant en l'obra de la Societat de les Nacions. Aquesta, per mitjà de la
seva Oficina de Treball i per la Conferència del Desarmament, s'ha emprès de resoldre aquests dos grans problemes del nostre temps: restaurar l'economia i assegurar la pau universal. Davant del fet que la guerra moderna desplega una tècnica de destrucció dels homes, els governants dels Estats han d'evitar per tots els
mitjans una nova guerra universal. No és cap deshonor d'un Estat sobirà de recórrer a la Societat de les Nacions en casos de discòrdia. L'Estat de dret, que
cerca per endavant una resolució pacífica, ha de triomfar sobre l'Estat de força,
que cerca de fer prevaler el dret amb armes, encara que li costi la ruïna.
Si l'Estat és una necessitat social i ocupa un lloc en l'ordre establert per la
Providència i, per tant, no és cap invenció del diable, hem d'acceptar l'Estat. Llavors les relacions entre l'Estat i els ciutadans cauen dintre l'esfera de la consciència i dc la responsabilitat. I els homes que d'una manera legal es troben al cap del
govern tenen dret a la confiança del poble. Llavors no hem de parlar solament dels
deures dc l'Estat envers els ciutadans, sinó també dels deures dels ciutadans envers
l'Estat. Refusant tota mesura presa pels governants, no hem fet res. E l s homes de
maduresa espiritual reconeixeran l'ordenació jurídica de l'Estat, el refermaran en
quant representa la col·lectivitat i l'estimaran en quant simbolitza la pàtria.
E l Catecisme diu en el quart manament: "devem respecte i obediència a les
autoritats temporals". Devem respecte i obediència a les lleis i als decrets en tant
que no contradiuen els manaments de la llei de Déu i de l'Església; devem el respecte i l'obediència, encara que la forma i el sistema de govern no ens plaguin. I
això encara que no se'ns premiïn els serveis amb títols o condecoracions, amb
promocions o amb augments de sou. I això, encara que un decret extxraordinari
o una decisió del tribunal suprem siguin per a nosaltres una cosa enigmàtica. E l
respecte i l'obediència no signifiquen, però, un silenci d'esclau, o un càntic de lloances bizantí. L'obediència reclamada pel Catecisme és l'obediència d'un home lliure
que no pren part en complots, ni en capgiraments violents; però el desordre no
pot ésser nomenat ordre, ni la follia veritat. Els apòstols, a la fi de les seves cartes, han proclamat ben sovint ço que ordena el quart manament en relació amb les
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autoritats. "Cadascú estigui subjecte a les autoritats superiors" ". "Tingueu respecte als reis" ".
El deure més discutit dels ciutadans és el de pagar els impostos. L'Estat té el
dret de posar impostos. E l poble, que necessita de molts mitjans per a l'assistència
pública, els hi ha de proporcionar. Per tant, el ciutadà té cl deure de pagar impostos. E l Crist va reconèixer la moneda del tribut
i Sant Pau va declarar que
el pagar els impostos era una cosa de consciència: "Pagueu tributs, si deveu els
tributs" ". L a justícia distributiva exigeix que l'Estat distribueixi els impostos
d'una manera escalonada, segons la riquesa, i ha de castigar cl frau que es faci en
la paga dels impostos i la fugida de capitals, per tal que els ciutadans que obren
en consciència no hagin de patir un excés de contribucions. L a mateixa justícia
reclama que no s'elevin els impostos de tal manera que equivalguin a l'expropiació de la fortuna privada, tal com diu la Santedat Pius X I ".
És un deure de consciència del ciutadà prendre part en les eleccions. Els enemics de l'Església sempre ens retreuen les paraules de Lleó X I I I mal interpretades
i mal compreses que va pronunciar en 1890: "És molt contrari a l'esperit de l'Església prendre part en les Huites de partit, o subjectar-se als corrents variables d'un
partit" •« L'Església mai no s'inscriurà en un partit. Però els ciutadans tenen el
deure de declarar-se d'un color polític en la vida pública i de prendre part en les
eleccions. E l Papa Pius X I ha declarat pel nostre temps: "Els catòlics estan obligats a treballar amb totes Ics forces per tal que el conjunt de la vida de la República estigui en consonància amb els principis cristians. Per tant, res no priva als
catòlics d'inscriure's en partits polítics, en tant que ofereixen una garantia segura
que els drets de l'Església catòlica seran salvaguardats i les seves lleis seran observades" ».
El govern necessita la col·laboració dels ciutadans per a complir la missió d'un
Estat jurídic i civilitzat. E l ciutadà responsable no ha dc mirar amb indiferència
i d'una manera passiva que cl cos de l'Estat sigui vulnerat i que es dessagni. Els
catòlics volen col·laborar a les activitats de l'Estat amb plena consciència, fins i
tot. com diu la carta dc Lleó X I I I
en les qüestions més enlairades. No com a
"catòlics ciutadans", que per pietat civil giren l'esquena a l'Església, sinó com a
creients que, malgrat totes les pretericions, ni estan cansats de l'Estat, ni estan
enutjats. L'exercici dels drets de ciutadania que és reconegut a tots els ciutadans,
excepció feta dels criminals, no es pot negar al sacerdot. Hem d'agrair als guiadors del poble, els quals, armats amb la blanca coraça de l'honorabilitat, lluiten a
l'arena de la vida pública desinteressadament i amb grans sacrificis.
I encara no volem oblidar un darrer deure sagrat del ciutadà: la pregària, el
pregar per aquells homes que tenen la valentia dc governar i de carregar-se a les
espatlles la càrrega més difícil de totes, que és la del govern d'un poble. Preguem
Act. Ap., V , 29.
Rom.. X I I I . 1.
I P m , I I . 17.
MT.. X X I I . 17-21: Me. X I I , 17-17; L c . , X X , 20-26.
Rom.. X I I I , S-7Enc. Quadragesimo Anno, ed. vat.. 19, ss.
Sap.. X X X V .
Carta als bisbes de l'Ar/ientina, 4 de febrer de 1931.
Immorlale, 51.
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perquè els homes que estan al front del govern no diguin "l'Estat sóc jo" "i que
la seva labor no es cenyeixi a petiteses, o en un mot: que la seva voluntat sigui de
servir el poble i no de fer partidisme! Que un raig de l'autoritat, de la saviesa i
de la justícia divines les il·lumini! Sabem per la Sagrada Escriptura que la saviesa
amb què governà Salomó era un do diví Z!. "Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit cam"

EL BÉ COMÚ INTERNACIONAL EN MATÈRIA ECONÒMICA I LES ENSENYANCES
DE LA SANTA SEU. Lliçó del Prof. / . T. Delos, de la Universitat Catòlica de Lille, en la X X I V Setmana Social de França (juliol 1932),
traduït de la "Rivista Internazionale di Scienze Sociali e discipline
ausiliarie", de Milà, de gener de 1933.
Parlant, fa alguns mesos, de la "Reconstrucció econòmica de l'Europa", 'eminent professor M. Truchy, després d'haver exposat les causes econòmiques de la
crisi actual, confessà: "No hi ha en això més que un primer grau d'explicació, i
un grau d'explicació manifestament insuficient". La crisi descobreix "una efervescència mental que ha empès els homes, gairebé a tots els països, a obrar d'una
manera que, reflexionant, sembla manifestament irracional". I , una altra vegada
arriscava el mot de "follia col·lectiva" \
Més recentment, el vint-i-u de juny de 1932, M. Lucien Romier escrivia: " E s pectacle singular: és als països on l'enginy i l'èxit tècnic foren els que més exalISAIAS, I, 17M Reis. I I I , 9-12.
13 Salm. C X X V I , 1.
1 Cursos donats el 27 de novembre i el 4 de desembre a 1'" Institut des Hàutes
Etudes Internationales" i al Centre europeu de la " Dotation Carnegie" a Pans.
Aquests cursos impresos com manuscrit, no han estat publicats; les citacions que
nosaltres donem són extretes de l'estenografia que obsequiosament ens ha tramès la Direcció del Centre Europeu i de la Dotació Carnegie.
"Hi ha una objecció que es presenta a l'esperit diu M. Truchy, quan es parli
de canvis en l'estructura econòmica i es diu que són aquests canvis els que expliquen la gravetat de la crisi actual. Que hi hagi canvis en l'estructura econòmica,
110 és cap novetat; es pot dir que l'economia moderna és feta tota ella de canvis...
els canvis incessants, aquesta és la llei del món modern... i el món. fins ara, trobava el mitjà d'adaptar-s'hi no dic pas sense perjudici ni sofriment, però en fi
trobava el mitjà d'adaptar-s'hi amb una certa facilitat. Per què a l'hora actual
ens trobem en presència d'un estat de coses en el qual l'adaptació es fa tan incòmodament i al preu de tan greu dany per a tot el món? Heus aquí, crec jo. la veritable qüestió". I és aleshores que intervé, com a primer factor, "la pertorbació
dels esperits". "Sembla talment que els homes, a conseqüència del gran capgirell
causat per la guerra, hagin cregut que anaven a viure en un món nou, en el qual
les raons tingudes fins ara com a certes ja no eren gens usades... Ès aquesta efervescència mental la que ha empès els homes gairebé a tots els països... a obrar
d'una manera que, reflexionant, apar manifestament irracional... Això s'explica
molt bé a Europa... però e! que hi ha de més curiós és que aquest estat d'espent
ha estat constatat pertot arreu, no sols en els països que han sofert de la guerra,
ans també en els que se n'han aprofitat... I. sobretot, s'ha vist d'encà dc la guerra,
als Estats Units... el que ara s'anomena... la nrstica de la prosperitat. Hem vist
teòrics afirmant que, mercès al sistema extremadament perfeccionat d'estadistiques
de què disposa l'Amèrica, s'ha trobat el mitjà de preveure les crisis i per ta'ir.
preveient-les, d'impediries. Aquest estat d'esperit, que serà per a l'historiador futur
un dels més interessants dels caràcters psicològics de l'època actual, el veig per la
meva part, com una de les causes principals i més efectives de la situació actual ".
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taren la imaginació dels homes, als Estats Units i a Alemanya, on s'han comès
els mes constants i greus errors de direcció econòmica i financiera... És que l'esperit humà, per l'abús de les preocupacions concretes, del càlcul particular i de les
recerques immediates, ha perdut l'hàbit de la interpretació general. La civilització
mecànica "la nostra", no té menys necessitat que les civilitzacions anteriors d'ésser controlada des de més amunt per una filosofia i una poesia. L i cal una intellectualitat amatent, però desinteressada, la qual. precisament a causa del seu desinterès, es refereixi sempre en els seus avisos i constatacions, a l'interès general.
Car, afegeix, no hi ha vista de conjunt, i, per consegüent, previsió eficaç, en el
camí de les societats, fora de la posició de l'interès general. I la posició d'interès
general no és accesible amb sinceritat més que per als homes la raó i la imaginació
dels quals no té servitud directa davant un interès particular" '.
Són, doncs, els economistes, d'una autoritat indiscutible, els qui ens duen a la
llinda del nostre assumpte. Denunciant la "pertorbació general dels esperits" llur
espècie de "follia col·lectiva" M. Truchy remarca l'absència del principi director de
la crisi econòmica de què sofreix el món actual. En deplorar que la nostra societat corri el risc de morir, per no situar-se en el punt de vista de l'interès general.
M. Romier deixa entendre que ella no n'és impedida sols per no se quin desordre
o desfermament de les passions; el mal és més profund: la nostra civilització no
està atacada solament en els seus costums, ans mes encara en la seva intel·ligència.
No li manca sols l'energia moral per a "situar-se en la posició de l'interès general",
ans. també, la força per a saber-la definir.
Li caldria, per a això un principi, una concepció de l'home i les seves relacions amb la riquesa i amb Déu; i és aquesta filosofia, amb aquesta poesia la que
manca a la nostra civilització. Ella ho té tot. fora d'això.
És precisament això cl que l'Església acaba d'aportar-li. Guarir les ferides de
la intel·ligència moderna, restaurant el principi director de la vida econòmica, és
justament l'objectiu que anuncia l'Encíclica Quadrayesimo anno. Ja anteriorment
Lleó X I I I havia proclamat el dret de l'Església a intervenir en les matèries econòmiques i socials; Pius X I ara el reivindica davant la crisi actual °. Jamai potser
la paraula de l'Església no s'ha deixat sentir tan freqüentment ni ha estat tan
rica d'ensenyances. Els recents documents, particularment l'Enciclica Quadragesimo anno marquen una data. una "etapa decisiva" ', com ha dit molt bé M. Du* LUCIEN ROMIER Imprevoyancc de la civilisation mécaniquc. en "Le Temps".
21 tle juny de 1932.
° Nosaltres hem de recordar primerament cl principi, ja posat en plena llum
per Lleó X I I I . que Nós tenim el dret i el deure de pronunciar-nos amb una sobirana autoritat sobre els problemes socials i econòmics. És. sens dubte, a l'eterna felicitat i no sols a una prosperitat passatgera que l'Església ha rebut la missió
conduir la humanitat; i àdhuc ella mateixa "no es reconeix el dret d'immiscir-sc
sense raó en la direcció dels afers temporals (Encíclica Ubi arcano de 29 de desembre de 1922). Tanmateix, ella no pot a cap preu deseixir-se de la càrrega que Déu
li ha confiat i que li fa una llei d'intervenir no certament en cl domini tècnic pci
al qual es troba desproveïda de mitjans apropiats i de competència, sinó en tot allò
que toca a la llei moral. E n aquestes matèries, en efecte, el depòsit de la veritat
que ens ha estat confiat des de Dalt i la gravíssima obligació que Ens incumbeix
de promulgar, d'interpretar, i de predicar malgrat tot. la llei moral, sotmet pcT
igual sota la nostra suprema autoritat l'ordre social i l'ordre econòmic" (Encíclica Quadr. anno).
* EUCENE DUTROIT. L'Economlc au ser-Acc de l'home. Flammarion. 1932, pàgina 206.
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thoit. Amb ells, arriba al seu terme un llarg treball d'assaonament. Ofereixen els
materials d'una síntesi excepcionalment rica, els materials per a una construcció
de filosofia social en harmonia perfecta i providencial amb les grans necessitats de
la nostra civilització.
L a nostra tasca és provar d'utilitzar aquests ensenyaments i de dibuixar a grans
trets els contorns d'un règim econòmic que s'hi inspiri.
A aquest fi, anem de dret a la idea central de la doctrina pontifícia: a la idea
del bé comú. Aquesta idea és presentada com la clau de volta de l'edifici, i és una
de les grans adquisicions dels documents recents. Creiem que mai aquesta noció
no havia estat utilitzada d'igual manera; nosaltres hem d'analitzar-la, precisar-ne
la funció i resoldre a la seva llum el conflicte entre la llibertat individual i la
constricció social, assenyalar, en fi, les seves conseqüències per a la moral social.
Aquestes seran les tres parts de la nostra exposició.

"L'interès general, en cada Estat i entre els Estats, en cada classe com entre
les classes, és aquell absent les qualitats del qual hom celebra. Ningú no té pressa
d'ésser-li presentat", ha dit un economista que al mateix temps és un home d'enginy.
És tasca nostra de presentar sota el nom de bé comú, aquest absent massa
gloriejat i indesitjable; esforcem-nos a mirar-lo bé, a la cara; la seva fesomia no
és indescriptible, però és complexa 6.
Què és, doncs, el Bé Comú, a l'esguard del sociòleg? E n el seu sentit més general, és el conjunt de béns d'ordre material i moral que la societat posa a la disposició dels seus membres a fi de permetre'ls de realitzar llur destí personal. E n
efecte, nosaltres no podem viure i expandir-nos més que a favor d'un joc de relacions socials que condicionen estretament la nostra existència física i espiritual:
necessitem el bé comú per tal d'assegurar el nostre bé personal.
En el sentit econòmic, el bé comú és el conjunt d'institucions, de serveis i de
béns que asseguren als individus les condicions de llur existència material. Diem:
les condicions. E l bé comú no ofereix a cadascú el pa quotidià; li permet d'adquirir-lo per mitjà del seu treball i dels seus serveis. Equipament nacional, equipament industrial, mà d'obra exercitada, sortides per als productes, vies de comunicació, seguretat comercial codi i tribunals de comerç, etc, tot aquest conjunt permet als individus de treballar, produir i comerciar per a viure. És el bé comú de
5 S'ha discutit recentment encara, que la idea del bé comú pot fornir una b^se
apropiada per a una construcció científica. Massa vaga, s'ha deixat entendre, massa
flexible i imprecisa, aquesta idea d'ordre únicament moral no és immediatament
utilitzable pel dret o les ciències socials.
Sentint aquestes critiques, ens hem donat compte que som, sense dubte, nosaltres els qui hem estat mals servidors d'una idea justa, ja que de fet aquests càrrecs no ataquen la noció del bé comú sinó a través de les aplicacions que n'haviem
fet a les ciències jurídiques. Vindrà potser el moment de fer veure com la idea
del bé corau ofereix a les ciències jurídiques, socials i polítiques un fonament segur. Si avui nosaltres fracassem en el assaig d'utilitzar-la en economia social, s'haurà de tenir en compte allò que aquest assaig té de necessàriament limitat, dins el
marc present, incriminar el servidor dç la idea i no condemnar abans d'un nou
examen la doctrina que ell proposa.
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tots aquells que han dassegurar la seva subsistència i la de les famílies llurs.
L a necessitat de recórrer al bé comú és l'efecte de la solidaritat natural dels homes; és, doncs, un fet providencial, generador de drets i de deures.
Però aquestes definicions elementals no ens mostren encara la funció del bé
comú en el camp econòmic. Vegem de precisar-la.
Ens sembla, en primer lloc. que el bé comú forneix a la vida econòmica el seu
principi d'organització: és la seva primera funció.
Per a demostrar-ho, baixarem simplement al terreny dels fets. Examinem una
de les grans empreses industrials que constitueixen la unitat bàsica del món econòmic modern. És un gran rusc. un organisme complex, de serveis múltiples, disseminat de vegades a través de l'espai. Heus aqui, en primer lloc, els seus centenars d'obrers, milers potser enquadrats per llurs habilitats personals. Mireu aci
el cos d'enginyers, els seus laboratoris i les seves oficines. Més lluny, els serveis
socials de la fàbrica: infermeria, cases-bressols, oficina del director de la fàbrica,
etcètera. Després, els serveis comercials d'on surten constantment els agents per
tal de visitar els clients llunyans. Heus aci, finalment, invisible, però ben present,
el capital: el capital responsable, els accionistes i llurs assemblees; el capital irresponsable, els obligacionistes. L'empresa moderna és una institució complexa que
reuneix una munió d'interessos: i Quin lligam ajusta aquests individus, desconeguts els uns dels altres i tanmateix solidaris, si no és la comuna necessitat d'assegurar llur subsistència pel treball? Sota el nom de sou, salari, honoraris, percentatge, interès, dividend, és el pa de cada dia ço que tots busquen. Al si de l'empresa, els interessos individuals es poden oposar, els dels obrers als dels patrons,
els dels accionistes als dels administradors, però aquestes oposicions reals es reabsorbeixen en un interès comú i més elevat: la prosperitat de l'empresa. Sense
aquesta, cap interès privat no pot ésser satisfet; ella és la condició de què cadascú
depèn. És així com destaca la idea d'un bé comú a tots aquells que estan vinculats a l'empresa: és la seva bona organització i funcionament lucratiu, sense el
qual, ni salaris, ni sous ni dividends no podrien ésser pagats: tota l'organització
de la fàbrica racionalitzada, mateix que la disciplina interna que ella imposa als
seus homes, són establertes mirant a aquest objectiu: aquest bé comú és el resultat total de la vida de l'empresa.
Però l'empresa moderna no treballa sola; està implicada en una xarxa de solidaritats i dependències inextricables. Les empreses d'una mateixa branca de producció tenen interessos comuns i troben idèntics obstacles; les professions, al seu
torn, tenen els lligams de dependència mútua dins el marc de l'economia nacional.
En fi, desbordant de les fronteres polítiques i econòmiques d'una Nació i d'un
Estat, es presenten els marcs de més en més estrets de la solidaritat internacional,
que lliga la sort de les empreses, de les professions i de les classes. Una llei d'interpendència presideix tota la vida econòmica.
Però la representació d'un interès col·lectiu, i és altra cosa que la imatge d'un
bé, que, comú als diversos interessats, els invita a entendre's, a unir-se, a organitzar-se, a crear, si cal, una nova institució adient per a servir llur interès comú?
;Què és, doncs, per exemple, el que mena les empreses similars a unir-se sobre la base d'una entesa internacional, com les que creiem formar-sc a la nostra
vista entre representants de la metal·lúrgia, dels productes químics, etc, sinó la
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necessitat d'establir els serveis comuns d'informació o de defensa, de reglamentar
el mercat, de "contingentar" la venda, repartir les exportacions, fixar els preus
standarditzar la producció? Al que miren, en un mot, les enteses internacionals,
és a crear entre les empreses particulars una organització prou precisa i estable,
a l'abric' de la qual pugui cada una provar la sort i viure amb prosperitat. Aquest
ordre, aquest estatut, aquesta organització, heus ací el bé comú de cadascuna;
ací encara el bé comú econòmic apareix sota els mateixos traços i, generalitzant,
el podem definir: l'organització que assegura a les empreses, als grups econòmics,
a les professions—i, per ells, als homes—les condicions socials sense les quals no
poden viure ni atendre llur fi propi.
Afegim—i això és de la més alta importància—que la necessitat d'establir un
ordre, un estatut protector, deriva per a cada institució econòmica de la seva mateixa naturalesa. L a necessitat de recórrer al bé comú le necessitat d'organitzar-se,
el món econòmic la troba en ell mateix, • en la naturalesa de les coses i dels homes. ; De quina manca de realisme no donen proves aquells qui acusen la idea del
bé comú de no ésser més que un ideal difús i flotant, bo, tot al niés, per a inspirar als caps d'empresa, una marxa cap als estels singularmem arriscada en el
terreny, sembrat de paranys, de l'economia! L'empresa industrial, al contrari, es
funda perquè els homes, obrers, patrons, capitalistes, tècnics, tenen necessitat de
col·laborar per assegurar llur subsistència, i és ben bé de la seva natura que en
resulta aquesta necessitat; les empreses es federen perquè sense les institucions
comunes, cada una perilla en la seva vida i prosperitat; i és ben bé de la natura
de l'empresa capitalista moderna d'on deriva la necessitat d'entesa i organització:
les professions veuen com es coordina llur activitat en el si de l'economia nacional, perquè la salut i l'equilibri d'aquesta és la condició per a llur èxit; cal, en fi.
que, sobre el pla internacional, les empreses, les professions, les classes, les economies nacionals s'organitzin, perquè aquesta entesa internacional és la condició
de l'equilibri mundial, sense el qual defalleix l'equilibri nacional, el qual, al seu
torn, és necessari per a la prosperitat de les empreses particulars. Si en aquesta
cadena hi ha una ruptura, si hi ha falla en aquesta successió jeràrquica, vindrà
l'engoliment, la vaga forçosa, els salaris i els sous insuficients, els capitals compromesos o no rendint més interès, totes les repercussions habituals del desordre
econòmic.
Així es basteix d'estadi en estadi un vast organisme econòmic, sota el signe
del bé comú i de la solidaritat econòmica. Cadascú persegueix el seu propi fi,
però és justament el neguit per atènycr-lo el que força a sotmetre's a les lleis
d'una organització superior. Cada vegada l'accés a un pla superior és exigit per
la mateixa naturalesa de les institucions i dels elements que s'agrupen i s'associen;
es presenta, doncs, amb una nota d'obligació. Nosaltres ens preguntem quina ha
estat la funció del bé cumú en la vida econòmica: li ha fornit el seu principi d'organització, i aquesta és la nostra primera resposta.
Però el seu paper no s'acaba aquí, i aquesta primera funció es completa amb
una de segona.
Parem-hi, sinó, l'esment. No havem comès una confusió? Ens ho cridaran de
totes bandes. Si un industrial funda una empresa, és pel profit que compta treure'n.
Si les empreses formen un cartel internacional, és pel profit. Pugem i després
baixem tots els esgraons de l'escala: el principi d'organització de la vida econò-
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mica és cl profit. És aquest el que anomeneu bé comú? ens preguntaran. És, doncs,
sota el signe del diner que organitzeu la vida econòmica?
Qüestió enutjosa, perquè s'ha de respondre alhora: si i no. E l bé comú és
això i quelcom més que això. És aquest mateix profit, però considerat com a mitjà
d'assegurar la subsistència d'aquells que tenen part en la producció. L'empresa té
un objecte lucratiu, és evident. " L a siderúrgica, ha dit íaceciosament un mestre de
forja citat per M. Georges Lamirand ', és l'art de transformar el mineral de
ferro en bitllets de banc". Podem sense temor generalitzar i dir que la indústria
és l'art de transformar les primeres matèries en bitllets de banc.
Tots els homes de bon sentit aplaudiran aquesta humorada. Però hi ha bitllets
de banc i bitllets de banc; hi ha bitllets de banc que, produïts per molts, aprofiten
sols a alguns, i nhi ha d'altres que. produïts per tots, a tots aprofiten; hi ha aquells
que són el fi últim de l'activitat econòmica i els altres que no són més que un mitjà d'assegurar la vida; els que dominen l'home i els que estan al servei de l'home.
L a cosa que caracteritza la concepció de l'Església en matèria econòmica és
que la riquesa produïda no cessa mai de d'ésser considerada com el mitjà providencial i normal d'assegurar a tots els col·laboradors de la producció, obrers, capitalistes, tècnics, una vida conforme a llur dignitat de persona humana. L'empresa
industrial produeix els béns, que, destinats al mercat reflueixen sota el nom de
sou. salari, dividend, vers els artesans de la producció. Aix! la idea de rendiment,
de guany, és un element integrant de la noció del bé comú, però el punt de vista
humà no se separa del punt de vista econòmic.
Resulta d'això que l'activitat econòmica no ha de sacrificar mai res del pertanyent als vertaders interessos humans. No pot subordinar l'home a la producció,
preferir el profit diner als drets, a la dignitat o als interessos de la persona humana, sense anar contra el seu fi, sense deixar de treballar per al bé comú de
tots, ja que esdevindria causa de pèrdua física i moral per alguns.
Ella, per altra part, ha de funcionar a profit de tots aquells qui hi prenen part.
Cadascun n'espera la seva subsistència; ella ha d'assegurar-la a tots segons una
regla de justícia que proporcioni un repartiment dels béns econòmics segons les
necessitats de la vida i, alhora, segons el paper que representa cadascun en l'obra
comuna.
Però com assegurar la primacia de l'humà en la concurrència de legítims interessos econòmics? Per mitjà d'una organització social, que al mateix si de les
organitzacions econòmiques permet als interessats d'assegurar el respecte de llur
dignitat d'home i de llurs interessos humans. L'organització social ha de doblar
i penetrar l'organització tècnica i econòmica, perquè si el guany és un dels ele,ments necessaris del bé comú, és subordinat al servei de l'home. Aquesta és "l'organització vertaderament social de la vida econòmica", de què parla l'Encíclica
"Quadragesimo anno". És el resultat d'una política econòmica que pren per principi el bé comú. Economia organitzada, dèiem suara, economia organitzada per al
servei de l'home, afegim ara: organització econòmica, organització social, primacia de l'humà, heus aquí les idees principals, estretament lligades, que es deriven
de la doctrina del bé comú, presentada per l'Església com a centre del seu ensenyament.
' GEORGES LAMIRAND. Le róle social de l'ingenkur. Scènes de la vie d'usi ne
Editions dç la "Revue des Jeunes".
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És per aquí que la seva doctrina es dintingeix dc reconomia capitalista moder.•na els excessos de la qual denuncia l'Enciclica. Hom recorda les greus discussions
que s'aixecaren fa alguns anys—fora de les nostres fronteres—sobre aquest punt.
Colpits pels excessos de l'organització industrial, sotragats per l'espectacle de la
revolució econòmica i social de la post-guerra, alguns d'entre els catòlics es preguntaven si era possible l'avinença amb el capitalisme, i si els millors servents de
la veritat i de la justícia no eren els esperits radicals que creien que, dolent en el
seu principi, el capitalisme devia ésser proscrit, millor que esmenat.
L'Església, per la veu, de primer, d'un eminent Prelat, i després per la del
mateix Papa, ha reprovat aquest radicalisme. L'Encíclica "Quadragcsimo anno"
novament el condemna ' : no és que el capitalisme sigui intr-nsecament dolent,
sinó que cau sota el cop de la nostra reprovació cada vegada que no pren per fi
el bé comú i el bé humà dels qui participen en l'activitat econòmica.
Si, en efecte, s'analitza el funcionament d'aquest règim, es veu clar que els seus
excessos ragen d'una mateixa deu. Apareixen cada vegada que la vida econòmica
pren per idea directriu de la seva organització no pas el bé comú, cl bé humà de
tots els qui participen en la producció, sinó el profit en el sentit restringit en què
el pren el llenguatge dels economistes. Allò que no és sinó un mitjà, esdevé un fi.
i el profit diner, al seu torn. pot fàcilment no ésser més que el bé particular d'alguns. Concebuda d'aquesta manera, l'empresa encara es proposa una finalitat, però
és un guany en diner, en el qual s'aturen com en un fi absolut. Ella reclama també una organització internacional i mundial, però de la qual tota la força sigui
dirigida vers el profit material. L'Encíclica no vol destruir, sinó adreçar el capitalisme, humanitzant la vida econòmica, això és, donant-li l'home com a fi. substituint, com a principi d'organització de la vida econòmica, la finalitat del profit
per la noció del bé comú.
II
Però aquest ideal d'organització de la vida econòmica desperta els temors més
vius dels partidaris de la llibertat, de tots aquells qui s'esgarrifen dels excessos
de la constricció social, i és a ells que ara s'ha de cedir la paraula. Coincidiu, ens
diuen, amb els "teòrics de l'orientació nova", de l'economia dirigida. Justifiqueu
llur posició. Sens dubte, ells no s'inspiren més que en preocupacions econòmiques,
mentre que les vostres són alhora econòmiques i socials; però no per això porteu
menys aigua al seu moli. L'organització que vosaltres proclameu en nom del bé
comú. ens mena a la "quimera de l'economia dirigida'".
Què diuen, en efecte, els teoritzadors de la quimera? "Els desordres del nostre
' Vegeu els documents coHeccionats i publicats per "Documents de la Vie In
tellectuelle". 20 maig 1930, pàg. 336 1 seg.
" "Aquçst règim de Lleó X I I I consagra tots els seus esforços a organ.tzar-lo
segons la justicia: és, doncs evident, que no és condemnable en si mateix. I de fet
no és pas la seva Constitució el que és dolent, però hi ha violació dc l'ordre qua^i
el capital no contracta els obrers o la classe de proletaris més que amb el fi d'explotar a son grat i per al seu profit la indústria i el règim econòmic tot sencer,
sense tenir en compte la dignitat humana dels obrers, ni el caràcter social de l'activitat econòmica, ni àdhuc la justicia social i el bé comú". (Encíclica Quadragcsimo anno.)
' JACQUES RUEFF. L a défcnse de l'étalon-or% "Revue des deux mondes", IS
d'abril dc 1932.
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estat present no resultarien, segons ells, d'un excés, sinó d'una insuficiència d'organització. Per a evitar-los, caldria estendre i generalitzar el règim d'economia
organitzada". E l tret essencial de la nostra època, diu el Rapport Mac-Millan, és
el desenvolupament de la consciència que hem pres de nosaltres mateixos. Tant
en el referent a les nostres institucions financieres com a les polítiques i socials,
podríem haver atès l'estadi en el qual un règim d'organització conscient hauria
de succeir a l'era de les evolucions espontànies de la llibertat..."
Aquesta concepció, reconeix cl neo-lliberalismc que ha sorgit en aquests darrers
anys sota l'efecte mateix de la crisi; té, almenys, l'avantatge d'ésser lògic.
Però quin somni de visionaris es aquest règim on tots els equilibris econòmics
i socials serien assegurats per un esforç de l'organització conscient? Aquesta organització nacional i internacional de la vida econòmica ens esglaia, diuen; ens
ofeguem per endavant sota la seva burocràcia industrial i social. Aquesta enorme
maquinària s'acluca sota el seu propi pes. Altrament, aneu amb compte: l'organització, si és completa o parteix de dades falses, només serveix per a provocar les
crisis i fer-les permanents.
Més encara: perquè l'acció dels organismes creats fos eficaç, caldria que puçuéssim disposar, "en tot temps i en tot instant, d'un poder absolut únic susceptible
ble d'assegurar l'execució del projecte penosament elaborat per al manteniment
de l'equilibri econòmic". L'organització universal que prediqueu és fatalment l'estatisme agreujat encara, o la dictadura social de la col·lectivitat, de la qual l'experiència russa, si hagués calgut, ens hauria fet perdre les ganes.
Sens dubte, ens concedeixen, el vostre objecte és infinitament noble: és una
preocupació social el que us mena; si voleu organitzar l'economia , és per tal de
dur-la vers els interessos vertaders de l'home. * Aquest llenguatge ens és conegut:
és el de totes les tiranies socials. No parlaria altrament el dèspota més absolut".
Confesseu-ho: com tots els dèspotes benfactors, vosaltres teniu a l'esperit "l'esquema dinàmic d'una Salenta ideal". És precisament aquesta Salenta el que nosaltres refusem en interès de la civilització. Tota la civilització és a base d'individualisme, de llibertat, d'iniciativa. Ara bé. vosaltres esclafeu l'individu sota d pes
de la vostra organtizació econòmica amb mires socials; ell no és més que un rodatge pres en el joc de forces que animen la vostra maquinària immensa. Ell és
absorbit pel Moloch del Bé Comú del benestar col·lectiu, l'ideal del qual ha contagiat fins els moralistes cristians. L'individu guanya, sens dubte, seguretat social,
però perd la seva llibertat. Aquest benestar col·lectiu no pot satisfer més que els
homes estàndard: l'home estàndard és el producte d'una civilització de coses, no
pas d'una civilització de persones.
Altrament, l'experiència econòmica us condemna. "De deu anys ançà, sota la
pressió irresistible dels interessos privats, el món s'ha ensenderat pel camí de l'organització conscient, i les catàstrofes ja vingudes pertot on el règim nou ha esta:
aplicat fan fer mals averanys de la situació que resultarà de la seva generalització".
Bell avantatge, fins des del punt de vista social, d'haver desfermat o enverinat
una crisi econòmica que arruïna igualment patrons i obrers.
Hom afegeix—i toquem ja al punt central del debat, l'únic que volíem tractar
amb detenció—que si l'economia dirigida mena a grans catàstrofes econòmiques
i a desordres socials, és perquè desconeix el gran factor de l'ordre econòmic i social, la llibertat. L'equilibri econòmic està assegurat automàticament pel lliure moviment del mecanisme dels preus. Des del punt de vista econòmic, té una sanció
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eficaç per la qual repara immediatament les seves errades: la fallida. " L a fallida
diu M. Rueff, no és sols una mesura de moral i d'equitat; és, abans de tot i sobretot, la condició d'existència del mecanisme dels preus; i doncs, del règim econòmic que s'anomena habitualment capitalisme". Que es renunciï a la llibertat i a
la seva sanció normal, la fallida, i el règim s'esfondrà.
La crisi actual ofereix, sota aquest aspecte, un exemple instructiu. És d'una
llargària i duració excepcionals. Per què? Perquè el saludable mecanisme de la
llibertat ha estat falsejat per l'intervencionisme abusiu de l'Estat que ha fet estralls
des de la guerra, per part dels poders públics i dels grups de producció, els dos
agents d'execució de l'economia dirigida. E l remei, no és, doncs, un augment d'organització, és un prudent i progressiu retorn a la llibertat absoluta. "Dirigiu,
doncs, l'economia vers la llibertat, per no haver-la de dirigir més. " E l Uiberalisme
surt confirmat amb esclat de la contra-prova". de la crisi actual, car "si l'economia està desordenada, és que la llibertat ha estat arreconada i que les abusives intervencions de l'Estat i dels grups intermediaris ho han desgavellat tot"..
Nosaltres hem exposat amb certa amplitud els temors que sorollosament es
manifesten des de fa dos anys. I no és sols perquè avui retrunyin més fort que
mai; és perquè ningú més sensible que nosaltres al retret d'aixafar la persona
humana sota el pes de l'estatisme o de l'organització col·lectiva; és perquè—nosaltres també—creiem en la importància essencial de la llibertat com a factor de la
vida econòmica; és, finalment, perquè estem fatigats de veure oscil·lar l'esperit dels
nostres contemporanis, talment com entre els únics pols possibles, entre la llibertat
econòmica sense control, els efectes anàrquics de la qual ens atemoritzen, i l'organització estatal o col·lectiva, els efectes opressius de la qual coneixem.
Hi ha a la nostra vista una solució mitjana, que no és el resultat d'un compromís entre tendències oposades, sinó que deriva d'una sana comprensió de l'ordre
social i de les exigències del bé comú. Aquesta organitza la vida econòmica dins
la llibertat. Lluny de restringir-la. aferma el peu sobre eHa. La dirigeix i la redreça altrament que per la fallida, aquesta sanció del lliure moviment dels preus
que deixa darrera seu massa rebuigs humans, perquè acceptem de veure-hi cl darrer mot de la prudència i de la raó.
Aquesta solució vertaderament lliberal recolza en la mateixa noció del bé comú.
Car d'aquesta noció veiem derivar un principi de responsabilitat individual i d'iniciativa—i un principi d'autoritat social tan distint de l'estatisme com de la dictadura social del coHectivisme.
Com és això? E s pot establir com a regla que pertot on hi ha un bé col·lectiu
a assegurar, és als mateixos interessats a qui pertoca de tenir-ne cura per l'ús de
llur llibertat i sota 'Aur responsabilitat. Què ens diuen la raó i el pensament cristià?
E l bé comú és la condició necessària del bé individual: la mateixa obligació que
força l'home, ésser intel·ligent i lliure, a perseguir el seu propi bé. li imposa el pes
de l'obligació de procurar el bé col·lectiu, que és la condició del seu bé individual.
L a persona humana és responsable dels seus fins socials de la mateixa manera que
ho és dels fins individuals. Aquesta responsabilitat l'afecta primerament davant la
seva consciència després davant la col·lectivitat dels co-interessats: car el bé comú
és el bé de molts i cadascun d'ells pot exigir que els altres li aportin llur contribució.
Així, en la primera deu de l'organització social, veiem la llibertat, la iniciativa
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i la responsabilitat individual, perquè hi trobem l'home, conscient i responsable,
plaçat enfront d'un dels seus ideals obligatoris: el bé comú. Referint-nos de nou
a l'empresa industrial o comercial, veiem que sobre cadascun dels qui hi treballen
pesa. d'una banda, el deure de contribuir al seu funcionament en el sentit del bé
comú, i d'organitzar-se en aquest fi, si és necessari. Responsabilitat diferent per a
cadascun, perquè no acompleixen tots la mateixa funció, però tots estan sota l'obligació de tendir a una organització verament productiva de l'activitat econòmica
i verament social de la producció. Pugem de l'empresa a les enteses d'empreses,
a les professions, a les clases socials, als medis diferenciats; pertot retrobem el fi
col·lectiu que s'imposa a l'acció conscient dels individus o dels grups associats: ell
els forneix una idea directriu comuna però és per mitjà de l'ús de llur llibertat
i de llur iniciativa que el realitzaran.
Des de llavors la llibertat sofreix un constrenyiment sense el qual no hi hauria
ordre, però és, en primer lloc, el constrenyiment que l'ideal social exerceix sobre
la consciència individual, i és tot seguit, la que fa pesar sobre els individus l'organització presa en vista del bé comú.
I res no ens apar més respectuós envers la llibertat; car ella no és als nostres
ulls més que el poder de dirigir-se per si mateix, en plena consciència, pels mitjans
jutjats els millors vers una finalitat obligatòria, les maneres de realització de la
qual fixem nosaltres mateixos. Usar d'aquesta llibertat és un dret, però atènyer
el fi és un deure.
"La lluita per la civilització, diu el neo-libcralisme sortit de la crisi econòmica
actual es lliura entre cl principi de la llibertat i el principi del constrenyiment """·
Potser sí; però als nostres ulls la victòria de la civilització resultarà, no pas de
l'esclafament d'un dels dos adversaris, sinó de la reconciliació llur. E l principi de
la constricció social radica en cl bé comú ; el principi de la llibertat està inscrit en
la natura de l'home, ésser intel·ligent i responsable, obligat a realitzar per les seves
iniciatives l'ideal social, del qual el seu bé personal depèn.
D'aquesta guisa, es dreça davant nosaltres l'ideal d'una societat veritablement
orgànica, constituïda per una sèrie d'agrupaments corporatius, d'institucions autònomes que, nascudes de la iniciativa dels interessats, troben en un interès comú ei
principi de llur ordre i de llur subordinació mútua. Aquesta concepció orgànica
saltant per sobre del quadre nacional al pla internacional, ha passat sencera a
l'Encíclica "Quadragesimo anno". " E l cos social no estarà veritablement ordenat
si una veritable unitat no relliga entre ells tots els membres que la constitueixen.
Però aquest principi d'unió es troba, per a cada professió, en ta producció dels
béns o la prestació dels serveis que l'activitat combinada dels patrons i obrers que
la constitueixen té per objecte"—allò que nosaltres anomenem bé comú dels membres de l'empresa i de la professió—"i per al conjunt de les professions en el bé
comú"—aquesta vegada el bé complet de la vida humana, percaçat per l'esforç
econòmic de les professions—"al qual deuen totes i cadascuna per la seva part,
tendir per mitjà de la coordinació dels esforços. Aquesta unió serà tant més forta
i més eficaç que els individus, i àdhuc les professions es dedicaran més fidelment
a exercir llur especialització i a excel·lir-hi" "...al si d'aquests agrupaments corporatius, la primacia pertany indiscutiblement als interessos comuns de la professió" i aquesta, a son torn, ha de vetllar "que l'activitat col·lectiva s'orienti sempre
w Econonu'e dirigée. "Le Temps", 10 de juliol de 1932.
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vers el bé comú de la societat". Que se'ns permeti de traduir: el vast organisme
econòmic' i social no s'esfondrarà sota el propi pes més que si es compon d'elements
sense resistència, si les cèl·lules que el componen són buides de llur substància. Però
aquesta substància vivent és la iniciativa dels interessats, és la consciència més clara possible de l'objecte immediat que els uneix, i de la finalitat superior a la qual
està subordinat llur grup.
És per això que no temem l'espectre d'aquest coHectivisrae opressor que esclafa
l'individu. E l que preveu aquesta doctrina, en efecte, no és la creació d'un organisme unitari que ho tritura tot sota el seu propi pes. És l'ordre establert entre les
institucions lliures jerarquitzades entre elles. Cada institució, cada grup, cada professió, s'organitza sobre la base de la responsabilitat individual i se subordina a
més vastos interessos: economia dirigida, s'ha dit: economia que ella mateixa es
dirigeix orgànicament vers els seus fins socials, diríem nosaltres volenters. I del
mateix cop. desapareix l'espectre de l'estatisme com s'és esfumat el del coHectivisme comunista. L'Estat—nosaltres encara no hem pronunciat el seu nom, encara
no hem trobat la seva intervenció, en el nostre esbós d'un règim econòmic veritablement social. Massa sovint, des del moment que es parla d'organització econòmica i social, el pensament se'n va envers ell. Sense dificultat ho confessem: sobre
aquest punt, les crítiques del neo-liberalisme sovint són justificades. "Sabent la
força dels mites, nombre de partidaris de l'economia dirigida es dissimulen darrera
aquest mot vague, l'Estat, que evoca una divinitat nuvolosa i benfactora". E n
aquesta mentalitat, l'Església, amb l'Encíclica "Quadragesimo anno", veu l'efecte
"d'una deformació del règim social", contra la qual ella no ha parat de protestar.
No és pas a l'Estat que pertany d'organitzar el món econòmic. "L'objecte natural de tota intervenció en matèria social és ajudar els membres del cos social,
no pas destruir-los ni absorbir-los. L a seva unció pròpia en la organització del
món modern segons els mateixos mots de l'Encíclica és "de dirigir, vigilar, estimular i contenir" les iniciatives privades; en pocs mots, tenint la càrrega de l'harmonia general i dels interessos privats, l'Estat té la missió d'analitzar des de fora
els passos d'una llibertat i d'un poder d'iniciativa que pouen la idea mare dins mateix dels grups econòmics i socials.
On és aquesta "autoritat sense límits i obeïda pertot" que tanta temor fa a
Jacques Rueff i al neo-liberalisme? És, per contra, un vast règim de llibertat d'associació en matèria econòmica i social que es dibuixa als nostres ulls; però d'una
llibertat que ella mateixa ha de guiar-se sobre cl bé comú i que està sotmesa en
el seu exercici, al doble control del grup organitzat, el de l'Estat, i el de la comunitat internacional.
En realitat, si la mentalitat de l'Estat té tan sovint el camp lliure, no és sols
perquè, com diu l'Encíclica, el liberalisme ha destruït els grups intermedis entre
l'individu i l'Estat. És també malauradament perquè, per apatia o per indiferència
envers el seu propi fi i el bé comú, els interessats són molt sovint infidels a llur
deure d'iniciativa organitzadora. " L a llibertat fa temor a aquells mateixos als quals
fa d'atmosfera natural i vivificant "escrivia fa poc L e Temps ; és un pensament
que nosaltres subscrivim de bon grat. Però, per què aquesta covardia en l'ús de la
llibertat? Perquè a les intel·ligències manca aquella llum, a les voluntats aquella
fortitud que serien necessàries per a obrar, perquè manca, en una paraula, la forta
disciplina moral que requereix la doctrina social basada sobre el bé comú: això és
el que anem a veure per acabar.
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III
Hom s'ha sentit espalmat—<lc vegades fins i tot burlat—de veure com els documents pontificals atribueixen la crisi actual als desordres morals: l'egoisme,
l'apetit de guany, l'ambició desenfrenada, i més que tot aquesta cupiditat que l'Encíclica Caritate compulsi estigmatitza en termes tan durs. Proposar per remei de
la crisi la reforma dels costums, dir com l'Encíclica Quadragesimo anno que si "la
societat humana ha d'ésser guarida, no ho serà més que pel retorn a la vida i a
les institucions cristianes", cs—diuen—enunciar una puerilitat que té alhora alguna
cosa de simplista. Car la causa és massa general, el remei massa llunyà, diuen;
per què serveix aquest moralisme de predicador? Deixem-lo als oradors del púlpit
cristià: altrament, si sovint han menat els pecadors a la resurrecció moral, no se
sap cap exemple en què hagin aturat o guarit una crisi econòmica.
Què hem de pensar-ne?
Notem bé, per començar, que l'apel·lació a l'esforç moral individual és la contra-partida de l'afirmació de la llibertat. Una doctrina que posa la seva confiança
en el constrenyiment de la societat per reduir l'individu i forçar-lo a no obrar sinó
de la manera més favorable als interessos del bé social, pot contentar-se d'una sola
virtut, l'obediència, i àdhuc d'una mitja virtut: la docilitat passiva. Al contrari
una doctrina com el liberalisme, que espera del joc de la llibertat el restabliment
de l'equilibri social i econòmic, pot, al seu torn, abstenir-se de preocupacions morals. Per a ella no hi ha més drets que la llibertat, ni més deures que respectar
la d'altri. La moral, amb el seu seguici de virtuts altruistes, no té altra intervenció
que la de la infermera, en els camps de batalla de les lluites econòmiques: endolcir
els sofriments que són el preu de totes les victòries de la producció. Una doctrina,
al contrari, que, com la nostra, apel·la a la iniciativa i a la llibertat per a realitzar
un ideal de solidaritat obligatòria, no es pot passar de la rectitud moral del tremp
viril de la voluntat. És això el que la revela plenament humana: el coHectivisme
o l'estatisme mutilen l'home, negligint l'esforç de la consciència individual, el liberalisme és inhumà perquè és cruel envers els dèbils, que són esclafats en les lluites
de la lliure concurrència.
Si, no gens menys, la nostra fe en l'eficàcia de la moralització individual per
a guarir els mals de la crisi és acollida amb aquest escepticisme tan aviat descoratjat com burleta, no hi ha ací un pretext sobre el qual hem de meditar nosaltres,
els moralistes? A mals socials, potser els cal un remei social; potser hi ha un sentit acceptable en l'afirmació pessimista que precedeix.
Evitem tot malentès sobre aquest punt que és d'extrema importància. La moral regula la nostra conducta sobre l'ideal de vida virtuosa que nosaltres hem rebut
de la raó i de la fe. Ella rectifica, doncs, el nostre obrar, prenent per objecte de
les seves mires l'ideal de l'home ornat de totes les virtuts, fort, temperat, etc.
Aquesta és la seva primera funció. N'hi ha una de segona: ella introdueix també
la justícia en les nostres relacions amb els individus que ens envolten, ella hi afegeix l'amor i el seu seguici de virtuts altruistes.
És això tot? I és això suficient per a assegurar l'ordre de la vida social? No:
manca encara que ens rectifiqui a l'esguard de les societats, dels grups, dels quals
formem part, a l'esguard del bé comú que és la raó d'ésser llur. La societat es, en
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efecte, subjecte de drets i deures específicament distints, i l'ordre o la pau social
depenen essencialment de robservancia d'aquesta moral no ja individual, no ja
interindividual. sinó societària o social.
Sens dubte, complint aquests deures, és encara la nostra ànima cristiana la que
s'enriqueix dc virtuts noves. Sens dubte també, servint cl bé comú, és el proisme
que nosaltres servim, i. en últim terme, són els homes els nostres germans, els
creditors als nostres deutes de justícia social: però l'objecte directe, específic, d'aquesta virtut, és el bé comú. i seria no comprendre la naturalesa dc la societat,
negar que entre els seus clements el bé comú s'interposi com a element determinant
i especificador de llurs obligacions.
Si, doncs, hem pogut parlar, en un sentit que ara es precisa, de la insuficiència
de la moral individual, hom volgut dir que no és suficient per a assegurar l'ordre
i la pau social, de considerar el nostre ideal individual i les nostres relacions amb
els individus qui ens volten, sinó que cal posar els ulls en aquest bé comú que és
l'eix de la moral social. L a moral individual és necessària per al regnat dc la justícia social, car un feble o un intemperant seran sempre dos mals servents del bé
comú: però a les seves obligacions es necessari d'afegir la pràctica de les virtuts
que tenen per objecte la mateixa societat, sense què es veurà perpetuar aquesta
anomalia: unes vides privades exemplars, còmplices d'una societat en estat de pecat
mortal.
Cal reconèixer als moralistes que no han oblidat mai els drets dc la justícia
social. Potser, tot amb tot. s'han acantonat en el terreny excessivament estret on
els menava cl liberalisme. L'individu i l'Estat: el liberalisme no coneix altres subjectes responsables. Entre els dos. el buit. Sobre l'Estat, res. Partint d'ací, moral individual i interindividual. d'una part. justícia legal de l'altra part, és a dir.
justícia que determina els deures de l'individu envers l'Estat i la llei: a això perilla de limitar-se l'horitzó. E n realitat, tanmateix, entre l'Estat i l'individu hi ha la
immensa floració dc grups intermediaris; hi ha el filtre de les institucions econòmiques i socials el qual és més i més espès a mesura que es desenvolupa la vida
civilitzada. E l cicle de la vida social coincideix cada vegada menys amb el de
l'Estat. A l'interior dels seus límits, els grups econòmics i socials persegueixen
cadascun una part del bé comú; essent així. els deures de justícia legal, o fixats
per la llei, són lluny de debilitar els nostres deures de justícia social. A l'exterior,
entre els Estats i per damunt de cadascun d'ells, es teixeix una xarxa d'institucions de la comunitat orgànica de les nacions, governada també per les regles
d'una justícia internacional.
Fa alguns dies, M. Lucien Romier escrivia sota el títol "Defallença de la
internacional": "Mai. sembla, des que els homes parlen i escriuen no s'ha fet un
ús tan extens de la paraula "internacional" com avui. Mai la idea vaga que aquest
mot tradueix no ha estat més familiar a tot el món. Mai. en fi. les solidaritats de
fet. esdevingudes quasi tiràniques no han associat tan fortament els pobles de bon
o de mal grat en l'evolució comuna de llur existència material i de llurs tendències
morals. Tanmateix, és cl nacionalisme el que mena l'univers... E l proteccionisme
dels obrers d'una nació contra el treball dels immigrants no té parió sinó en el
proteccionisme dels patrons contra els gèneres dels llurs concurrents. Així la nostra civilització comporta una espècie de problema de la quadratura del cercle. Ella
exigeix per a progressar... l'extensió indefinida dels canvis internacionals... i l'ho-
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me, obeint en primer lloc a les seves passions sacrifica la necessitat dels canvis
internacionals al seu reflexe nacionalista". La qüestió, afegeix, "és saber si les
influències desinteressades de la religió, de la ciència i de l'art poden reaccionar
eficientment contra el mecanisme de les forces de l'interès11".
E l problema de la quadratura del cercle ha d'éser resolt per la virtut de justícia social. Les paraules de l'economista són un ressò de les paraules de l'Encíclica Quadragesimo anno. Ella denuncia el nacionalisme i l'imperialisme, nascuts
de l'individualisme, com els dos grans flagells de la vida econòmica i social; a tots
dos manca essencialment el sentit del bé comú. de la justícia social.
L a nostra època ha d'ésser l'època de la justícia social, d'aquesta virtut per la
qual l'individu ajusta els seus actes personals al bé comtí. Per a la nostra civilització és qüestió de vida o mort. Posada en perill per la coalició dels interessos
privats que substitueixen l'interès general, no té davant seu més que dos camins:
o el recurs a la dictadura de la colleetivitat, decidida a reduir els egoismes individuals, o si continua, com esperem, creient en la llibertat, li cal renovar el sentit
de justícia social per la qual serà assegurada la primacia del bé comú.
Així no és estrany que l'Encíclica Quadragesimo anno insisteixi sobre la seva
funció amb una força i una netedat desconegudes fins aleshores. Posant deliberadament la noció del bé comú al centre de la doctrina que ensenya, no podia sinó
desplegar davant seu la justícia social que és la resposta de l'home a les exigències del bé comú. Aquestes ensenyances del Pontífex no han sorprès els oients de
les Semanes Socials: des de molt de temps estaven familiaritzats amb aquestes
ducs idees. Però avui la seva funció no es sols posada de relleu per un ensenyament lliure que. per tan autoritzat que sigui, no compromet més que els seus
autors; gràcies a aquests recents documents pontificals, és la mateixa idea cristiana
la que es troba enriquida amb una adquisició doctrinal autèntica i. d'ara més,
clàssica.
La justícia social, diu l'Encíclica, és un dels dos principis superiors "als quals
cal demanar de governar amb una severa integritat les puixances econòmiques".
"Aquesta justícia ha de penetrar, doncs, completament les mateixes institucions i
la vida sencera dels pobles": la seva eficàcia verament operativa, continua l'Encíclica, deu sobretot manifestar-se per mitjà de la creació d'un ordre jurídic i
social que informi en certa manera tota la vida econòmica.
Ordre jurídic, en primer lloc: la llei és una ordenació de la raó en vistes al
bé comú. segons el vell adagi: l'acte que ella ordena, doncs, ha de respondre a una
exigència del bé comú; la llei es limita a revestir del formalisme jur'dic i de la
sanció atutoritària una exigència de la justícia social. Però la vida econòmica—
per parlar com l'Encíclica—no està pas "informada" solament per un ordre jurídic ; hi ha una florescència de vida social en el si de les institucions, dels agrupaments, dels sindicats, de les enteses, que és el fruit de la llibertat: és l'aspecte social de la vida econòmica. Sota aquest aspecte també, ha d'éser governada amb una
"severa integritat" per la justícia social.
Estant així les coses, sembla que les recents Encícliques ens obren un dificil.
però magnífic camp de treball. Abans de comandar les consciències, o de sol·licitaries cal encara saber-se
en condicions
d'esclarir-les concretament;
abans
d'apel·lar a llur rectitud per a subjectar llur llibertat individual a la persecució del
Le Temps. 12 juliol 1932.
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bé comú, cal poder-li dir el que ell reclama d'elles i donar-los les directrius morals, la llum de les quals orientarà llur acció.
E s tracta de l'ordre jurídic i legal? E l problema no interessa únicament als legisladors. Com si el ciutadà podia passivament esperar que el pròxim número de
la Gasela Oficial li dugués amb una nova llei, una nova determinació dels seus deures. E n realitat, la nostra època, gràcies a Déu, dóna prou lloc a les llibertats cíviques perquè nosaltres hàgim de prendre partit incessantment sobre una munió de
problemes econòmics i socials a la llum del bé comú i de l'economia humana.
Però les dificultats i la urgència creixen encara si baixem al pla de la vida
econòmica i social. Menys encara que en el pla polític i cívic, podem esperar de
la llei, de l'Estat, la determinació de totes les nostres obligacions. L a funció de la
justícia social és tant més important pel fet que nosaltres som deixats a la nostra
prudència i responsabilitat personals. Què reclama ella de l'obrer en el seu sindicat, del cap d'empresa en la seva unió patronal, de l'empresa en la entesa internacional, dels governs en el si de la comunitat internacional?
Hi ha, doncs, una gran obra de llum a emprendre o a continuar. De la mateixa
manera que la moral catòlica ha sabut sondejar meraveHosament els replecs de
l'ànima humana individual, cal també avui esbrinar la realitat social, analitzar-la
peça per peça, determinar una moral de les institucions, una moral societària, centrada sobre la idea del bé comú. E n molts de casos, no és tant la rectitud de voluntat el que falla, com la llum pròpia per a aclarir el judici de la consciència sostinguda per la fe.
Aquesta ens sembla ésser la tasca a la qual ens convida implícitament l'Encíclica Quadragesimo anno posant de relleu les nocions correlatives de bé comú i de
justícia social.
"Però per tal d'assegurar plenament aquestes reformes, continua el document
pontifical, cal comptar abans de tot amb la llei de la caritat que és el vincle de
la perfecció. Cert, l'exercici de la caritat no pot ésser considerat com ocupant el
lloc dels deures de justícia que hom es refusaria a complir." Però una veritable
col·laboració de tots mirant el bé comú no serà establerta fins que tots tindran
l'íntima convicció d'ésser membres d'una gran família, i els fills d'un mateix Pare
celestial de no formar amb Crist més que un sol cos, del qual ells són recíprocament els membres, talment que si un sofreix, sofreixen tots amb ell."
Així s'introdueix en l'edifici cristià, al costat de la justícia social, aquesta caritat social de la qual l'Encíclica en tot cas potser ha creat el nom autèntic. Ella»
no és altra cosa que la caritat divina acudint als socors dels nostres germans, la
vida dels quals cada dia es confon més amb la nostra, gràcies al desbordament de
les solidaritats socials. L a caritat que té Déu per objecte, abraça amb el mateix
amor tots els homes. Com no tendirà amb fervor envers el bé comú, que és el bé
de tots, i que permet de donar a tots en un sol acte un testimoni eficient del nostre
amor? Si la justícia social ens fa respectar el bé comú, la caritat social ens el fa
amar. Com sempre en el Catolicisme .l'ordre d'amor enclou l'ordre de justícia. E l
nostre món està mancat de filosofia i de poesia, deia no hi ha gaire M. Romier;
nosaltres traduïm: està mancat de justícia i d'amor: el catolicisme els hi ofereix:
a nosaltres pertoca de fer-les-hi arribar.
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AI.-I.OCUCI6 CONSISTORIAL. — El dia 13 de març es va celebrar al Vaticà el Consistori Secret en el qual el Sant Pare va pronunciar el discurs
de rúbrica en aquestes solemnitats. Va començar passant revista als principals esdeveniments ocorreguts d'ençà del darrer Consistori, celebrat el
30 de juny de 1930: les Enclcliquues Costi coumibii, Quadragesimo anno
i Deus scientiarum. el recent Concordat signat amb l'Estat de Baden, el
Congrés Eucarístic de Dublin. el E X X V aniversari de les aparicions de
Lurdes, l'increment dc les missions i de les obres missionals, el desenvolupament de l'Acció Catòlica. Concretant-se després a Itàlia, fa esment de les obres de construcció de noves esglésies. Seminaris i cases
rectorals, l'erecció de noves parròquies, el trasllat de la Universitat del
Sagrat Cor al nou estatge inaugurat de poc i l'èxit de la diada universitària en què s'arrepleguen els donatius dels fidels en pro de la susdita
Universitat catòlica.
"Si totes aquestes coses són alegres i de bon averany per aquest nou
any, no falten per això sinó que abunden les notes tristes i amenaçadores. Què podem dir, però, que no sigui conegut i que. com aquell que
diu. no estigui davant els ulls de tothom?
"Perdura la crítica situació internacional que fan incerta i inquieta
les mútues desconfiances, la contraposició d'interessos, les inadequades
i sovint contradictòries mesures proposades i acceptades pels nacionalismes injustos i exagerats; res no hi ha de més contrari a la fraternitat
dels homes i dels pobles que sols pot trobar arrels vitals i sa i suficient
nodriment en els preceptes, els estímuls i la pràctica de la caritat cristiana. En nom d'aquesta caritat cristiana i sota el seu únic impuls, mai
no hem cessat de predicar la pau entre els pobles, i ja hem obtingut, per
les festes de Nadal, un breu armistici. Però per això, en l'antic món i
en el nou espeteguen les armes i des de la terra sangonosa i devastada
puja el cel el clam de la sang fraterna.
"Perdura en tot el món la crisi econòmica de la qual es ressenten
més els dèbils: els infants innocents, primeres i delicades flors de la
vida, els malalts, els vells cansats, retuts pel llarg camí recorregut; en
sofreixen, materialment i moralment, els milers i milions de treballadors
mancats de jornal dignament i justament guanyat, i del treball, condemnats a la vaga forçosa amb tots els seus perills i les seves males sugges-
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tions, sense esmentar les despeses, les dificultats i les preocupacions que
això reporta a tota la societat i als que són responsables de l'ordre i de
la seguretat. H i ha, però, qui treu yrofit—trist profit—<le la crisi i del
dany comú, i són els enemics de tot ordre polític, social i religiós. Llur
conegut programa es una declaració de guerra a la societat, a la religió
i al mateix Déu; coneguda és també llur castròfica i sanguinària ideologia : fets recents demostren que són capaços de posar-la en pràctica i
que estan decidits a fer-ho; el que temps ha està passant en la immensa
i dissortada Rússia, en Espanya, al Mèxic, en les nacions, grans i petites de l'Europa Central diu clarament el que pot i deu témer-se, on
arriba — i on no arriba? — llur nefasta propaganda i llurs suggestions.
"Fins fa poc la nostra veu bevia estat l'única a aixecar-se per senyalar e! greu perill que amenaça la civilització cristiana en tots els països
del món que gaudeixen els seus inestimables i insubstituïbles beneficis
i per indicar i recomanar els principals remeis i l'aturador que calia oposar-hi, això és, els suprems i genuïns principis de justícia i caritat i les
fonamentals i indestructibles veritats i doctrines sobre el valor de les
ànimes, la dignitat de l'individu humà, l'origen i fi de l'home i les seves
relacions amb Déu Creador, Redemptor, Senyor i Jutge, i amb els seus
semblants i amb totes les altres creatures, principes i doctrines que troben en l'Església Catòlica llur plena i perfecta expressió, la indefectible
custòdia i la infal·lible interpretació. Per això els enemics de l'ordre i de
la societat, encara que es proclamin enemics de Déu i de tota religió
— sense Déu i contra Déu — dirigeixen, d'una manera especial i sense
treva, llur ofensiva contra l'Església Catòlica, insultant i profanant les
coses més sagrades, inventant i calumniant, tergiversant la història i la
doctrina, abusant de tots els mitjans de comunicació i de relació internacional, suscitant i fomentant vertaderes persecucions, com s'esdevé
en les susdites nacions, adés substituint per la força i la violència el dret
i les lleis justes, adés amb la complicitat de noves lleis que la justícia
comdemna. Nòs no hem cessat ni cessarem d'aixecar la veu en defensa
de la veritat, de la justícia, de la humanitat, de la mateixa salvació i
prosperitat dels pobles i les nacions, però, encara més, pel sosteniment
i la defensa dels drets de Déu i dels drets de •la consciència i de les ànimes compreses en la universal paternitat que Déu ens ha encomanat.
"Justament, inspirant-nos en aquesta universal paternitat, invitem
tots els pobles i totes les nacions a meditar, es presència de tants i tan
lamentables exemples, els mots i greus danys morals i intel·lectuals i
fins d'ordre materiaí que esdevenen inevitables on l'Església, declaradament o dissimuladament, és combatuda, o veu entrebancada la seva
actuació santificadora i formadora, sobretot de les joves generacions.
"L'actitud, cada dia més blasfema i agresiva, dels declarats enemics
de Déu, ens suggereix algunes constatacions i algunes reflexions que
ens sembla que poden ésser útils a tothom, fins a ells mateixos. Els subvertidors de l'ordre adrecen els atacs més violents, assidus i acarnissats
contra Déu, contra tota religió i principalment contra l'Església Catòlica. Aquest fet, no proclama i demostra que ells consideren que Déu
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i la religió catòlica són els fonaments més sòlids i les defenses més fermes de tot allò que ells combaten i voldrien destruir ?
Acaba aquest tema augurant el triomf complet de l'Església. A continuació, al·ludeix la propaganda protestant a Itàlia i al bateig en ritu
cismàtic de la filla dels reis de Bulgària: declara que ja sap qui en té
la culpa, i que per això, no sols no impoBa cap pena canònica a la mare
desconsolada, sinó que tampoc no li ha negat la benedicció apostòlica.
Després parla de l'Any Sant i termina la peroració publicant els noms
dels nous Cardenals. — M. R.

CONGRÉS DE LA UNIÓ INTERNACIONAL D'ESTUDIS SOCIALS DE MALI-

NES. — Aquesta prestigiosa entitat va celebrar la seva XIII sesió a Malines els dies 27 i 28 de setembre de l'any passat sota la presidència del
Cardenal van Roey. Constava l'ordre del dia d'una memòria de Mons.
Wait sobre la solidaritat de la indústria moderna, la comunicació dels resultats de l'enquesta internacional empresa per la Unió sobre el treball
assalariat de la dona casada, i la revisió del Codi social publicat per la
Unió en la 27.
Sobre el treball de la dona casada, la Unió ha adoptat aquestes conclusions: "La Unió internacional d'Estudis socials de Malines, en la
reunió de setembre de 1932. sota la presidència de S. E . el Cardenal van
Roey. recorda les urgents exhortacions del Sant Pare Pius X I en les
Encícliques Quadragesimo atmo i Casti connubii, sobre el treball de la
mare fora de la llar;
Les marcs de família tenen la feina a casa (escriu el Sant Pare en
l'Encíclica Quadragesimo anno) o en les dependències de la casa i en les
ocupacions domèstiques. Els. doncs, un abús nefast, que cal fer desaparèixer a tota costa, que les mares de família es vegin obligades a cercar fora de casa una tasca remuneradora, amb menyscapte de llurs deures peculiars, sobretot de l'educació dels fills;
La Unió de Malines invita amb ínistèncía les famílies, els amos,
les associacions i els poders públics a no deixar passar cap ocasió de
secundar la crida del Sant Pare;
Els poders públics tenen el deure d'adoptar totes les mesures indirectes conduents a retenir la mare en la llar o a fer-la-hi tomar; per
exemple, distingint, en les lleis d'assegurances socials 0 de lloguers familiars, entre les famílies en què la mare resta a la llar i aquelles en què
treballa a fora;
Els poders públics, quan les circumstàncies ho permetin, han d'arribar fins a prohibir a les mares els treballs perjudicials a llurs deures familiars."
Enguany es publicarà la nova edició del Codi social: una comissió
especial, presidida pel Cardenal von Roey està encarregada de la redacció definitiva del nou text. La sessió d'enguany serà dedicada a l'estudi
d'alguns problemes relatius a la vaga. — M. R.
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EL CONGRÉS ITALIÀ DE METGES CATÒLICS. — Els dies 16-18 d'octubre passat es va celebrar a Florència un Congrés a què varen assistir
uns 200, entre professors universitaris i metges en exercici. El tema
general de la reunió fou l'estudi dels deures morals dels metges i la
influència religiosa que poden exercir. Entre les qüestions tractades cal
esmentar l'avortament mèdic, l'esterilitat provocada, l'eugènia, la castedat en l'època que precedeix el matrimoni, l'obligació dels metges de
saber les normes de la moral per acomodar-s'hi en l'exercici de la professió; les d'administrar el Baptisme en cas de necessitat, d'avisar els
malalts perquè rebin a temps els darrers Sagraments, i de donar els
consells oportuns sobre els matrimonis entre parents. Hom va proposar
de reunir enguany a Roma un Congrés Internacional de metges catòlics, i va expressar el desig que siguin beatificats els dos professors de
medicina Lluís Necchi i Josep Mascati, i que Sant Albert el Magne sigui declarat patró de tots els qui es dediquen a l'estudi de les ciències
experimentals. — M. R.

EL CONGRÉS DELS JURISTES CATÒLICS FRANCESOS.—Els juristes ca-

tòlics francesos es reuneixen cada any, en un Congrés que dura tres
dies, per estudiar un dels grans prorblemes d'actualitat. Per -la tardor
passada es celebrà a Ruan la X L I X sessió dedicada a l'examen de: "La
crisi econòmica i l'acció legislativa, judicial i administrativa."
Heus ací la llista dels temes estudiats: El respecte als compromisos
i la baixa de la moralitat en els contractes; els abusos en l'administració de les societats anònimes i la reforma de llur règim legal; els abusos
del crèdit i llur influencia en l'origen i el desenvolupament de la crisi
actual, les modalitats de la lluita contra els abusos dels intermediaris;
l'excés de càrregues fiscals i el problema de les economies pressupostàries; l'economia dirigida. La conclusió fonamental que subratllaven els
ponents en llurs memòries coincidia amb el que va dir l'arquebisbe de
Ruan en el discurs inaugural: d'ençà que la societat ha renegat de Déu,
ha tallat les seves arrels vitals, està en pecat mortal. Cal que els catòlics vagin a cercar a la Santa Seu les directives socials necessàries per
aixecar-la i que s'apartin de tot sistema que no es fundi en la moral
evangèlica. Les ddoctrines de la Rerum novarmn i Qttadrageshno anno
són les úniques que poden servir de fonament a una societat econòmica
estable i justa. — M. R.

LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA A IUGOESLAVIA. — La dictadura iugoeslava prossegueix la seva tasca assimiladora i centralista, un dels mitjans
de què es val és la imposició de l'església ortodoxa oficial, dominant en la
vella Sèrbia, als croates i eslovens. entre els quals els catòlics són gran
majoria. On més es deixa sentir la imposició estatista és en l'ensenyament, i en certes obres post-escolars o extra-escolars en què, amb el pre-
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text de la gimnàstica i la cultura física, es pretén d'arrabassar als joves
les idees i els sentiments catòlics.
La Conferència episcopal, celebrada a Zàgreb pel novembre passat,
va acordar la publicació d'una pastoral col·lectiva protestant, principalment, dels grollers atacs dirigits sistemàticament contra el Sant Pare i
els personatges més venerables de l'Església, contra la violació dels drets
dels pares catòlics perquè es confia a mestres no catòlics la direcció d'escoles on la majoria dels alumnes són catòlics i perquè se'ls imposen llibres de text que exposen moltes qüestions en sentit contrari a les doctrines de l'Església. També condemnen els bisbes el sistema educatiu i la
ideologia naturalista dominant al Soko Raijovine Yugoslavije (falcons
del reialisme de lugoeslàvia), i demanen al Govern que el jovent catòlic no hagi de formar-ne part. Una comissió presentà aquestes conclusions al President del Consell de ministres. En vista de la inutilitat d'aquesta gestió. la Pastoral col·lectiva fou publicada el dia 8 de gener,
festa de la Sagrada Família.
La impressió fou enorme: el Govern i els nacionalistes serbis acusaen l'Episcopat de maquinacions contra la unitat nacional. Per això, el
dia 26 de gener. Mons. Antoni Bauer, arquebisbe de Zàgreb, va publicar una declaració en què afirma categòricament que la Pastoral no té
res a veure amb la política interior, que no ha estat inspirada pels jesuïtes i que els bisbes no han obrat moguts pel Vaticà, i molt menys a
instància de Mussolini i per servir la política italiana. Malgrat d'aquestes explicacions, el Govern prengué repressàlies contra el partit social
cristià eslovè alguns capitostos del qual foren empresonats sota l'acusació de maquinacions contra la seguretat de l'Estat. També 69 diputats
del partit governant presentaren al Parlament una proposició de llei demanant l'expulsió dels jesuïtes.
L'Acció Francesa ha volgut aprofitar aquest incident per acusar el
Vaticà de maniobres diplomàtiques contra França i els seus aliats. Un
periòdic del partit. Ordre (18 de febrer) va publicar un article dient que
el Vaticà, d'en*à de la reconciliació amb Itàlia, està supeditat al feixisme
amb greu detriment del caràcter d'universalitat que ha de tenir l'Església romana. "Mussolini, que està en desacord amb lugoeslàvia, ha exigit
del seu aliat del Vaticà que prengui partit a favor seu. Així ha estat:
i ^ls nostres amics iugoesïaus, que no tenien cap necessitat que els augmentessin les dificultats, són víctimes de les pitjors intrigues vaticanesques urdides contra llur unitat nacional." I més avall afegeix: "lugoeslàvia, amenaçada en la seva unitat, es defensa i expulsa els jesuïtes...
Nosaltres, a VOrdre hem defensat sempre les llibertats religioses: tenim
horror a l'anticlericalisme maçònic. Seriem, però, enemics declarats d'un
clericalisme hostil als interessos francesos. El primer és França. Es
monstruós que el Papa condemni Maurràs ensems que fa la rialleta a
Mussolini i tolera Hitler."
EI 24 de febrer, ï'Osscrvalore Rcnnano publicava aquesta nota oficiosa: "La pastoral de l'Episcopat iugoeslau sobre el Sokol al·legava
raons de caràcter essencialment religiós. La qüestió està en refutar-les.
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si és possible, i no a fer calendaris sobre qui ho ha aconsellat. Cosa que.
per altra part, és injustificada, puix que la Pastoral fou precedida de
quatre anys d'esforços amicals i de confiades esperances en una entesa
que harmonitzés els fins gimnics i patriòtics amb les lleis religioses cristianes. Tal era el desig dels bisbes d'arribar a aquesta entesa que, aprovada la Pastoral a 17 de novembre de 1932, fou ajornada la publicació
fins que es veié que eren vanes les esperances d'arribar a un acord. Fins
aleshores no ho saberen el Nunci ni la Santa Seu. Per això, Mons. Antoni Bauer, en Politika del 27 de gener passat, va declarar que bastava
conèixer la conducta constant de la Santa Seu en casos per l'estil per
convènecr-se que la pretesa inspiració vaticana era totalment impossible
i que l'acusació d'una instigació de caràcter polític feia estranyesa i
fàstic.
Hem dit tot això enfront d'una provocació i per raons òbvies de veritat
i d'equitat. Els catòlics iugoeslaus, que saben bé les sol·licituds que té
per a ells el Sant Pare. no necessiten la tutela de l'Ordre. També el Govern iugoeslau, que en les seves relacions diplomàtiques amb la Santa
Seu, coneix el seu clar pensament i la seva conducta digna i independent,
sap conèixer la interessada oficiositat de certs zels periodístics."
De tot això deduirà el lector que la persecució religiosa no és exclusiva de les democràcies, i que les dictadures també ])ersegueixen l'Església quan no es presta a secundar llur política.—M. R.

DE LA DECLARACIÓ MINISTERIAL DE HITLER. — El dia 23 de març,
el Reichstag, per 441 vots contra 94 dels socialistes, va concedir plens
poders al nou Govern alemany. El Canceller Hitler va pronunciar un
parlament del quaJ. sols reportarem les al·lusions a la qüestió religiosa.
"El Govern del Reich — digué — que considera el Cristianisme com el
fonament incommovible de la vida moral del nostre poble, atribueix la
màxima importància al manteniment i al desenvolupament de les relacions amistoses amb la Santa Seu. Com que el Govern del Reich està
decidit a impedir l'enmetzinament polític i moral de la nostra vida pública, creu que és necessària una vida religiosa verament profunda. Els
avantatges personals i polítics que podrien reportar dfl compromisos
amb organitzacions atees no poden compensar les conseqüències que es
tradueixen en la destrucció dels valors públics de caràcter moral. El
Govern nacional considera que les dues confessions cristianes són factors importantíssims per a la conservació de les tradicions nacionals.
TJurs drets restaran incòlumes; però el Govern del Reich espera amb
confiança que es farà el degut apreci de la tasca de renovació nacional i
moral del poble que ell s'ha emprès. El Govern es comportarà amb
estricta justícia envers totes les altres confessions."
Tant el Centre com el partit popular bavarès varen votar la concessió
dels plens poders al Govern Hitler, després d'una breu declaració dels
caps respectius justificant llur actitud. Mons. Kaas va declarar en nom
del Centre: "La norma que, en aquests moments, s'imposa és l'acció
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prompta, constructiva i salvadora, que sols es possible amb la concòrdia.
El partit del Centre alemany que, temps ha i malgrat desenganys passatgers, està al servei de l'ideal de la concòrdia, en aquest moment, en
què cal prescindir de totes les idees mesquines i estretes, supera totes les
vacil·lacions amb consciència de la seva responsabilitat nacional. Això
posa en segon terme certes preocupacions de què no podríem prescindir
en temps normal. Davant la urgent necessitat en què es troben ara el
poble i l'Estat, el partit del Centre alemany allarga la mà a tothom,
àdhuc als enemics d'ahir, per ta! d'assegurar l'obra de salvació nacional.
D'aquesta manera volen apressar el retorn a una normalització de la
vida estatal i oposar una sòlida resclosa a la marxa cap al caos.
La declaració que avui ha fet el Canceller conté moltes idees que
nosaltres acceptem i algunes altres—cal dir-ho amb franquesa—que, en
interès de la concòrdia — la norma d'aquest moment — conscientment,
no volem discutir. Esperem amb confiança el serè judici de la història
sobre l'actuació dels Governs que fins ara hem refermat. Algunes de les
declaracions del Canceller sobre certs punts essencials de la vida estatal, legal i cultural alemanya, posades en relació amb certes constatacions
fetes durant els tractes preliminars, ens ofereixen ocasió per a modificar
el nostre criteri sobre diversos dubtes importants que la durada i el contingut de la llei de plens poders ens havien inspirat, com no podia ésser
altrament. Pressuposat, doncs, que aquestes declaracions seran la base
i la norma directiva de la futura obra legislativa, el partit del Centre
alemany dóna el seu assentiment a la llei de plens poders.
Von Lex, en nom dels populistes bavaresos, va dir que el seu partit,
atorga al Govern els plens poders que demana amb la confiança que, en
usar-ne. observarà sempre els límits assenyalats per la moral cristiana.
"Cap llei no pot dispensar d'aquest deure els governs ni els individus.
La responsabilitat de les disposicions, preses en ús d'aquesta llei recaurà, davant Déu, el poble i la història, damunt el Govern, que les haurà
donades."
Pocs dies després, l'Episcopat alemany, reunit a Fu'Ida, publicava
aquesta nota: "En virtut de fundades raons, en aquests darrers anys,
l'Episcopat alemany havia adoptat una actitud contrària al moviment
nacional socialista, manifestada per mitjà de prohibicions i advertiments.
Ara cal reconèixer que el Cap del Govern del Reich, que és ensems
el cap autoritzat d'aquest moviment, ha fet declaracions públiques i solemnes en què reconeix la inviolabilitat dels ensenyaments de la fe catòlica i la eterna missió de l'Església. Per això, sense revocar la condemnació de certs errors religiosos i morals continguda en les anteriors disposicions, l'Episcopat creu confiadament que avui no són ja necessàries
aquelles prohibicions i admonicions de caràcter general.
Els cristians catòlics, que escolten amb veneració la veu de l'Església,
no necessiten, ni en aquests moments, especials exhortacions a la fidelitat a les autoritats legítimes, a l'acompliment conscienciós dels deures
ciutadans i al refús sistemàtic que qualsevol actitud il·legal i rebel.
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Resta en vigor l'exhortació adreçada, tantes vegades i tan solemnement, als catòlics d'actuar sempre amb promptitud i amb esperit de sacrifici a favor de la pau i del benestar social del poble, en defensa de la
religió i dels costums cristians, per la llibertat de l'Església Catòlica i
en defensa de l'escola confessional i de les organitzacions catòliques de
jovent.
Resta també en vigor 1' admonició adreçada a 'les associacions i organismes polítics o similars, d'evitar en les esglésies i en les funcions eclesiàstiques, per respecte a la santedat de les susdites esglésies, qualsevol
cosa que pugui semblar una manifestació política o de partit, i per tant,
ésser motiu d'escàndol.
Resta, finalment, en vigor l'exhortació feta tantes vegades i amb tanta insistència de treballar sempre amb prudència, amb altesa de mires i
amb fidel i generosa concòrdia per la difusió i l'activitat de les associacions catòliques, que fan tant de bé a l'Església, al poble, i a la pàtria,
a la civilització cristiana i a la pau social."
La Corrispoyidenza, full feixista que es publica a Roma i es fa passar per òrgan oficiós del Vaicà, preté que la Santa Seu veuria amb bons
ulls una aproximació entre els catòlics alemanys i els hitlerians i que
a això responen aquestes mesures que votaren els candidats nacionals
socialistes en comptes dels populistes. UOsservatore Romano, però, ha
negat sempre al susdit full tot caràcter oficial ni oficiós. — M. R.

MOVIMENT
S O C I A L
UNA OBRA A HOLANDA PER ALS JOVES SENSE FEINA.—Tots els qui te-

nen algun contacte amb els joves obrers que fa algun temps que no tenen feina constaten l'estat de desmoralització de què són víctimes. És
per això que tot el que tendeixi a distreure'ls d'aquest oci forçat és una
saludable preocupació, que seria necessari que obtingués una gran difusió a tots els llocs on hi ha nuclis d'obrers sense feina, majorment si
són encara joves. Potser és la manera més eficaç de sostreure'ls de la
influència malèfica del vici, procurant-los una distracció sana i alhora
instructiva. Els holandesos han creat ja una obra d'aquest caire, les facetes principals de la qual anem a ressenyar.
Els dirigents de "R. K. S. Ipsefsgezellen" han volgut sobretot aminorar les dificultats d'ordre moral que resulten de les llargues hores
d'oci forçat, i n'han volgut treure profit, donant-los avinentesa d'aprendre sense perdre el contacte amb la vida, i de no deixar perdre les ocasions de trobar col·locació.
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Aquesta organització viu en els locals del patronat on es fa fàcilment el reclutament. El problema del descans ha preocupat vivament els
dirigents i per això han organitzat manifestacions esportives de masses.
A més, han organitzat un servei de colònies de vacances. La lectura ocupa igualment el seu lloc. Lectura intel·ligentment preparada, i que comporta discussió sobre l'objecte de les lectures.
Els elements no manquen i cal organitzar-los. Diverses crides s'han
fet des dels diaris, cartells, al·locucions, etc. A diversos locals d'Amsterdam s'han organitzat cursos de fusteria, treball de metalls i de metallúrgia en diverses branques. Cursos d'esperanto i d'anglès. Els cursos
pràctics són a càrrec d'obrers qualificats i sense feina, i els de llengües, de Germans de les Escoles cristianes.
Gràcies als subsidis dels poders públics, hom pot retribuir els obrers
que els segueixen i es poden procurar el material indispensable.
En el que es refereix a la higiene i a l'educació física, la iniciativa
privada ha trobat la simpatia dels poders públics. EI municipi d'Amsterdam ha posat els seus terrenys d'esports i piscines a disposició d'aquesta obra. Aquesta generositat permet de variar els programes educatius, natació, atletisme... Encara hi ha una altra iniciativa: els poders
públics autoritzen els organismes d'educació física de la infància i de
l'adolescència a enviar durant una setmana un centenar de joves treballadors a la mar o al camp, i a aquest objecte abona un subsidi.
A Holanda hi ha un esperit que permet a les iniciatives privades de
viure i desenvolupar-se sense córrer el risc de cap temptativa de monopoli. Els poders públics concedeixen subsidis per als joves i per als cursos seguits. Es distribueixen, a més. subvencionat? també, àpats gratuïts als joves sense feina.
Pròpiament, no existeix cap servei especial per a la col·locació dels
joves treballadors, però, per mitjà de les borses de treball, i gràcies al
sistema de lliçons adoptat, és possible, dins els seus límits, de procedir
a la col·locació dels aprenents.
L'única sanció que existeix és l'exclusió definitiva dels qui són irregulars.—/. M.

UN CONCURS DE NOVE-LES SOBRE EL BOLXEVISME.—L'Acadèmia d'E-

ducació i d'Ajuda socials, presidida per Mgr. Baudrillart, de l'Acadèmia
Francesa, Rector de la Universitat Catòlica de París, organitza en el
món enter, a requesta i sota la inspiració de les altes autoritats morals
colpides pel perill que corre la nostra civilització, un concurs de novelles sobre bolxevisme.
EI Jurat és constituït pel President M . Henri Bordeaux, de l'Acadèmia Francesa: M. Chesterton; M . Filippo Meda; M. Handel Mazetti:
M. Manuel Galvez; el P. Walsh. A aquest Jurat, s'ajunten dos Secretaris generals: M . Henri Davignon; M . Gonzagne de Reynold; i un
Secretari particular de llengua russa, M . Georges Maklakoff.
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El concurs comporta tres premis: el primer de cinquanta mil francs
francesos, el segon de vint mil i el tercer de deu mil.
Per a tots els detalls referents a les condicions del concurs, cal escriure a M . Belle, cap del Secretariat de l'Acadèmia d'Educació i Ajuda socials (31, rue de Bèllechasse, Paris 7è).—/. M.

ELS SINDICATS CRISTIANS I LA SETMANA DE QUARANTA HORES.—Refe-

rent a aquesta qüestió tan discutida i debatuda ja a hores d'ara, la Confederació Francesa de Treballadors Cristians adoptà el 15 de gener la
següent resolució:
Considerant que la dignitat moral del treballador i les obligacions
que l i imposen la seva vida individual, familiar i social, requereixen la
possibilitat d'exercir una activitat professional en condicions normals
i amb un salari suficient; constatant que el flagell de l'atur forçós total
o parcial s'agreuja cada dia i que resulta un greu perill per a la societat,
sense complir aquesta, a l'esguard dels treballadors, els deures que l i
pertoquen; constatant, d'altra part, que els poders públics i les autoritats
econòmiques responsables no han aportat ni proposat cap remei realment eficaç a la penúria actual del treball, sense que es puguin considerar com a tals els pal·liatius de socorsos als sense feina o certes obres d'utilitat general; constatant, que, de fet, el règim de "short-time" tendeix
a generalitzar-se, i que, segons les estadístiques conegudes darrerament,
una gran part, si no la majoria d'assalariats de les principals indústries
de tots els països, no treballen 40 hores per setmana; que, en conseqüència, la major part d'objeccions contra la possibilitat de l'aplicació actual
de la setmana de 40 hores cauen davant els fets; estimant, tot amb tot,
que aquest nou règim de treball necessitarà un seriós estudi i comportarà una gran flexibilitat; però que en les circumstàncies presents la
gravetat de les quals exigeix remeis immediats i sacrificis indispensables,
cal cercar solucions eficaces; estimant que es tracta, abans de tot, de fer
cessar la crisi de l'atur, lliure per estudiar de seguida la qüestió, molt
més vasta i complexa, de la reorganització de l'economia:
Es declara en principi favorable a la generalització de la setmana
de 40 hores que li apareix actualment com el principal remei a la crisi
de l'atur forçós; demana a les seves organitzacions adherides i més particularment a les Federacions d'oficis, d'estudiar amb la major cura les
modalitats d'aplicació de la setmana de quaranta hores a cada tipus d'indústria i de comerç, tenint compte de la necessitat de mantenir el poder
adquisitiu dels salaris; declara a aquest darrer punt de vista, que els
salaris i condicions de treball no haurien de variar segons les comoditats dels empleats i les exigències dels accionistes, sinó més aviat tenir
en compte el cost de vida i les necessitats normals de la família obrera;
remarca la complexitat del problema que reclama una reglamentació internacional, tenint cura especialment de les exigències de certes formes
d'activitat econòmica.
Invita la Confederació Internacional de Sindicats Cristians, que s'ha
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preocupat ja de la qüestió, a reemprendre els seus esforços prop dels
agrupaments que la empren, per tal de continuar l'estudi d'una organització general de l'economia sobre la base dels principis cristians.—J. M.

ELS FUNCIONARIS FRANCESOS I LA QÜESTIÓ DELS SOUS.—A França

s'ha promogut aquest darrer temps la qüestió dels sous dels funcionaris.
Davant la reducció proposada, s'arriba àdhuc en certs moments a crear
algun conflicte seriós. En agitar-se aquesta delicada qüestió, el Comitè
de la Unió Nacional de Funcionaris Catòlics féu publicar una nota que
diu:
Que els funcionaris catòlics tenen el deure d'acceptar una reducció
equitativa de llurs sous quan, amb finalitats de salvació pública, siguin
demanats sacrificis equivalents a totes les categories de ciutadans.
Que, si aquesta condició no és complerta, poden sostenir que l'estabilitat dels seus sous, que en períodes de prosperitat els priva de guanys,
amb què poden beneficiar-se altres categories de ciutadans, ha de constituir per a ells una protecció, a la qual poden, doncs, pretendre, tant
més legítimament que certs mitjans d'acció els són interdits en consciència i en dret.
Que cu funcionaris catòlics poden, isoladament o en el si dels agrupaments professionals a què pertanyen, fer valer llurs legítimes reivindicacions pel que es refereix a fixar llurs sous, però que s'han d'abstenir
de tota acció contrària a la legalitat, al respecte de la disciplina i a l'exercici conscienciós de les funcions que els són confiades.—/. M.

EL X V I CONGRÉS DE SINDICATS CRISTIANS DE DEPENDENTS. — EI

dia 12 de març, la Federació Francesa de Sindicats Cristians de Dependents que forma part de la C. F. de S. C, celebrà el seu X V I Congrés.
La primera sessió fou consagrada en bona part a discutir l'aplicació
i la defensa de les lleis socials, especialment de les que es refereixen
a la jornada de vuit hores i al descans dominical. A les maniobres d'adversaris enginyosos, contraris al dret del treballador a la vida de família i al repòs del diumenge, la Federació i els sindicats adherits han oposat sempre una vigorosa i enèrgica defensa.
La formació econòmica i tècnica ha continuat ocupant un lloc preferent. Els punts de vista de la Federació han estat exposats d'una manera claríssima en les respostes a les enquestes ministerials per tal de
facilitar la tasca al Consell Superior del Treball, en el qual la Federació continua estant representada, aixi com en el Consell Nacional Econòmic.
En la segona sessió s'exposaren dos reports referents a la situació
creada per la crisi econòmica. M . Henri Clement estudià la reglamentació de l'accés a les diverses professions i la reducció del treball. Excità
els congressistes a la persuasió d'acrèixer i defensar el valor tècnic dels
dependents, per interès propi i de la producció. Partidari decidit de la
setmana de quaranta hores en principi, i sense desconèixer les dificultats
inevitables de la seva aplicació, manifestà la seva simpatia per l'orga-
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nització d'una economia més sana, en la qual els treballadors es beneficiïn dels aventatges dels progressos tècnics.
Mlle. Marie-L. Danguy parla del treball de la dona casada. Constatà
les obligacions que s'imposen molt sovint a la dona casada, i expressà
el desig i indicà els mitjans d'arribar a una situació més conforme a les
necessitats socials, famrliars i professionals. Les seves conclusions tendeixen a l'obtenció d'un salari del cap de família suficient per mitjà dels
abonaments familiars, i a una activitat sindical consagrada a la defensa
de la dona empleada i a una educació familiar i de la llar de la joventut
femenina, en la qual els sindicats poden influir.—J. M .

MOVIMENT INTERNACIONAL
L'HITLERISME TRIOMFANT A ALEMANYA.—Greus són, tanmateix, i
plens d'esdevenidor els dies que travessa Alemanya. El plet que, allí,
hom ventila, no afecta solament els interessos i la mentalitat germàniques, ans té una molt estreta relació amb els interessos i la mentalitat
de tot el món actual. És per això que Alemanya, més que cap altre
Estat, esdeveniment o institució, constitueix, avui, el centre de convergència de totes les mirades.
Perquè la realitat alemanya és, a fi de comptes, la lluita entre les
dues idees que avui es disputen el món: democràcia i feixisme.
Hitler-Hugenberg-Von Papen van instaurar un règim dictatorial de
fet que ara han volgut convertir en una dictadura de més o menys aparença jurídica mitjançant unes eleccions protegides, directament, per tots
els ressorts de l'Estat—avui, desgraciadament, tan poderós a tot arreu—
i, indirectament, per la supressió de l'adversari.
Hitler, que pretén d'ésser un altre Bismark, és. no obstant, fill i hereu de Mussolini. No havem d'oblidar que el gran moviment nacionalsocialista alemany ha nascut de les mateixes passions que el feixisme
italià: antimarxisme i nacionalisme a ultrança.
En efecte, a l'interior del país, ha estat declarada la guerra sense treva al comunisme i al socialisme. "Dintre de deu anys—ha dit Hitler—
no restarà a Alemanya ni la rel del marxisme". I , no fa gaire, en una
ordre donada als seus partidaris, els manà que respectessin totes les ideologies, llevat del marxisme. " E l marxisme—concretà—és l'únic enemic
que cal combatre". I juntant els fets a la paraula, ha estat suprimida la
llibertat de premsa, els drets de reunió, destituït el cap socialista, Otto
Braun, del "Consell del tres"; violades clares i terminants resolucions
del Tribunal de Leipzig, empresonats els caps comunistes, Thaelmann,
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el primer; incendiats diversos centres i assassinats molts adversaris.
L'incendi del Reischstag, atribuït als comunistps, ha estat un pretext
més per extremar la persecució i el terror.
Pel que fa al nacionalisme ultrancer, és Von Papen mateix qui declarava que "calia restablir la unitat espiritual i mental del poble alemany" amb la més pregona reverència de les tradicions pàtries. "Cal
consolidar una Alemanya nacional"—afirmava. I , encara: "L'objecte d'a**
quest Govern és la inclusió de tots els nostres adversaris dins l'Estat
nacional".
Aquest delit d"'unitat mental" i d"'Estat nacional", per força havia de topar amb la mentalitat i particularisme dels altres Estats alemanys.
Prussià n'ha estat la primera víctima i , ara, hom pretén d'engolir tots
els altres. No és probable, però, que Baviera i els altres Estats del Sud
es deixin arrossegar per aquest absolut i uniforme nacionalisme estatal.
El cap del Govern bavarès, el catòlic Held, tot recordant la fàcil destitució del Govern prussià, ha dit solemnement: "Si els reaccionaris de
Berlín volen destituir el nostre Govern, caldrà que ens trametin més de
dos soldats i un oficial". I en mítings públics celebrats a Baviera, també
fou dit: "Si d Govern del Reich ens tramet un comissari, aquest serà
detingut a la frontera". Amb tot, el comissari ha estat tramès i , per ara,
ningú no l'ha detingut.
Resta indecisa la presència de Von Papen en el nou Govern. Ací
també s'escau de pensar en la semblança que ofereixen Hitler i Mussolini. En el primer any del feixisme, Mussolini cercà assíduament la collaboració d'altres diversos partits polítics. Recordem, per exemple, que
el mateix partit populista catòlic de Don Sturzo prestà la seva col·laboració, fins que hagué de desdir-se'n, a causa de les intolerables exigències de Mussolini. Altres partits, però, foren perfectament assimilats
pel feixisme triomfant.
Passarà el mateix, ara, a Alemanya? És força probable. D'una banda, el nacional-socialisme és un corrent formidable capaç d'arrossegar
per pròpia naturalesa, a l'absolutisme i , doncs, a defugir tota nosa, conmoltcs de consciències vacil·lants. D'altra banda, la dictadura tendeix,
trol o mediatització. Per això, ja ha estat anunciat el desbancament de
Von Papen i Hugenberg, si per cas no volen fondre's amb el nacionalsocialisme.—A. C.

LA CRISI DE LA DEMOCRÀCIA FRANCESA.—El problema financier que
en dos mesos bolcà dos Governs—Herriot el desembre, i Paul Boncour,
el gener—, ha estat la preocupació màxima del Govern Daladier i de
tots eis ciutadans francesos.
El Govern Daladier, però, ha aconseguit el que no pogueren els seus
dos antecessors. Els projectes financiers del Govern han estat aprovats
definitivament per les dues Cambres.
Davant el fet consumat i la necessitat imperiosa de resoldre d'una manera o altra la qüestió financiera, les protestes han estat acallades de
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moment. No, però, sense la promesa de tornar-hi, feta pel Cartel de
funcionaris de l'Estat, tan bon punt les circumstàncies siguin favorables.
Val a dir que, ara com ara, no ho són.
L'intima connexió que serven l'economia i la política s'és manifestada
també en l'actual vida francesa. En efecte. Els debats de caràcter financier han produït dues conseqüències d'ordre polític que cal que restin
consignades en aquestes pàgines.
La primera conseqüència, doncs, és la divisió operada en el camp socialista. El grup socialista de la Cambra s'és dividit a l'hora de votar
l'article 83, relatiu a la situació dels funcionaris. Una vintena de diputats socialistes votaren contra aquest article i , per consegüent, contra el
Govern. La conseqüència fulminant ha estat la dimissió del Sr. B'ium de
la presidència del partit socialista. I és, encara, molt probable que aquesta
dimissió vagi seguida d'altres de ben importants. Hom anuncia ja com
a imminent la del senyor Auriol, secretari del grup socialista i molt afecte
al marxisme de Léon Blum. Tanmateix, des del Congrés de Tours, del
qual nasqué la fracció comunista, el socialisme francès no havia rebut un
cop tan fort.
L'altra conseqüència a què fèiem referència és l'intent de revisió de
la Constitució manifestat, ara no fa gaire, per una primera figura de la
situació francesa: Tardieu. Tardieu creu que el poder legislatiu és tan
abassegador que, de fet, redueix "considerablement els altres poders de
l'Estat. És cert que el poder moderador té, a França, moltes i importants
prerrogatives. Però no és menys veritable que gairebé hi renuncia, víctima de l'ambient ultrademocràtic que impera al Congrés.
És per això que Tardieu creu en la necessitat de limitar les facultats
del Parlament en les seves atribucions referents a iniciatives pressupostàries.
Es pot dir, doncs, que també a França, país eminentment democràtic,
la democràcia ha entrat en un període més o menys crític.—A. C.

EL CLUB DELS QUATRE.—La ineficàcia de la Conferència del Desarmament i el desprestigi—cada dia més accentuat—de la Societat de
Nacions, com a conseqüència de l'aUtmyament d'unes potències i el fracàs de la seva funció arbitral en els diferents conflictes armats—francament, guerres—plantejats arreu del món, han mogut diversos polítics dels
de primera fila a pensar en la necessitat de canviar l'estat de coses dimanant dels tractats de pau.
D'una manera difusa, però continuada, s'havia insinuat la possibilitat
de substituir l'Assemblea pública de Ginebra—on en principi són igualats els grans i petits Estats — per una entesa entre les primeres potències, realitzada a base de mútues concessions i exercint una funció hegemònica damunt de les altres nacions, que obligués a resoldre les diferents qüestions en franca harmonia entre elles.
La iniciativa del projecte, en fer el viatge a Roma, ha partit de la
nació que fins ara s'ha mostrat més retreta a intervenir massa activa-
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ment en els problemes europeus: l'Anglaterra. La visita de Mac Donald
i John Simón a Mussolini ha estat el primer pas en ferm cap a la creació d'un sistema que té unes característiques semblants a des de la Santa
Aliança.
No és gens dubtós que la primera víctima del projecte és la Societat
de Nacions, en substituir el Consell i la seva Assemblea anual per un
Comitè de les grans potències que s'atorgaria plens poders a si mateix
per a disposar en reunons secretes de la sort de les nacions secundàries.
És bo d'observar el diferent efecte que el pla MacDonald-Mussolini
ha produït en cadascun dels països més afectats per aquest desplaçament
de les funcions rectores de la política internacional.
A França, l'opinió dubta. Fins el Govern, en oposar-se en principi
a la idea, no ho ha fet rotundament, com si no estigués segur del pas que
feia. En general, la premsa se'n malfia. Únicament els periòdics de l'extrema dreta s'han declarat obertament contraris aí projecte. Fonamenten
la seva intransigència en el fet que el veritable objecte del tractat és separar França dels seus aliats—la Petita Entesa—i que al seu país sempre li tocarà la de perdre en una conversa en la qual dos dels quatre interlocutors, són declaradament revisionistes. En canvi, un socialista—un
internacionalista—com Léon Blum, que sembla que en bona lògica hauria de defensar, si no l'obra, almenys l'esperit de Ginebra, fa concessions a 'les converses de Roma i condiciona la conformitat de la República francesa a les seguretats que prèviament vulguin donar els italians
i els alemanys de procedir a desarmar, alhora que l'exèrcit, les seves milícies de partit militaritzades. A més, un tractadista d'aquesta matèria
tan il·lustre com Saint-Brice, resoltament oposat al pla anglo-italià, exhuma que un projecte semblant ja fou proposat a Locarno per Stresemann. Es fonamentava, com ara, en una concepció oligàrquica de les
potències, contrari al sistema de la igualtat de les diferents nacions.
Com aleshores, França, ha d'oposar-sTii, puix que el seu veritable interès és a la Societat de Nacions i al manteniment de la lletra dels tractats.
A través de la lectura de la premsa alemanya, hom pot constatar seguidament la simpatia que hom sent pel projecte. És clar, parlem de la
premsa governamental, puix la dictadura nazi no en tolera d'altra. Tot
amb tot, si existia, tampoc no és fàcH que reaccionés d'altra manera,
puix en política exterior, no ha existit mai al Reich cap més directriu
que la defensa de l'interès nacional. Com és natural en un afer on cal
nedar i guardar la roba. no per això la simpatia ha degenerat en entusiasme. Hom voldria allí que, abans de prendre cap acord en concret,
es reconegués pràcticament al Reich el principi de la igualtat de drets,
teòricament assolit ja per Von Papen. L'òrgan oficial hitlerià arriba a
dir que la iniciativa mussoliniana és còpia del projecte del nazi Rosenberg, presentat en el Congrés Europeu de Roma, en 1932.
La premsa anglesa—conseqüència d'haver estat la promotora de tot
això—es mostra, naturalment, identificada amb el projecte dels seus ministres. Únicament es permet de fer observacions en aspectes secundaris.
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que no atenyen en res l'essència del projecte. Exceptuem d'aquest quadre d'adhesió al projecte la premsa oposicionista—limitada a la laborista, i encara no tota—que demana un major respecte a la Societat de
Nacions i als tractats de pau, que, si cal revisar, ha d'ésser a base dé
tots llurs signants, i no per la imposició d'un Comitè de Quatre Potències.
L'entusiasme pel projecte s'ha vist únicament a Itàlia. La identificació—de grat o per força—de la totalitat de la premsa amb el Govern
fa que aquella hagi llançat les campanes al vol, lloant una iniciativa que
és presentada com a única per a guarir tots els conflictes internacionals
que existeixin o puguin presentar-se. Com és natural, s'atribueix plenament al Duce la paternitat d'un panacea semblant.
Però no ha faltat en el concert de les nacions qui s'hi ha oposat aferrissadament: la Petita Entesa. La norma que han adoptat les nacions
que la componen en aquest cas concret és ben clar; no s'oposen al fet que
es discuteixi, el que volen és discutir conjuntament. Millor dit, demanen que la Petita Entesa no sigui mantinguda apartada de les conferències. De bon antuvi declaren que no reconeixeran cap acord pres sense
la seva assistència. Fonamenten la seva importància, per ésser tingudes
en compte, no precisament en els drets dels pobles a disposar d'ells mateixos, sinó en el fet que la Petita Entesa—després del Pacte militar,
signat tot just fa unes setmanes—forma un bloc compacte de quaranta
mrlions d'habitants que la converteixen de fet en una cinquena gran
potència, de la qual no es pot prescindir si es vol que els acords tinguin
una eficàcia.
Sigui quina sigui la sort del projecte, el sol fet de la seva presentació ha acabat d'afeblir la menyspreada autoritat de la Societat de Nacions. No és exposat d'augurar la seva desaparició, en data no llunyana,
a no verificar-se un canvi radical en l'actual orientació de la vida internacional. Potser podrà sobreviure transformant-se en un senzill organisme
internacional, limitat a intervenir en la reglamentació de la vida social
i higiènica creant-se diferents instituts autonòms, com és ara l'Oficina
Internacional del Treball o l'Institut de Cooperació Intel·lectual.
Aleshores, el Club dels Quatre, actuant avinguts, o la tornada al sistema de les aliances i l'equilibri europeu, seria el que donaria la pauta
a la pau europea, no mundial, puix l'absència dels EE. UU., Rússia i el
Japó limiten forçosament el seu camp d'acció al vell continent.—L. O .

LA NOVA CONSTITUCIÓ PORTUGUESA.—El plebiscit que el 19 de març
el poble portuguès s'ha donat a ell mateix és la sortida que el dictador
Carmona ha donat al règim militar que governa des de 1926. Per l'exemple de les dictadures que paral·lelament han actuat en diversos Estats europeus, els portuguesos s'han afanyat a posar-hi fi d'una manera completament legal que evités qualsevol substitució d'un caire més o menys violent.
El règim d'excepció ha tingut una durada ben semblant a la Dictu-
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dura de Primo de Rivera a Espanya. Ha mort als sis anys i deu mesos
d'haver-se ensenyorit de la República.
La Dictadura portuguesa fou en el seu començament d'un caràcter
completament oligàrquic. Fonamentada en els militars, aquests ignoraven
en absolut cap altre estament independent d'aquest. Els militars ocupaven totalment, no ja sols els càrrecs suprems de la nació, ans també els
llocs més o menys governatius, fins i tot els secundaris. Des de la proclamació de la República de 1911, els polítics portuguesos s'havien entretingut a enderrocar-se els uns als altres, a través d'una agitació permanent,
a desbancar-se per la violència. Així no fou gens estrany que arribés un
moment en què l'exèrcit, cansat de servir de plataforma a uns i altres
polítics, es decidís a obrar per compte propi. Calgué per això que l'opinió pública hagués perdut tota mena de fe en el règim parlamentari i també que els monàrquics, impotents per a restaurar el règim caigut, veiessin amb bons ulls un moviment de caràcter purament militar. A l'endemà del triomf dictatorial es començà a mostrar en públic l'ajut que els
elements integralistes—una mena de concepció política que es fonamenta
•en 'la idea nacionalista i corporativa alhora—prestaven a l'element militar.
Possessors d'un cos de doctrina, les idees difoses per aquests elements
s'infiltraven poc a poc en els medis intel·lectuals, i fins i tot en els centres docents. La manca d'homes d'Estat especialitzats en la tècnica f i nanciera i administrativa tan complexa dels Estats moderns, féu que poc
tímps després els militars cerquessin la col·laboració d'elements civils especialitzats en aquestes matèries i que per la seva educació política simpatitzessin amb el nou règim. Aixi fou com, a través de diverses modificacions ministerials, arribés a destacar-se com a veritable home d'Estat
el Ministre de Finances, senyor Oliveira Salazar.
Oliveira Salazar fou encarregat de sanejar les finances portugueses
l'endemà que els militars es convenceren que per si sols no podien restaurar el crèdit que havien perdut. Calgué que la Societat de Nacions rebutgés la petició d'un emprèstit fet per Portugal perquè els seus governants requerissin els serveis d'aquest tècnic financier—sortit dels rengles
ie l'integralisme—atorgant-li facultats completament dictatorials.
Es a través de les temptatives subversives de 1927 i de 1931 que la
Di<tadura portuguesa ha arribat a la jornada plebiscitària del març passat. E l triomf que aconsegui sobre els elements revolucionaris, amb tot
i qué^onsolidava la seva permanència en el poder, demostrà ben a les
clares '^ue al règim havia de cercar-se un successor. L'obra d'Oliveira
Salazari. del grup d'intel·lectuals que col·laboren en al seva obra fou la de
donar a vjuest desig una forma concreta. Calia, en fer el traspàs a un
nou ordre^e coses, no recaure en els errors de la Constitució republicana,
ni, per altrpart, no semblava tampoc factible la possibilitat d'una restauració monai'uica. Una gran part de l'oficialitat de l'exèrcit romania encara fidel al-principis polítics de república que s'havien assimiliat en
1911. Calia in%urar unes noves bases governamentals que havien de plasmar en una nov constitució. Que el nou ordre de coses no estava disposat
a rompre obertaJ^nt amb els principis democràtics, era ben palès quan el
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General Carmona es féu "legalitzar" la seva ascensió a la Presidència
pe! sufragi popular en març de 1927. Per això la nova Constitució era
ben natural que cerqués l'assentiment popular, tal com ja s'ha vingut practicant a través de tots els règims, des de la creació dels famosos senalsconsulius de Napoleó fins al plebiscit italià de l'any 1929.
La constitució que suara ha estat aprovada més q menys espontàniament pels portuguesos té com a característica essencial, el conservar el règim republicà, enrobustint però ensems el principi d'autoritat. Aquest enrobustiment té la seva concreció atorgant majors atribucions al Cap d'Estat. A l costat de la seva definició com a República unitària, apareix l'adjectiu de corporativa. Els moderns corrents nacionalistes d'avui dia pretenen substituir els sistemes parlamentaris d'elecció popular directa per
unes cambres corporatives, elegides pels diversos estaments.
En l'aspecte religiós, la constitució és singularment interessant pel que
prescriu en l'ordre de l'ensenyament. Els pares són els encarregats d'escollir l'educació que creguin més convenient per als seus fills. L'ensenyament pot donar-se al mateix temps als establiments oficials o particulars.
No cal dir que confirma l'obligatorietat de l'ensenyança primària. Es reconeix per la nova Constitució el caràcter laic dels centres oficials, però
aquesta expressió, tan antipàtica per l'ús i l'abús que n'han fet els pieudo-lliures pensadors, ha estat substituïda per la frase "independents de
qualsevol culte religiós". Es, però, més avall que l'Estat llima encara més
aquest principi, quan reconeix que els organismes oficials poden subvencionar l'ensenyança privada, quan aquesta ofereix garanties d'eficiència
El culte religiós públic i privat és lliure d'organitzar-se d'acord amb la
seva interior disciplina. No cal dir que, a través de tots els articles d'aquesta secció, es palesa ben clarament la diferència que existeix entre la
Constitució d'enguany i la de 1911. En el text, per tant, desapareixen completament els articles pels quals s'expulsava la Companyia de Jesús i es
prohibia l'ensenyança a les congregacions religioses.
/
Paral·lelament s'assenta l'afirmació que la família és la base mateixa
de l'Estat. El seu article 11 diu textualment: "L'Estat assegura la constitució i defensa de la família com a fons de conservació i desenvolupament de la raça, com a base primària de l'educació, de la disciplina i d /
l'harmonia social, i com a fonament de tot ordre polític per associació'l
reunió a la parròquia i al municipi." — Els dos articles següents són^na
conseqüència lògica d'aquesta afirmació. Es refereixen al matrimo/ a
la protecció a la maternitat, al patrimoni familiar i a la preeminènc/ que
es dóna als fills legítims.
/
Quan a la petita república d'Andorra hem vist aquests dies IB* revolució per abolir el règim paternalista de què gaudeix, mitjançant^113 ampliació dels drets electorals a tots els ciutadans, a Portugal, p^contrari,
s'atorguen als caps de família uns drets electorals per a les cyc'ons dels
Ajuntaments i altres corporacions. Així és com la família/"^3 constituïda en cèl·lula originària de l'Estat, en lloc de l'individt
L'elecció de! Cap d'Estat i les seves atribucions han e^* al cavall de
batalla de la nova constitució. Finalment, s'ha arribat a iFs conclusions
que donen al nou règim un marcat caire presidencialista^-' President és
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elegit pel poble, però la constitució no determina qui formarà el cos electoral; no és responsable davant dels cossos legislatius, nomena i separa
els Ministres i convoca i dissol l'Assemblea nacional, amb les limitacions
que prescriu la constitució en el seu títol I .
Al costat del President de la República, actua un Consell d'Estat, format pel Cap del Govern, el President de l'Assemblea nacional, el de la
Cambra Legislativa, el President del Tribunal Suprem, el Fiscal de la
República i cinc persones honorables, nomenades vital'ciament pel Cap
d'Estat. Aquest Consell ha d'ésser consultat per a donar a l'Assemblea
Nacional poders constituents, convocar-la i dissoldre-la, i , en aquest darrer cas, prorrogar el termini de les eleccions.
L'Assemblea Nacional és elegida per sufragi directe per quatre anys.
L'Assemblea nacional pesseeix extenses atribucions en l'ordre fiscal i es
reserva la declaració de l'estat de guerra o de suspensió de les garanties
constitucionals. Cas d'oposar-se la Presidència de la República a promulgar una llei, cal reunir la majoria de les dues terceres parts per a donarli caràcter executiu.
La Cambra Corporativa—que comparteix en certa manera les funcions de l'Assemblea Nacional—està formada pels representants de les
entitats locals i de les corporacions. La seva funció és consultiva i les seves sessions privades. Funciona per seccions especialitzades durant les
sessions de l'Assemblea nacional, la qual informa sobre els punts concrets
a discutir per aquella. La constitució deixa, però, en blanc la forma d'elegir els membres que la componen.
Es sumament interessant la disposició final del text constituent. Estableix la revisió cada 10 anys, exceptuant els casos en què l'Assemblea
acordi anticipar aquest terme en cinc anys, amb el vot favorable de les
dues terceres parts, o que el President de la República decideixi convertir en constituent l'Assemblea en exercici. Així mateix s'atorguen poders
constituents a la primera Assemblea nacional que es reuneixi. Amb aquesta revisió periòdica, la constitució portuguesa aspira a adquirir aquella
elasticitat indispensable que li permeti d'adaptaria a les necessitats de
cada moment.
El plebiscit, com no podia menys d'ésser, ha resultat favorable al Govern. Els addictes al Partit de ía Unió nacional i fins els monàrquics integralistes, passant pels sectors republicans en què es recolzen els actuals
governs, donaren al seu assentiment a aquesta revisió constitucional. En
canvi, els que s'han mostrat hostils la labor de la dictadura, avançaren de
seguida el seu propòsit d'abstenir-se de prendre part en la lluita plebiscitària. D'aquesta manera no cal dir que l'aprovació de la nova llei estava assegurada. Per si hi havia dubtes encara sobre aquest extrem, la manifestació del govern que els vots no emesos serien considerats com a favorables a la reforma mostrava com indiscutible el triomf del pensament
d'Oliveira Salazar.
L'experiment que es realitza a la República portuguesa fa extremadament interessant el seu curs, que pot donar lloc a la plasmació d'un nou
tipus d'Estat presidencialista-corporatiu, fins ara inèdit.—L. 0 .
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GRÈCIA. — El dia 5 foren celebrades eleccions de diputats. Era creença general que Venizeios. president del Govern, aconseguiria prou nombre
de sufragis par a continuar al poder. Però el cos electoral es decantà a
favor d'Tsaldaris, cap de l'oposició formada, en la seva immensa majoria, per elements monàrquics, i mentre Venizelos aconseguia l'elecció
de 112 diputats addictes, Tsaldaris guanyava la majoria absoluta amb 133
llocs. Un detall que dóna idea de la magnitud de la desfeta republicana,
és que l'ex-president del Consell senyor Papanastasiu, qui l'any 1924 proclamà la segona República i exilià el rei Jordi I I , ara ha estat derrotat
completament pels partidaris del mateix rei destronat.
Davant aquest resultat, de tot sorprenent, el general Plastiras, més
semblant a Stalin que no a Mussolini, proclamà la dictadura republicana.
Ni el mateix Venizelos, però, l'acceptà ni l'aprovaren tampoc els elements
més significats de l'Exèrcit, al cap dels quals es posà tot seguit el general Othoneos. Sota el perill imminent d'una guerra civil, els senyors Zaimis. president de la República, Venizelos i Tsaldaris cuitaren a cercar
un acord en virtut del qual fos nomenat un govern interí format per militars i civils, a fi, només, de donar temps al Cap de l'Estat perquè constituís un govern democràtic. Així fou realitzat, en efecte, i el general
Othoneos fou encarregat de formar aquesta interinitat governamental.
Es pot dir que aquesta solució ni com a momentània, no fou del gust
de tots. El primer a protestar-ne fou el general Conaylis, prestigiós entre
els militars. Aquest general, que l'any 1926 destituí el dictador Pangalos,
trameté, ara, un contundent ultimàtum al nou govern, exigint, sota amenaça de rebel·lió el lliurament del poder al jjartit triomfant, això és, a
Tsaldaris. Prcssionant devia ésser aquest ultimàtum quan, al cap de
quaranta-vuit hores, Tsaldaris substituia al govern Othoneos, d'acord amb
el resultat de les eleccions. Immediatament ,fou decretada l'ordre de detenció del general Plastiras, el qual fins ara no ha estat trobat.
Tempesta d'estiu han estat aquests esdeveniments i el gest del general Plastiras absurd i contraproduent. Però, tot i això, no havem d'oblidar que, a Grècia també, s'han manifestat els senyals del temps: militarisme agut, ambient de violència i afanys de restauració monàrquica,
no gaire probable per ara i tant, però tothora amenaçadora. Com a tot
arreu, la democràcia hel·lènica està també en un període crític.—A. C.

SOCIETAT D E NACIONS
CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT.—Creiem gairebé de necessitat, per
tal que els lectors vagin una mica orientats, exposar, abans de tot, la
constitució i funcionament d'un organisme tan complicat com és la Societat de Nacions.
A Ginebra hom celebra simultàniament diverses reunions que són
conegudes també amb diversos noms: Assemblea del Consell de la So-
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cietat de Nacions (la d'ara és la setantena) el qual discuteix ara els fets
del Chaco i Letícia; la Conferència del desarmament, subdividida en la
dita mesa de al Conferència i la Comissió general. El conflicte sino-japonès va a càrrec del Comitè dels "Dinou" i un subcomitè anomenat
dels "Nou".
L'atenció de Ginebra ha estat fixada, els darrers temps, en dos punts
principal: el pla francès i el conflicte sino-japonès.
E L PLA FRANCÈS — Després de diverses discussions, en les quals han
pres part representants de diversos Estats, Paul Bancour ha tancat el
debat de discussió de l'anomenat "Pla francès de l'organització de la
pau" amb un discurs que, podem dir, no ha satisfet ningú. Paul Bancour, davant l'irreductible dilema de "guerra o pau", a seques, s'ha refugiat al que ell ha anomenat el binomi "seguretat-desarmament". Es a
dir, quan la seguretat ve després del desarmament, ell creu que no es pot
desarmar sense una prèvia seguretat. Amb això, ha pretès de complaure
els dos bàndols, però el seu discurs ha estat considerat massa eclèctic i ,
després, confusionari.
Tot plegat representa un retrocés en el camí ascendent envers la
pau. L'any 1928, a Ginebra, ja fou votada una resolució segons la quai
"el desarmament pot començar-se en les condicions de seguretat ja assolides".
Es innegable, així, que la posició de Paul Bancour, amb referència a
aquesta resolució, ja votada, representa un veritable i fort retrocés.
A manca, però, de decisions concretes, la Comissió de la Conferència del Desarmament ha votat, per unanimitat de 26 votants, una resolució segons la qual hom es compromet solemnement a no recórrer en cap
cas a la força armada, per tal de dirimir les qüestions que poguessin
sorgir.
A l'hora en què escrivim aquestes ratlles, MacDonald es prepara a
acudir personalment a Ginebra per si li és possible encara de salvar la
Conferència del Desarmament de la imminència del fracàs.
EL CONFLICTE SINO-JAPONES. — Després de moltes discussions, ajornaments, dubtes i regateigs, el Comitè dels "Dinou" ha presentat el seu
informe.
Aquest document consta de quatre parts. En les tres primeres, hom
presenta els diversos caires històrics del conflicte sino-japonès, des que
Xina acudi a la Societat de Nacions, l'any 1931.
En la quarta part, que constitueix el moll de la qüestió, hom concreta
les recomanackins que la Societat fa a Xina i Japó. Aquestes recomanacions LÓn: <;1 reconeixement de la sobirania de Xina; l'evaquació de les
forces japoneses' que actualment es troben fora de la zona del ferrocarril
manxurià i . tercera, la constitució de Manxúria en Estat autònom sota la
sobirania de Xina. per bé que amb tot el respecte als interessos japonesos
consagrats pels Tractats.
Posat a votació aquest informe, obtingué 42 vots a favor per un en

380

LA PARAULA

CRISTIANA

contra, del Japó, i una abstenció, de Siam. Es a dir, la Societat de Nacions exigeix que hom torni a l'estat de coses anterior a la independència de Manxúria, iniciada el 18 de setembre de 1928.
El Japó ha respost a aquestes recomanacions amb la retirada dels
seus Delegats de Ginebra i amb la fulminant invasió del Jehol per a incorporar-lo a Manxúria.
Quina actitud adoptaran ara les nacions votants de l'informe del
Comitè dels "Dinou"? Segurament, una actitud platònica, o millor dit,
escèptica. A Ginebra no hi ha fe en res ni en ningú. En això és un reflex
viu de la societat moderna. El Japó, mentrestant, ja s'ha apoderat del
Jehol i la sola protesta ha sortit d'Anglaterra, amb el ben entès, però,
que aquesta no és partidària d'aplicar cap mena de sanció. Així, Xina
serà la victima, el Japó el triomfador i la Societat de Nacions farà un
altre paper ben trist.

LA CONQUESTA DEL JEHOL. — L'imperialisme japonès s'ha llevat la
careta i , després del fall advers de Ginebra, ha envaït decididament la que
hom anomena quarta província de Manxúria. En pocs dies, els japonesos han destruït, entre altres, la ciutat de Lin Yan. s'han apoderat de la
ciutat de Jehol i s'han plantat, expectants, al peu de la Gran Muralla,
amenaçadors de la ciutat de Pekín. la població civil de la qual ha començat l'èxode.
Per bé que l'opinió mundial és absolutament adversa a les pretensions
japoneses i la inquietud ha pres als Estats Units, a moments, d'una manera alarmant, tot inclina a creure que l'oposició al Japó restarà purament
platònica als països centrals i a Nordamèririca. D'una banda, l'informe
dels "Dinou" no tenia caràcter coactiu; reduia, com havem dit, el seu
abast a unes simples recomanacions. D'altra banda, Anglaterra ha declarat que, ara com arra, hom no podrà pensar pas en sancions de cap
mena.
Però, si pel que fa als països de l'Europa Central i Nordamèrica, el
Japó pot continuar refiadament la seva política d'agressió i conquista,
no pot pas dir-se el mateix pel que fa a Rússia.
Les relacions de Rússia i el Japó han estat exposades clarament pel
ministre de la Guerra soviètic, Woroschilov, al Congrés de les col·lectivitats camperoles. Woroschilov ha declarat que, ja des de fa molt de temps,
Rússia mira de gestionar amb el Japó un pacte de no agressió per un any.
El Japó, però, s'és negat a formular el pacte sol·licitat, cada vegada que
els Soviets li ho han proposat. És per això—afegeix Woroschilov—que
la Unió dels Soviets ha reforçat els mitjans de defensa a les fronteres
de l'Extrem Orient. Vol dir que el perill no és pas conjurat encara.
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R U B R I C A
D E L A VIDA
D'ESPANYA
Paral·lelament a la implantació del feixisme al Reich, s'ha promogut
un gran avalot a la Península, per si s'anava a iniciar o no l'actuació d'un
feixisme espanyol. Les nostres esquerres, sense preocupar-se del que podria haver-hi de cert en tot això, han aprofitat el tema per a mirar de reconstruir la desfeta conjunció republicano-socialista. a base del front
contra l'amenaça (?) feixista.
Llançats els partits governamentals al camp de la violència, han involucrat en un mateix atac totes les dretes, sense matisar-ho. acusant-les per
igual de sentir vel·leïtats feixistitzants. L'equívoc ha fet, d'altra banda,
estralls entre les masses d'aquests partits, menys prei>arades i , doncs, més
fàcils a deixar-se enlluernar pel corrent de les noves idees, presentades com
a panacea de tots els mals que afligeixen d món i singularment els particulars d'Espanya. Ha calgut que veus tan autoritzades del pensament conservador espanyol, com "El Debaté"—algunes de monàrquiques i tot,
com "A. B. C." i "La Època"—delimitessin bé les posicions d'unes i
altres. Una personalitat significadíssima com és Gil Robles ha hagut de
fer-se sentir—precisament escollí la nostra ciutat, la més apartada per
tota una tradició, de sentir inclinacions dictatorials—per a rebutjar públicament en nom d'Acció Popular i la CEDA (Confederació Espanyola
de Dretes Autònomes) tota connexió amb el feixisme.
Fruit de reflexes internacionals i de la deplorable situació interior,
el Govern, si vol combatre la nova tendència amb èxit, ha de fer-ho, més
que impedint-ne el funcionament—mesura anticonstitucional—fent que
millori l'estat crític del pais, en tots els aspectes de l'ordre i l'economia
nacional. Extirpant l'anarquia interior, tornant la pau a l'esperit dels catòlics, i eliminant tots e!s ferments dissolvents que s'infiltren en les pròpies
disposicions ministerials, és com s'aconseguiria de desfer una suposada
amenaça que és conseqüència ultrancera dels desencerts governamentals.
El que no pot fer mai el Govern és combatre un perill—repetim, per ara,
inexistent—deixant l'imperi del carrer a unes masses més o menys esquerristes, que es proposen d'impedir un feixisme, creant-ne un altre:
el seu propi. L'autoritat del Govern quedaria mes disminuïda encara, si
permetia que grups d'irresponsables apliquessin la justícia per la seva
mà.
—En el mes en què s'escau el segon aniversari del canvi de règim havia de tenir Hoc necessàriament, d'acord amb les lleis vigents, la renova-
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ció de la meitat dels regidors elegits en aquelles famoses eleccions municipals del 12 d'abril.
El Govern que tan fatxendós s'ha mostrat, després dels seus triomfs
numèrics del Parlament, tem d'afrontar-se amb la voluntat popular manifestada a les urnes. Els lamentables fets de Casas Viejas, la desencertada actuació de la Reforma Agrària, la llei de Congregacions, l'anarquia difusa que s'escampa per tots els recons de la Península li lleven
simultàniament l'ajut de les masses d'esquerra i de dreta. Encastellats
en la seva majoria parlamentària, creuen—o millor pretenen de fer creure—que tenen encara darrera d'ells la mateixa majoria en l'opinió, que
en els primers temps del nou règim.
A part del fet que les Corts havien de donar per caducat el seu mandat l'endemà de la promulgació de la Constitució, la separació dels radicals de la majoria í les repetides escissions dels radical-socialistes, són
prou per a demostrar la necessitat de consultar l'opinió en un termini
breu, si per ells la paraula democràcia tc un sentit.
EI Govern té por. Tem que les masses aquesta vegada no l i girin
l'espatlla. Tem al sufragi femení, que per primer cop haurà d'aplicar-sc.
Tem que un triomf dretista a les principals ciutats del país no sigui el
començ de la reacció que tirarà per terra totes les disposicions sectàries
acordades d'esquena a la nació. I paral·lelament a la por del Govern, hi
ha el pànic dels parlamentaris: millor dit, del diputat inconegut. Aquest
tem que unes eleccions generals, no el treguin de l'escó on està incrustat
des de fa prop de dos anys per a no tornar a ocupar-lo mai més. Per això
fa el doble joc, de comparèixer clavant el Comitè local del partit que el
portà al Congrés, esgarrifar-se de la tragèdia de Casas Viejas i anunciar que es farà justícia per alts que estiguin els culpables, i en canvi,
en arribar l'hora de la votació, comprenent que la seva carrera política
va íntimament lligada amb la del Govern, identificar-se amb ell i covardament , contra el que ha promès, refugiar-se en l'anonimat de la majoria i vtoar, no una confiança, sinó cinquanta, si les hi demanaven. És
emparant-se en el pànic d'aquests diputats, que el Govern fa veritables
malabarismes amb els principis democràtics, cercant la fugida en arguments casuístics, que li permetin de retardar el moment fatal. Arguments a què s'aferren aquells diputats amb les dents, per tal de sostenir
el que l'opinió ben clarament rebutja. A seguir predominant el criteri
de la massa de diputats,, les Corts actuals tenen labor almenys per a deu
anys—al pas que van—abans no els arribi l'hora temuda de la dissolució. I encara, si arribaven en aquest terminí, no els faltarien excuses
per a demanar pròrroga per deu més. Així s'explica el divorci cada dia
més accentuat entre la població en pes de la Península i l'actuació de
les Corts de Madrid.
Arribat el moment de les eleccions municipals, s'ha temut una manifestació massa concloent de lelectoralat. El govern s'ha refugiat en l'excusa de l'ambient de guerra civil que domina en tots els pobles d'Espanya
—que ells pràcticament han fomentat, amb el seu abstencionisme autoritari—per ajornar-les fins a novembre, per tal d'evitar l'esclat d'un estat
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de passió que un dia o altre es manifesta, en les lluites entre els diferents
grups polítics o socials. És basant-se en aquells malabarismes de què
parlàvem abans que el Govern ha convocat una mínima expressió de consulta al sufragi. Ha passat la mirada per damunt del mapa polític espanyol i ha anat a fixar-la en aquells llogarrets i pobles perduts en la immensitat de la plana castellana o andalusa o en les regions muntanyoses
del nord, que havien elegit el seu Consell Municipal per l'article 29 per
a decretar que les eleccions tinguessin únicament lloc en aquells recons
de món. Com es pot veure, la decisió governamental no pot ésser més
arbitrària. Limiten la consulta al sufragi en aquells pobles l'endarreriment dels seus habitants, la falta d'una educació ciutadana, de masses
directores, etc, fan més adaptables a qualsevulga coacció governamental, feta pels seus organismes provincials. És una maniobra destinada a
fer uns resultats favorables al Govern, sigui com sigui, de què cap circular de Governació, invocant la imparcialitat dels representants de l'autoritat, no podrà treure les aparences de majoria preparada amb premeditació i altres agravants pels elements rectors avui de la política espanyola.
Tot i aquest handicap favorable a les forces del Govern, l'entusiasme amb què els partits conservadors es preparen a la lluita—malgrat les
excitacions al retraïment—i la innegable reacció que es nota per tot el
país, fan pensar que el Govern es podrà trobar amb més d'una sorpresa,
tot i els ressorts coactius posats en joc.—L. 0.

L A COL·LECCIÓ
DE
CLÀSSICS
C R I S T I A N S

Com ja ha vist cl lector en el pòrtic d'aquest fascicle centenari, la
nostra revista, arribada a plena maturitat, amb un sentit saludable d'audàcia, refermada en la confiança en Déu, que no abandona mai els qui
treballen purament per la seva glòria, i en l'afecte dels nostres constants
lectors, de què cada dia rebem noves proves inequívoques, s'emprèn la
publicació d'una "Col·lecció de Clàssics Cristians".
De moment, només hi entraran els escrits dels Sants Pares grecs i
llatins dels primers segles de l'Església. Després de la Bíblia, són les obres
fonamentals del Cristianisme. Si l'èxit ens somriu, i a penes en tenim cap
dubte, més endavant potser serà l'hora d'ampliar la col·lecció amb els escriptors de segles més recents que, com Bossuet, Santa Teresa de Jesús,
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Scaramelli, Sant Francesc de Sales, P. Fàber, Sant Bonaventura i tants
altres, continuen el riu sagrat de l'eloqüència patrística, acomodada a
cadascun dels temps.
La finalitat és, ni caldria dir-ho, exclusivament educativa, però amb
aquella solidesa de pedra picada que només donen els grans noms consagrats per l'aprovació de l'Església i per l'ús de les generacions cristianes.
A la frivolitat fatigosa del nostre segle volem posar un llast que centri
les ànimes en la gravitació envers Déu, conegut i estimat a través del
Crist i de la seva Església. L'altura d'aquest objectiu estem segurs que
decidirà els nostres subscriptors i lectors a afavorir-nos amplament.
Per tal de facilitar aquest èxit, la nova sèrie anirà inclosa dintre la
ja existent "Biblioteca de La Paraula Cristiana", per bé que amb una
nova numeració i amb les mateixes condicions econòmiques.
L'esforç és gran, i a ell correspondrà indubtablement el dels nostres
lectors, que sabran donar l'altíssim exemple de saber afavorir amb un
petit sacrifici pecuniari una empresa d'alta espiritualitat, en aquest temps
malaurat de grolleries materialistes i de crisis econòmiques, filles exclusivament de l'enorme dèficit moral de les actuals generacions.
Ben confiadament, a ells en fem ofrena.

PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquest
germà nostre que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm el son
de pau: Jaume Bofill i Mates.
Tots els mesos. La Paraula Cristicm fa dir una missa en sufragi
dels seus difunts, amics, subscriptors i afavoridors i llurs propparents.

