LA VERITABLE ANTIREVOLUCIO
JT^A^ el moment actual, clelicadíssim, d'Europa, la tendència a les
JLV dictadures és innegable. Davant la malaltia greu de les nacions, no s'ha acudit res més que convertir-les en divinitats—recordem els déus nacionals d'abans del Cristianisme—, davant les quals
la persona humana no sigui més que un boscall per alimentar la pira
sagrada d'aquest novíssim culte idolàtric.
A aquesta idolatria inhumana, s'hi arriba per dos camins: el de
la revolució i el de la reacció feixista. L a revolució dedueix lògicament del seu odi a D é u l'odi a tot segell diví en les coses i a totes
les parcel·les d'autoritat social que puguin recordar l'autoritat de
D é u : per això extermina classes socials, jerarquies professionals i
familiars, autoritats docents, drets naturals anteriors a l'Estat, i
amb més implacable rancúnia tot sentiment religiós, majorment si
està organitzat en Església. L'Estat, déu i amo absolut immolant-se
els individus humans, deslligats de tot vincle, àdhuc familiar: aquest
és l'ideal de la Revolució, a la preparació dels camins del qual ha
ajudat i ajuda encara amb la més obtusa inconsciència el Uiberalisme religiós i econòmic.
E l feixisme és aquella contrarevolució equivocada, de la qual
deia Joubert que consistia a fer una revolució contrària, i no, com
pertocaria, el contrari de la revolució. Davant l'espectre de l'Estat socialista, organitzat i des fruit at ptr les classes proletàries, el feixisme
és la irrupció dels actuals possessors, que s'afanyen a apoderar-se de
la ciutadella cobejada, manllevant la filosofia política a la revolució.
L'Estat és D é u , i a ell s'ha de sacrificar tot. Tota altra cosa existeix
per gràcia de l'Estat. Però les burgesies ara feixistes, en innegable
creixença, observen un capteniment molt distint en aparença del dels
revolucionaris quant a l'Església. Elles són les que fins ara han mantingut, al més possible, l'ordre extern en els pobles i el principi d'auNÚM.
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toritat, i en aquesta tasca s'han trobat amb l'Església, amb la qual han
conviscut durant un segle i mig en forma de matrimoni no gaire ben
avingut. I ara, per contrastar a la Revolució i per atraure's simpaties
entre les persones sincerament piadoses, ofereixen a l'Església una
protecció interessada i munten al seu entorn la guàrdia que la faci
benvista als benestants i antipàtica als pobres. L'Església és en el
m ó n un element d'ordre, aquell ordre extern, únic que ells estimen,
una gendarmeria espiritual que manté a rotllo les aspiracions dels
humils, i per això se l'ha de protegir, ben entès que, palesament o dissimulada, ella ha de resigimr-se a ésser governada per l'Estat, per la
burgesia legalista prepotent, que no accepta cap D é u superior a l'ens
polític que ella forma, essent, per cert, ben difícil de veure la distinc i ó entre aquesta col·lectivitat augusta i els interessos particulars de
cadascun dels seus components.
E n fons, l'heretgia fonamental de Rousseau, l'Estat font de tot
dret, i en darrera anàlisi, el laïcisme, informant dos moviments envolvents: un que vol aquesta divinitat per a una casta d'homes, una altra
que la vol per a una altra casta. Les diferències són de nom, de finor
de pell, de maneres senyorívoles o bastes, d'atacar el D é u veritable
de front i amb odi declarat, o per procediments diplomàtics, oferint-li
una protecció, a canvi d'una abdicació a favor del dictador de torn.
I això explica les dues paradoxes aparents: la bona harmonia entre
Rússia i Itàlia i la persecució acarnissada dels hitlerians contra els
socialistes. A Alemanya corrien els dos estols ambiciosos de la divinitat estatal, i la burgesia hi ha arribat primer. E s comprèn perfectament que vulgui exterminar el competidor, al·legant una antipatia contra el marxisme que no és possible que senti massa apregonadament.
E n pocs terrenys la il·lusió és tan fàcil com en el de les simpaties i
antipaties filosòfiques. E n canvi, Itàlia i Rússia són dos països on
la inhumanitat estatòlatra ha arribat al poder, i on les classes governants i les governades van adquirint els hàbits de benestança senyorívola o de grolleria freturosa, que els fan oblidar llurs orígens ja una
mica remots. Res tan semblant com el feix i el soviet: al capdavall,
dimanen de la mateixa filosofia antihumana, i per dir les coses amb el
el seu nom, anticristiana.
L a ceguesa inexplicable és que una gran part dels homes no vegi
salvació sinó en una d'aquestes dues versions distintes d'una mateixa
heretgia. L a humanitat es va dividint en dos hemisferis: l'equador de
l'àuria mediocritat econòmica de cada dia es va reduint a una ratlla.
Per damunt, els opulents—individuals o col·lectius—, que, en veure
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compromesa llur benestança per la pressió comunista, s'aferren desesperadament a la solució feixista. Per davall, els proletaris, que,
veient com d'una banda, la màquina de ferro, i de l'altra, la màquina
molt m é s implacable de les grans societats abassegadores, van engrapant i anul·lant l'individu humà ínfim, es lliuren orbament als estols
revolucionaris que volen assaltar la Ciutadella sagrada a favor dels
petits.
L a filosofia cristiana, que té com a fonaments sanitosos la destinació divina de la persona humana (ço que determina en ella una emergència parcial per damunt de l'Estat), la sobirania de D é u , estesa a
l'ordre judicial, sobre tota vida individual i col·lectiva, la generositat
dels de baix a ajudar a la producció, i dels de dalt a repartir-ne els
fruits, la fraternitat entre els pobles, components de la Cristiandat, i
entre els homes, fills tots de D é u , la participació del poble en la gerència dels interessos comuns, en una forma democràtica basada en el
reconeixement de valors inviolables de religió i de tradició patriòtica
que eviti tota confusió entre democràcia i vulgocràcia, té pocs adeptes
entre les turbes bel·ligerants. Però posseeix les intel·ligències, i ella
triomfarà. Les seleccions cultes d'Europa es giren cada vegada m é s
fixament envers les solucions cristianes proposades per l'Església. Si
els rics, els elements d'ordre, els representants zelosos de les grans
idealitats tradicionals, tot això que, amb una denominació comprensiva, se sol anomenar dretes, comprenien bé que l'anti-revolució no
consisteix a agafar la mateixa concepció política de la revolució i girar-la en profit propi, sinó a proclamar i implantar la veritable filosofia cristiana, de la qual no sabríem dir si és més lluny la dictadura
del soviet o la dictadura del feix, els pobles entrarien en la via fàcil
i ràpida de la salut.
L a confusió d'idees dels cristians és el pitjor enemic del Cristianisme.
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ecesse est, diu Sant Tomàs, ad hoc quod intellectus intelligat
ipsum objectum proprium, quod convertat se ad phantasma-

ta." ( i , 84, 7. Cf. 1-89-1. De veritate q. 18, art. 8, ad. 4 ) .
Amb aquestes paraules categòriques enuncia el Sant Doctor la
llei psicològica de l'associació de la idea amb la imatge, de la representació inteHectiva amb la representació sensorial, en l'elaboració
del pensament. Es tracta, com ja remarca també Sant Tomàs en el
mateix lloc, d'un fet experimental, innegable, en les seves linies generals, i innegat àdhuc pels psicòlegs més rígidament espiritualistes.
Però, en precisar l'abast d'aquesta llei psicològica, les opinions
són diverses. Per a molts, entre ells els escolàstics, gairebé tots 1,
es tracta d'una llei absoluta i indispensable en tots els casos i circumstàncies de la vida present, en la qual l'ànima humana va unida
al cos. Sant Tomàs empra per a formular-la termes tan categòrics
i tan significatius en el seu lèxic moderat, com aquests: impossibile
est, necesse est, semper, etc.

De la banda contrària de l'aristotelisme, els filòsofs platònicoagustinians, en aquesta qüestió, com en totes les altres paral·leles,
que es refereixen a les relacions de l'ànima amb l'organisme, atorgaven a la idea una independència decisiva respecte dels elements del
coneixement inferior, de la representació sensible.
Malgrat aquestes, que en podríem dir, prefomances, val a dir
que la discussió sistemàtica d'aquest problema, pròpiament parlant,
' També en aquells temps hi havia qui gosava contradir l'opinió gencraj de
l'Escola. Heus aci uns noms ben representatius: S. Albert el Gran (Cf. Suàrez,
De anima. 1. 4, c. 7, n.° 2) i fins a cert punt cl Cardenal Toledp ÍDe anima I . 3,
q. is. ad 2) i abans d'ells. Avicenna (Cf. S. Tomàs, De anima, X V , c ) .
lis un detaH demostratiu de l'esperit crític i de la independència de pensament
que reRnava entre els escolàstics i que alguns encara no volen reconèixer.
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és obra de la Psicologia moderna; constitueix avui. una de les discussions de més actualitat entre els psicòlegs de la intel·ligència.
Durant el segle passat, en què el conreu de la Psicologia experimental podia suposar-se gairebé monopolitzat pels materialistes o
materialitzants, la idea i la imatge eren preses com una mateixa cosa essencialment; parlar d'idees supra-sensibles i deslligades de l'element sensorial venia a ésser com una heretgia psicològica, que
feia escruixir els savis oficials i representatius dels estudis de Psicologia experimental.
Però ja aleshores començaren a manifestar-se tendències discrepants, tímides al principi, després fermes i categòriques. Alguns neurolcgistes, en explicar certes afàsies, deixeven d'atribuir-les a defectes d'ordre sensorial i les referien a l'ordre superior de la intel·ligència. W. James destacava del conjunt de la consciència intel·lectual,
els sentiments de relació i de tendència, els quals, si bé es refermen
sobre les imatges i es dirigeixen vers les imatges, tenen una existència—transitòria i vaga, però independent—que hom no pot confondre amb la de les imatges. (Cf. BURLOUD, L a pensée conceptuelle.
París, 1927, pàgs. 17-19).
Tot això no representava encara més que un començament de
reacció tímida, com hem dit, i una mica desorientada. Fou a les voltes de la naixença del segle present, que vingueren els estudis sistemàtics, basats en el mètode de la introspecció practicat amb cura
rigorosa i científica, i , en conseqüència, les actituds clares i definides
dels partidaris del pensament pur, ço és, sense imatges.
A. Binet, director del Laboratori de Psicologia fisiològica de la
Sorbona, publicà, en 1903, un llibre interessant (L'ètude experitnentale de l'intelligènce) en el qual exposa i comenta unes experiències
realitzades sobre dues noies, una de tretze anys d'edat, i l'altra, de
catorze i mig. Binet havia practicat anteriorment un bienni d'estudis de Psicologia experimental, sota la direcció de G. Wundt, en el
laboratori de Leipzig, i allí es convencé definitivament que l'escola
de Wundt, aleshores la de més renom en el món de la Psicologia,
concedia massa importància a la "rellotgeria" de les experiències
psico-físiques, i negligia injustament el mètode psicològic per antonomàsia, de la introspecció.
Paral·lelament a les orientacions de Binet, es produïa en el si
mateix de l'escola wundtiana de Leipzig, una tendència dissident,
representada per Meumann i Kulpe. Aquest darrer, anomenat més

390

JOAN B. MANYA

tard professor de Wurzburg, aplegà al seu entorn una munió de psicòlegs partidaris entusiastes del mètode de la introspecció provocada, en oposició a la psicofísica excessiva de Wundt, i s'originà el que
avui coneixem amb el nom d'escola de Wurzburg, a la qual pertanyen gairebé tots els primers partidaris decidits del pensament sense imatge: Kulpe i el seu successor Marbe, H . J. Watt, Messer,
Bülher, etc, etc; als quals se n'han anat associant d'altres de tots els
indrets del món i avui constitueixen un sector importantíssim dels
que treballen en el camp de la Psicologia.
Els psicòlegs de Wurzburg reprengueren amb més intensitat
i rigor científic—almenys aparent—els treballs iniciats per Binet,
emprant com a subjectes de llurs experimentacions homes d'edat
plena i d'alta cultura intel·lectual, professors els uns, els altres doctors en Filosofia, i tots ells coneixedors teòrics i pràctics dels procediments d'observació interna. A més, multiplicaren considerablement
les experiències 1 per tal de poder assolir conclusions segures. D'aquesta manera arribaren, en plans diversos, a la conclusió que hi ha
idees en les quals l'element de representació sensible no entra per
a res.
Aquesta conclusió produí en el món materialista l'alarma i l'esverament. Si la idea podia dissociar-se de la imatge, fins a existir
per si sola, era evident que no són una mateixa cosa, i amb això sol
queia per terra la tesi essencial i fonamental del materialisme. Els
psicòlegs materialistes o materialitzants, la majoria immensa dels
conreadors de la Psicologia experimental, impugnaren decididament
la tesi dels de Wurzburg. Es significaren en l'atac Wundt i Titchener, però llurs arguments, en general, més que objeccions sòlides i
objectives, vénen a ésser, com veurem, deixalles del sensisme lockià
o de l'associacionisme fenomenista d'Hume. Els psicòlegs espiritualistes, en canvi, reberen amb simpatia les conclusions de Wurzburg.
Calia no abocar-s'hi massa precipitadament, perquè, en part, contradiuen, també, el sentir dels antics espiritualistes de l'Escolàstica;
però podien ésser aprofitades com una arma formidable contra el
materialisme. I s'inicià una controvèrsia interessantíssima entorn del
pensament sense imatge i del valor de les experimentacions de Binet i dels psicòlegs de Würzburg.
Avui, la crítica serena i imparcial va posant les coses al seu Hoc
" En el semestre estival de l'any 1002, W a t t practicà 1362 experiències, i en
els sis mesos següents, 3S00. Total, 4862 experiències registrades en el transcurs
d'un anyl
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Els partidaris del pensament pur probablement ultrapassen amb les
seves conclusions els límits de la veritat; però, de pas, i sense intentar-ho, descarregaren un cop mortal sobre el materialisme psicològic. Avui és, encara, compromès de sostenir que hi ha idees que
prescindeixen de tota representació sensible; però és molt més compromès d'afirmar que la idea no conté res més que elements sensibles materials. Aquesta seria avui una posició antiquada i falsa. "De
les experiències de Binet i de les dels psicòlegs de Würzburg resulta
que la Psicologia clàssica (entengui's: el pesitivisme materialista)
s'ha equivocat greument sobre la importància de les representacions
sensorials i sobre llurs relacions amb el pensament" (Burlond, o. c.
pàgina 22).
Hem de distingir aci dues qüestions ben destriables: a) si pot
haver-hi pensaments sense imatge; b) si en el pensament no troba
l'anàlisi psicològic res més que elements imaginals. Nosaltres opinem—ho raonarem en una altra ocasió—, que l'experimentació psicològica ho ha demostrat l'afirmativa, quant a la primera qüestió;
però, quant a la segona, ha fet palesa l'existència d'elements ultraimaginals, ço és, que en el pensament la representació sensible no
ho és tot, ni tan sols la part més important.
No cal, doncs, arribar a les conclusions extremes dels partidaris
del pensament pur, per a convèncer-se que el paper de la imatge en
el procés inteHectiu és ben divers del que l i assignen els materialistes. "Una cosa, diu Bülher, que apareix a la consciència en els fenòmens del pensament d'una manera tan fragmentària, tan esporàdica, tan accidental com la imatge, no pot ésser considerada com el
contingut sòlidament lligat i continu del pensament".
Binet ha registrat sovint "defectes de concordància entre el pensament i la imatge. Ací els exemples abunden i són extremadament
variats. Ordinàriament, la idea és més vasta, més comprensiva: abasta tot el conjunt, i la imatge sols una part; aquesta part és, a vegades, important, a vegades, però, no és més que accessòria" (Cf. BURLOUD. L a pensée d'aprés les recherches experimentales de H . J . Watt

de Messer, et de Bülher. París, 1927, pàgs. 85, 327, e t c ) .
La imatgeria ni tan sols és qui dirigeix sempre tot el curs del
pensament i imposa lleis a la gestació de la idea, sinó que sovint
s'esdevé tot el contrari: és el pensament qui dirigeix l'elaboració
mental i es serveix de la imatge governant-la i modificant-la, segons
li convé, en tots els instants del procés inteHectiu. "La subordinació
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de la imatge al pensament, diu Burloud, es presenta gairebé com un
fet d'observació en els casos privilegiats i potser excepcionals, en
què ens és donat de seguir el desplegament d'una imatge. Messer,
n'ha descrit alguns" (Burloud. La pettsée conceptueüe, pàg. 24).
Un altre resultat interessant i definitiu de l'experimentació psicològica moderna és que hi ha pensaments en els quals la imatgeria
és inconscient, o d'una consciència sumament dèbil, mentre que el
procés intel·lectual es presenta intens i vigorós a la consciència. H i
ha, doncs, en el coneixement dos ordres de representació: l'una sensorial i l'altra inteHectiva superior, car si l'element imaginal fos l'únic en el procés cognoscitiu, quan esdevé inconscient, o molt dèbil,
la imatge, la consciència acusaria una llacuna de pensament, una
solució de continuïtat en la representació mental. Ara bé, l'experiència constata precisament el contrari.
Aquesta observació de Bülher és especialment victoriosa sobre
aquells que, com Wundt, impugnen per aquesta part, des d'una posició sensista, el valor dels arguments experimentals dels partidaris
del pensament sense imatge.
Fàcilment podríem acumular constatacions de la Psicologia experimental moderna, v. g. sobre les relacions mentals i sobre les reflexions, les quals o no comporten cap imatge, o, en tot cas, és aquesta evidentment inadequada a la idea; podríem, també, adduir els
resultats de les recerques de C. Dwelshauvers sobre el pensament
implícit el qual és, sovint, incoherent, a vegades contradictori i tot,
de les imatges que suscita (Cf. Revue de Philosophie, V - V I I I de
1928, pàg. 254); però ens sembla que ja n'hi ha prou amb el que adduïm com a registrat per Binet i pels de l'escola de Würzburg per a
deixar suficientment comprovada l'existència d'un element ultra-imaginal en el procés cognoscitiu, i , per tant, per a constatar la fallida
del materialisme associacionista, que s'entesta a reduir el pensament
a una combinació mecànica d'imatges •
• "Les recherches montrent harmonieusement que toute lorme supérieure de
l'activité intellectuelle n'est pas une forme infcrieure simplement compliquée quantitativament: qu'elle diffcre de l'activité purement associative non par la quantité
des liaisons. mai- qu'elle présente un nouveau type de l'activité, différent en principe. non réductible quaUncativimcnt à n'imporle quelle quantité des liaisons associatives" (Leo VigotsWi professor de la Universitat de Moscou, Le problème des

fonctions intellectuelles sufiéríeures dans le systíme des recherches psycholechni-

ques, V I * Conferència internacional de Psicotècnica, Barcelona, 1930. pàg. 334).
II resulte a toute évidence de ces experienecs que le travail mental ne consiste pas en combinaisons d'images". (Géorges Dwelshauvers. I.'intuitiim du spi-

rituel: Recherches experimeniales. "Revue de Philosophie", V I I - X . 1931. pàg. 363).
Cf. Gemelli. Orienlaciones de la Psicologia experimental, p. 3.*, ed. esp., Barcelona. 1027. pàg. 97 i seg.
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Val a dir, però, que això no és pas un descobriment. El mèrit dels
psicòlegs moderns és, en aquesta part, un mèrit relatiu, consistent més
aviat en la impressió produïda en un gran sector de psicòlegs massa
imbuïts encara de prejudicis materialistes; però, en realitat, sota
aquest aspecte precís, no ha aportat gran cosa de nou sobre el que ha
professat sempre la Filosofia cristiana i constata la mateixa experiència vulgar. Amb el que tothom pot observar fàcilment en la seva pròpia consciència, n'hi ha prou per a demostrar invenciblement la distinció essencial entre la idea i la imatge, i el paper secundari d'aquesta
en els moments més importants del procés intellectiu. Heus ací un
detall, per a mostra. Aquella és més perfecta com més detallada i més
viva s'ofereix. Doncs bé, quan la idea es va perfeccionant, en virtut,
ordinàriament, de l'atenció concentrada i sostinguda, hom pot observar que els detalls de la imatge van dissipant-se i enfosquint-se, així
com el pensament va enlairant-se vers les fórmules generals i sintètiques, que són l'expressió suprema de la nostra potència intel·lectiva.
I si la consciència vol tornar als detalls i vivor de la representació
sensible, l i cal, de moment, i a proporció, suspendre la volada de la
inteligència 4.
Estem ben segurs que no hi ha ni un intel·lectual veritable, en
qualsevol ordre de la intel·ligència, i sobretot en el terreny científic,
que no hagi observat en si mateix, moltes vegades, aquest fet de consciència. I també podem tenir la seguretat que amb això sol n'hi ha
prou per a refutar definitivament l'afirmació central del materialisme, relativa a la identitat de la idea i de la imatge. És impossible la
identitat entre dos termes, que tenen llur perfecció en condicions
diverses i oposades.
Ja sabem que el positivisme materialista no vol saber res d'idees
pròpiament universals. Però els fets psicològics són tan evidents com
els fets sensibles. Quan defineixo el triangle: una superfície limitada
per tres rectes, és evident que no em refereixo a aquest triangle o a
* De les experiències de Messer relatives a les imatges visuals resulten aquestes constatacions: "Com més vives són i més clares, com més riques en detalls i n dividuals més BOC coincideixen amb la significació més o menys general dels mots":
i contràriament "com més esquem^titzades, com més pàl·lides, com més indeterminades i per tant com més generals, es distingeixen menys, en el fons, d'aquesta altra
classe de representacions (sense imatge) de la significació"^ (Burloud, La pensée

d'aprés les récherches expérimentales de H. J . Watt, de Messer et de Bülher, París,

1927, pàg. 85).
,'
Ja l'any 1880, una enquesta de Galton entorn precisament de les afirmacions positivistes de Taine consignades en el seu llibre "L'intelligence", donà com a resultat
sorprenent per als seguidors de Taine que la imaginació visual és forta en les dones
i nois, i en general en tots els que tenen poc desplegada la facultat d'abstraedó,
mentre que és d'escassa potència en els savis habituats al treball cientihe.
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l'altre, sinó que dic quelcom aplicable a tots els triangles de qualsevol
dimensió i forma. Una de dues, doncs: o admeteu que sota cl mot
triangle s'enclou una idea i una realitat supra-sensible, que no s'identifica amb cap triangle concret ni real ni imaginat, sinó que els abarca tots, així actuals com possibles, o heu de dir que la definició de
triangle no és més que un joc de paraules sense cap sentit objectiu.
Aquesta última posició, que és la dels antics (i moderns) nominalistes, és l'única lògica dins del materialisme, però ensems és la desvalorització de la ciència en les seves més altes manifestacions; les
quals, o no són res, o són això precisament: fórmules generals preses
per abstracció de la realitat, i a les quals obeeix la realitat objectiva.
(Vegi's BALMES, Filos. jund., lib. I V , cap. 3 ) .
Els resultats de l'experimentació psicològica moderna no són, encara, la victòria completa i definitiva de l'espiritualisme, però en són
la primera fase. Són el removens prohibens de l'antiga Filosofia,
són l'anorreament definitiu d'aquell materialisme sorrut que ja ha
passat de moda, i fins d'aquell positivisme de formes elegants que,
sota el pretext de ciència positiva i experimenta!, venia a prosseguir
i refermar l'actitud del vell materialisme.
Quan Taine en nom del positivisme reduïa el procés intcllcctiu
a un "poliper d'imatges" i negava la intervenció de tot element suprasensorial, estava lluny de pensar-se que, al cap d'uns anys, els seus
principis filosòfics haurien obrat ad hominem i que en nom de la ciència positiva i de l'experimentació, restaria definitivament establerta la
intervenció d'un factor irreductible a la representació imaginal i ineliminable del procés intel·lectiu.
Damunt les dades de la Psicologia moderna, la Filosofia cristiana, amb la serenitat impertorbable del qui es sent en possessió de la
veritat, avui com ahir basteix la seva argumentació: H i ha, doncs,
a la consciència quelcom que transcendeix a l'ordre dels sentits i de
la imaginació. I si un fenomen supra-sensible no pot obeir a una
funció material, cal admetre funcions d'un ordre que transcendeix
el de la matèria. ^1 una funció immaterial no ha de radicar en un subjecte de la mateixa condició? Ara bé, aquest subjecte, si no és l'ànima
espiritual de la Filosofia cristiana, s'hi assembla tant, que no val la
pena d'una discussió ulterior.
Ja sabem que els moderns materialistes no es donen per vençuts
i convençuts davant d'aquest raonament. La passió i el prejuí tenen
una força incommensurable. Ja digué Leibniz que si l'enunciat
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2 + 2 = 4 contradís les passions humanes, trobaria molts que no l'acceptarien.
Quins són els pretextos del positivisme materialista per a no
acceptar la tesi cristiana? Dos principalment: el recurs a les imatges
indeterminades i l'explicació fenomenista.
Deixant per ara de banda el segon, perquè sobreïx del títol del
present article, direm unes paraules sobre les imatges indeterminades. Es dóna el cas sorprenent que mentre els antics materialistes
rebutgen decididament les imatges indeterminades, llurs continuadors, els positivistes moderns, les accepten i les valoritzen tant, que
amb elles es pensen substituir les idees universals, que tanta nosa
els fan.
Què són, doncs, les imatges indeterminades i quin valor tenen per
a desvirtuar l'argument espiritualista? Analitzem-ho.
És evident que la imaginació, així com pot formar representacions integrals dels objectes, també se'ls pot representar fragmentàriament. Si la visió pot recollir només que un fragment de l'objecte visible i deixar el restant fora del camp visual, a jortiori podrà
fer-ho la imaginació; ço que, altrament, demostra l'experiència interna.
Però la imaginació té en aquest ordre de reproducció fragmentària, un poder de què manca la visió ocular. Aquesta, com a reproducció exacta de la realitat, tot el que representa ho exhibeix per
se tal com és en l'ordre de l'existència. La imaginació, però (i en
aquesta part té certa semblança amb l'inteHecte) pot combinar a
gratcient els detalls sensibles i produir imatges irreals, en el sentit
que, sí bé les dades constitutives sien preses totes més o menys directament de la realitat sensible, la combinació imaginària és capriciosa, o si voleu, subjectiva .Aquest poder de la imaginació és
també innegable. Els somnis no són altra cosa que combinacions
capricioses, il·lògiques, d'imatges subministrades per la realitat sensible en temps de vigília; en un ordre més elevat, l'obra artística
és inconcebible sense aquest poder de combinar subjectivament les
dades, que formen la base del contingut imaginatiu.
Les imatges fragmentàries, i el mateix diem de les combinades,
tot i que prescindeixen d'alguns detalls objectius, no són encara
imatges indeterminades en el sentit que entenen els positivistes moderns, sinó determinades i concretes en tot allò que representen positivament. La imatge indeterminada seria aquella que deixés sense
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concretar algun o alguns dels detalls que la integren, v. g., el color,
la figura, les dimensions, etc, de manera que fos aplicable, sense
deixar d'ésser ella, a d'altres imatges diverses, com s'esdevé amb
els conceptes universals. Existeixen en la consciència imatges verament indeterminades? Heus ací una qüestió entorn de la qual s'han
esmerçat no poques pàgines de literatura filosòfica moderna. Si
prescindim dels sectors rígidament materialistes, la major part dels
psicòlegs, sobretot després de Binet i els de l'escola de Würzburg,
estan per l'afirmativa; però també n'hi ha d'altres per als quals
tota representació de caràcter sensorial és imprescindiblement concreta i determinada. Ultra els materialistes al·ludits, cal citar Berkeley, i de temps molt anterior a ells, els escolàstics (Cf. I-85-I, c ) ,
i àdhuc tots aquells filòsofs espiritualistes, que troben en aquesta
qualitat una nota diferencial, irreductible, entre els productes de la
imaginació i els de la intel·ligència.
En termes generals, i prescindint de discussions ulteriors, l'existència d'imatges indeterminades és innegable, és un fet de consciència, molt fàcil de constatar. Des del meu escriptori veig allà lluny
un objecte que no sé distingir si és un home ajagut 0 el tronc d'un
arbre arrencat i tallades les branques. Heus ací una imatge visual indeterminada; tant pot ésser un home com un tronc. El que fa la
visió, bé pot fer-ho, i millor, la imaginació.
Entre els psicòlegs moderns és corrent d'adduir com a exemples,
esdevinguts gairebé clàssics, d'imatges indeterminades els següents
de Taine: L'esquema indeterminat d'un arbre és: com un tronc i un
expandiment de branques; una imatge tan vaga que, d'antuvi, hom
no sap dir si és la d'una pomera, o la d'un avet. EI de triangle és:
una figura indecisa, sobre fons blanquinós o negrenc, de puntes més
o menys agudes, la qual fàcilment esdevindrà un escalé, o un isòsceles, o un rectangle.
Resulta, doncs, que la qüestió de les imatges indeterminades,
més que a llur existència, es refereix a llur essència, i encara, més
ben dit, a la interpretació que se n'ha de fer. Dues qüestions es presenten com a principals: a) Aquestes imatges són indeterminades
en el sentit propi i objectiu, o solament en la interpretació que en
fa la intel·ligència? b) Tenen, com les idees universals, un abast general, i són aplicables a molts?
Comencem per la segona qüestió, perquè és de solució més ca-
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tegòrica i per deixar, en quant sigui possible, la tesi espiritualista al
marge de controvèrsies.
Ja hem dit que modernament alguns psicòlegs més o menys afectats de positivisme materialista, s'han pensat trobar en les imatges
indeterminades, com en altre temps Lccke, el substitut de les idees
universals, que tanta nosa fan als materialistes i en les quals referma la filosofia espiritualista un dels seus arguments incontrastables.
(Vegi's Révue philosophique, set.-oct. 1920, pàg. 165.) És natural,
el materialisme, batent-se en retirada, s'aferra a qualsevol pretext per
tal de no cedir el terreny. No és dificil, però. de demostrar que aquesta posició del materialisme és tan feble i tan antifilosòfica com totes les seves. Efectivament, les condicions d'universalitat de les
imatges dites indeterminades, no sols no coincideixen amb les de les
idees científiques universals, sinó que els són oposades per diametrum: representen els extrems irreductibles del procés inteUectiu.
Recordem ací la distinció establerta en un altre lloc entre els universals de la vaguetat i confusió i els universals reflexos i científics.
"Cal distingir, dèiem, dues menes d'universals, o dues classes
d'idees que volen ésser designades amb aquesta denominació: universal. N ' h i ha uns que ho són per raó de llur vaguetat, perquè són
conceptes confusos, en els quals res (o molt poc) no es concreta i
determina; resulten idees boiroses, mig esfumades, que, per això
mateix, tant poden ésser a, com b, com c, etc; i en aquest sentit es
dirien comunes i aplicables a a, a 6, o a c, indiferentment. Però n'hi
ha d'altres, els que podríem anomenar universals reflexos científics,
0 pròpiament tals, que no basen llur universalitat en l'aprensió vaga
1 confusa, sinó en l'abstracció inteHectiva; en virtut de la qual, de
les moltes notes, clares i distintes, que integren un concepte, es va
prescindint mentalment d'algunes de més particulars, i en resta una
d'aplicable a altres objectes. Sempre, però, cal remarcar-ho bé, la
nota (o notes) universal és una idea clara i distinta, un concepte perfectament definible. Els primers importen essencialment una coneixença imperfecta; els segons assenyalen el punt culminant de la perfecció intel·lectual. Els primers es dissipen, s'esvaeixen, amb l'atenció i l'estudi; els segons es confirmen i s'aclareixen més" {Qüestions
de Cnoseologia, pàg. 32.—v4. S. T . , 1330, pàg.
).
Si dins l'ordre intel·lectual cal establir aquesta distinció entre
termes diferents i fins antagònics, encara més caldrà establir-la entre l'universal científic, suprema perfecció de la intel·ligència, i la
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imatge vaga i indeterminada, expressió ínfima de potència cognoscitiva. En ella, més clarament que en el seu correlatiu intel·lectual,
no pot determinar-se una nota clara i distinta (i ensems indeterminada) que sigui predicable de molts. Tota representació clara i distinta en l'ordre sensorial és, ipso facto, una representació determinada i concreta, i per tant, inaplicable a d'altres. L'esquema de triangle en l'exemple de Taine és una representació indeterminada, perquè és una representació confusa; si fos clara i distinta, esdevindria
automàticament una figura determinada, un triangle determinat i
distint dels altres triangles.
En la visió, els objectes continguts dins del camp visual, però
desenfocats, els percebem vagues i indeterminats; si volem que adquireixin els detalls que els fixen i concreten, només cal emplaçarlos dins del focus de la visió. Així també en l'ordre imaginatiu, la
vaguetat i indeterminació no existeix més que sobre aquelles imatges o aquells detalls imaginals, als quals l'atenció es refereix oblíquament i com a distància. Remarquem el paral·lelisme perfecte entre les visions indeterminades i les imatges indeterminades. També
en l'ordre de la visió es representen vagament els objectes que estan
desenfocats per la distància, o per l'angle visual, o per les males condicions de llum, o de l'òrgan visiu, etc. Enfocat l'objecte convenientment, i suprimides les dificultats objectives i subjectives, la vaguetat cessa i la imatge es concreta i determina. Així també, si reduïm
l'atenció sobre una imatge que d'antuvi era indeterminada, experimentarem com s'aclareix i es va concretant dins la consciència.
Per això, els experimentadors que, com els de Würzburg, treballen en la recerca d'imatges indeterminades, solen concedir als
subjectes un temps brevissim de reacció; altrament, malbaratarien
llurs intents, o haurien de referir-se a la impressió inicial únicament.
Aquestes observacions, constatades freqüentment en la vida ordinària i en les experiències sistemàtiques dels psicòlegs, basten per
establir una diferència essencial, irreductible, entre les idees universals i les imatges indeterminades. Hom sap, en efecte, que aquelles
s'obtenen precisament a força de concentrar-hi l'atenció, de vegades
obstinadament, heroicament. Els progressos científics que consisteixen essencialment a trobar una idea, o principi, o fórmula universal,
en són una prova. Els autors llurs (v. g. Newton) confessen l'esforç
d'atenció constant í enèrgica que els han costat.
Tot el procés de la percepció sensorial i inteHectiva podria es-
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quematitzar-se en les següents etapes: a) Percepció sensorial imperfecta i,, com a tal, boirosa i indeterminada; b) es fixa i es precisa
la imatge; c) simultàniament se n'ocupa la intel·ligència pròpiament
dita, passant també per les dues etapes de vaguetat i fixació; r ) un
cop fixa la imatge i precís el coneixement intel·lectiu del detall (anàlisi), la imatge ja no té cap més prestació cognoscitiva especial; e)
aleshores la intel·ligència, i solament la intel·ligència, tria els detalls
essencials i en ells copsa la raó d'universalitat (síntesi) i formula
una llei científica. Resulta, doncs, que la imatge indeterminada no
sols no equival a un concepte universal, sinó que representa en el
procés cognoscitiu l'etapa primitiva i la més imperfecta, mentre que
la idea universal n'assenyala el moment culminant i de perfecció
màxima.
Subsisteix;, doncs, amb tot el vigor la base de l'argument espiritualista, el concepte universal, exponent suprem d'una funció cognoscitiva superior i irreductible a tota representació sensorial.
I cal advertir encara que, ultra els conceptes universals pròpiament dits, l'experimentació psicològica ha confirmat l'existència de
molts altres elements, v. g., de direcció del pensament, de relació,
d'inadequació amb la imatge, etc, que tampoc no poden ésser reduïts al coneixement imaginatiu; i , per tant, àdhuc admetent que les
idees universals pròpiament dites no són res més que imatges indeterminades, restarien aquests altres elements per basar-hi la tesi de
l'espiritualisme cristià.
Amb el que portem dit n'hi hauria prou per al nostre intent, ço
és, per a deixar establerta i garantida la base argumentativa de l'espiritualisme cristià davant dels resultats experimentals de la Psicologia de la intel·ligència, però posats a tractar el tema de les imatges indeterminades, serà bo d'estudiar-les més a fons. si més no per
a palesar i refermar les apreciacions anteriors. Passem, doncs, a examinar la segona qüestió que és. filosòficament, la més fonamental.
Es donen imatges verament indeterminades? Nosaltres, malgrat
el sentir general dels psicòlegs moderns, malgrat les proves experimentals de Binet i dels psicòlegs de Würzburg, malgrat que aquesta
opinió ve a representar com una tendència de reacció contra del materialisme clàssic, opinem que l'existència d'imatges indeterminades no està demostrada, i , encara, que no es demostrarà mai, perquè
és un absurd.
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Analitzem, per a provar-ho, els exemples adduits pels defensors
de les imatges indeterminades. Prenem el de Taine, que podríem glossar així: un arbre, en què no es veu el fruit, ni la forma de les fulles, etc; hom no sap si és una pomera o un avet. La imatge que em
tradueix la meva consciència no és la de cap arbre concret dels que
conec, però és una figura concreta: té tal magnitud, tal color, sense
fruit, brancatge i fullam formant una massa compacta, etc. No és
aquesta una imatge concreta? Un pintor hàbil la podria reproduir
amb tota fidelitat, tal com la sent la consciència. I voleu dir que la
pintura no fa imatges concretes? La indeterminació no està en la
imatge, tal com me la manifesta la consciència, sinó en un altre punt
distint: en la meva apreciació, en el judici que faig. Quan tracto de
classificar aquella imatge entre les que jo conec, trobo que no es
correspon amb cap d'elles; s'assembla a la pomera, a l'avet, etcètera; definitivament (tractem sempre de la imatge, no de l'objecte
real) no sabria classificar-la. Heus ací tota la seva indeterminació.
El paral·lelisme de la imatge amb la visió confirma clarament
aquestes observacions. La imatge, com la visió, pot no representar
més que una part de l'objecte, però tot allò que representa té una
forma, un color determinat. Podran les línies ésser imprecises, vagues, mig esfumades, etc, però representaran una figura de contorns
característics, distints dels altres. I el mateix diem del color, encara
que sembli irreductible a cap dels set fonamentals. Seré jo, serà la
meva intel·ligència qui, en classificar la imatge, em sentiré indeterminat, perquè ella no respon perfectament a cap dels tipus de classificació que jo conec.
Quan Binet remarca que Margarita sota el mot caravana, es representava una renglera i no res més, s'oblidà de preguntar-li si
aquella renglera era curta o llarga, recta o corbada, sobre un fons
d'arena, com el desert, etc. Hauria trobat que era una renglera que
no es confonia amb qualsevol renglera, sinó sols amb si mateixa, tal
com era representada actualment en la consciència de la noia subjecte d'experimentació. No n'hi ha prou amb constatar que l'experimentació assenyala l'existència d'imatges indeterminades; cal escatir on consisteix la indeterminació: si en la imatge mateixa, o en la
interpretació que fem. Nosaltres no sabríem assentir a les següents
paraules de-Binet: "Je e r m que nous pouvons nous representer un
homme qui ne serait ni petit, ni grand, ni blanc, ni jaune, ni etc. (però

tindrà una coloració o altra, encara que jo no sàpiga classificar-la
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en la corrent de l'espectre solar). Chez un de mes sujets, nous avons
vu se realiser spontanément une image qui a la méme hnprècision:
une dame qui est habillée, mais on ne peut pas dire de son coutume
s'il est blanc, ou noir, clair ou fonce; (això prova sols un color inclassificable); c'est bien là un "experimentur crucis" qui répond au

defi de Berkeley" ("L'étude experimentale de l'intelligence", pàgina 153).
Una objecció. Hem concedit a la imaginació el poder de prescindir d'algunes parts o detalls de l'objecte i encara el de combinar-lo^
a gratcient. No podríem, doncs, dir que, en prescindir d'algun detall,
la imatge resta indeterminada? És que els conceptes universals són
altra cosa que aquells en què mentalment hem prescindit d'alguns
detalls o notes de l'objecte i ens hem quedat amb altres que, així isolats, són aplicables a molts?
Resposta. Aclarim els conceptes. Una imatge fragmentària é s
aquella que, en representar un objecte, es deixa algunes parts inexpresades. Ara bé, la part no representada és, en cert mode, indeterminada i fins universal, o sigui, aplicable a molts, però en sentit purament negatiu. On no hi ha res, pot posar-s'hi qualsevol cosa; una imatge inacabada, mateix pot acabar-se amb aquesta figura que amb l'altra; hi estem plenament conformes. Però si la indeterminació de la
imatge s'entén en quant ella o algun detall seu és positivament predicable de molts (v. g. en l'exemple abans comentat de Taine, que la
imatge d'aquell arbre vist a distància convé positivament a la pomera, a l'avet, e t c ) , neguem l'existència d'aquestes imatges indeterminades. I la raó última és sempre la mateixa: podrà la imatge ésser
completa o fragmentària, acabada o inacabada; podrà combinar d i versament els detalls o notes de què consta, però sempre els detalls
o notes que conté són representacions concretes, singulars, distintes
de les altres similars. I ací radica també el caràcter que n'estableix
una diferència irreductible amb els conceptes universals.
Sol dir-se que l'abstracció, que elabora un concepte universal,
consisteix a triar uns detalls (els de caràcter general) de l'objecte i a
rebutjar-ne d'altres (els concrets). Això no s'ha d'entendre com si
la realitat objectiva estigués constituïda per un agregat de fragments
o detalls en juxtaposició, així com les parts d'un objecte extens estan
agregades les unes a les altres, o com els elements d'una mescla estan
barrejats i poden destriar-se. La realitat objectiva és, així mateix,
unitat objectiva, però la ment sap distingir-hi diversos constitutius
metafísics, que sols ella sap copsar i sols ella sap destriar. La ima-
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ginació n'és incapaç i per això no pot formar imatges universals, ço
és aplicables a molts, sense deixar d'ésser el que són.
La imatge indeterminada, entesa en el sentit propi i objectiu, és
doncs, un absurd.
Per a comprendre bé el que acabem de dir sobre les imatges indeterminades, pot ajudar el següent esquema sinòptic basat sobre la
noció de casa.
a) Imatge completa d'una casa.
b) Imatge d'un fragment de la mateixa casa.
c) Imatge boirosa, confusa, de íd. íd. íd.
d) Definició de casa.
Dels grups a) i b) no cal parlar-ne, perquè no tenen cap dificultat. Sols volem remarcar la diferència irreductible entre el grup
c) i el d ) . En la imatge boirosa de la casa (imatge indeterminada),
no distingireu si hi ha balcons o finestres, si és feta de pedra, o de
maons, si és blanca o grisa, si el remat és rectangular o rodó, etc, però
us dóna un conjunt imaginal determinat, que podríeu reproduir amb
el llapis. Si us demanen si aquella imatge convé a altres cases, en r i gor haureu de respondre que no ho sabeu, perquè no en teniu un coneixement clar; quan dieu que en aquella imatge es podria representar qualsevol casa, parleu en un sentit purament negatiu, ço és senzillament que no hi veieu prou detalls per a diferenciar-la de les altres cases. Així i tot, però, sabeu distingir-la d'altres objectes i
àdhuc d'algunes altres cases, v. g. per l'alçada ja diríeu que ha de
tenir almenys un pis i no planta baixa solament, etc. Ara compareu aquesta imatge amb la definició de casa—un edifici per habitarh i — : que constitueix una nota clara i positiva, que clarament i positivament és aplicable a totes les cases actuals i possibles.
JOAN B. M A N Y A , Prev.
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0*30 ptes.
BÍBLIA, I V , llatí-català. 940 planes. Preu. o'8o ptes.
VIDA DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, de Gaietà Soler, 4.· edició.
340 planes. Rústega. 2 ptes.; tela, 3'jjb; tela c. d., 5.
VUITCENTS PENSAMENTS DEL BISBE TORRAS I BAGES, de Josep Dachs,
Prevere. 177 planes. Preu. 2 ptes.
MATRIMONI CIVIL I DIVORCI, Qüestions religioses I I I , del Dr. Isidre Contà. 64 planes. Preu, o'6o ptes.
LA SECULARITZACIÓ DE CEMENTIRIS. Qüestions religioses I I . del Cardenal Vidal i Barraquer. 36 planes. Preu, o'40 ptes.
QUE ÉS LA MAÇONERIA, del Dr. Josep Torras i Bages, Qüestions re-

ligioses L 84 planes. Preu o'/S P163PETIT OFICI DE LA BENAVENTURADA VERGE MARIA (Llibre d'hores
de Santa Maria). 257 planes. Tela, 3 ptes; pell, c. v., 5; pell, c. d., 8;
xagri, 12.
PRACTICA PROGRESSIVA DE LA CONFESSIÓ I DE LA DIRECCIÓ, vol. I ,
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del Canonge Beandenom, 2.' edició. 317 planes. Rústega, l'so ptes.; tela,
2*50 ptes.
SANTS EVANGELIS, miniatura. 31 planes. Rústega, 040 ptes.; pell, 1.
PESCADORS D'HOMES, del P. Pere Charles, S. J., traducció de Mossèn Antoni Ferrer, meditacions. 63 planes. Preu, o'59 ptes.
PRACTICA DE VIDA CRISTIANA, devocionari. 124 planes. Rústega, pessetes 0*40; econòmic, o'so: cartonet, o'75; tela, 1*3$', pell, S S0'' xagr''
8 pessetes.
EXPLANACIÓ DELS EXERCICIS ESPIRITUALS DE SANT IGNASI DE LoYOLA, primera setmana, del P. Ignasi Casanovas, S. J., 417 planes. Preu
en rústega, 3 ptes.; en tela, 4'50.
EL SAGRAMENT DEL BAPTISME, 39 planes. Preu, o'6o ptes.
MES EN HONOR DEL PATRIARCA SANT JOSEP, del Dr. / . Torras i Bages. 135 planes. Preu en rústega, 1 pta.; en tela, i'75.
Totes aquestes obres, a partir de Vida de Sant Josep, són edició
del meritíssim Foment de Pietat.
POESIA
EL RAMAIANA. Traducció de C. A . Jordana: 96 pàgines; vol. 82 de
la Col·lecció Popular Barcino. Preu, i'5o ptes.
ELS ÈXTASIS, de J. Tharrats. Preu, 10 ptes.
XHP POEMES, de P. Prat i CabaH't; 63 pàgin;s. Llibreria Verdaguer.
Preu, 3'50 ptes.
ENTRE ELS OCELLS I ELS ÀNGELS, de Josep M. López-Picó; 62 pàgines. Llibreria Verdaguer. Preu. 5 ptes.
CANTS A LA PÀTRIA, ú'Àngel Guimerà. Segona edició. Preu, 7 ptes.
AIGÜES VIVES (eaux vives), de Siniona Gay. Preu. 4 ptes.
QUART LLIRRE DE RITMES, à'Agustí Esclasans; 53 pàgines. Llibreria
Verdaguer. Preu, 3^50 ptes.
EL VELER, d'Ignasi Agustí; 62 pàgines. Publicacions de "La Revista". Llibreria Verdaguer. Preu, 4 ptes.
POEMES DE GIRONA, de Joan Badia. 58 pàgines. Publicacions de " L a
Revista". Preu, 3'50 ptes.
FLORS DE PICARDIA I DE PECAT, d'Anselm Gómez. Catalònia. Preu.
2 pessetes.
HORES DE SOLITUD, de Maria Emília Furnó. 88 pàgines. Preu, no
consta.
DITADES DE SANG, de Ramon Guitart.
FA SOL I PLOU, de Carles Grandó. 139 pàgines. Número 102 de publicacions de "La Revista". Preu, 4 ptes.
JOCHS FLORALS DE BARCELONA, any L X X I V de llur restauració.
1932. Pàgines, 107.
CREA, de Francesc Rossetli. Catalònia. Preu, 4 ptes.
L'OREIG PRIMAVERAL, de / . M . Rovira i Artigues. 56 pàgines. Número 99 de publicacions de " L a Revista". Preu, 3'50 ptes.
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POEMES, de Joan Teixidor. 62 pàgines. Núm. 98 de les publicacions
de "La Revista". Preu, 3'5o ptes.
DEL MEU VOLTANT, de Joan Trias i Fàbreçjas. amb pòrtic A'Anton

Busquets i Punset. 142 pàgines. Volum X X V I I de la Biblioteca Sabadellenca. Preu, 5 ptes.
LA PRÒDIGA EMOCIÓ, de / . Vives i Borrell. 67 pàgines. Preu, 4 ptes.
ESPLAIS, de Fra Xazner d'Olot, caputxí. 143 pàgines. Preu, 7 ptes.
DE LES VAI.LS ALS CIMS (impressions d'Andorra), de B. Gispert-Sandoval. 160 pàgines amb fotogravats. Preu, 4 ptes.
CLAROR DE POSTA, dè / / . Barrofet. Catalònia. Preu. 3 ptes.
ALMANAC DE LA POESIA per a 1933. Editorial Altés.

NOVEL·LA
VOLVFS GRISES, de Ramon Xuriçntera: 220 pàgines. Biblioteca " A
tot Vent". Edicions Proa. Preu. 3*50 ptes.
ELS AMORS QUE MAI NO MORF.X, de / . Civera i Somiant. Preu, 4 ptes.
EL CAÇADOR DE LLOPS, $ August Snieders. traducció de Jaume dels

Domenys; 2 toms. Preu, 7 ptes.
UN AMOR DE SWAN, de Marcel Proust; traducció de / . Bofill i Ferro.

Preu, 3'5o.
LES CADENES D'EVA, de Domènec Guansé. Preu, 5 ptes.
LAIA, de Salvador Espriu. Preu, 4 ptes.
LA BATALLA DE LA VIDA, de Carles Dickcns. traducció de C. A. Jordana. Preu, 7'5o ptes.
TERESA O LA VIDA AMOROSA D'UNA DONA, de Carme Montoriol i Puig.
Catalònia. Preu, 5 ptes.
SENY I ATZAR, de P . Janer. Catalònia. Preu, 4 ptes.
CELÍSTIA, de J . Roig i Raz·entós. Catalònia. Preu, 5 ptes.
N i AMOR NI LLEI. de Joan Gols i Soler. 222 pàgines. Preu, 5 ptes.
TERRES DE I/EBRE, de S". Juan Arbó. 259 pàgines. Catalònia. Preu,
5 Ptes.
L'ESTRANGER. ú'A. Rosich i Catalan. 262 pàgines, i una làmina retrat de l'autor, de Joaquim Biosca. Preu, 5 ptes.
VIDA PRIVADA, de Josep M . de Segarra. Dos volums. Catalònia.
Preu, 10 ptes.
AVENTURA D'ESTIU, de Josep Ribalta. 238 pàgines. Catalònia. Preu,
4 ptes.
ERA UNA DONA COM LES ALTRES, de Francesc Trabal. 190 pàgines.
Biblioteca " A tot Vent". Edicions Proa. Badalona. Preu, 3'50 ptes.
NIT FANTÀSTICA. d'Stefan Zu·eig. traducció de Peu Cirera. 187 pà-

gines. Número 46 de la Biblioteca " A tot Vent". Edicions Proa. Badalona. Preu, 3'5o ptes.
GOLOVIN, de Jacob Wassermann, traducció de Pau Cirera. 206 pàgi-
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nes. Número 52 de Biblioteca " A tot Vent". Edicions Proa. Badalona.
Preu, s'so ptes.
SERVENTA PER AMOR. de Joan i Jeroni Tharaud, traducció de Carles

Rahola. Número 48 de Biblioteca " A tot Vent". Edicions Proa. Badalona. Preu, 3'5o ptes.
NOCTURN, de Frank Swinnerton. traducció de Mcria Teresa Vernet.

Número 47 de Biblioteca " A tot Vent". Edicions Proa. Badalona. Preu,
S'SO ptes.
EL CAÇADOR DE LLOPS. A'A. Snieders. Catalònia. Preu, 3"5o ptes.

N O V E L · L E T E S : CONTES :

NARRACIONS

PROSES TRIADES, de Carles Riba, 160 pàgines. Volum 8 d"'Antologia", d'Editorial Barcelona. Preu. 5'oo ptes.
L'ós BENEMÈRIT i ALTRES BÈSTIES, de Prudenci Pertrana. Preu. pessetes 5.
ESTAMPES. d'Alfons Maseras. 100 pàgines. Llibreria Verdaguer.
Preu. 4 ptes.
HISTORIES I FANTASIES, de Mn. Josep Cardona i Agut. amb pòrtic
d'Anton Busquets i Funset. 214 pàgines. Volem X X V I de la Biblioteca
Sabadellenca. Preu, 5 ptes.
MARTA LA FATÍDICA, de Tomàs Roig i Llop. 157 pàgines. Editorial
Poliglota. Preu, 3^0 ptes.
KRTU, de / . V . Foix. 88 pàgines. Edicions "L'Amic de les Arts".
Preu, no consta.
ESPILLS DORMITS, de Ramon Xurigucra. 144 pàgines. Col·lecció 15alagué. Barcelona. Preu, 4 ptes.
DAFNIS I CLOE, de Longus, traducció de / . L I . Puig-Franqueses.
Biblioteca Univers.
ELS TRES HONRATS PINTAIRES, de G. Keller, traducció de Carles
Riba. Número 80 de Col·lecció Popular Barcino. Editorial Barcino. 72
pàgines. Preu, 1 pta.
FIGURES I LLEGENDES MITOLÒGIQUES. d'Emili Genest, traducció d'Alfons Mcseras. 270 pàgines. Editorial Joventut.
SAFO (costums parisencs) d'Alfons Daudet. traducció de Joan A n í s
i Colomer. 240 pàgines. Biblioteca " A tot Vent". Edicions Proa. Badalona. Preu. 3'50 ptes.
VIATGES
DE TORNADA. DIARI DE BORD, d'Alain Gerbaidt. Traducció de M. Ballà. Preu, 5 ptes.
SAHARA-NIGER, de Nico'au M . Rubió i Tudurí. 152 pàgines amb 9-

lustracions. Catalònia. Preu. S ptes.
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DE LLEIDA A TORTOSA, PASSANT PER ARAGÓ, de Francesc Blasi i Vallespinosa. 66 pàgines i làmines (extret del Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya, números 443, 445 i 446). Preu, no consta.

BIOGRAFIES : M E M Ò R I E S : EPISTOLARIS :

ANÈCDOTA

BIOGRAFIA DE FRANCESC FLOS I CALCAT, de Josep Parumlla. Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de TEnsenyança Catalana.
Preu, 1 pta.
MEMÒRIES D'UN GIRONÍ, de Joan Vinyas i Comas. 157 pàgines. Preu,
4 ptes.
DE LA "VIDA" DE BENVENUTO CELLINI, traducció de Joan Estelrich
i Carles Riba. Catalònia. Preu, 3'5o ptes.

LITERATURA TEATRAL
IIERI 1 BETEI.I, de Goetlw, traducció de / . Perpinyà. 52 pàgines. Volum 76 de la Col·lecció Popular Barcino. Preu, 1 pta.
UN PARE DE FAMÍLIA, de Carles Soldevila. Preu, 3 ptes.
GUERAU 1 MARTA, d'Alfons Maseras. 133 pàgines. Llibreria Verdaguer. Preu, 5 ptes.
L'ESTUDI DE LA CIÈNCIA DEL TEATRE A ALEMANYA, del Dr. Hans
Kmidsen, traducció i pròleg de J. Olives Canals. Preu, 2 ptes.
L'ALOSA. — LA FAL.LERA DE L'AMOR, d'Ignasi Iglesias, amb un pròleg de Prudenci Bertrana'. Volum I X d'Obres Completes. Edicions Mentora; 256 pàgines. Preu: 5 pessetes.
LES DONES SÀVIES. — LES PRECIOSES RIDÍCULES. — LA COMTESSA
D'ESCARBANYAS. — DON GARCIA DE NAVARRA, de Molière. Volum I I I
d'aquest autor; traducció d'Alfons Maseras. Número 8 de la Col·lecció A
d'"Els Clàssics del món"; 213 pàgines. Preu: 9 pessetes.
L'ESCOLA DELS MARITS. — L'ESCOLA DE LES MULLERS. — CRÍTICA.
JORDI DANDIX, de Molière. (Volum I V d'aquest autor), traducció à'Alfons Maseras; 224 pàgines. Número 9 de la col·lecció A d'"Els clàssics
del món". Editorial Barcino. Preu, 9 ptes.
TROILUS I CRESSIDA. — TIMÓ D'ATENES, de William Shakespeare,
traducció de C. A. Jordana; 216 pàgines. "Els Clàssics del Món". Collecció A , volum 6. — Vol. I I I d'obres de Shakespeare. Preu, 9 ptes.
ROMEU I JULIETA. — OTEL.LO, de WUlmn Shakespeare; traducció de
C. A. Jordana; 215 pàgines. "E's Clàssics del món". Col·lecció A. Volum 7. — Vol. I V d'Obres de Shakespeare. Editorial Barcino. Preu, 9
pessetes.
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CLÀSSICS CATALANS
PAGINES ESCOLLIDES DE RAMON LLULL, selecció i anotació de R. d'Alós-Moner. 168 pàgs. Vol. 88 de la Col·lecció Popular Rarcino. Preu,
3'oo ptes.
AUTORS CATALANS ANTICS. HISTORIOGRAFIA. A cura de R. d'AlósMoner. IQ6 pàgines. Vol. i de "Crestomaties Barcino" de l'Editorial
Barcino. Preu, 5 ptes.
TERÇ DEL CRISTIÀ, de Francesc Eiximenis. Volum I I I , a cura dels
PP. Martí de Barcelona i Feliu de Tarragona; 296 pàgines. Número 4

dt la Col·lecció B d'" Els Nostres Clàssics". Editorial Barcino.
SERMONS, de Sant Vicens Ferrer, volum I , a cura de Josep Sanchis

Sivera; 290 jíàgines. Número 3 de la Col·lecció B d"'Els Nostres Clàssics". Editorial Barcino.
LLIBRE DE MERAVELLES, de Ramon Llull. Volum I I . A cura de Salvador Calmés. Volum 38 de la Col·lecció A "Els Nostres Clàssics". Editorial Barcino. Preu, 5 ptes.

CLÀSSICS GRECS I L L A T I N S
DIÀLEGS I I de Plató. Traducció de Carles Riba, segona edició. Fundació Bernat Metge.
DE LA NATURA, de I.ucreci. Traducció de Joaquim Balcells. Volum I .
Segona edició. Fundació Bernat Metge.
PANEGÍRIC, de Plini el Jove, traducció de Marçal Olivar; X-200 pà-

gines. Text llatí i català. Fundació Bernat Metge. Preu, 7'50 ptes.
LES METAMORFOSIS, de P. Ovidi Nasó. Volum I I I . Text revisat i traducció d'Adela M . Trepat i Anna M. Saavedra; 280 pàgines (text llajtí
i català). Fundació Bernat Metge. Preu, 7*50 ptes.
APOLOGIA i FLORIDES, d'Apuleu, traducció de Marçal Olivar; VI-304
pàgines (text llatí i català); Fundació Bernat Metge. Preu, 7'50 ptes.
LLETRES A LUCILI, vol. I V , de L . A . Sèneca; traducció de Carles
Cardó; 260 pàgines (text llatí i català). Fundació Bernat Metge. Preu,
7'50. ptes.
ARENGUES, de Demòstenes. Volum L Text revisat per R. Guastalla;
traducció de Joan Petit; LVII-260 pàgines (text grec i català). Fundació
Bernat Metge. Preu, 7'5o ptes.
VIDES PARAL.LELES, de Plutarc. Tom X I I (Artaxerxes, Agis i Ceòmenes. Tiberi i Caius Grac), traducció de Carles Riba; 264 pàgines (text
grec i cataJà). Fundació Bernat Metge. Preu, 7*50 ptes.
De cada un d'aquests llibres que hem registrat de la Fundació Bernat
Metge, es fa una altra edició amb la traducció sola.
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CRITICA

L'ESPERIT DEL DRET PÚBMC CATALÀ, de F . Maspons i Anylasell.
90 pàgines. Vol. I d"'Assaigs i monografies de l'Editorial Barcino".
Preu, 3'50 ptes.
PRIMER LLIBRE DEL SISTEMA, d'A. Esclasans. 288 pàgines. Vol. I de
"Nou Esplet". Editorial Barcino. Preu. 5 ptes.
ART I POLÍTICA, de B. C. Aribau. traducció de / . dels Domenys;

114 pàgines. Vol. 81 de la Col·lecció Popular Barcino. Preu, 2 ptes.
ELS CARÀCTERS o ELS COSTUMS D'AQUEST SEGLE, de L a Bruyère; traducció de Josep Carner; 180 pàgines. Volum I . Biblioteca Literària.
Preu, 3*50 ptes.
LA PAU PERPETUA, de Kant; traducció A'Eduard Serra. Número 79 de
Col·lecció Popular Barcino. Editorial Barcino; 80 pàgines. Preu, l'so
pessetes.
L'AVANGUARDISME A CATALUNYA (notes de crítica), de Guillem Díaz
Plaja; 176 pàgines. Publicacions de " L a Revista". Preu, 4 ptes.
AMICS I TERRA AMIGA, de Josep M . Capdevila. Volum I I . Biblioteca
Nou Esplet; 84 pàgines, amb reproduccions de Manolo Hugué, J. i F.
Vayreda, M . L'.avanera, Batlle. Preu, 4'50 ptes.
EL CINEMA SOVIÈTIC, de / . Palau. Catdònia. Preu: 3'oo ptes.
FILOSOFIA I CULTURA, de / . Serra Hutiter. Catalònia. Preu: 4 ptes.

PEDAGOGIA :

ENSENYAMENT

LLIÇONS D'ARITMETICA, tercer i quart grau, de Maria Esteve i Llach
i Concepció Vandellòs. Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu, 2 ptes.
GEOGRAFIA DE CATALUNYA, de Pere Blasi (segona edició reformada). Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana. Preu, 3 ptes.
EL KINDERGARTEX (jardí d'infants) del Dr. Manuel Salvat Espasa;
73 pàgines i làmines. Seminari de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Preu, no consta.
CARTILLA DE GRAMÀTICA, de Ramon Torroja Valls; 64 pàgines, amb
dibuixos de Jaume Passarell. Llibreria Montserrat. Preu, o'8o ptes. (De
l'any 1931).
EL MEU PRIMER MANUSCRIT CATALÀ, de Joan Vilà Rodellas; 80 pàgines amb dibuixos. Llibreria Montserrat. Preu, l'so ptes. (De l'any 1931).
LECTURES SUGGESTIVES PER A NOIS I NOIES, de Ramon Torroja Valls;
158 pàgines. Llibreria Montserrat. Preu, 2 pessetes. (De l'any 1931).
ENCICLOPÈDIA ESCOLAR CATALANA. Grau d'iniciació. De Ferran Ser-

4io

LLUÍS fíERTRAN I PIJOAN

ra i Molins; 230 pàgines, amb dibuixos de M. Fernàndez. Preu: 2*50
pessetes. (De l'any 1931).
LLIBRE DK LECTURA ESCOLAR, A'A. Rovira i Virgili; 264 pàgines,
l'rosa i vers. Autors antics i moderns. Antoni López, llibreter. Preu, 3
pessetes. (De l'any 1931).
SIL.LABARI BREU, d Antcet Villar, amb il·lustracions d'/. Hernàndez.
PETITES LLAVORS, ú'Anicet Villar. Lectura per a nens. lUustracions
de M. Fernàndez.

EL MEU PRIMER LLIBRE, dues parts, de Lluis Alabart Ballesteros, 2."
edició, 80 pàgines. Llibreria Bastinos. Preu: !'25 ptes. cada part.
SEGON LLIBRE, de Joaquim Pla Cargol. Edició de Dalmau Carles,
Pla; Girona.
LLIBRE DELS INFANTS, de Josep Dalmau Carles; llibre segon; tercera
edició; 1288 pàgines. Dalmau Carles. Pla, S. A.
LA TERRA CATALANA, de Joaquim Pla Cargol. Llibre quart. Sisena edició; 183 pàgines. Girona. Dalmau Carles, Pla, S. A.
APLEC, models en vers i prosa, ú'A. Busquets i Punset. Nova edició,
de Dalmau Carles, Pla; Girona.
VIDES MODÈLIQUES, Carles Rahola. Edició de Dalmau Carles Ha:
Girona.
CATECISME DE LA DOCTRINA CRISTIANA, segon grau; 80 pàgines. "La
Hormiga de Oro". Preu, o'so ptes.
CATECISME DE LA DOCTRINA CRISTIANA, tercer grau; 151 pàgines.
"La Hormiga de Oro". Preu, o'8o ptes.
LLIBRE DE LA NATURA, primer grau, de S. Maluquer Nicolau i A .
Parramon Tubau. De les publicacions escolars de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana; 141 pàgines, amb gravats. Preu, 3'5o ptes.
CURS D'ARITMETICA GENERAL I APLICADA, de Leopold Crusat. Primera part. Volum I I dels "Manuals Escolars Barcino"; 167 pàgines. Editorial Barcino. Preu, 5 ptes.
ELEMENTS DE CIÈNCIES FÍSIQUES I NATURALS, del Dr. Eduard Fontserc; 296 pàgines amb molts gravats. Gustau Gili. Preu, 5*50 ptes.
HISTÒRIA DE CATALUNYA, de Ferran Soldevila, 2." edició; 174 pàgines, amb dibuixos i diferents làmines. Publicacions de l'Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu, 3 ptes.
GRAMÀTICA CATALANA, de Joan Gelabert Crosa. Edició de Dalmau
Carles, Pla, de Girona.
RESUM D'ORTOGRAFIA CATALANA I VOCABULARI ORTOGRÀFIC ABREUJAT,
de Joan Gelabert Crosa. Edició de Dalmau Carles, Pla, de Girona.

ART
RECORDS I BELLESES DE BARCELONA, de Pau Piferrer. Traducció de
/ . dels Domenys. 96 pàgines. Vol. 85 de la Col·lecció Popular Barcino.
Preu, l'so ptes.
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PINTORS DEL MESTRAT, d'Àngel Sànchez-Gozalbo. Publicació de la
Societat Castellonenca de Cultura.
MONESTIR DE SANTA MARIA DE L'ESTANY, de Joan Codina Puigsaulens; 2.* edició; 150 pàgines amb gravats. Preu, 3 ptes.
GRAMÀTICA :

LLENGUATGE

GRAMÀTICA CATALANA, de Pornpeu Fabra, sisena edició; 135 pàgines. Institut d'Estudis Catalans. Secció filològica. Preu, 3'50 ptes.
LLIÇONS DE LLENGUATGE, primer grau, primera part, d'Alexandre
Galí i Artur Martorell (segona edició). Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu, 1*75 ptes.
DICCIONARI CATALÀ-FRANCÈS I FRANCES-CATALA, d'A. de Rius Vidal.
Preu, 6 ptes.
CURS PRÀCTIC DE GRAMÀTICA CATALANA, de Jeroni Marvà. Preu,
7 ptes.
EL CATALÀ LITERARI, de Pompeu Fabra. Preu, 5'5o ptes.
DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA CATALANA, de Pompeu Fabra.
Catalònia. Preu, 05 ptes.
. GRAMÀTICA ELEMENTAL DE LA LLENGUA LLATINA, de Blai Padró
Obiols; 163 pàgines. Preu, no consta.
Comença a publicar-se Diccionari de Medicina, sota la direcció de
Manuel Coracltan, prologat per Pompeu Fabra.

FORMULARI CATALÀ DE DOCUMENTS NOTARIALS, de J . Comes Sorribes; 82 pàgines. Volum I de "Formularis i Vocabularis de Professions".
Editorial Barcino. Preu, 2 ptes.
RESUM DE POÈTICA CATALANA (mètrica i versificació): d'A. Serra Baldó i Rossend Llatas. Núm. 75 de la Col·lecció Popular Barcino; 124 pàgines. Editorial Barcino. Preu 2 ptes.
MONOGRAFIES I NOTES D E POBLACIONS,
SANTUARIS, ETC.

LLOCS,

AIGUAFREDA. LA PARRÒQUIA ANTIGA I EL POBLE MODERN, de Fortià
Solà. Preu, 4 ptes.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, de Pere Mas i Parera; 236 pàgines. Volum 20 de l'Enciclopèdia "Catalunya". Editorial Barcino. Preu,
L L I B R E S PER A M A I N A D A I JOVENETS
HISTÒRIA DE CATALUNYA. PRIMERES LECTURES, de Ferran Soldevila. Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu, 4 ptes.
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LECTURES D'ÍN'FANÏS, primer llibre, de M. de l'Assumpció Pascual
(segona edició). Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu. 2'so ptes.
LES VICTÒRIES DE ROGER DE LLÚRIA, de / . Narro. Catalònia. Ptreu,
5 pessetes.
\
LA CONQUESTA DE VALEXCIA, de / . Narro. Catalònia. Preu, 5 ptes.
EN PERE SENSE POR, de Joan Punti i Collell; rondalles catalanes, X I ;
31 pàgines Foment de Pietat. Preu, 0*30 ptes.
FAULES I MORALITATS, de Joan Punti i Collell, 2 / edició; 192 pàgines. Foment de Pietat. Preu, 2 ptes.

H I S T O R I A I ESTUDIS H I S T Ò R I C S
EL CORPUS DE SANG, à'A. Rovira i Virgili. 56 pàgines. Vol. 85 de
la Col·lecció Popular Barcino. Preu, 1 pta.
MATISOS D'HISTÒRIA I DE LLEGENDA, de Ferran Valls i Taverner;
180 pàgines. Editorial Balmes. Preu, 3'50 ptes.
EL PRIORAT DE LLADÓ I LES SEVES FILIALS, de Pere Vayreda i Olives (de l'any 1931); 334 pàgines amb làmines. Biblioteca Balmes; volum I I I de la Biblioteca històrica. Preu, 18 ptes.
HISTÒRIA SUMARIA DE LA LITERATURA CATALANA, de M . Garcia Silvestre, amb pròleg i bibliografia de Manuel de Montoliu; 424 pàgines.
Editorial Balmes. Preu, 6 ptes (cartoné).
UNITAT CATALANA EN 1640, de Ferran de Segarra. Catalònia. Preu.
l'SO ptes.
LA REIAL CASA GENERAL D'EXPÒSITS DE MALLORCA, monografia
històrica 1798-1842, de Mossèn Bartomeu Cortès; 258 pàgines. Preu, no
consta. (Es de 1928).
LES PARRÒQUIES I COMUNS DE SANTA EULÀLIA DE BEGUDA I SANTI
JOAN LES FONTS, de Fancesc Caula (notes històriques); 208 pàgines amb
gravats i unes làmines. Datat a 1930. Preu, no consta.
HISTÒRIA DE VINARÒS, Tomo I I , de Joan M . Borràs Jarque; 492 pàgines (el primer tom sorti l'any 1929, imprès a l'editorial del "Correo
de Tortosa"). Preu: no consta.
LLIBRE D'ORDINACIONS del Consell de la Vila de Granollers, 1418-52.
Biblioteca Granollerina, vol. I I , de la Junta d'Estudis Històrics de Granollers, amb pòrtic ú'Alfred Caital i Conuis; XV-74 pàgines. Preu: no
consta.
I . .1
EXCURSIONISME
GUIA DE LA VALL DK RIBES I VALL DE NÚRIA, de C . A . Torres.
Nova edició. Preu, 10 ptes.
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DE LA COXCA DE TREMP I D'ALTRES INDRETS (versos i prosa), de
F . Ramon Monrós. Preu, 5 ptes.
LES VALLS DEL FLAM I SEU. I NOGUERA DEL TER, de Joan Danès i
Vemedas. Preu, 8'50 ptes.
LA TERRA D'EN GALLARI, de Josep Iglésies.
DEL CAMP DE TARRAGONA A L'EBRE, de Josep Iglésies i Joaquim Sanlasusagna. Guia itinerari. Edició del Centre de Lectura. Reus. Preu,
10 ptes.
CONCA DE BÀRBARA, III.—GUIA DE LA CONCA d'Antoni Palau i Dulcet; 168 pàgines amb gravats, més un mapa de la Conca. Preu: no consta.

TEMES POLÍTICS, ECONÒMICS, SOCIALS

EL PRINCIPI DE LES NACIONALITATS, d'A. Rovira i Virgili. 68 pàgines. Vol. 77 de la Col·lecció Popular Barcino. Preu, 1 pta.
ELS VALORS BURSATILS, de P . Mas i Perera. 104 pàgines. Vol. 86 de
la Col·lecció Popular Barcinó. Preu, 2 ptes.
PER LA JUSTÍCIA I PER LA LLIBERTAT, de Lluís Capdevila. Preu, pessetes 5.
...1 DE PRATS DE MOLLÓ A LA GENERALITAT, de Sanahuja. Preu,
4 ptes.
CATALUNYA AMB EUROPA.—MES ENLLÀ DEL SEPARATISME, de M . R u bió i Tuduri i N . Mart; n g pàgines. Biblioteca d'estudis socials i polítics.—VII. Edicions de l'Arc de Barà. Preu: 2 Ptes.
IRLANDA I CATALUNYA de Joan P. Fàbregues; 153 pàgines. Preu:
z'so Ptes.
FLANDES. LA CATALUNYA DEL NORD de Ramon Fabregat.
ASSAIG D'ECONOMIA POLÍTICA de Joan P . Fàbregues.
URSS. LA REPUBLICÀ DE TREBALLADORS. Notes de viatge; de J . Terrassa; 115 pàgines i diverses làmines. Edicions "Mirador". Preu: 3 Ptes.
ELS SISTEMES ELECTORALS (elements de dret polític) d'A. Rovira i
Virgili; 120 pàgines. Col·lecció Popular Barcino. Editorial Barcino. Preu:
2 ptes. Núm. 78.
LA CONSTITUCIÓ INTERIOR DE CATALIINYA, d'A. Rovira i Virgi'i. 126
pàgines. Número 87 de la Col·lecció Popular Barcino. Editorial Barcino. Preu. 2 ptes.
DE JACA A SALLENT, de Jaume Miraintlles. 205 pàgines. Biblioteca
d'estudis polítics, econòmics i socials, de Ics Edicions Arc de Barà. Preu,
3'50 ptes.
EL SENTIMENT DE PÀTRIA, de Joan Maragall. Volum X I I I de les
Obres Completes. 171 pàgines. Preu, 6 ptes.
REPÚBLICA, SR. CAMBÒ, de Josep M . Massip, amb pròleg de Gabriel
Alomar: (l'Estatut al Par ament i al carrer). 219 pàgines, amb gravats.
Edicions "I-a Rambla". Preu, 3'50 ptes.
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L'AUTONOMIA EN PERILL, de Joan Estelrich. 84 pàgines. Catalònia.
Preu, 0*50 ptes.
AMB ELS BRAÇOS OBERTS .., de L . Aytnami i Baudina (reportatge de
l'Estatut). 172 pàgines. Editorial Poliglota. Preu, 3'5o ptes.
UNA VISIÓ FEMENINA DEL MOMENT PRESENT, de M . P i de Folch. Catalònia. Preu. l'so ptes.
MOVIMENT REVOLUCIONARI A CATALUNYA, de Felip de Solà Caiiizares. Catalònia. Preu, 3'oo ptes.

MISCEL· L À N I A (d'erudició i investigació, filosofia i ciència)
CONCORDANCIA DE LA TERMODINAMICA I LA CINÈTICA EN LA ISOCORA
DE REACCIÓ, de M . Masriera i Rubio. 82 pàgines. Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Ciències físiques, químiques i matemàtiques. Preu, 4 ptes.
FLORA DE CATALUNYA, volum I V , de / . Ccdevall. 484 pàgines. A
despeses de la Institució Patxot. Institut d'Estudi.s Catalans. Preu, pessetes 35.
TREBALLS DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA, sota la direcció A'A. P i i
Sunyer. Vol. X I , anys 1925-27. 489 pàgines. Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències. Preu, 10 ptes.
MESTRES DE L'ESCOLANIA DE MONTSERRAT. Vol. I I I , de David Pujol. 200 pàgines. Publicacions de Montserrat
RETAULES DE PEDRA A CATALUNYA (segles x i v i x v i ) , à'Agusti Duran i Santpere. Edicions "Monumcnta Cataloniae".
REPERTORI DE L'ANTIGA LITERATURA CATALANA. Vol. I , " L a Poesia", de Jaume Massó i Torrents. A despeses de Francesc Cambó.
LA JOIA CATALANA, de Santiago Masferrer i Cantó. Edició popular.
Preu. 15 ptes.
LES AUQUES, d'Amades. Colomines i Pau Vila. Dos volums, il·lustrats, en paper de fil. Preu, 200 ptes.
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA, 1932. Biblioteca Balmes.
BIBLIOGRAFIA CATALANA-PREMSA ; materials aplegats per Joan Givancl i Mas. Volum I : Agramunt-Barcelona: XVI-555 pàgines. Institució
Patxot. Preu, 75 ptes. edició corrent; 125. en paper de fil.
JOHANNIS PUJOL OPERA OMNIA, editada per primera vegada a cura i
estudi de Mossèn Higini Anglès, per l'Institut d'Estudis Catalans. Volum I I . Ofici i Missa de Sant Jordi. 248 pàgines. Preu. 20 ptes.
CÒDEX MUSICAL DE LAS HUELGAS, de tiri. Higini Anglès. Institut
d'Estudis Catalans. Tres volums.
SIGIL :LOGRAFIA CATALANA. Volum I I I , un tom de text i un tom de
làmines, de Ferran de Segarra. 540 pàgines i 406 làmines (amb 5.807 re'
produccions), respectivament. Ajuntament de Barcelona i Institució Patxot (el segon tom). Preu, no consta.
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ETNOLOGIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA, de P. Bosch-Gimpera. 711 pàgines, amb molts gravats. Editorial Alpha.
FLORA DE CATALUNYA. Volum I V . per Joan Cadci·all i Diars, amb
la col·laboració de Pius Font i Quer. 481 pàgines amb gravats. Secció de
Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. Publicat a despeses de la Institució Patxot. Preu, no consta.
SUPERVIVÈNCIES DE FESTES AGRÍCOLES PRIMITIVES, de Pere Vayreda i Olives. 36 pàgines. Figueres. Preu, o'75 ptes (de l'any 1931).
BALMES. LA SEVA VIDA. EL SEU TEMPS. LES SEVES OBRES, d'Ignasi
Casanovas, Tres volums; el primer de LVI-568 pàgines; el segon de
826 pàgines; el tercer de 839 pàgines. Tots amb gravats. Volums I V , V
i V I de la sèrie I I de Biblioteca Històrica de la Biblioteca Balmes.
ART DEMOSTRATIVA. REGLES INTRODUCTÒRIES. TAULA GENERAL. Volum X V I d'Obres de Ramon Llull. TranscrijKió directa amb vint figures policromes, proemi i variants, de Sa'vador Galvics. 534 pàgines. Sota
el patronatge de la Diputació de Balears i de l'Institut d'Estudis Catalans amb l'auxili de Francesc Cambó, Ajuntament de Palma i Generalitat de Catalunya.
I^A CIUTAT DE DÉU, de Sant Açiustí, Volum I ; traducció del P. X a vier d'Olot. Col·lecció Sant Jordi. Editorial Barcino.
GEOLOGIA DE CATALUNYA, de Marcel Chevalier. 268 pàgines. Volum
17-18 de l'Enciclopèdia "Catalunya". Editorial Barcino. Preu, 10 ptes.

M I S C E L : L A N I A (diversa)
ORGANITZACIÓ TURÍSTICA DE CATALUNYA, d'Antoni Muntanyola.
Preu, 5 ptes.
ELOGI DEL PAISATGE CATALÀ, de Pere Coromines. 29 pàgines. Preu.
2*50 ptes.
RESUM DE LITERATURA PROVENÇAL, d'A. Maseras i M. Jouveau.
64 pàgines. Vol. 74 de la Col·lecció Popular Barcino. Preu, 1 pta.
EL SÍ D'UN INFANT, de Dom Robert Grau. 266 pàgines. Publicacions
de Montserrat.
MOTORS HIDRÀULICS, de Joan Rosich. Editorial Pedagògica de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Preu. 5 ptes.
TEIXITS. Suggestions. Influència de les idees modernes damunt la
vella indústria dels Teixits, de M. Tosas. 230 pàginas. Llibreria Bastinos. Preu, 10 ptes.
LES DIADES POPULARS CATALANES, de Joan Amades. 176 pàgines. Número 19 de l'Enciclopèdia "Catalunya". Editorial Barcino. Preu. 7 ptes.
FAULES, d'A. Grau. Catalònia. Preu, 4 ptes.
APUNTS DE METAL LOGRAFIA DE L'ACER, d'A. Soler Casamitjana. Volum primer de la col·lecció "Manuals pràctics", publicacions de la Federació d'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escola del Treball. 54 pàgines.
Preu, 2 ptes.
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GLOSSARI DE I.'HORA CATALANA, de Teodor Banús i Greu. Publicat
a Buenos Aires.
CANÇONER POPULAR RELIGIÓS DE CATALUNYA, de Francesc Baldeüó,
Prev., Recull de cent melodies de Goigs. 339 pàgines. Volum primer.
Preu, no consta.
ANUARI DE LES BIBLIOTEQUES POPULARS 1930. Diputació de Barcelona; 230 pàgines amb gravats.
L'OBRA DE CULTURA. Generalitat de Catalunya; 260 pàgines i diverses làmines i dos gràfics.
CALENDARI D'EN PATUFET per a 1933.
L'ABELLA D'OR.

1933. Editorial Altés.

ALMANAC DE LES LLETRES DE MALLORCA, 1933.
* • *
Agrairem als lectors d'aquesta relació que ens adverteixin de les
omissions observades i que ens facin saber els títols que hi manquen, tant de l'any 1932, com dels anteriors.
LLUÍS B E R T R A N I PIJOAN

LA GUERRA D E MANXURIA^
(Acabament)

E L REPORT L Y T T O N

E

LS planys dels xinesos prop de l'organisme ginebrí aconseguiren que a l'últim s'acordés el nomenament d'una comissió formada per delegats de diferents països neutrals, encarregada de redactar un report sobre els esdeveniments que es desenrotllaven a
l'Extrem Orient. La Comissió Lytton, a part d'establir els antecedents necessaris respecte a tan debatuda qüestió, havia de dictaminar sobre quina de les dues nacions—si pot considerar-se com a tal
la Xina—tenia raó, i al mateix temps, la manera de trobar solució
al conflicte.
Sortits Lytton i els seus companys d'Europa, el primer inconvenient amb què toparen fou que, en arribar a les aigües xineses, es
trobaren que la Xina no era ja un cos orgànic, sinó que precisament
la zona on es desenrotllava la guerra s'havia separat de la resta del
país per a constituir-se en Estat independent i aliar-se simultàniament amb la potència invasora. Perplexos de bell antuvi Lytton i els
seus col·legues, el comte Aldrovandi per Itàlia, el general Claudel
per França, el general Frank Rcss pels Estats Units i el Dr. Heinrich Schnee per Alemanya, decidiren de prosseguir les seves investigacions adaptant-se als continus canvis que el panorama del conflicte anava adquirint. Després de quatre mesos, en el curs dels quals
els comissionats recorregueren gran part de Xina, deturant-se principalment en les zones més afectades pels esdeveniments, redactaren
el famós report que porta el nom del seu president, en el qual intenten—o almenys així volen aparentar-ho—assentar les posicions
dels països neutrals enfront de la guerra que es desenrotllava.
Contingut el report Lytton en un volum de 160 pàgines, ens presenta dividida la qüestió en dues fases principals. En elles es parla
*
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de les aspiracions nacionals de la República xinesa; de la política
imperialista, i es donen també antecedents sobre la política d'infiltració progressiva dels governants russos, des dels temps de Pere I , el
Gran, fins als actuals de Lenín i Stalín, els quals han reeixit a sovietitzar la Mongòlia exterior i diverses províncies del sur de YangT?e-Kiang.
En el report Lytton, els comissionats abunden en contradiccions.
En unes pàgines troben que els xinesos tenen raó, i més endavant
reconeixen que mentre no canviï la seva situació actual, la Xina
"continuarà essent una amenaça per a la pau del món, contribuint
a la depressió econòmica mundial" i que és una nació en període evolucionista. Reconeix encara que la Xina és únicament un nom, i que
sols és de témer que no s'aprofitin els comunistes de l'enorme massa
de població, galvanitzant-la en un esforç que ensorraria el món. Historiant l'anarquia interior xinesa des d'aquests últims anys, el report Lytton reconeix que hi hagué temptatives de ressuscitar el Parlament en 1913, que s'intentà per dues vegades restablir el desaparegut règim monàrquic, que el govern passava alternativament de
les mans d'un general a les d'un altre, i que hi hagué províncies que
es proclamaren independents. Per arrodonir encara més el panorama, el report diu, a la seva pàgina 17, que "els bandolers eren presents pertot arreu, arribant a constituir veritables exèrcits, puix que
arrengleraven els treballadors arruïnats, els habitants reduïts a la
desesperació en els districtes castigats per la fam, així com molts
soldats que no havien rebut el seu salari". Únicament la Xina es
pot considerar—encara que durà poc—com a unitat estatal, en 1928,
en què l'exèrcit del Kuomitang reeixí a donar-li l'aparença d'Estat cn funcions de tal.
El capítol sisè. que és el més important, està consagrat a la formació de l'Estat manxú, prop del qual la Comissió adoptà una actitud singularment hostil, afirmant que aquella regió "no pot considerar-se com el resultat d'un moviment d'independència espontània i sincera", sinó com un instrument del govern japonès. Això no
obsta perquè reconegui que, dintre la mateixa època moderna, la
Manxúria ha tingut períodes de completa independència, singularment en 1922, en el qual el difunt mariscal Xang-So-Ling la constituí com a tal, i , posteriorment, el propi mariscal exercí un acte de
sobirania "repudiant l'acord sino-soviètíc de 31 de maig de 1924,
tot í que era molt avantatjós per a la Xina, i persuadint la U . R. S.
S. perquè signés amb ell un acord per separat en setembre de 1924.
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Aquest acord era pràcticament idèntic al que havia estat fet pel govern central. Aquest fet subratlla la insistència que posava XangSo-Ling perquè es reconegués la seva completa independència d'acció, tant en política interior com en política exterior" (pag. 30).
Com es veu, no era gens estrany que els manxurians, a través d'aquestes etapes d'autonomia o de separació temporal de la Xina, sentissin Vel·leïtats d'independència que havien, naturalment, d'ésser
aprofitades pel govern de Toquio per a la seva política expansionista.
Els capítols 7 i 8 del report Lytton reconeixen els interessos especials del Japó a la Xina i Manxúria.
La Comissió, en el capítd 9 del seu report, suggereix alguns
punts determinats que podien ésser les bases per a arribar a un
acord: "Resulta de tota la part anterior del nostre report que una
senzilla restauració del "statu quo ante" no seria possible. Posat
que el present conflicte ha nascut de la situació anterior al mes de
setembre de 1931, restablir aquest estat de coses valdria tant com
preparar la tornada de les dificultats que es produïren, i seria tractar tota la qüestió des d'un punt de vista teòric i no tenir en compte
la realitat" (pàg. 137).
Unes ratlles més avall, la Comissió pren posicions contra el Manxukuo, i afirma concretament: "Que el reconeixement del règim
actual a Manxúria no constituiria tampoc una solució satisfactòria. Semblant solució no ens sembla compatible amb els principis
fonamentals de les obligacions internacionals existents, ni amb el
bon acord entre els dos països, dels quals depèn la pau a l'Extrem
Orient. Aquesta solució és contrària als interessos de la Xina".
"Qualsevol repartició de la Xina porta el risc, i potser imminent,
de greus revolucions internacionals que arribarien a ésser tant més
agudes si coincidien amb rivalitats de règim social."
Els comissionats estableixen que la solució darrera podria cercar-se en la creació d'una Manxúria independent del Japó, amb una
policia internacional; col·laboració econòmica entre la Xina i el Japó,
i la cooperació internacional per a la reconstrucció de la primera.
Del precedent paràgraf es desprèn que el que els delegats europeus
no troben bé en la creació de l'Estat manxukuo, és la influència del
Japó, i en canvi, a través de la idea de la gendarmeria internacional,
accepten aquesta influència quan és exercida pels membres de les
altres potències occidentals.
El report Lytton acaba el seu dictamen aconsellant als governs
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de la Xina i el Japó que es reuneixin en conferència per a posar-se
d'acord, i fineix les seves tasques amb les següents paraules:
"La Manxúria està, des de fa uns anys, a sang i foc. La població d'un gran país, ric i fèrtil, ha estat submergida en la situació
més miserable que probablement mai hagi conegut.
"Les relacions entre la Xina i el Japó són les d'una guerra disfressada, i l'esdevenidor és anguniós. Nosaltres hem descrit les circumstàncies que han portat aquest estat de coses. N o hi ha ningú
que no tingui plena consciència de la gravetat del problema davant
del qual es troba la Societat de les Nacions, i de la dificultat de la
solució."
En el capítol següent, veurem com el report dels comissionats de
Ginebra fou discutit en el si de les Societats de les Nacions.

L A DISCUSSIÓ A G I N E B R A
De bon antuvi, el report Lytton produí a Ginebra una gran sensació. Després del seu examen, la immensa majoria dels representants de les nacions, per no dir la seva totalitat, prengueren part a
favor dels pobres xinesos. E l factor sentimental es decantava totalment a favor d'ells, fent impopular a tot el món l'avanç dels japonesos. Els polítics demòcrates de tot el món, i els pacifistes singularment, es llançaren a una propaganda de gran envergadura a favor de la eausa xinesa. Els arguments japonesos fonamentats en la
necessitat de trobar territori on canalitzar l'excedent de la seva població, rebutjada als pobles occidentalitzats, foren menyspreats.
Madsuka, delegat japonès, s'esforçà per provar que el Japó tenia
raó en tota la línia; que les operacions militars iniciades a Manxúria no eren sinó realitzades en legítima defensa; que la població x i nesa del nord de la Gran Muralla reclamava insistentment l'autonomia, i que era per pròpia conveniència que se sentia profundament japonòfila, i que la fundació del Manxukuo era un moviment
espontani al qual calia donar tota la bel·ligerància que es mereixia.
Extingides les sis setmanes que el Govern de Toquio havia demanat per a estudiar el report, féu pública oficialment la seva contestació, en la qual es rebaten o intenten rebatre's, amb una copiosa
documentació, els arguments emprats pels comissionats internacionals. En definitiva, el Govern de Toquio mostrà des del primer mo-
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ment la seva indignació per la forma d'ésser redactat el report, i es
veié ben clar el seu propòsit de no acatar la resolució de l'organisme ginebrí en quant aquesta no reconegués les aspiracions de l'Imperi del sol naixent.
Quant als xinesos—parlem dels delegats a Ginebra—adoptaren, immediatament de publicar-se el report, una política ben especial. Diferents trossos del report, en els quals se'ls atacava a fons,
foren silenciats per ells, com si no existissin. En canvi, exigiren l'aplicació immediata d'aquelles conclusions en les quals es combatia
durament la posició japonesa, i , principalment, es demanava la retirada dels efectius militars dels Mikado. É s a dir, política de silenci en la part desfavorable, i propaganda, en canvi, de les conclusions
que afavorien la seva tesi.
Al cap de poc de començades les discussions, hom veié ben clar
com davant el fet que, degut a la propaganda feta, la totalitat de
l'Assemblea s'inclinava a favor de la Xina, el Japó donava a entendre, ben a les clares, que no acceptaria una sentència que fos dictada contra els seus interessos.
La majoria dels delegats consideraren que el Japó es feia mereixedor de les sancions que determinava l'article 16 del pacte de
Ginebra, segons el qual" "tots els Estats membres d'ella són requerits per a tallar tota mena de relacions comercials i financieres amb
la nació agressora, prohibint l'intercanvi particular entre els súbdits
de les nacions associades i els de la potència agressora". Així mateix,
l'esmentat article 16 autoritza el Consell de la Societat de les Nacions a procurar "una acció militar, naval, terrestre i aèria, entre
tots els membres, contra l'agressor".
Com es veu, ara que els fets han passat ja a la categoria d'històrics, la Societat de les Nacions no s'ha decidit a aplicar l'esmentat article, no ja sols en la seva part militar—impossible de pesar
en la pràctica per múltiples raons que salten a la vista—sinó tampoc
en l'econòmica. L'article 16 del conveni ha resultat un arma formidable en el paper, però completament inoperant al moment d'enfrontar-se amb la realitat.
Després d'inacabables debats en el si de l'Assemblea de Ginebra, fou finalment acordat un veredicte de culpabilitat, amb l'única
exempció de l'Estat de Siam—i, naturalment, dels dos bel·ligerants
—en virtut dels qual es denuncia el Japó per la seva acció a Manxúria, i per l'ocupació mantinguda d'aquells territoris, com a transgressions de la justícia i dels drets internacionals vigents. Recone-
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gut aquest fet, la Societat de les Nacions atorga la raó a la Xina,
però certament deixa enlaire la forma de portar a la pràctica la sentència. Quant a la Xina, consolidat el seu valor moral pel fall de l'organisme ginebrí, es veié ben aviat decebuda en veure que aquest no
produïa cap efecte en la realitat.
La resposta del Govern de Tokio a la condemnació de la seva
actitud fou la immediata ordre de retirar els seus delegats de la Societat de les Nacions, i simultàniament, prosseguir la seva ofensiva
cap al Sud, envaint el Jehol i anexionant-lo al Manxukuo. La declaració feta per Madsuka en retirar-se de Ginebra deixava ben a la
vista que l'Imperi del sol naixent no acataria en cap extrem la sentència pronunciada. La impotència de l'organisme ginebrí en aquest
aspecte quedava posat més de manifest quan es plantejà tot seguit
la qüestió de si els japonesos conservarien, en retirar-se de Ginebra,
determinades illes del Pacífic—colònies alemanyes fins a 1918—
que administren en qualitat de mandats de classe C. Si en aquest
cas particular, en què la qüestió de dret està plantejada d'una manera tan cristal·lina, el Consell de la Societat de les Nacions no ha
reeixit a fer prevaler els seus evidents drets, no cal dir com són
menyspreades totes les altres sancions que puguin o no derivar-se
dels acords de les nacions europees en quant no vagin d'acord amb
els interessos del més fort.
Paral·lelament a les funcions de la Societat de les Nacions i per
reforçar la seva posició coactiva sobre el Japó, Anglaterra decretà
l"'embarg" de les expedicions d'armament dels països bel·ligerants.
Aquesta mesura, que sembla que va encaminada a impedir de manera indirecta la continuació de les hostilitats, ha estat en realitat
un factor a favor dels japonesos. L'existència en les illes de l'Imperi del sol naixent d'una indústria de primer ordre fa possible a aquella nació el manteniment d'una guerra contra països no industrialitzats i que han de cercar el seu armament en les fàbriques exportadores dels països modernitzats. L"'embarg" d'armes és aleshores
una mesura que va encaminada directament contra aquests països,
quedant d'aquesta manera indefenses davant dels armaments fabricats directament per la nació rival. Es a propòsit d'aquesta mesura
dictada pel primer ministre anglès, que s'inicia la possibilitat d'una
entesa secreta entre aquests dos països, en virtut de la qual Anglaterra refermarà la seva intervenció a l'Asia per procediments encoberts, com el de l'esmentat embarg d'armes.
L'únic que podria handicapar el J a p ó seria la impossibilitat de
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seguir rebent matèries primes, les quals transforma en armaments,
i que certament no venien compreses en la prohibició decretada pel
Govern de Londres.
La manera dissimulada de protegir Anglaterra l'acció imperialista japonesa té la seva explicació en el fet que, en l'actualitat, Anglaterra i el Japó coincideixen a tenir per enemic comú la U . R. S.
S. Les agitacions menades pels agents comunistes en el Turkestan,
en les colònies, a la índia Anglesa, i a la zona extrema de Sibèria,
proporcionen una comunitat d'interessos que fa que a Anglaterra l i
convingui, encara que sols sigui momentàniament, una potència forta que, assentada a l'extrem d'Asia, pari els peus al colós moscovita, repartint-se alhora en zones d'influència l'anarquitzada Xina.
Admetent a la Xina i al Japó la seva condició de signataris de
la Societat de les Nacions, quedava ben clar, un cop aprovat el report Lytton, l'article 16 de la convenció, que diu: "Si un membre
"de la Societat de les Nacions recorre a la guerra, es considerarà
"ipso facto com si hagués comès un acte bèl·lic contra tots els altres
"membres de la Societat. Aquesta es compromet a trencar immedia"tament totes les seves relacions comercials i financieres amb ell.
"a prohibir qualsevol tractat entre els seus naturals i els de l'Estat
"que vulneri els pactes i a fer que quedin sospeses totes les comu"nicacions financieres, comercials i personals entre els súbdits de
"l'esmentat Estat i els altres Estats, membres 0 no de. la Societat de
"les Nacions."
Avui que han passat uns meses des de la reunió de Ginebra i
hom ha pogut constatar com, fora de l'acord adoptat pel Govern
anglès, cap altre país no ha pres mesures relatives a contenir l'acció
guerrera del Japó, es veu ben clar, a través dels paràgrafs anteriors,
com el plet estava fallat a favor del Japó. Les reunions i els acords
de Ginebra són completament nuls, per tal com cap de les mateixes
nacions que hi han contribuït amb el seu vot, no tenen cura després
de posar-los en execució.
És a través del conflicte de l'Extrem Orient que la impotència
dc la Societat de les Nacions, posada ja de manifest en els conflictes
fronterers sud-americans, ha quedat palesada públicament, d'una
manera que no deixa lloc a dubtes.
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U N FACTOR D E D I S C Ò R D I A : L A U . R. S. S.
La política exterior del Govern tsarista havia tendit sempre, per
lògica natural, a estendre's vers el Pacífic. La substitució d'aquella
forma monàrquica de govern per la de la dictadura proletària no
ha portat cap canvi en aquesta política que ve determinada pel factor de la posició de les zones inhòspites de la Sibèria. L'estranya
barreja de la política tradicional imperialista russa amb les ànsies
dominadores del món sencer, que vénen englobades en la doctrina
comunista, ha fet que aquesta adoptés característiques especials
ben lluny d'ésser sospitades 20 anys enrera.
L'actuació subversiva del Komintern ( I I I Internacional) ha
trobat un excel·lent camp d'acció en les zones meridionals de la X i na. En elles, a favor del desgavell de l'organització estatal xinesa,
ha estat possible la creació de governs autònoms, més o menys sovietitzats, en els quals han actuat, com a veritables amos absoluts,
adeptes enviats per Moscou. Tota l'ala esquerra del Kuomintang
es pot considerar avui integrada per comunistes. L'evidència d'aquesta intervenció és reconeguda en la pàgina 23 del report Lytton,
que diu: "Les zones d'influència comunista s'estenen més enllà del
Fukiang i el Kiang-Tsi. Comprenen també una gran part de la X i na, el sud de Liang-se i diverses parts de les províncies de l'Hopei
i del Kiang-Su al nord d'aquell riu. Xanghai ha estat el centre de
la propaganda comunista, i hom pot probablement trobar en totes
les ciutats xineses individus que tenen simpaties pel Komintern.
Fins ara no s'han organitzat més que dos governs provincials comunistes. E n el Kiang-Tsi i en el Fukiang, però, es compten per centenars els soviets de menys envergadura."
És davant la imminència d'aquest perill, que el General Xang
Kai Xec—educat a les escoles militars soviètiques—es decidí a rompre obertament, en 1930, contra els comunistes, per tal d'evitar que
aquests, a través de la tolerància que fins aleshores havia emprat el
Kuomintang s'estenguessin a tota la República.
Després de les operacions militars realitzades pel Govern de
Nankin, la preponderància soviètica a la Xina quedà un xic limitada, conservant, però, focus importantíssims en diversos sectors
d'aquell país.
Si les entronitzacions soviètiques eren un perill per al govern su-
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dista, tot i l'allunyament en què es trobava de la Rússia, què no
hauria de representar aquest perill per a les províncies nordistes de
la Xina que limiten, en tota la seva extensió, amb la Sibèria soviètica? A més, els governants de Moscou han reeixit a sovietitzar completament, constituint en una província més del vast imperi de la
U . R. S. S., la Mongòlia exterior. Situada a l'Oest de la Xina
estricta i el Turquestan, aquella immensa regió és una base d'actuació en territori xinès per als soviets.
La política tsarista reeixí en la construcció del famós Transiberià, el qual arribava al mar del Japó pel port de Wladivostok.
Posteriorment es construí, i actualment tenen els russos arrendat, el
ferrocarril de l'Est xinès, ferrocarril al llarg del qual els soviets han
tingut sempre contingents de tropes, per a protegir la seva explotació contra les agressions de les bandes de desertors, que pul·lulen per
totes les províncies xineses. La possessió de l'esmentat ferrocarril
ha estat sempre font inesgotable de lluites i conflictes de caràcter
internacional. Així, abans del nou plantejament del conflicte, tenim
que, en 1929, per diferents incidents sorgits al ferrocarril de l'Est
xinès, les tropes soviètiques envaïren Manxúria i derrotaren les tropes de Xiang Sue Liang. Apagat per aleshores el conflicte, ha estat
un acte soviètic el que ha ressuscitat el problema de la incompatibilitat dels interessos del Japó i Rússia. E l Manxukuo, ajudat pels
efectius militars japonesos, s'ha decidit a plantar cara a les vexacions soviètiques, i ha reclamat l'immediat retorn del material ferroviari retingut indegudament per l'administració russa, situada en
territori soviètic. En aquest principi d'incident internacional, hom veia
la possibilitat que es plantegés novament una guerra entre les dues
potències, que podríem dir-ne asiàtiques. En aquest sentit, si els
soviets aconseguien d'unir-se, ni que fos circumstancialment, amb
el govern xinès, serien un rival no menyspreable per a l'Imperi del
Sol Naixent. Fins ara, però, els soviets no s'han decidit a emprendre
una acció enèrgica en defensa dels que anomenen llurs interessos.
Sense accedir a les demandes xineses, no fan tampoc obertament
pública la seva negativa. Més aviat cerquen d'allargar la qüestió
fent proposicions i entretenint-se per cercar una fórmula que ells
volen qualificar d'amistosa. En aquest sentit, pretenen que seria
una solució el traspàs de la totalitat dels seus drets, mitjançant una
indemnització, a l'Imperi Japonès. En realitat, el que els soviets temen és que una desfeta militar a l'Extrem Orient no fos el senyal
que posés fi a la tirania que menen a Rússia contra el 90 per 100
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de la població camperola, la qual vexen contínuament, gràcies a l'enorme aparell de repressió mantingut per la G. P. U . i l'exèrcit roig.
La guerra declarada, que sembla que ara s'ha pogut evitar, entre la U . R. S. S. i el Japó a través el Manxukuo, no serà, però, solucionada definitivament. Únicament s'aconseguirà d'ajornar la topada de dos imperialismes que fatalment, en data no llunyana, es
trobaran en el mateix camp de batalla que en 1905.

CONCLUSIÓ
La solució dels múltiples conflictes plantejats a l'Extrem Orient
—que hem vingut examinant—, no sembla albirar-se per ara. La
política anti-japonesa menada a fons per Roosevelt des de la seva
instal·lació a la Casa Blanca no ha impressionat—almenys exteriorment—els ministres del Mikado. Els seus exèrcits segueixen envaint
noves províncies, després de momentànies jornades de repòs, que
cada vegada intenten de presentar com a fites definitives de l'ofensiva.
No és cap disbarat de predir que els japonesos tenen projectat
de dominar tota la Xina, aprofitant per realitzar-ho el moment en
què les nacions civilitzades estiguin abstretes en les seves pròpies
dissensions, per fer-ne un gran Estat controlat directament per ells
i que sigui, alhora que una prolongació del Japó estricte, una segopàtria per al seu excedent de població i un obstacle infranquejable
a les doctrines soviètiques que, emparades ja de la Mongòlia i el
Turquestan, amenacen d'ensenyorir-se de tota la Xina.
Es fa difícil de fixar cap a quina banda s'inclinarà la victòria.
Encara no fa unes setmanes el rus Kerenski, al seu pas per Barcelona, deia a un reduït grup que parlava amb ell que el domini dels
comunistes a Rússia no sobreviuria gaire temps, davant la fam, a
la qual el Pla Quinquenal començava a abocar els milions d'obrers
russos.
De realitzar-se aquesta profecia, el J a p ó veuria desaparèixer
l'únic obstacle a la realització dels seus somnis d'expansió, car no
és de creure davant el que presenciem cada dia, que a la f i els xinesos, per si mateixos, aconsguissin de deturar el curs de la penetració japonesa.
A l'hora en què cada dia Europa es deixondeix en mig de l'es-
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trèpit dels clarins, que simultàniament ressonen a Berlín, a Roma,
a París i a mitja dotzena més de nacions, com per ofegar el fracàs
de la Conferència del Desarmament, no és aventurat de preveure
qu es preparen hores d'angúnia per al món occidental, que, superades o no, distrauran en molt de temps l'atenció de les potències d'aquells escenaris mundials, massa allunyats de les seves metròpolis
per pensar en intervenir activament.
LLUÍS L Ó P E Z O L I V E L L A
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ELS LLIBRES
En aquesta secció es faran recensions critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

MIQUEL SAPERAS, Pietat. Barcelona, 1933.
Si havíem de posar lema a la darrera aportació dc Miquel Saperas, escolliríem
aquest: " H e estat fet per a estimar i no per a odiar" (Antígona). E l títol només
ja és evocador del més gran sentit cristià de l'humanisme, que és fer-se pròpia la
dolor d'altri, per aquesta virtut de la pietat, refinament del que anomenem compassió.
És evident que la poesia de la natura pertany pròpiament al cristià, en tant que
aquest recolza sobre el fet que ell és i es confessa fill de Déu, la qual cosa vol dir
una major comprensió de la natura i , com a conseqüència, una amor també major;
però la dolor l i pertany doblement: per ineludible herència i per un dret que l'amor del Crist l i dicta. Si hi ha realitats que mai no l i seran disputades amb èxit,
l'acolliment de la dolor n'és una.
I dintre aquesta acollença cristiana del sofriment, caben tota mena d'elegàncies. Fins i tot aquelles d'un aire barroc. Però, també és cert, mai no manca l'avinentesa de poder esguardar el gest lluminós d'uns braços dilatant-se i encongint-se,
amb la gràcia i la força pròpies de les més vives expressions franciscanes. Tot el
llibre de Saperas és a i x ò : un gest "nu de cobejances", evocador d'aquest viu anhel interior:
" V u l l arribà al moment de passió."
Desig tan viu i tan sincer que no pot restar sense recompensa: en les mateixes
amargures ha descobert la sobrenatural meravella que endevineu en aquest vers:
"...més amargures, per llur mateix perfum."
Aquest to, amb què encapçala el seu llibre de poemes, ja és auguri de les majors exquisideses, les quals atenyen les notes més intenses i personals en el "Poema d'Hospital", a través de la composició, "Aquell home que he vist emmanillat...",
tan plena de melangia, i d'aquella altra. "Poema de la perfecta alegria", monjoia,
diríeu, del seu camí, on el foc interior fa aparèixer l'autor delicadament silvestre
en el to i en la forma.
L'aspecte més nou de la lírica de Saperas en aquest nou volum, el marca aquest
"Poema Hospital", dividit en trenta composicions. L a manera com h i esguarda la
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dolor és d'una efusió cristiana, dintre d'un realisme patètic, a traves d'escenes i
d'imatges preses al viu. Per això mai no sorprendreu els seus llavis pol·luïts en paraules o crits d'esglai. I això perquè n'ha sabut penetrar l'íntim sentit, fins i tot
quan afirma:
"Tinc clivellat el seny. Oh porta esbatanada
a tots els vents del món, desconhortadament."
Qualsevol faria d'un tema com cl que tracta En Saperas una lamentació que
fàcilment esdevindria paròdia grotesca. Enmig de membres sagnants o putrefactes,
enmig de plors i laments, són pocs els qui sabrien evitar aquella cara tirteica després dliaver-se creat una atmosfera asfixiant i opressora. L'autor ens dóna sempre
la sensació que no se sent vençut per les més crues realitats de la vida. Més ben
dit. a guisa de vencedor de la mateixa vida, l i sentiu dir. amb ardidesa:
"per tal com cs dolor la teva joia
—Déu em digué—fes via a l'Hospital."
Si la joia l i és com dolor—oh meravella de compassió!—i ell no s'esglaia, el
guany d'aquesta magnanimitat esdevé aquest: que tota dolor se l i converteix cn
joia. Així ens ho fa pensar sovint, en esclats d'una tal bellesa:
.,
Passa una noia
que escampa, a dolls, la llum dominical."
Aquesta mateixa joia, de vegades, pren forma d'ironia aguda que, com agulla
d'acer, amb un tres i no res ens perfora la pell. D'altres vegades, encara, es torna
humorisme sorneguer.
Si no fos per evitar una virada massa ràpida, subratllaríem detalladament i
amb gust dues composicions de les més reeixides: " Naixement" per una banda,
i "Segona estampa de Comunió" per altra. La primera és tota una filigrana, per
la penetració, per l'ambient tan autèntic que reflecteix. La segona, que transcrivim,
pel sentit de gran elevació en la màxima simplicitat:
Jesús dintre l'infant és un Infant,
i a l'ombreta del cor hi juga a bales.
Ells àngels fan rotllana al seu voltant
bastint la catedral d'or de les ales.
I passen hores i hores, dolçament,
que fins i tot del món ell s'oblidava.
No hi pot haver per Déu millor moment
que reviure aquells dies que jugava I
Sens dubte. Ramon L l u l l els aplaudiria coralment. ell que ha escrit, en "Oració de temps":
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Ah, qui fos en celi temps nuirit
que Jesús fo infant petit
c que tots jorns ab ell anàs,
ab ell estès, ab ell jugàs!
P. AGUSTÍ DE M O N T C L A R , 0 . M . Cap.

LE DÉSIR DU NÉANT, contribution à la psychologie du divertissement, per
Louis Vialle.—París, Alcan, 1933.
Certament és seductora la projecció de la història del pensament a través del
prisma de l'angoixa que turmenta la consciència davant Ics antinòmies tràgiques
dels instints primaris de la naturalesa humana i de les estructures intel·lectuals. É s
seductora, però molt perillosa: car si hom no distingeix ben clarament els aspectes
psicològics dels gnoseològics que flueixen en un connubi estretíssim, corre el risc
de donar una visió rclativista i , per tant, escèptica dc Ics grans institucions culturals produïdes a l'escalf de les contradiccions vitals: Religió, Moral. Ètica, Filosofia. Defecte gravíssim que no ha evitat l'autor de l'obra que comentem, malgrat
la seva advertència preliminar de no considerar la valor lògica de les teories examinades, sinó la llur valor vital, psíquica.
i Quin dubte hi ha que tots podem experimentar fenòmens obsessionadors en
extrem—consciència dc la pròpia limitació i instint de perfecció indefinida; dolor
inherent a la vida i instint de conservació—i com no admetre un afany per resoldre
els conflictes vitals per a deslliurar-nos de llur gravitació punyent? Però d'això
a afirmar que totes les formes de la vida religiosa, filosòfica, estètica o moral no
són més que "subterfugis de l'instint vital que malda per a crear la confiança i la
joia entre els paisatges anímics més diversos i a vegades els més desolats", hi va
un abim, és a dir, la distància que separa l'ésser real de la ficció.
Ara b é : si donem per vàlida aquesta distinció i com a hipòtesi de treball, volem estudiar Ics doctrines religioses o metafísiques, no pas per a discutir-ne les
afirmacions, sinó per a descobrir-ne la inspiració subjectiva, per a determinar a
quines necessitats vitals responen, podem admetre el punt de vista de l'autor i seguir-lo en les seves recerques.
En la introducció, diu Vialle, ^)ue vol contribuir a la psicologia del dherlissement (divertiment, distracció) en el sentit pascalià del mot. Jo crec, però, que
s'assembla molt més aquell sentit al donat per Freud al mot sublimació. Quan cn
un capvespre de lluna clara submergits en la natura bella i solitària hem sentit el
vertigen de l'expansió dc la pròpia individualitat pugnant per esborrar les fronteres
de la pròpia limitació i per estendre's en un deliri frenètic de joia damunt de tota
la realitat per encomanar-li la pròpia vida; quan las l'esperit d'aquest desig de fusió, s'insinua el pensament glacial que el real és insensible i que tota la poesia que
li trobem hi és projectada pel nostre esperit, sorgeix la tragèdia de la natura humana; sentir-se limitat quan hom es voldria infinit. L'instint vital però no es deixa
vèncer. El pessimisme momentani que apareixia com fonamental, arrelat en cl més
pregon de la personalitat, s'esvaeix a l'encant d'una ilhisió novella la teoria religiosa o l'especulació metafísica que permeten a l'home la satisfacció del desig in-
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finit. Que tomi el dubte torturador a enrunar el castell d'ivori de salvació, que torni
a fiblar l'angoixa de la limitació i veurem com aquesta cnrgia vital es transforma
se sublima i sorgeix una altra taula de salvació. I així indefinidament.
H e subratllat el mot il·lusió per a fer notar cl punt flac de les conàideracions
anteriors que resumeixen les de l'autor que ens ocupa. L'escepticisme que inclou
és la tònica de tota l'obra que, per tant, crec perillosa. No solament la contemplació estètica ens mena a la religió o a la metafísica. H i condueixen, aix! mateix,
la idea de la mort—l'obsessió de la qual crea els deliris de la metafísica; la doctrina de la inunortalitat en primer lloc—i el fenomen de l'amor que, diu Vialle, és
essencialment dolor perquè és contradicció (?) incurable i per tant molt a propòsit per a engendrar els pensaments religiosos de solidaritat i de comunió dels
sants.
El somni confús de l'absolut és. doncs, l'artifici de la natura per a no sucumbir
als cops dissolvents de l'intel·ligència. El pessimisme s'esfondra si la fe en l'absolut
es referma. Però, què és l'absolut? Què vol dir aspirar a l'absolut? Com pervenim
a la seva possessió?
L'absolut és l'ésser perfet, immutable, etern. L'aspiració i la consecució de la
plenitud de l'ésser té sentit divers en el teisme i en el panteisme; en la vida mística i en la vida ordinària.
El capítol de l'obra consagrat al teisme és de baixa qualitat. Reprodueix els
arguments vulgars contra la perfecció absoluta de l'ésser absolut. Interpreta abusivament el dogma del pecat original com una fragmentació de Vésscr únic en
l'acte de néixer. Ja no es cenyeix a la doctrina com document psicològic, sinó que
la judica i valora.
En parlar de la vida mística d'una Santa Teresa paga el tribut als corrents
freudians interpretant els deliquis amorosos de la Santa com transformacions de
la libido. De Sant Joan de la Creu en fa un panteista en l'esperit si bé reconeix
frases en què blasma el panteisme.
L'exposició de la doctrina de Schopenhauer és molt millor. No es estrany, puix
que l i deu la pròpia inspiració i formació. El títol del llibre—el desig del nores—indica ja el motiu pessimista que modula tota la seva concepció. Pomposament anomena redempció metafísica, el triple esforç d'alliberació: estètic, emotiu
i moral que són les tres vies per les quals Schopenhauer vol assolir la dissolució
de la pròpia personalitat.
Finalment, les dues últimes parts estan dedicades a la redempció positivista
defensada per A . Compte i a la individualista o anàrquica de Stirner principalment. Com a exposició, són clares. La crítica que se'n desprèn pateix de manca
de pern metafísic.
En resum: obra desorientadora. Les consideracions agudes són poques i donada la considerable extensió del volum—750 pàgines—molt repetides.—R. ROQUER,
prevere.

DÉTRESSES DE NIETZSCHE, per L o n i s Vialle.—París, Alcan, 1933.
Aquest estudi és una perllongació de l'anterior sobre el desig del no-res. Ve
a ésser com una il·lustració de la tesi sostinguda allí, amb el cas Nietzsche.
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No es tracta d'un retrat mora!, sinó d'aclarir alguns aspectes de la vida interior del filòsof turmentat per autonomasia.
Nietzsche fou un desequilibrat fisicament i moral, però ensems dotat duna perspicàcia agudíssima. L'angoixa vital sorgida de l'antinòmia instints-inteUigència arribà en ell fins al paroxisme. Quins foren, es pregunta Vialle, els recursos de la
vida per a mantenir la confiança i l'audàcia d'una ànima turmentada que no tolerà mai les consolacions de la mentida? A i x i plantejat el problema, forçosament
hauriem de concedir que l'única via possible és l'anorrear-se, el nin·ana. Tal és
la conclusió grata a M r . Vialle. Nietzsche, però, sentí horror al buit de la mateixa
manera que no tolerava l'immobilitat de l'absolut. Ningú com ell no ha cantat l'impuls, la vida i n crescendo fins a arribar al super-home. Ningú no s'ha cregut vexat
com el boig sublim—aixi l'anomena Max Nardau—per la realitat moral atemperada a una norma. Per això blasma la religió de la pietat, proposada per Schopenhauer, com la del respecte de Kant, com la de la caritat de l'Evangeli. En certs
moments, Nietzsche, d'acord amb els estoics i amb Spinosa, afirma que val més
per la humanitat l'acció fredament racional que les impulsions més generoses del
sentiment. I per assemblar-s'hi més encara, proclama en un instant de frenesí l ' i deal de l'amor, /a/í.
Nietzsche es considera l'iniciador del corrent modern conegut amb el nom
d'axiològic. L a seva frase: cal una transmutació de les valors, ha esdevingut lemàtica. I no obstant, poc o quasi gens no s'han preocupat els filòsofs d'escatir la
significació materialista de les frases nietzscheanes per l'estil de la que llegim a la
Gaia ciència, que recull Vialle sense esprémer el sentit: "les pretensions de l'home
que cerca les valors que ultrapassin la valor del món real, ens semblen, avui, i r r i sòries ".
El capítol I I parla de la redempció estètica. Després d'abandonar Nietzsche la
religió cristiana es lliura a la filosofia de Schopenhauer i penetrat d'ella, intenta
una identificació de la tragèdia grega amb el drama wagnerià. Això el conduí a erigir el criteri esteticista en el suprem, tant en l'ordre moral com en el lògic La
catarsi tràgica és l'única via per a arribar à la joia metafísica.
Poc podia deturar-se aquí la febre de goig i d'alegria. Caigué la religió del
pedestal com caigué l'ideal estètic. La ciència per la ciència serà el flamant ídol
nietzscheà. E l culte de la veritat constitueix la trama del I I I capítol. Semblaria
natural que en aquest punt Nietzsche seguís el corrent idealista alemany. Però no.
L'idealisme com la religió l i semblen invencions de la malaltia i de la por. La seva
filosofia serà vitalista, energètica, pragmàtica. La finalitat de la ciència exclusivament desinteressada d'antuvi esdevé cada vegada més subordinada a la producció del super-home (cap. I V ) . Finalment, ni el super-home és quelcom de definitiu, en el sentit d'haver assolit la perdurabilitat en la perfecció o la perfectibilitat indefinida. Això té regust d'eternitat i d'immobilitat, atributs de l'ésser absolut. Per això idea Nietzsche Veternal retorn, la reversibilitat dels processos v i tals, els ritmes periòdics d'ascensió i regressió.
La conclusió que es desprèn d'aquestes consideracions és que Nietzsche és un
pensament que llampega sense coherència i endut per motius sentimentals. Tal vegada per això, sembla interessar de bell nou als gustos estragats dels contemporanis lassos de dialèctica continuïtat. No obstant, és necessària molta precaució
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per a llegir impunement les seves obres abigarrades i les exposicions doctrinals
poc serioses o maliciosament parcials.—R. ROQUER, prev.

NIETZSCHE.—Essai de m y t h o l o g i e , per E r n t s B e r t r a m , trad. francesa per
Robert Pitron.—París, Rieder, 1932.
El treball més seriós i ordenat sobre Nietzsdie és el de C. Andler. Cronològicament, va seguint la seva vida i evolució doctrinal o més (|ue evolució, el seu cabrioleig mental. Bertram es proposa contemplar, secciona longitudinalment, un
mateix problema al llarg de tota la vida de Nietzsche. És clar que això implica i n nombrables repeticions però hom gaudeix la bellesa de perspectives insospitades.
Llàstima que una crítica imparcial no assenyali al lector les fallides especulatives i pràctiques del filòsof pomposament i amb notòria exageració anomenat sovint el gran turmentat el màrtir torturat, etc!
Literàriament, l'obra de Bertram és un encert. Hom la llegeix maravcllat pel
seu lirisme imposant. Les frases literals hi són mestrívolament entreteixides. Per
això, sens dubte, fou acollida l'obra original amb un èxit esclatant a Alemanya
(ho palesen les 7 edicions esgotades) com ho és la present traducció a França.—
R. ROQUER, prev.

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

LA TRINITAT : HITLER, PAPEN, HUGENBERG, per
duït d"'Études". del 20 de febrer de 1933.

Robert d ' H a r c o u r l ,

tra-

M . Franz von Papen, antic oficial de cavalleria i recent canceller acaba de realitzar l'obra més gran de la seva carrera. Nosaltres el consideràvem—i el consideraven llurs compatriotes—com un home que ha transportat a la polítiça les
qualitats de la seva antiga arma: l'optimisme emprenedor, la mordacitat i una
quantitat de bon humor esportiu que li fan afrontar els esculls de la via pública com
si fossin els obstacles d'una cursa de cavalls. El tipus del brau jove. El mariscal
Hindenburg el nomenava amb amistat i emoció "Der brave Junge". Nosaltres no
cl teníem per un Maquiavel. Els fets ens diuen el contrari. Kranz von Papen acaba
de donar-nos una prova que ell posseeix l'art de les grans combinacions polítiques.
Nosaltres el crèiem caçant en les seves propietats de Wcstfàlia. De sobte, els
periòdics—d'això fa poc temps—ens diuen que la partida de caça ha estat interrompuda, que una misteriosa entrevista ha reunit a Colònia al bell estatge del
banquer Schroeder, Papen i Adolf Hitler. Afegeixen—.els periòdics — donant a entendre coses greus que d'aquest col·loqui entre els dos irreconciliables enemics
d'ahir podrien demà sortir les més estranyes conseqüències. Nosaltres quedàrem un
poc escèptics. Ens enganyàvem. L'inversemblant ha esdevingut realitat. Papen surt
vencedor d'una prova. E l l apareix com un hàbil cuiner de la més difícil mescla:
aquella que manté dins la mateixa olla elements tan violentament heterogenis com
són Adolf Hitler i Alfred Hugenberg. És un cop per a pintar un home. Aquest
èxit paradoxal classifica Papen d'home de gran habilitat, si no ja de gran polític.
Ell ha reanimat la primera línia de Bad Harzburg, la unió de nazis i nacionalalemanys. Les fraccions de la coalició estaven tan violentament desjunyides que
llur soldatge apareixia gairebé impossible. Poques vegades es feren dos partits,
l'un a l'altre, una guerra tan feroç, com la de racistes i partidaris d'Hugenberg.
Des del principi s'operà entre ells una patent divergència essencial en l'actitut davant el capital, la fortuna fixada. Els primers prenien llur punt de partida en la
crisi econòmica sens precedent que fa estralls Alemanya. Ells mateixos han reconegut prou cínicament més d'una vegada que la misèria alemanya ha estat llur
primera aliada. Ells havien trobat en el malestar i esperit de revolta de les masses, en l'element social en general, el truc que explotaven vigorosament. Davant els
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jovens i també malcontents es presentaven com revolucionaris. Llur força més gran
estava en una immensa quantitat d'espera, de confiança en el capgirell. En presència d'aquests malcontents i poc estables, tenien els nacional-alemanys la immensa inferioritat d'aparèixer com un partit de propietaris, de calma, i al mateix
temps, com un partit cristal·litzat. Totes les forces de reacció es donaven cita a
casa d'ells: els magnats de la indústria, els grans terratinents de l'Est, capitalistes de tot color i pèl s'unien per a barrar amb una caixa de cabals l'avanç de
la revolució, bastir un mur d'argent contra la barricada.
Aquesta situació, de fet, havia de facilitar molt la tasca dels nac'ional-socialistes. Els fronts d'atac ells mateixos es dibuixaven. Sortir de les combinacions de la
sala de fumar dels importants senyors de r"ITerrenclub" berlinès, mantingut per
la reacció i el capital, pel doble feudalisme de la naixença i de la finança, el gabinet Papen s'ha vist lliurar una política feroç "Gabinet de Barons" és un apellatiu que dificulta un govern de viure llarg temps. Els procediments de combat de
la part dels leaders racistes, principalment de Goebbels, el més aspre dels polemistes del partit, foren salvatges. Caigué Papen. Schleicher, "el general social" l'home de les Iligaces democràtiques que ell s'havia treballat fins en els sindicats obrers,
recollí una successió que ha estat de curta durada.
Avui, la unió efímera d'Harzburg renaix. Les paus són fetes—per a quant
temps?—entre els acarnisats adversaris d'ahir.
A quines causes ha d'ésser atribuïda la miraculosa unió? En primer lloc, nosaltres ho hem dit, a la innegable habilitat estratègica, a l'hàbil tècnica desplegada
en l'ocasió per Papen.
Després, a raons internes. Racistes i nacional-alemanys, separats per tota l'amplària del programa social, es retroben units sota el programa patriòtic i nacional
pel comú fervor germànic. H i ha all! un fort lligam de sensibilitat. Lligam profund que si no s'enduu fins en política estrangera del tot en les modalitats d'execució, identitat de programa, comporta, però, identitat d'aspiracions. És per
aquesta important i inconscient part que es mesclen els partidaris d'Hitler i d'Hugenberg. De cara a l'estranger i més de cara a França la temperatura alemanya,
deixades de banda totes les divisions fratricides, és amb poca diferència la mateixa
en tots dos camps. És prou alta per a possibilitar la soldadura de què suara parlàvem, una soldadura autògena.
En fi, en tercer lloc, convé de tenir en compte l'acció personal del vell Hindenburg en l'esdeveniment. Per a ningú no és un misteri que cl Mariscal va continuar
la seva confiança i la seva amistat amb Papen, àdhuc després de la caiguda d'aquest. L a separació de fet, no fou una separació de cor. Per la seva franquesa,
la seva marcial senzillesa, la seva disciplinada rectitut al servei del país, la seva
natural aversió per l'atmosfera parlamentària. Papen era l'home del vencedor de
Tannenberg. El dia que va deixar les seves funcions va rebre una bella fotografia
del Mariscal, amb un autògraf traçat de mà octogenària, però, encara ferma,
quatre mots emocionants per llur militar senzillesa: " I c h hatte einen kameraden":
jo tenia un camarada. Paraules de la cançó popular. Fraternitat en el combat.
Aquesta comunicació era constant familiar, lliure de tota etiqueta: relació quotidiana. S'ha fet notar justament que Papen. en les seves relacions amb el mariscal
es movia sobre un pla de llibertat que ignoraven—o, més justament, d'on eren ex-
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closes—les primeres personalitats de l'Imperi. E l general Schleicher jamai pogué
comunicar amb cl President sense passar per l'avantcambra tradicional de la petició
d'audiència. E l general Hammertcin. cap de l'Heevesleitung; el conceller secret
Kastl, del Cartel de l'Imperi de la indústria; Neurath, un dels homes que fruïen,
no obstant, de la confiança del mariscal, veien <iue es perdien per en terra les peticions de visita formulades segons totes les regles de l'etiqueta, mentre que les portes s'obrien soles en el silenci de les frontisses ben engrassacles davant Papen. Aquesta confiada facilitat de contacte personal ha fet viable la combinació actual. La intimitat i la calor de l'atmosfera favoreixen el naixement de projectes, dels ministerials coní dels altres. Papen fruïa d'una llibertat de moviments no limitada per
cap veïnatge. E l l era, com ha escrit graciosament un periodista alemany, Heinrich
Scharp, "l'únic gall del galliner".
" H i t l e r Canciller" és la manxeta d'efecte sorprenent i sensacional que hem vist
aparèixer a tots els diaris. Seria tanmateix, potser, més just parlar d'un gabinet
nacional-alemany que d'un govern racista. Hugenberg és el vertader vencedor de la
jornada. Ell t é les comandes i Hitler l'aparença. És, almenys, aix! com veu la situació l'òrgan dls Sindicats cristians "Der Deutsche", el qual al mig del desencadenament general de la premsa obrera (desencadenament verbal; sobre l'eficàcia
pràctica d'aquestes demostracions de paper, les úniques de què semblen capaços els
socialistes d'Alemanya nosaltres sabem a què ens hem d'atenir), sembla donar la
nota més justa. Nosaltres comprenem sense esforç l'estat d'esperit dels sindicalistes
per als quals un govern Hugenberg representa una amenaça bastant més sèria. àdhuc
que la que representa un govern Hitler. Una força de reacció infinitament més
opressiva i més ben ordenada, el cel estretament i totalment clos. La violència continguda i calculada és molt més de témer que la violència tumultuosa. D'altra part,
nosaltres, pel que a nosaltres toca, podem treure les mateixes conclusions.
Vegem les coses més de prop. Si esguardem bé la situació, Hitler, el fogós
" f ü h r e r " no obté, en manca bon tros, la posició sòlida, dictatorial de què per mitjà
de bastant imprudents declaracions de principis, feia condició per a l'acceptació del
poder. Es veia clara la seva pretensió a la totalitat. Tot l'aparell de la força, sense
restricció ni cap delimitació devia ésser possat a les seves mans.
Què veiem avui nosaltres? En primer lloc una separació entre l'engranatge prussià i l'engranatge de l'Imperi. Als dos darrers gabinets hi havia concentració dels
dos poders en les mans del canciller. D'aci l'enorme puixança i mitjans d'acció pràcticament il·limitats. Avui, no solament es veu obligat a resignar-se a acceptar la presència als seus costats d'un vice-canceller qui pot ésser enutjós i d'un col·laborador
vigilant, sinó que veu desaparèixer del títol de canciller la força moral que donava
a la funció el més gran senyal de puixant efectivitat. Les prerrogatives del comissaria! de l'Imperi per a la Prússia deixen la cancilleria i són donades a Papen. Si
ell sap i vol aprofitar-se'n, el vice-canciller serà, pot ésser el canciller de fet'. Els
altres ministeris distribuïts entre els racistes sofreixen la mateixa diminutio capitii.
El ministeri de l'interior, donat al Doctor Frik, és, també, separat de la unió amb
la Prússia. Quant a l'antic aviador, l'actual President del Reichstag. Goering, està
en la seva qualitat de ministre de l'Interior prussià, subordinat i sotmès al comissari de l'Imperi prussià Papen.
Pertot, sota aquesta manera de conservar el títol i afeblir la funció es dibuixa
un pla de conjunt massa ben lligat per haver estat concertat en poc temps. Tot es
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desenvolupa com si el vell Hindemburg i els seus consellers íntim? en rcsignar-se
sota l'opressió de l'opinió, a fer la prova d'Hitlcr, hagin estat menats per un objectiu : limitar els perills de trencament en la mesura possible. Limitar-los acompanyant
a cada ministre racista d'un guarda i un vigilant, i a les forces nacional-socialistcs
de les forces conservadores que les puguin enganxar i immobilitzar si es dóna el cas.
Continuem el nostre examen. A tots els punts essencials del mecanisme del
poder en totes les conjuntures decisives, nosaltres fem notar la infiltració nacional-alemanya. E l ministre de la Reichswer, cl general Blomberg, la intclligència
del qual hom celebra, i que degut sens dubte als seus brillants mitjans d'haver-se
vist durant la guerra en les funcions d'Kstat Major, on féu una campanya més profitosa que perillosa, pertany al partit d'Hugenberg. E l l no s'ha posat, fins al present, en cap sorollosa manifestació en la qual hi pogués haver exposició de comprometre's. Els seus compromisos són coneguts. Alfred Hugenberg concilia ell
mateix reunint-los en la seva mà, dos ministeris, els constants i mutuals conflictes dels quals han paralitzat fins ara una acció governamental enèrgica en el pla
econòmic: el ministeri de l'Economia nacional i el de l'Alimentació. Seldte cap del
Stahlelm que té el ministeri del Treball, navegarà perfectament d'acord amb ell.
Els ministeris de l'Economia nacional, de l'Alimentació i del Treball, el mecanisme social decisiu del poder estan a les mans dels nacionals alemanys, o bé
a les dels seus amics i aliats. Ja molt forts per la delegació de Papen al Departament del comissariat del Reich per a la Prussià, i per la cuirassa de Hitler a la
sots-cancilleria. tenen en el terreny econòmic i social, les brides a Ics seves mans.
Hitler i els seus, bastant generosament i amplament proveïts cn el pla polític
(amb les limitacions de fet que hem vist), renuncien sens condició en el pla social,
potser més essencial que cl primer cn un país dominat, com sc sap, per la crisi econòmica i posat naturalment sota el prinmm otnffv.

Provant d'aportar un j u ! sobre la formació de l'actual govern d'Alemanya, ens
penediríem de no dir un mot sobre la forma en què han estat tractats els homes
del Centre. Des de molt de temps ells no estaven gaire habituats a les deferències.
Els nacionals els acusen d'ésser els aliats i proveïdors del marxisme. Ja hi havia gran quantitat de menyspreu en l'etiqueta de Zemtrümlcr que els donaven els
racistes. La història de les negociacions del Centre amb els nacional-socialistes, que
presenta els catòlics cercant una entesa que els eviti l'isolament i el descrèdit d'una situació de patriotisme menor mostrant-los contínuament a remolc i a distància, és una llarga cadena d'humiliacions. L a darrera malla acaba d'ésser soldada
per tots els recents tractes entre Mons. Kaas i Hitler. Si no fos dolorós per al
nostre sentiment de solidaritat catòlica, l'intermedi tindria un caire de vaudevUle.
El president del Centre planteja amb gravetat al EüJirer una llarga sèrie de qüestions rigorosament classificades, per ordre alfabètic, arribant fins a la lletra K .
Les dues primeres són amb tota evidència, les més importants.
a) Quines garanties està disposat a donar el nou govern de la seva voluntat
de mantenir-se dintre del marc de la Constitució? b) E l govern del Reich està disposat a oferir l'assegurança formal de no pendre cap mesura contrària a la Constitució, escudant-se sota el pretext de raó d'Estat? (Straatnotsland).
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El sol enunciat d'aquestes qüestions, la gravetat i la serietat amb què són presentades en plena atmosfera de cop d'Estat són ja de la millor marca de còmic.
Però aquest còmic ha de passar per la doble resposta dels fets i de Hitler.
E l Reichstag ha estat (per enèsima vegada) dissolt sense que ningú es preocupi si una base de majoria hauria pogut ésser trobada per mig de la participació del Centre. E l President Hindenburg, aconsellat, insuflat, pels nacionals, signa
cl decret de dissolució presentant com raó legal que cap majoria no podria sortir
de la composició de l'assemblea. Una majoria? Enteneu una majoria purament nacionalista. Apar evidentment que és l'únic que es proposaven. D'una altra majoria
no se'n tracta. No són tinguts en compte els homes del Centre, considerats com
quantitat purament menyspreable. Se'ls té simplement oblidats. Els afers es fan
sense ells. Les belles qüestions de Mons. Kaas cauen a l'aigua, fis, des d'ara, una
veu d'ultratomba. El Parlament, incloent-hi el Centre, no existeix ja. L a història
va massa de pressa.
Manca, mentrestant, respondre a Ics famoses qüestions, ni que fos de manera
pòstuma. Hitler s'encarrega de fer-ho i ho fa humoristicament:
—Plantegeu massa problemes. E l temps apressa. I en primer lloc no respondreu
a Is que jo mateix he presentada: esteu disposats a concedir-me una bona anyada
de treball sol, sense intervenció parlamentària, ni aquest enuig constant? E l vostre silenci em prova que no esteu disposat a col·laborar en un treball de profit.—
Mons. Kaas vol prendre les seves seguretats contra el cop d'Estat. E l l cita Hitler
al seu confessionari i esbrina amb gravetat les disposicions del seu penitent. Hitler
replica seriosament: "Primer el cop d'Estat, després us respondré tot seguit".
És dificil burlar-se de la gent més cínicament.

Afegim, per acabar, que el significatiu desig d'establir una franca separació
amb l'era Schlcicher, el "general social" de les vel·leïtats lliberals, es marca ben
netament en el comiat brutalment i immediatament donats als tres col·laboradors
íntims del darrer conseller: el Director de la Premsa, Major Maarks, el Secretari
d'Estat i el coronel von Brcdow.
En la vertiginosa successió de decoracions que és la història de l'Alemanya
actual, el caràcter sorprenentment ef-'mer del regnat Schleicher mereix ésser recordat com una curiositat. Mai un eclipsi fou més ràpid i radical. L'esfondrament
de l'home i dels del seu costat fou total. Naturalment, un esfondrament és sorollós. El més curiós és que aquest s'ha operat sense soroll. L'oficial que ens descrivien com l'home de totes 'les possibiltats, com un impenetrable temperament de
condotiere, al qual el seu silenci donava una aurèola de misteri i de inquietud
(iquantes vegades hem trobat en les gazetes alemanyes, per a aquest personatge
l'epítet "unheimlich" en el qual hi ha angoixa alhora i espera!), fa una sortida
dòcil i resignada. N i la porta no bat darrera d'ell. La tanca amb tota cura. S'esfuma com una ombra, deixant per als altres el lloc on se l'havia vist pujar amb
el glatit de cor del cop d'Estat. Aquesta vegada el silenci no serveix a la seva
llegenda. Ell deixa per als altres el cop d'Estat i es contenta en el seu adéu a l'exèrcit d'una dèbil protesta sobre el perill per a la Reichswehr d'esdevenir instrument d'un partit i la necessitat per ella de posar les seves arrels en tots els esta-
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ments de la nació. Heus aci una honesta advertència que no pertorbarà ni els
plans de Hitler ni els d'Hugenberg.
De l'aventura Schleicher, en surten dues lliçons:
La primera molt coneguda i fins vulgar. Que un home, moltes vegades no té
raó de sortir de l'ombra. L'ombra cl protegeix. La llum el traeix. Ell era ric
amb una gran quantitat de possibilitats. Els fets el deixen nu i amb les mans buides. E l mot del poble, el mot cru "desinflat" és d'una exactitud estricta. "L'home
darrera la cortina" (Der Mann hinter der Tapete, com cl nomenaven els periòdics
alemanys) ha estat mal aconsellat al deixar el retir, que a l'ombra l i donava un
períil de cinema. E l l ha perdut la seva història (llegenda) al llançar-se al públic.
El segon ensenyament és que un home no té raó d'ésser infidel a la personalitat que representa,al seu ésser profund. E l general ha volgut fer el Maquiavel.
Sobre aquest terreny, la xurma nacional-alemanya ha sabut maniobrar millor. H a
trobat els seus mestres en els professionals de la intriga, en els especialitzats en
el joc que els alemanys anomenen "política de darrera l'escala" (Intertrepenpolitik).
Hugenberg i els seus homes . els grans terratinents de l'Est han composat Hindenburg admirablement. Després d'haver fet el Maquiavel, el general ha volgut fer
el liberal i el demòcrata. E l l ho ha fet tot per fer oblidar la seva espasa, pensant
que així arribaria millor. Habilitats que són inhabilitats. L a seva frase "les baionetes, sobre les quals no se seu malament", no l i ha reeixit. E l flirteig amb el pacifisme no dóna bon resultat als militars. Les concessions, els elogis als seus rivals
de res no l i han servit. E l l ha nomenat Papen "el cavaller sense temor i sense
titlla", i avui és Papen el que l i guanya la mà traient-lo de l'escena. De l'uniforme se n'esperava la força. La combinació ens ha decebut. "Schleicher tenia el sabre a la mà i ha tingut la desgràcia de no esgrimir-lo"; és la conclusió que formula brutalment i justament un periodista alemany.

Situem-nos bé i provem de descobrir sumàriament les línies principals que se'ns
ofereixen. L'aspecte d'Alemanya es canvia amb una tal velocitat que és cosa prudent de fixar tot d'una les seves expressions successives si es volen reduir al
mínim els perills d'ésser endut a la confusió pels fets. Tot d'una i també prudentment. Si hi ha un país que recordi al cronista d'una manera constant la necessitat
de reserves en el pensar i expressar, és l'Alemanya contemporània. A l'observador que coratjosament assaja de seguir e n ^ sevajarrera i dibuixar en el paper
el perfil de la seva evolució, se l i hauria de permetre de posar sota l'última línia
de l'article el senyal de prudent reserva amb què les banques amb menys dret que
mai no deixen d'acompanyar els nostres estats de comptes, de "S. E. u O.", tradicional.
•
.
Per primera vegada nosaltres veiem els racistes arribar al poder, arribar-hi
millor que posseir-lo. La seva posició no és pas una posició franca. N o frueixen de
completa llibertat de moviments. Pertot o gairebé pertot ells estan voltats, vigilats pels
nacional-alemanys. Aquests tenen per a el-ls una força gran: el diner. S'ha batejat Hugenberg amb el nom de "la guineu de plata", mot que alhora fa al·lusió a la
seva finesa de vella guineu i a la força de l'or. I.'eura Hugenberg estreny per tots
els costats l'alsina Hitler. Serà més fort l'arbre que el paràsit? Arribarà ell a fer
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esclatar la feble presó, o serà ofegat? Arribaran els dos a entendre's i prosperar
junts? Problema tan difícil de resoldre a Alemanya com a la'mateixa naturalesa,
la solució del qual, però—afortunadament per als curiosos—serà aclarida prou més
prest en el terreny polític que no en el vegetal.
Totes les enteses són evidentment possibles. Mentrestant, però, hi ha entre els
dos partits -que actualment es parteixen el pastell alemany tota la distància que
separa els assegurats dels àvids, el camp de la reacció del camp de la revolució,
el partit dels vells del partit dels joves. Mons. Kaas en el seu discurs de primers
de mes a la comissió del Centre, situà espiritualment la posició social dels hitlcrians i dels nacional-alemanys, donant al capità dels primers el nom històric,de
Moriscal Vorivarts (avant) i al cap del segon el menys afalagador de Mariscal
R-üchwàrts (endarrera).
Jutjat des del punt de vista interior, des del punt de vista alemany, el nou govern representa el poder més agressivament antidemocràtic i antilibcral que hagi
vist el país després de la guerra. L a fórmula clàssica: "repte a la classe obrera"
és ací una realitat. Aquest esperit de forta reacció s'ha manifestat tot seguit amb
una mena de pressa brutal. Resisteix el Landtag de Prússia, se'l dissol tot seguit.
Il·leKalment. Hom es burla de la legalitat i del platònic recurs al suprem tribunal
de Leipzig. Quant a la llibertat de premsa no es veu millor tractada que les altres
llibertats polítiques. Se l'escanya pel decret de 6 de febrer, autoritzant la supressió
de tot orgue que hagi compromès "els interessos vitals de l'Estat" per "informacions inexactes". Termes clàssics i a propòsit per explotar i obrir la porta a tota
arbitrarietat. Pitjor, àdhuc que l'esperit de dictadura que ací es revela, es la careta d'hipocresia que es posa: la hipocresia dels considerands. L'ordre de dissolució del Landtag de Prússia fa veure que és presa "per restablir les condicions ordenades del govern". Mai no s'ha trobat fórmula més elegant per al cop d'Estat.
Quant a l'ordre o decret que ofega la llibertat de premsa, és feta "en vista a protegir el poble alemany". Aquest poble alemany, que un dels seus periodistes compara a un pobre cavall salvatgement i inhumanament esperonat. L'exemple del govern actual mostrà sense esforç com el poder passa amb molta facilitat a un règim
que encara es diu republicà (per quant de temps?)
Nosaltres veiem tornar a la superfície del poder l'home certament més antipopular de l'altra banda del R i n : Papen. Franz von Papen no té més esglaons on
recolzar-se que a casa dels grans capitalistes del partit nacional-alemany. La seva
base de sustentació és, amb prou feines, la desena part del país. L'han nomenat
gens exageradament "el canceller sense poble" (Der kanzler ohne Volk). Aquesta
dèbil base sembla no entrebancar-lo amb escrúpols, ni molestar-lo altrament en
el seu camí. El nou govern no ha tardat a arribar als fets. Ell posa la mà a tots
els rodatges, s'apodera de tots els llocs de la manera més impúdica en la seva voracitat. A l Landtag de Prússia, un diputat nacional-alemany M . Bork ha proclamat cínicament la urgència d'una "depuració immediata i radical de tot l'aparell
administratiu prussià" (schleunichste und restlose Sàuberung). Els canvis immediats de personal, el comiat donat a l'home que és el que més ha fet per la refosa
de les assegurances després de la inflació, el secretari d'Estat Dr. Griesser, els
projectes de reagrupament ministerial, tota la legislació del treball principalment
en les qüestions d'arbitratge sota l'immediat domini d'Alfred Hugenberg que decidirà en el sentit en què es veuen venir els conflictes entre el capital i el treball.
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no deixen cl més petit lloc a la il·lusió i legitimen l'apel·lació al poble dels Sindicats
cristians; Citem alguns línies d'aquest enèrgic missatge. (Energies verbals, direm
encara una vegada nosaltres. Esperem les obres.)
"L'activitat política de Papen ha reeixit en l'obra de la unió dels dos partits
que ahir encara es combatien sorollosament: el partit racista, dit sens dubte per
escami, el partit dels treballadors, i la reacció social i política. Una aliança d i rigida contra la voluntat social de les masses alemanyes, unides en la seva fidelitat a la Constitució ha estat soldada entre l'apetència de poder polític dels racistes
i l'aviditat de subvencions i esperit de domini dels grans terratinents de l'Est de
l'Elba i la mentalitat Hugenberg francament hostil als treballadors i als Sindicats.
Hindemburg ha donat la seva aprovació a la reconstrucció del front de Harzburg.
front compost per tots aquells homes que ell havia vist en contra seu al moment
de la seva reelecció per a la presidència. L a voluntat d'hostilitat, a l'esguard del
poble i de les masses treballadores, dels Hugenberg i dels Papen serà el factor determinant de la línia de conducta del govern. Treballadors, parats, rendistes petits
multituds laborioses de la ciutat i del camp van, una vegada més, a ésser sacrificats. Estem davant cl perill d'una ruptura i separació irremeiable del cos de la
nació alemanya." •
H i ha menys d'exageració del que es pot creure en aquesta darrera frase i nosaltres potser hauríem fet mal no veient-hi més que una patètica frase oratòria.
Sobre les mesures eficaces de resistència preses pels demòcrates sobre una organització popular de combat contra el que d'arbitrari hi hagi en cl poder nosaltres
restem escèptics fins que arribi el desmentiment dels fets. D'altra manera caldria
judicar de les possibilitats d'una mena de separació automàtica sota la pressió dels
esdeveniments, entre les distintes fraccions del cos de la nació alemanya. Separació no sols de partits, ans també de països. Tota una porció de territori, la porció catòlica i meridional sota una sòrdida i lacerant irritació des de molt de temps
que impedeix la protecció únicament atorgada als grans feudataris de l'Est (l'escàndol de VOsthilfe, vertader Panamà alemany) que fereix al viu la possessió d'Alemanya de segona zona que té ella segons el pensar dels racistes, veu, després de moltes
petites ferides, la mesura portada al cim per la fórmula de concentració ministerial actual per un govern que per a ella és una provocació. El separatisme interior, totes les condicions del qual existeixen ja, però mai no s'havien vist ajuntar
tant com ara, arribarà a un esberlament de fet? L'esdevenidor respondrà. "Colònia Munich, 110 senten per cas tota la distància que les separa de la Prussià de
l'Est de l'Elba?", exclama el Dr. Moenins. Aquesta distància mai no l'han sentida
tan tràgicament els catòlics de la Rcnània i de Baviera. com avui. Però entre sentir la distància i atrevir-se a la separació h i ha gran marge, sobretot per a les
poblacions del Sud, la sentimentalitat de les quals ha donat més encant, però menys
duració i flexibilitat major en el voler que la que posseeix les de l'Est. Els renam,
els bavaresos s'atreviran? S'atreviran a l'empresa, que tota'la seva sang i la seva
història, principalment la història dels darrers mesos, els imposava?
Nosaltres pensem, en tot cas, no poder donar una idea millor del fervor d'oposició que troba la idea prussiana en algunes, regions, a la sensibilitat i al mode
de pensar alemany (les regions catòliques i meridionals) que citant una pàgina molt
bella de Teodor Haeker un dels pensadors més aguts de l'Alemanya contemporània, i amb Romano Guardini, encara que en gènere del tot diferent, l'escriptor més
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brillant de l'Alemanya catòlica d'ara. És impossible de dir amb més força la insurrecció instintiva orgànica exultant del geni sud-alemany. de l'ànima autènticament
germànica contra l'esperit prussià de colonització, parasitària superposició de mecanisme i de brutalitat. Extraiem aquesta pàgina del bell assaig V i r g i l i pare de l'Occident aparegut el desembre de l'any passat.
Nosaltres sabem que vivim uns temps ombrívols. Tenim, però, prou llum per
no perdre de vista l'obscuritat que ens envolta. Per a veure-la a través dels espessos vapors que ens pugen del segon i del tercer regne (Bismark i H i t l e r : ja és sabut
que l'adveniment dels racistes començarà una nova era per a la humanitat, que
ells nomenen tercer regne), que provenen de les impures i buides declamacions dels
nostres apòstols i profetes d'imperi de segona i de tercera classe. A la basc d'aquestes tèrboles fermentacions messiàniques cap vestigi de l'esperit, ni cap encara
menys de l'Esperit Sant. La seva sola excusa pot ésser, encara més, la d'aquells
que elles s'enduen a darrera seu, que és l'angúnia espiritual i material en què vivim.
La gran badoqueria, el gran engany, heu-los ací. A partir del moment en què
Prussià encarnà la idea de l'Imperi aquesta—la idea de l'Imperi—canvià de naturalesa i deixà d'ésser l'afer comú de l'Occident cristià, per a reduir-se als límits
d'un afer intern, plebeu, cardinalment viciat i pervertit en la seva intima essència,
des de les tribus germàniques de la selva de Teutoburg. Als nostres ulls, la P r ú s sia no és més que una part encara suspecta de l'Alemanya vertadera. Nosaltres no
la podem considerar més que com un càstig que ens és imposat talment com una
expiació. Aquest element importat, aquesta colònia voraç, àvida, ens devora, xucla
el moll dels nostres ossos. Els cavallers de Suàvia, Bavicra i Wesphàlia han de
carregar en la seva consciència amb força culpes, perquè la Providència els hagi
denegat el poder de reduir aquesta colònia prussiana i fer-la entrar en els quadres romans, en els marcs del Untes romà. Molt menys encara han pogut fer-la
penetrar en el de l'Església romana. Darrera seu han deixat un fogar d'heretgia,
un poderós centre de barbàrie. La Prússia l'esperit prussià, des del principi, ha
tingut tendència a disminuir i restrènyer l'Imperi dels Alemanys. E l segon reialme (el de Bismark) presentava un buit obert, una immensa llacuna; ell escloïa les
més antigues províncies, aquelles en les quals la fe es mantenia en la seva o r i ginal puresa i en les quals al mateix temps s'hi continuava l'antiga i gran tradició
de cultura mediterrània. I el tercer reialme (Hitler) al seu torn? Quines noves
províncies costarà als alemanys el seu adveniment? I el quart regne i el quint regne? De quants nous desgastos constarà el seu balanç? Per què ens parem, ja que
ens hem posat, a numerar els regnes? Si la Prússia conserva a Alemanya l'hegemonia perdrem les províncies orientals (Koenigsberg), això és d'una certesa absoluta: perdrem els nostres germans del Sudest l'eslavització dels quals continuaran
metòdicament i sense descans els Txecs. I.a maledicció de l'esperit prussià no pararà fins a les darreres desmembracions. Aquest Estat prussià, amb el seu geni
d'innata heretgia, és el cuc interior del Reich alemany. Ell l'esmicola i desmembra com mai no ho ha pogut fer cap enemic extern. Quan nosaltres serem a la f i
de tots aquests regnes, del cinquè i sisè regne. El Reich haurà quedat tan reduït
que no en restarà sinó el Mecklemburg i la Pomerània, L'Estat de Frederic I I ,
de Frederic anomenat el Gran, l'ídol... Es tem la Prússia com es tem la fi del
Reich, del vertader Reich alemany. E l sol pensament d'una nova hegemonia prussiana al Rin, el Mossell el Mein, el Nckar, el Danubi i l'Isar, és per a nosaltres
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un constant mal somni sense nom. Ens fa la impressió que anem al martiri. Els
pels del nostre cap se'ns posen de punta. Des del començament de la seva història,
la Prussià fou un Estat i res mes que un Estat. U n Estat atacat d'hidrocefàlia.
Jamai ha tingut ella un caràcter ètnic, ella no ha estat mai una raça com la bàvara o la renana. Ella no fou mai un poble ni nació. Ella no s"ha anexat mai un
poble, una raça, una nació, si no és per les vies de la violència o de l'astúcia. L'Estat prussià ha introduït en la idea germànica del Reich elements que el disgregueu
a l'interior: un estúpid centralisme d'Estat i un nacionalisme anticristià i bestial.
Des del punt de vista exterior, des del nostre, l'actual govern alemany representa una amenaça sobre la qual a penes hi ha necessitat d'insistir. Encara menys
potser de la banda de Hitler que de la banda d'Hugenberg. És de témer l'odi fred que l'odi eruptiu. Llur aliança sembla en tot cas tot altre que confortable.
Trobem units de cara a nosaltres els dos partits alemanys violentament empenyats
per tot el seu passat en una lluita galòfoba. Ja els tenim (com és de llei) arribat al poder i davant l'immensitat de llurs responsabilitats, de les vel·leïtats frenadores, no es poden sostreure a la força de l'empenta emotiva que ells han desencadenat en el fons del poble. No es domina la tempesta provocada a l'hora que
es vol. L a cançó de l'aprenent de bruixot és sempre veritat, en política potser més
que enlloc més.

PER ALS QUI CERQUIN LA CARA DEL DÉU DE JACOB, per M a r g a r i t a
tret de "La Vie Intellectuelle", de 10 de febrer de 1932.

Aron,

Era un bell dia autumnal. La família i els seus hostes s'havien reunit davant
la casa, en el jardí dc flors i d'arbres fruiters. Hom s'havia abstingut de sortir,
de treballar: hom romania ociós. Únicament els infants i els servidors havien
menjat. Era Kippur, el dejuni anyal, observat escrupolosament per aquells bons isrealistes. A l'angle de la terrassa, pensatiu, un adolescent cercava alguna cosa en
un llibre. A l seu voltant hom conversava, hom parlava d'afers, de modes, de m ú sica. Una noia llegia. Què? La darrera neveHa dels Tharaud: L'ombra de la Creu!
Una altra respirava, amb- delectança, les olors de les flors. Els homes, impacients
de no poder fumar, es passejaven... Purificació? Redempció? De qui? Quina verge
acudia encara a trucar aquelles ànimes indiferents, laïcitzades fins al punt de no
poder-les ja deixondir? Una angoixa creixent s'apoderava de l'adolescent. Seguia,
potser, les sàvies lliçons d'un rabí. Desxifrava l'hebreu. Podia llegir la Thora. Fins
i tot hom l i havia deixat veure amb quina subtil magnificència s'arriba a especular
amb els textos del Talmud; i ell es sentia soberg d'ésser fill d'una raça dotada d'una
intel·ligència tan insubmisa, d'una filosofia tan vasta, d'una erudició tan minuciosa.
La seva set de Déu no era pas apaivagada, però. Una tarda de primavera que buscava una eixida que l i permetés d'atansar-se a alguna cosa gran i forta, una porta
per la qual pogués sortir de si mateix, fou un professor de moral—i no un sacerdot
del Déu vivent—qui va contestar-li. Va fer-li recomanacions pràctiques, assenyades
i cordials... Però no l i parlà gens ni mica de Déu, ni de l'ànima. Era simplement
un home greu, una mena de pastor Wagner. On era, doncs, la clau que obria la
porta? On podia entreveure o contemplar la cara del Déu de Jacob?
L'adolescent s'acollí a la catedral ombriua. Ben aviat, en els cants litúrgics, a
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través de les paraules llatines, s'estremí de reconèixer la seva Biblia i de copsar
l'esclat d'una Revelació, truncada sens dubte, però sempre veritable, de descobrir el
testimoni triomfal d'aquell messianisme del qual hom a penes gosava a parlar. "Bestreta de la r a ó sobre la fe..., tast, ben natural, d'allò que som cridats a veure, amb
ulls sobrenaturals, el dia en què les purificacions de la fe ens els hauran oberts.
Miratge, reflex, però no pas il·lusió o error"
P e r ò una inquietud punyent va restar-li al cor. El seu poble, cl seu car Israel,
després d'haver servat tant de temps i amb una fidelitat tan gran el dipòsit íagrat,
calia verament que. dispers entre les nacions, s'acontentés d'un moralisme eclèctic,
d'una mena de protestantisme liberal? I el rabinisme oficial, si donava accés a la
ciència en la pietat ritual, no podia donar-n'hi també a la contemplació?
Ell coneixia, amava i venerava llur virtuts. P e r ò sabia que no rebria d'ells el
que buscava. Comprenia que no ho rebria tampoc del Sionisme. ni del seu daler
de restauració del regne terrenal... E l sentit de les coses secretes s'havia aguditzat
en ell. Emprengué estudis perseverants.
No es deturà pas a les aparences, ni que fossin descoratjadores...
I heus ací que, finalment, arribà a la seva oïda el murmuri de la font cobejada...
Subterrània gement de vegades també exultant. la deu generosa corre a través de les contalles estranyes i mantes vegades sublims dels Hassidim de Polònia
i de Podòlia. Els seus llavis sedegosos s'hi atansaren amb avidesa. I-a seva aigua,
però, no és pas sempre limpida. Els Hassadim són més o menys cabalistes; tenen
mal nom; són els fills extraviats d'Israel. Passen un xic per màgics. Sovint tenen
una estrambòtica anadura. P e r ò entre ells hi ha ascetes, vidents i sants. Aquests
la tenen la clau perduda que obre la porta. En ells batega el fervor d'una fe que
no mira ja vers la Jerusalem terrenal, sinó que, replegada sobre ella mateixa, i n voca el Déu ocult. Heu-vos aquí venjats de les vostres fàcils caricatures, pobres
jueus polonesos que, mentre l'Europa era pergirada a les envistes de la Revolució
francesa i de les guerres de l'Imperi, ignorants de tot, i captaires com Job, arrossegàveu de poble en poble la misèria yiddish. Sota la llordesa de la vostra llarga
cabellera, dels vostres llegendaris bonets i dels vostres caftans greixosos el misteri
del vostre somni per fi és retrobat!
"Com és exquisida, saborosa i dolça la força de les proves, puix que per elles
el nom de Déu és exalçat i santificat!"
Ells amen la pobresa i l'exili. A aquest exili correspon l'exili en què la incomprensió dels homes té com a compeHiment l'amor ae Déu. El sofriment humà es
pot unir, voluntàriament, a aqueix sofriment diví i entendar-lo al cor de l'home
mitjançant una mortificació redemptora. La devoció d'aquests il·luminats duu, en
efecte, els tres senyals de la vida mística, ço és, el sentit de l'oració, el de la penitència i el de la caritat. Ells saben que subsisteixen en l'home residus grossers d'un
adelitament mundà, "escates" que cal llevar-li per tal que no trobin la via obstruïda aquells llampucs de l'esperit que han d'unir-lo amb Déu. També la pregària
mental, personal, ha de precedir—i després nodrir amb la seva meditació—la pregària pública. Ruda disciplina: " e l temps de la pregària és el temps del combat".
P e r ò Déu acudeix en ajut de la seva criatura humiliada. El desordre és vençut;
i aquest Déu paternal atrau al seu redós els seus fills humans. Els legistes, els
doctors i els fariseus han bastit al voltant del seu tron innombrables vestíbuls cor-

LLIBRES

fr

REVISTES

445

rcdors i portes falses; però, per als cors purs i senzills, el cami que mena vers E l l
s'obre sense giragonses. Llavors el " j o " s'esborra, i la joia esclata, "Si en petjar
el més enllà, diu un Hassid, sóc condemnat a l'infern, me n'hi aniré dansant, tan
venturós seré de fer la voluntat de D é u ; que el seu sant Xom sigui beneït!".
Adéu, racionalisme llibresc. Si la ciència no dóna la fe, la fe busca la ciència,
una ciència que ella fa reviure. Els textos que hom es creia conèixer se'ns presenten amb una novella significació. Quan el Sant dels sants cridà Abraham i l i digué:
Vcs-te'n. surt de la teva terra... era d'ell mateix, del seu " j o " que el compeHia a
sortir per tal que pogués entrar, despullat i nu. en l'amor del seu Criador.
Aqueixa és la via. Mitjançant l'oració el renunciament, l'amor i llur santificació progressiva, el devot pervé a unir-se amb Déu. La finalitat de l'home és
d'estar al servei de Déu, i , com diu un mestre de l'Hassidisme, " c l servei de Déu
és veí de la mori". Mort voluntària, però dolça; car si hom posa tota la voluntat
de servir a Déu en els seus actes (no es diria que aquests mots són de Sant Francesc de Sales?), aquests esdevenen com un cnHaç de l'ànima amb el seu senyor i
amb el senyor dels seus actes, i la unió és cada vegada més habitual.
El servei del proïsme s'afegeix al servei de Déu i s'hi confon. L'amor fraternal
adquireix un gust nou. fins llavors desconegut. Moisès Leib vesteix el cel de festa
en inventar les esposallcs d'una verge vella, lletja i necia, que hom duu a l'altar per
caritat...
On, som, doncs? Pel laberint on ens fan caminar aqueixos mendicants-poctes,
aqueixos discursaires místics, aqueixos inexhauribles contistes hem arribat, sense
adonar-nos-en, davant dc santa Àngela de Foligno o de sant Joan de la Creu?
Bestreta imaginària, o real? Miratge, o claredat, promesa d'una altra claredat?
El qui ha tastat l'aigua d'aquestes deus desconegudes ha paladejat llur profunda sabor i els ha servat una tendra gratitud. L'esmentat mestre també escriu:
"Una fidelitat excepcional a l'esperit de l'Antic Testament, no suggereix... com
l'esquema d'allò que veien els profetes?... i no és raonable de pensar que les gràcies de caritat que Déu ha pogut posar en aquests cors sincers—allunyats de Crist
per una ignorància gairebé invencible—han estat acrescudes i vigoritzades per la
meditació de la santa Escriptura, fins a produir com la imatge virtual de la realitat tal com la veuen els qui coneixen Jesús Redemptor?
fis tasca d'altres de discernir si l'estudi dc la teologia cristiana i la seva consagració mateixa a Jesucrist ha induït massa generosament aquests fills d'Israel a
enriquir amb el seu propi pensament el tresor de l'espiritualitat hass:dica?
Que el qui sap llegir prengui al seu torn el llibre, i , com diuen els Hassidim al
final de llurs paràboles: Que el qui comprèn comprengui!

L'ESGLÉSIA DE FRANÇA I LA REPÚBLICA, tret de "L'Ami du Oerge", del
9 de febrer de 1933.
Entre les causes del fracàs de l'Església de França en el decurs del mig segle
darrer, hem situat la insuficiència de la premsa catòlica. I hem anunciat que dedicaríem a aquesta important qüestió un estudi particular: anem a complir la paraula.
Com que el nostre propòsit no és pas de refer, en aquestes modestes notes, el

446

LA

PARAULA

CRISTIANA

treball del P. I.ecanuct, sinó d'aclarir-lo, rectificar-lo, profunditzar-lo, escatir-lo, o,
si voleu prendre'l com a pretext per a un profitós examen de consciència, no intentarem donar amb aquestes ratlles una exposició completa de l'enorme qüestió de la
Premsa i de la seva història a França en els cinquanta anys darrers. N'omés direm : i . en quins termes el P. Lccanuet cn parla: 2, quines són les llacunes principals de la seva exposició; 3 quina fou en realitat la importància de la Premsa cn
les lluites que s'havia proposat relatar.

Per a trobar, en la gran obra de Lecanuet, Ics pàgines dedicades a la Premsa,
cal llegir el I V volum. Indubtablement, hom troba ça i lla. en els volums anteriors,
al·lusions a la importància de la Premsa, a la insuficiència de l'organització catòlica
sobre aquest punt. atacs contra la intransigència doctrinal dc la Premsa de l'extrema dreta i sobretot del diari de Veuillet. VUnh'crs. però no hi ha cap estudi de conjunt abans del capítol V del volum I V , que duu per títol: L a Premsa catòlica a
França sota Lleó X I I I (pàgs. 208-256).
És evident que l'historiador no ha vist amb claredat el caràcter decisiu d'aquesta
causa de fracàs que provem d'analitzar. O si l'ha vist, no ha sabut posar-lo de relleu
no ha sabut fer-lo ressaltar amb força. F.stà completament d'acord que la Premsa
antireligiosa ha estat una força dc destrucció de primer ordre però no ha copsat
a bastament la seva finalitat per situar aquesta força en el corresponent lloc d'acció
dintre el conjunt del quadre que traçava.
Ha escrit amb molt d'encert (pàg. 208):
" L a Premsa ha estat a França un dels principals agents de desmoralització i de
descristianització. I no ha pas deturat els nostres enemics el temor que no es realitzés la sinistra profecia: "Això matarà allò!", cs a dir, la impremta matarà
l'Església. Si l'Església és lluny desser morta, no és pas menys cert que ha estat
ferida amb crueltat en les seves obres vives. L a fe ha disminuït força cn algunes
regions i, amb la fc, la moralitat pública."
E n citar les poques pàgines que havia dedicat, en cl primer volum, a aquesta acció de la Premsa, recorda el testimoni d'un home d'esquerra, Henri Bérenguer, director de VAction. Henri Bérenguer havia promogut, efectivament, en 1897, cn la
Rerue bleue una enquesta sobre les responsabilitats de la Premsa. I havia arribat a
aquesta conclusió colpidora: " L a nació està corsompuda, la disbauxa multiplicada
l'autoritat destruïda, r"élite" descoratjada. l'exèrcit del crim reclutat, el "chantage" i l'amenaça exercits descaradament, el Parlament encadenat o aterrit, i. cn fi,
la premsa en mans dc gent dc negocis iH'cits."
I aquesta veu no és pas sola; el P. Lecanuet n'esmenta d'altres. Alfred Fouillée,
en 1897, en la Rerne des Deux Mondes escriu: "Si la criminalitat de la infància i
de la joventut segueix la progressió esfereïdora que denúncia l'estadística, cal acusar-ne més la Premsa que l'escola. És la Premsa, la Premsa obscena i odiosa, que
extravia i degrada la generació jove, que marceix l'esperança en flor del país."
Emili Zola mateix fa aquesta confessió inesperada: "Quina tristesa, quina protesta
indignada dc la consciència davant l'obra abominable de la baixa premsa que amb
el mercadeig que practica, amb les curiositats del públic, està en vies d'enervar,
d'emmetzinar la nació!"—L'iHustre criminalista i sociòleg Gabriel Tarde escriu a
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Ferdinant Muisson, en la Reinie pédayogique, en el mes de març de 1897: " L a
Premsa obscena i odiosa (idèntiques expressions que Alfred Foulliée), nodrida descàndols i farcida de cròniques judicials, espera l'estudiant a la porta de l'escola. E l
periòdic, completant la copa, l i alcoholitza el cor."
En 1882, afegeix Lecanuet. tot citant Baunard, el Ministre de Justícia podia declarar a la Cambra que cada dia es distrubuïen a París més de 30.000 fascicles immorals a les portes de les escoles.
Hem de creure que només mercaders infames havien tingut de bell antuvi la intuïció exacta de la força irrestible de la premsa i s'havien apressat a emprar aquesta
força a llur profit, amb intencions de lucre sòrdid o per una voluntat diabòlica de
perversió del poble, mentre que la gent honrada romania amb els braços plegats?
Fóra exagerat d'afirmar-ho.
Per damunt d'aquest món tèrbol i de les oficines de la disbauxa i del crim, els
homes d'idees tant de la dreta com de l'esquerra, havien vist molt bé el perill. Escoltem un dels mestres de la francmaçoneria, el jueu Cremieux. L'endemà de la
guerra, s'expressava a i x í : " El diner, la consideració o el menyspreu no són res.
La premsa ho és fot. Tenint la premsa, tindrem les altres coses, totes les altres coses1". Volia dir: si tenim la premsa, tindrem el diner, la consideració, el poder
polític, la influència social, en un mot, tot quant ens abelleixi.
Entre els catòlics, eren molts els qui veien el perill. Els Papes havien denunciat i condemnat la "llibertat de premsa". El Syllabus és-formal sobre aquest punt.
Per al pensador, és evident que el principi de la llibertat de la premsa és una greu
injúria als drets sagrats de la veritat. D i r que pot imprimir-se qualsevol cosa, val
tant com dir que les idees no tenen cap importància que atemptar contra el cos és
un crim, però que atemptar contra l'ànimaés una falta greu. La filosofia continguda en el principi de la Hibertat de la premsa és, doncs, adés el materialisme absolut, adés l'excepticisme radical. Es comprèn la llibertat de la premsa en matèria
contingent i discutible, en política, per exemple, però no en matèria de veritats absolutes i immutables.
Aquesta és la tesi. P e r ò si tothom ha d'admetre aquesta tesi, i si tothom l'admet, si més no inconscientment, passa que la hipòtesi és ben distinta. La unanimitat és del tot impossible entre els homes d'un mateix pais. Tot és discuteix, afirma
i nega amb furor i tenacitat. Els governs encara no han fet una prova prou completa dels perjudicis que poden derivar-se—i de fet es deriven en forma extxerior
" temporal—de certes idees per a prendre partit oficialment. Enmig de l'anarquia
on va llançar-nos la ruptura de la unitat de fe occidental en temps de Luter, no
han sabut trobar cap més mitjà de mantenir la pau entre els ciutadans que permetre
a totes les tesis d'acarar-se lliurement, pensant que. sens dubte a la llarga, la tesi
justa acabarà per triomfar. Actualment, ni el millor dels governs no podria intenta rde posar limitacions a la llibertat de la premsa. L'única cosa que l'opinió tolera i exigeix és la repressió de la propaganda antinacional i antisocial massa descarada, per exexmple la "provocació dels militars a la desobediència".
El P. Lecanuet esmenta (t. I , pàg. 335) un informe del P. Marquigny, S. J.,
en data del 31 de març de 1875, titulat: UEnseigncment du Syllabus par rapport
à la presse. L'autor, després d'haver recordat els abusos massa vistos i palpables
de la llibertat absoluta de la premsa, demostrava que l'interès de l'Estat exigia
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que fossin reprimits tals desordres. P e r ò qui ha de dir a l'Estat on es troba la
veritat que cal defensar i l'error que cal condemnar? Evidentment, només hi ha
l'Església que hagi rebut cl privilegi de la infal·libilitat. Creiem, doncs, que, en
bona lògica és l'Església qui ha de dirigir la mà de l'Estat:
"L'Església, establerta per Déu per ensenyar les nacions, per jutjar amb atribucions sobiranes sobre el bé i el mal, recorda tothora als poders públics l'obligació inexcusable de fer respectar l'ordre, i al mateix temps els diu com han de complir aquella obligació i han de protegir aquest ordre... Quan vindrà, doncs, cl dia
en què, invocant les decisions de l'autoritat espiritual, els poders deixaran per f i
de separar la llibertat de la veritat, i obligaran sense vacil·lacions la premsa a respectar les creences, a reconèixer una moral, a no adornar amb atractius la falsedat
i desfigurar el b é ? " .
Això equivalia simplement a proclamar la tesi ideal; era un desig de venciment
llunyà; però aquest desig no era pas possible dc convertir-lo en realitat; hom no
sortia del domini teòric.
Què es feia en el terreny dels fets?
Es presentà a l'Assemblea nacional un projecte de llei d'acord a les esperances
dels catòlics i a les doctrines recordades pel P. Marquigny. Aquest projecte desfermà al moment els furors de la premsa d'esquerra. I com que aquesta era preponderant, va intimidar la majoria de l'Assemblea. El sol pensament d'erigir l'Església en poder de censura enfront de la premsa posava fora de si els anticlericals:
" E l poble no pot imaginar-se ni comprendre, escrivia el dia 5 d'abril de 1875 el
diari de Gambetta, la Rètniblique írançaise. que a la nostra època es puguin pregonar pretensions tan impertinents pròpies només d'un esperit tirànic i dominador."
Hom tenia, doncs, la seguretat de suscitar còleres formidables i probablement
greus desordres, en cas de sostenir la tesi catòlica integral, per molt lògica i sòlida que fos en si mateixa. Què calia fer, doncs? En aquest, com en molts d'altres
punts, era necessari descartar la tesi, per a atenir-se a la hipòtesi, és a dir, als fets.
El problema a resoldre era, per tant. aquest: atès que la premsa és la força
més gran de penetració de les intel·ligències que existeix avui—atenent que els nostres adversaris posseeixen aquesta força i que és impossible de desposseir-los-en,
sigui el que es vulgui el mal que puguin fer a les ànimes—, com hem de combatre
Hur acció i defensar amb eficàcia i èxit les nostres conviccions?
Plantejada així, la qüestió, hom veu de seguida que només hi havia una resposta possible: També nosaltres hem d'emprar aquesta arma—hem de servir-nos-en
amb tota l'energia i talents que hi ha en nosaltres—; i hem de fer triomfar la veritat sobre l'error amb l'activitat del nostre zel, amb el vigor de la nostra certitud,
amb l'empenta dc la nostra fe.
És ben bé així com ho han entès les intel·ligències més cultivades de l'Església.
Avui no tenim necessitat de l'afirmació d'una tesi que és poc menys que inaplicable. La mantenim amb fermesa en els nostres manuals de Teologia, l i fem un tron
en les nostres intel·ligències i en els nostres cors, car no serem mai d'aquells que
abandonen o traeixen un principi. P e r ò ens adaptem i oposem les virtuts de la
divina caritat a les activitats perilloses dc l'odi.
Així comprenem la frase del papa Pius X , encara cardenal de Venècia: " S i
em calgués donar la creu pectoral, els ornaments d'església i els mobles, per tal

LLIBRES

&

REVISTES

449

de garantir l'existència d'aquest diari—parlava del diari catòlic subvencionat per
ell—, ho faria de bon grat."
D'aquesta manera parla el zel veritable.
És d'aprovar, doncs, sense reserva que cl P. Lecanuet hagi escrit:
" M é s hauria valgut fundar diaris que bastir catedrals i convents. Calia oposar
de totes passades una premsa religiosa a la premsa impia calia dirigir per aquest
costat l'activitat i la generositat dels catòlics. Aquest era el deure dels bisbes'...
Calia crear a cada diòcesi diaris vius i interessants, i posar a llur cap els sacerdots
més capaços, baldatnent això impliqués algunes privacions en el servei parroquial.
Calia, sobretot, sol·licitar la col·laboració dels laics, atraure'ls a desgrat de tot i
sostenir-los amb energia; en una paraula fer de la premsa un arsenal de defensa
i un fogar actiu dc propaganda. A i x i han obrat els catòlics alemanys i belgues, i
es per això que han triomfat. D'aquesta manera aconsellen d'obrar els catòlics
més eminents. Montalembert, I-acordaire, Dupanloup i el mateix VcuiHot."
L'historiador ens cita textualment les paraules d'aquest darrer, amb referència
a la premsa :
" M T i i he dedicat tota la vida i no em plau poc ni molt. Podria dir que l'odio.
Però pertany a l'ordre respectable dels mals necessaris. Els diaris han esdevingut
un perill tan gran. que és necessari de crear-ne molts. La premso no pol ésser
combatuda sinó per ella mateixa i solament pot ésser neutralitzada amb la seva
abundor. Afegim torrents als torrents i que es neguin els uns als altres bo i formant només un pantà o, si voleu, un mar. El pantà té les seves llacunes i el mar
els seus moments de calma. Potser enmig de tot això serà possible dc crear alguna Venècia*.
I ja que som en el capítol d'aquestes importants constatacions, continuem esmentant autoritats que testimonien la necessitat urgent de desenrotllar de totes
passades la premsa catòlica, i de considerar-la com una de les grans forces d'apostolat i d'apologètica del nostre temps.
Heus aci el venerable P. Baudon, president de les Conferències de Sant V i cenç de Paül, qui el dia I I de desembre dc 1877 escrivia al canonge Schorderat, de
Fnburg. aquesta lletra que el Pare Lecanuet qualifica de verament profètica:
" A judici meu. la cabdal importància de la premsa no és prou compresa pels
fidels. Hom cura d'edificar esglésies fer comunitats, multiplicar els asils per als
orfes i els pobres, cosa que, evidentment, entra en el conjunt de les obres necessàries, però s'oblida que, per damunt de totes aquestes necessitats, n'hi ha una
altra que, per la força de les coses, sobresurt de tota la resta, i és l'extensió de la
premsa catòlica, almenys en alguns països, entre els quals cal comptar França. Car
si la premsa catòlica' no és sostinguda, reforçada i enlairada a l'altura que l i pertoca, les esglésies restaran desertes si no cremadeí. les comunitats seran expulsades amb més odi com més afermades siguin, i les cases de caritat. Ics escoles mateixes, seran arrabassades a la religió que les ha fundades."
No eren veritablement profètiques, aquestes paraules, a la data en què eren escrites? Hom tot just acabava de sortir del Setze de Maig, i heus aqui que ja els
homes clarividents podien témer! I per què? Perquè veien la premsa a les mans
dels incrèduls, mentre que la veritat catòlica romania gairebé sense defensa*.
La premsa és l'artilleria espiritual. H o m no lluita pas contra canons estriats
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amb bastons, ni àdhuc amb fusells; cal oposar peça a peça i calibre a calibre. De
dos navilis que es trobin en alta mar i lliurin batalla entre ells, cl que tingui una
línia d'artilleria més potent i sigui més ben dirigit serà sens dubte vencedor.
Era això el que pensava l'excel·lent M . Baudon. En efecle. continuava:
"Seguim el moviment de les idees: pertot domina un vent d'impietat. d'incredulitat ; homes pacífics i clars d'enteniment en totes les altres qüestions esdevenen
intractables i exasperats tan bon punt senten parlar de l'Església. I.'Església catòlica, per a ells. és l'enemic... És l'enemic de llur família, de llur fortuna, de llurs
indústries, de llur esdevenidor; per a ells aquest punt és indiscutibe. D'on ve aquesta aberració? Dels únics que llegeixen, dels fulls impíadosos. irreligiosos, fins i
tot odiosos, que segueixen pertot llurs passes, mentre que no es troba enlloc cl
contraverí de la premsa catòlica. Si aquest estat de coses pcrsiste:x, la religió restaria extingida en un nombre esfereïdor d'ànimes. Cal doncs, que el zel dels catòlics s'esmerci a fer-lo cessar. Mentre no hauran guanyat aquest punt, hom desfarà en uns moments l'obra de multitud d'anys. U n incendi, o. ço que és més temible encara, una Itgilfaeió wrefígiata suprimirà o dedicarà a altres usos allà que
hom haurà jundal atnt> tant d'esforç i sacrifici. Per tant, llevat d'un miracle, els
esforços dels catòlics seran inútils, mentre la premsa estigui únicament a les mans
de llurs enemics.
"Si, en canvi, els catòlics posessin en primer terme de llurs obres, almenys a
França, el sosteniment de llur premsa, com ho fan a Alemanya, si cada any hi
destinessin dos o tres milions, és ben segur que la situació canviaria amb tota rapiditat, i que la fe ressuscitaria en moltes centes mils intel·ligències, car els enteniments serien degudament dirigits a il·lustrats." (Lecanuet, I , 338).
L'historiador, insistint respecte d'aquest punt en el seu volum I V cita encara
les paraules que Lleó X I I I el dia 22 de febrer de 1879, va dir a una comissió de
publicistes cristians: "Nos comprenem que el nostre temps necessita estar dotat
d'una gran assistència i d'uns coratjosos defensors per tal de contrarestar aqueixa
desbridada llibertat de la premsa que escampa, en nombre gairebé infinit, fulls dedicats a la subversió de la veritat i a l'enverinament dels costums." I indicava les
armes de què ha de servir-se la bona premsa: la varietat de temes, l'esveltesa de
l'estil, la rigorosa i exacta veracitat de les informacions, i , per damunt de tot,
"aquella moderació de llenguatge capaç només de conquerir els homes en lloc d'irritar-los."

Un brillant assagista contemporani, M . Lucien Romier, escrivia, amb una punta
de paradoxa: "Indubtablement només M . Seignobos creu encara que la història
contemporània es basa en un duel dels "burgesos" i dels "demòcrates" al voltant
de la Constitució de 1875... Els principals fets que dominaren l'esperit del nostre
poble, de cinquanta anys ençà. foren: la facilitat dels transports, l'obligació del servei militar i la influència de la premsa."
I afegia tot seguit: " A v u i , el transport i el servei militar han produït gairebé
ttos llurs efectes en els costums. En canvi, la irradiació de la premsa creix cada any.
cada dia, cada hora... Potser vindrà un temps en què els governants no seran més
que els empleats dels diaris, i en què la política d'un Estat traduirà simplement
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l'equilibri dels interessos que hauran aconseguit apoderar-se de la premsa, poder
suprem " ' .
És evident que en aquestes ratlles hi ha una part notable d'exageració. N o podem creure ni per un moment que els interessos arribin mai a suplantar les creences d'una manera tan denigrant. Amb tot, cal retenir dues coses d'aquests aforismes
originals de Romier. La primera és que, de cinquanta anys ençà, la història de
la premsa ha entrat a una nova fase, que h i ha hagut innovació; en una paraula,
com hem dit adés, que s'ha produït una rtvoluciS, La segona és que aquesta revolució de la premsa ha produït una revolució en els costums. Aquests dos fets són
tan memorables que és necessari d'insistir-hi com es fa per a clavar un clau. H i
ha. en efecte, revolucions d'aquestes silencioses que afecten el món econòmic: hom
no les veu sinó a través de la reflexió i quan ja han produït tots llurs efectes. La
revolució econòmica mundial que obri ço que anomenem l'era del maquinisme i
de l'industrialisme i que és probablement la més greu dels temps moderns, la que
s'imposa a totes les altres, comprenent-hi !a Revolució francesa, començà sense
data precisa, entre 1750 i 1770, a Anglaterra. Tal vegada és arribada al seu període de reflux, amb la creixença formidable de l'atur forçós.
S'han produït també, sense data fixa. però probablement entre 1875 i 1890,
dues revolucions paral·leles i independents, a Europa: una revolució en la política
exterior i una revolució en les polítiques interiors dels Estats. La primcí'a fou
una transició de la política europea a la política mundial. Bismarck, a desgrat de
tot el seu talent, va sofrir l'equivocació de no saber-la veure, d'entossudir-se a
perseguir finalitats europees d'impel·lir àdhuc França a una politica colonial que,
en el seu pensament, havia d'apartar-li la mirada de la "línia blava dels Vosgos".
Quan Alemanya va adonar-se, cap a 1890, que la partició del món, esdevinguda
necessària per motiu del desenrotllament del maquinisme, s'havia gairebé acabat
sense ella, era massa tard. Les seves decepcions es convertiren en un nerviosisme
polític que motivà la catàstrofe de la guerra mundial de 1914. E l fet que aqueixa
guerra vagi ésser mundial confirma precisament la gran revolució de què parlem.
En la política interior dels diversos Estats s'ha produït una revolució anàloga:
és la transició de la política purament burgesa a la política popular. Considereu
un moment qui eren els qui llegien els diaris cinquanta anys enrera, i qui són
els qui els llegeixen avui! Hom pot dir que ara fa mig segle la premsa era únicament burgesa; només tenia lectors en les classes mitjanes. El nombre de pagesos i d'obrers que llegien un diari era ínfim. Allò que hom anomenaria—a despit
de la terminologia legal—el "diari a un s o u " ' encara no existia o acabava tot
just d'aparèixer. El primer diari "a un sou" fou el Petit Journal: hom l'anomenà
"el diari de les porteres". Era de matis neutre, però les seves novelles de fulletó
es trobaven força divorciades de l'ideal moral de l'Evangeli. Produïa el mal resultat d'aclimatar a casa nostra aqueixa premsa de novel·letes que semblen empetitir i degradar la vida, que emmalalteix les imaginacions amb els innombrables
accidents i crims diaris, que absorbeix les curiositats amb la relació de fets morbosos, i que no deixa gairebé gens d'espai per a les santes curiositats de l'ànima
1 de la intel·ligència.
Poc temps després de la guerra de 1870, el Solcil es venia al mateix preu que
el Petit Jottrnal. Després vingué el Petit Parisien. Entre 1880 i 1890 acabà d'acomplir-se la revolució: dos diaris a un sou, tals com el Soleil i la Paix. havien
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adoptat el gran format. D'altres diaris d'idèntic format, però d'un preu superior,
tals com el Rappel, l'Autorité. etc, es posaren també a un sou. E l primer número
de la Croix, aixi mateix a un sou. sorti el 16 de juny de 1883, però només tenia
el petit format. E l Petit Parisien i el Petit Journal van adoptar llavors el gran
format. Aixi va néixer la premsa diària a un sou. Els altres diaris seguiren l'exemple. Una competència desenfrenada s'apoderà d'aquests fulls: a seguit d'haver
adoptat tots el gran format, s'apressaren a donar sis pàgines, i després vuit, sense
apujar cl preu. Hom tingué premsa d'informació, premsa literària i premsa política.
Però és molt important d'observar que aquesta evolució, afavorida per la concurrència, hauria estat impossible sense una penetració cada vegada més profunda
en les masses. Aquesta rivalitat dels grans diaris vol dir justament això: la transició de la premsa que parla a una selecció d'homes a la premsa que parla a tot
un poble. I això és una revolució formidable.
E l poder de la premsa s'esmuny de tota apreciació. L a influència de la cosa
impresa és tant més gran com menys cultivada i, sobretot, menys formada és la
persona que la llegeix, però fins i tot la que posseeix una intel·ligència il·lustrada
i un esperit crític ponderat n'és penetrada profundament. L'home que cada dia rep
el seu diari, que s'hi delecta, que hi busca l'aliment quotidià i la satisfacció de la
seva curiositat, del seu desig de comprendre i de saber en general té una gran
confiança en el periòdic que llegeix. Tol el que hi troba escrit s'ho creu a ulls clucs.
Aquest diari, altrament, és cl diari del seu medi, de la seva classe, de la seva opinió política. Una pressió social s'afegeix d'una manera subrepticia a la força de
persuasió que ja posseeix tot allò que es consigna en el paper—negre sobre blanc.
I quan hom pensa que cl diari és llegit cada dia per centes mils persones, s'adona de seguida de la força dels corrents d'opinió que pot desencadenar'. Imagineu-vos el que fóra la publicació d'un fascicle de 500.000 exemplars. Doncs bé, els
nostres principals diaris cada dia superen aquesta xifra i, amb les seves sis 0 vuit
pàgines, tenen sovint l'extensió d'un fascicle mitjà.
Sumeu a això els artificis que posseeix el diari i que el fascicle empra rares
vegades. EI diari publica capçaleres; posa en tipus grossos els títols de les noticies sensacionals; atrau les mirades abans d'atraure els esperits. Com fa observar
Lucien Romier:
" E l canvi immens i decisiu que s'opera en cl capteniment dc l'opinió pública,
de vint anys ençà, és que l'opinió no es forma ja per la reflexió, sinó pels ulls.
Dit amb altres mots, l'opinió general aprecia la importància dels esdeveniments
i per dir-ho ben clar, el seu volum, no ja segons la demostració més o menys
persuasiva que pugui fer-ne l'escriptor, sinó segons la gràcia de la compaginació
i la composició tipogràfica... Això, pràcticament, porta a la domesticació completa, no pas, és clar, del lector conscient i assenyat, sinó de la massa amorfa. L'enteniment inexpert es rebel·larà més o menys contra els raonaments o les tendències d'un article; però no gosarà a rebel·lar-se contra la presentació material d'un
fet brutal, per tal com li sembla que la presentació dimana de la qualitat intrínseca
del fet... Suposeu que demà Constantinoble sigui destruïda per un incendi. E l fet
passarà en una "noticia de tres ratlles", sense atraure l'atenció de més d'un miler de persones. Podeu donar, àdhuc, una fotografia de l'incendi i no obtenir gairebé gens d'emoció. Però n'hi haurà prou que un diari important publiqui, en lle-
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tres majúscules i a tres columnes de la primera plana, aquestes paraules: U N A
C A P I T A L D E S T R U Ï D A , perquè el més humil dels porters, ignorant si Constantinoble és a Turquia o a Xina, tingui el cor oprimit. Terrible força entre les
mans del compaginador, i força invulnerable, ja que si les paraules tenen una
responsabilitat, les lletres no en tenen cap."
En el marc d'aqueixa revolució general de la premsa és on calia situar els capítols dedicats a la premsa catòlica francesa de seixanta anys ençà. És veritat que
són coses, aquestes, que ara es veuen i comprenen millor que quinze anys enrera.
Però la mirada clarivident d'un veritable historiador era capaç ja en aquell moment d'albirar-Ies.

•••
Ço que acabem de dir de l'evolució de la premsa, de la seva transició de l'era
burgesa a l'era popular, de la seva ràpida penetració en les profunditats del poble
i de la importància formidable que ha pres en l'explicació dels costums ens permetrà dues observacions de caràcter ben diferent, però d'idèntic interès.
En primer lloc', quan sentim a dir que la llibertat de l'ensenyament ens ha donat
ducs jerventuts, i que les divisions tan visibles dintre el poble francès provenen del
seu règim escolar; quan hom prova d'adduir aquestes consideracions per tal de
donar a entendre que el monopoli (al qual verament sembla que tendeix més o
menys directament l'escola única) fóra una manera de restablir la unitat clivellada
de l'esperit nacional, hom comet un error enorme, un error imperdonable. No, no
és pas l'escola que divideix els francesos: és la premsa; i n'hi ha prou de reflexionar-hi un moment per esvair tot dubte pertocant aquest punt.
El fet que cada matí milers de francesos combreguin, sense saber-ho, en la lectura del mateix diari, mentre d'altres milers combreguen en la lectura d'un altre,
és infinitament més important que el fet dc les diferències creades per un ensenyament del qual la vida s'encarrega de corregir ben aviat els matisos i tendències
particulars. Ja sé que la premsa divideix els ciutadans perquè els agrupa en formacions polítiques distintes i rivals, de manera que és la política la causa principal
de divisió, i una causa que radica a l'essència mateixa de la democràcia i no en pot
ésser separada. Però, a fi de comptes és la premsa que serveix d'òrgan a la política partidària i , per tant, és ella el gran instrument de divisió entre els fills d'una
mateixa pàtria. Ella aixeca invisibles barricades i dreça murs de separació entre els
cors i les intel·ligències. Cada dia freqüenteu bones gents que conversen amb vós
i amb les quals esteu—o sembla que esteu—d'acord sobre molts punts; són bons
amics vostres, i tal vegada són per a llur rector uns bons feligresos; però un dia
d'eleccions seran els vostres adversaris. Per què? perquè llur diari els ha presentat
dia per dia els esdeveniments i les persones sota un aspecte ben diferent del que us
ha mostrat el vostre diari i que és tal vegada—no pas sempre—el més just i el més
exacte.
No em proposo pas aci disminuir la importància del fet escolar. Però crec sincerament que el fet de la premsa diària és més important que el fet escolar. Nombrosos infants educats segons l'ensenyament laic, per un mestre afiliat a la C. G.
T . per mitjà del seu sindicat, i potser al partit comunista, no esdevindran per això
socialistes ni comunistes. P e r ò tots els electors que llegeixen un diari radical votaran "radical", i tots els lectors del diari socialista o comunista votaran "socialista o "comunista".
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A ben poca cosa treu cap dir que hom no cscolleix ni l'escola ni el mestre,
mentre que hom tria el diari, de manera que hom no és socialista o radical perquè
llegeixi un periòdic de l'una o l'altra idea, sinó que hom d'antuvi es fa d'un partit
i després es subscriu a un diari d'aquell color. Això només és veritat a mitges.
I.'clecció d'un partit és fa moltes vegades per l'atzar. I entre els elements de què
es compon aquest "atzar" hi ha precisament el diari. Hom l'haurà llegit per imitació, per fer com els companys; tal vegada us haurà vingut a les mans per casualitat, ran d'una conferència o d'un míting. Tanmateix el seu engranatge us ha fet
presoner; el vostre diari us ha enllaminit. interessat i , finalment us ha fet seu. Una
vegada us hi haureu acostumat j a no us en podreu desfer i us costarà de trobar
allò que cerqueu en un altre; en canvi, en el vostre amb una sola mirada sabeu on
es troben els articles o Ics rúbriques que més us plauen. Jo crec que en la majoria
de les persones l'elecció del diari precedeix la del partit, si més no l'elecció fixa
i definitiva. Per contra, crec que aqueixa massa amorfa de ciutadans que no estan
afiliats d'una manera definida a cap partit es compon de tots aquells que no estan
abonats a un diari determinat, ja sigui perquè saben poc o gens de llegir, ja sigui
perquè no poden veure el diari a l'hora del dia en què podrien llegir-lo amb comoditat—i aquest cas es dóna en la majoria dels habitants del camp—, ja sigui per
d'altres raons, entre les quals no es pot descomptar la de l'economia. De tota manera, és innegable que la premsa exerceix una influència preponderant en la formació numèrica i la persistència dels partits polítics i , per tant, en la constitució
dels grups oposats que divideixen un gran país modern.
És per això que no tindria inconvenient de subscriure aquesta frase d'Albert
Thibaudet: " E l poder del periodista sobre l'opinió iguala o supera la del sacerdot". Però el que no admeto en absolut, és el que afegeix a continuació:
"Aquesta acció, aquesta competència terrible de la premsa, a la qua! el clergue
no s'ha pas adaptat i a la ruda materialitat de la qual com han demostrat les inhabilitats dels Assumpcionistes, no podria adaptar-se sense deixar tires de la seva
honorabilitat, és el senyal visible del desenrotllament d'aquella nova situació il·lustrada i posada de relleu, en 1832. per la condemnació no ja d'un home i d'un i n foli, Jansènius i VAugusIinus. sinó d'un grup d'homes i d'un full volander. que ostenten aquest nom, anunciador d'amenaces o de promeses, que han dut a terme:
el moviment de VAvenir..."
Això em porta a formular aquesta segona conclusió: cal situar el magnífic esforç acomplert per la Croix en el marc d'aquesta visió del conjunt, d'aquesta revolució realitzada de cinquanta anys ençà en la premsa i per la premsa, per a comprendre el servei inapreciable que han fet a l'Església de França homes tan abnegats i tan ferms com els Pares Picard i Bailly.
Jo no sé pas de quines inhabilitats vol parlar Albert Thidaudet quan afirma que
els Assumpcionistes n'han comès de tan llosques que demostren que "el clergue
no s'ha pas adaptat a la ruda materialitat de la premsa". E l que és segur és que
els Assumpcionistes no han tingut cap fracàs en llur comesa periodística; tant és
així. que si els catòlics posseeixen avui un òrgan que pot rivalitzar amb els més
importants de França i d'arreu del món és a ells que n'han de donar les gràcies.
Jo trauria més aviat de llur èxit aquesta conseqüència: que allò era la veritat
"apostòlica" del moment, i que nosaltres, catòlics, tots sense excepció, no podem
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fer cosa millor que afavorir, desenvolupar, encoratjar, promoure de totes maneres
les nostres obres dc premsa popular, sense negligir tampoc—és sobrer dir-ho—les
nostres obres de premsa de categoria més elevada: revistes sàvies i periòdiques de
luxosa presentació tipogràfica.
Considerem la situació de la premsa catòlica al moment cn què la Croix surt a
la lliça, cl 16 de juny dc 1883.
Entre 1871 i 1883 havíem tingut tres o quatre diaris essencialment reialistes i
subsidiàriament catòlics.
El principal dels diaris catòlics és VUnivers. Existia dençà de 1833. Però aquest
primer Univers, el de Bailly i del reverend Mignc, no havia estat sinó una albada,
una primera temptativa. El diari no esdevingué una força fins que a l'entorn de
Louis Veuillot, un dels periodistes més brillants dc l'època, es formà una plèiadc
dc la millor qualitat que comprenia honies com Melcior du Lac, Dom Guéranher,
Arthur Loth, Augustc Roussel.
El primer article de Louis Veuillot a VUnivers aparegué el 16 dc juny de 1831).
Però Louis Veuillot no esdevingué redactor en cap fins tres anys més tard (1842).
Va ésser-ne fins a la mort (7 d'abril de 1883). El seu germà Eugeni va succeir-lo
llavors i dirigí el diari fins a la pròpia mort (1905).
Hom no pot acusar Louis Veuillot d'haver estat un home d'escàs talent i de
caràcter mediocre. Era un home dc fc, un home de zel, un veritable apòstol, amb
totes les qualitats dels veritables missioners de Jesucrist: l'amor de Ics ànimes, el
desinterès absolut, la intenció sobrenatural.
Considerat com a escriptor, tothom està d'acord a reconèixer-li dots insuperables. H i ha, dintre la perfecció, un estil de periodista. És clar, vívid, amatent,
colorit, imatjat, atraient i d'una abundosa vena. És sobretot, un polemista temible.
Sap escometre un adversari, acorralar-lo, desarmar-lo, desarticular-lo, sense servir-se mai d'altra cosa que dels seus actes, paraules o llibres donats al públic, i
sense mancar mai a la llei de caritat pertocant els actes de la vida privada.
Va ésser molt llegit a les rectories; va encisar algunes generacions d'cxcellent capellans francesos. N o es pot dir mal d'ell sense dir-ne alhora molt de bé. H i
ha al seu actiu paraules i fets superbs. Va refusar sempre Ics condecoracions, àdhuc
la Legió d'honor, fins i tot les distincions pontificals. Mai no volgué ésser diputat.
Definia el seu objectiu en aquests temes elevats i sincers: "En mig de les faccions
dc tota mena, no pertanyem sinó a l'Església i a la P à t r i a " (article del 4 de desembre dc 1842).
Hom ha censurat les seves variacions, dient que va ésser liberal i després absolutista, i que acceptà i combaté després tots els Governs que van succeir-sc: monarquia de juliol, segona República. Imperi tercera República. Aquest retret no
és pas just del tot. Julcs Lcmaitre que sentia per ell una admiració sense reserva,
contestava resoltamcnt: " Els qui l'acusen de voluble demostren que del fruit solament saben veure l'escorça. A mi, la seva vida em sembla, al contrari, molt adr
mirable i d'una unitat gairebé sobrenatural".
Davant d'un home d'aquest tremp, totes les crítiques s'esvaeixen. Diguem de
seguida que si s'enganyà—així ho creiem nosaltres—, s'enganyà amb tota la França creient; es va enganyar, certament, en bona companyia, i s'enganyà en condicions o circumstàncies cn què calia ésser un veritable profeta inspirat de l'Altíssim
per no equivocar-se.

LES

IDEES

I ELS

FETS

VIDA RELIGIOSA I MORAL
VISITA DELS MINISTRES ANGLESOS AL SANT PARE. — Mac Donald,
primer ministre anglès, i John Simón, ministre d'afers estrangers,
varen rebre a Ginebra, on eren per raó de la Conferència del
Desarmament, la invitació del Cap del govern italià per a conferenciar amb ell sobre les greus qüestions internacionals que posen en perill
la pau d'Europa. Els ministres anglesos arribaren a Roma el dia 18 de
març, a mig dia, i l'endemà a la tarda, el Sant Pare els atorgà una audiència privada. Després passaren a visitar l'Emm. Cardenal Secretari
d'Estat: el primer ministre li va pregar que, atesa l'hora avançada, no
es considerés obligat a tornar-li la visita, com exigiria el protocol diplomàtic. Cap al vespre, el Mestre de Cambra del Cardenal Secretari
va dur a la residència-romana de Mac Donald la tarja de visita dd
Cardenal.—M. B.
LA DICTADURA PORTUGUESA I L'ESGLÉSIA.—Des del 28 de maig de
1926, està Portugal sota la dictadura del general Carmona. La legislació sectària dels primers temps de la república encara està vigent en la
seva integritat; gairebé l'única llei derogada per un decret dictatorial és
la que prohibia l'ensenyament religiós en les escoles privades. En la
pràctica, però, algunes lleis sectàries no s'apliquen o s'apliquen amb molta moderació, cosa que ja s'esdevenia en els darrers temps del govern
democràtic en que l'anticlericalisme havia perdut gran part de la seva antiga virulència, com demostra el fet que, pel febrer de 1926, la Cambra
i el Senat aprovaren per unanimitat una moció d'homenatge al Sant Pare
presentada pels diputats catòlics. La nova Constitució de la República,
aprovada plesbiscitàriament el dia 19 de març passat, dóna a l'Església
una àmplia llibertat dins el dret comú; ara caldrà reformar tota la legislació persecutòria fundada en la Constitució de 1911 i posar-la en harmonia amb els principis de la nova llei fonamental.—M. R.

LA DESCRISTIANITZACIÓ DE LES MARES A ALEMANYA.—En el 71 Congrés Catòlic alemany, celebrat a Essen pel setembre passat, com ja va indicar aquesta Revista, la Sra. Sclüter-Hermhes va donar una conferència sobre la Creu de Crist en les grans ciutats, en la qual féu una ombrí-
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vola exposició de la situació moral del proletari alemany. Segons una avaluació molt apreciada, el 75 per 100 dels socialistes organitzats i del 93
al 95 \XT 100 dels comunistes ha sortit de l'Església catòlica o protestant:
davant dels 800.000 obrers afiliats als sindicats cristians n'hi ha aproximadament, cinc milions de socailistes i cinc milions i quart dc comunistes.
Els qui estan al corrent dc la vida que porta la joventut obrera d'ambdos sexes creuen que el 90 per cent han començat les relacions sexuals
cap als quinze o setze anys. En sis grans ciutats alemanyas hi ha més
defuncions que naixements: Berlín és la ciutat més estèril del món. Un
ginecòleg cèlebre suposa que per cada nat viu hi ha un naixement fracassat, gairebé sempre a conseqüència d'un avortament provocat. A Berlin
hi ha 40.000 infants 1 200.000 gossos. En 1929 hi havia a Alemanya
vuit milions i mig d'infants menys que en 1910. En resum, digué, des de
1924, Alemanya és una nació que es mnr i el seu llit de mort és la
gran ciutat. Segons un distingit economista el que impulsa els pares a no
voler tenir fills no és principalment com molts creuen la situació econòmica, la causa veritable és la malura moral de les grans ciutats.
Sols a la ciutat de Berlín es despenen cada nit en plaers cinc milions
de marcs, que repartits entre 500.000 obrers en vaga forçosa, resultaria
a 10 marcs per cadascun en forma de subsidi o de jornal. Aquesta dada
demostra la inhumanitat de la situació actual. La política social per si
sola no pot posar-hi remei; només ens pot salvar de la ruïna el radicalisme de la santetat.—M. R.
ELS CATÒLICS I LES ASSOCIACIONS NEUTRES COMUNISTES I SOCIALISTES.—Amb data d'í de febrer d'enguany, l'Episcopat holandès ha publicat una Lletra pastoral col·lectiva sobre la participació dels catòlics en
les associacions neutres o lliberals i en les de caràcter socialista o comunista. Comença dient que les normes que dicta són aplicables a tota mena
.l'associacions, masculines i femenines, mixtes, de jovent i clubs; exhorta
els fidels a formar part de les associacions catòliques i a apartar-se de
les altres; els inculca el deure de constituir, on no n'hi hagin, organitzacions de caràcter social, això és, professionals i de classe. Explica els
perills que reporta als catòlics l'afiliació a societats neutres no sols les
socials i econòmiques sinó també les culturals, polítiques i fins les esportives ; el perill radica en els principis o més ben dit, en la manca de principis catòlics que informa les susdites societats, i en la influència que
"ambient i els directius exerceixen damunt els socis que. de mica en mica,
es tomen com una mena de catòlics anfibis. La primera part de la Pastoral acaba amb aquesta norma pràctica: "Com més greus són els danys
que aquesta adhesió reporta a la fe i als costums, com més funesta és
la influència que l'associació exerceix en la vida pública, més greu és el
nostre deure d'estar-ne allunyats".
Quant a les organitzacions socialistes i comunistes, les mesures són
més radicals i concretes. Cal refusar els Sagraments i àdhuc negar la sepultura eclesiàstica, si ha mort sense penedir-se, a qualsevol catòlic que:
A) estigui públicament adherit al socialisme o al comunisme i a llurs
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principis incompatibles amb la doctrina catòlica i contraris a la religió.
Això val també pel catòlic que manifestament professa els principis lliberals en el camp religiós i moral. B) Sigui membre d'una associació socialista o comunista, o d'una que, sense tenir aquest caràcter, ajuda
eficaçment aquesta mena d'organitzacions. C) A qui, sense estar afiliat
a aquestes organitzacions, llegeixi habitualment diaris o revistes socialistes o comunistes, o assisteixi habitualment a reunions socialistes o comunistes, puix que els uns i els altres es posen en perill pròxim de perdre la fe.
Abans d'acabar parla de les eleccions legislatives, que s'han de ceebrar pel maig, i diu: Tenim confiança que cap elector catòlic no mancarà als seus deures electorals, i que tots votaran de manera que puguin
respondre de llur vot davant Déu i davant la pròpia consciència. Deixant de bon grat totes les qüestions de política pràctica al criteri i a
la circunstàncies dels nostres homes d'Estat catòlics, tenim el dret i el
deure de votar per una cosa que, si es perdés, ocasionaria un greu dany
espiritual. Per això us preguem amb insistència de conservar la unió".
Parlen aixi els Bisbes perquè perilla que els catòlics vagin dividits
a la pròxima lluita electoral amb gran avantatge dels socialistes i comunistes. La major part dels catòlics holandesos actuen dins el R . K . Staats
f a r t i j ( Partit Catòlic d'Estat) que actualment té el grup més nombrós
de la Cambra i ocupa els llocs principals del Govern. Però, tan a la dreta
com a l'esquerra, s'han format algunes fraccions de sentit més conservador o més democràtic, la més important de les quals és el grup de
caràcter obrerista anomenat Partit Popular Catòlic que celebra ara el
desè aniversari de la seva constitució. De totes maneres, com que hi ha
la representació proporcional, la divisió no pot fer minvar gaire el nombre de diputats catòlics.—M. R.
SOBRE L'ACTITUD DE L'EPISCOPAT ALEMANY EN FRONT DEL NACIONALSOCIALISME.—Reportàvem en el fascicle anterior l'acord de la Conferència de Fulda; pocs dies després, els bisbes de Prussià publicaven aquesta
altra nota que aclareix el seu sentit tan diversament interpretat. "Els
metropolitans de les províncies eclesiàstiques de Colònia i de Paderbom
i el bisbe de Osnabrück es reuniren a Colònia el dissabte passat (8 d'abril) per tal de canviar impressions sobre els greus problemes que ha
d'afrontar actualment l'Esglèsia Catòlica d'Alemanya, que seran també
objecte d'acurada discussió en la Conferència annual de l'Episcopat, que
enguany es celebrarà molt abans de la data acostumada".
"Els Prelats reunits a Colònia inviten per mitjà de la premsa catòlica—puix que, per manca de temps, no poden emprar altra forma de
publicitat—tots els sacerdots de llurs diòcesis a reunir eus fidels respectius perquè preguin fervorosament els dies sagrats de la Setmana Santa
i de les festes de Pasqua. Empesos d'un fervent amor a la Pàtria, els
Bisbes contemplen amb profunda aflicció i preocupació que les jornades
de desvetllament nacional han estat per a molts fidels ciutadans i per a
molts funcionaris conscienciosos dies de greus i amarguíssims sofriments.
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Preguem a Déu, que en el seu infinit amor ha sacrificat el seu Fill Unigènit per la redempció de tots els homes, que jxirti pel bon canti el nostre poble, sotmès a tantes de proves, que n'aparti l'odi i la discòrdia i
que l i torni la pau i la unitat, el benestar, la llibertat i el lloc que l i pertoca entre els pobles de la terra".
El Cardenal Bertram, Arquebisbe de Breslau es va adherir també a
la precedent declaració.
Gairebé simultàniament, i coincidint amb la visita dels ministres alemanys, VOsscrvatore R w u a i i o , del dia 9 d'abril, publicava aquesta nota
oficiosa de contestació als comentaris de la premsa sobre l'acord de la
Conferència de Fulda.
"Els diaris que no han reportat, amb l'amplitud i la precisió que ho
féu Y O b servat o re R o m a n o del dia 3, les déclaracions de la Conferència
de Fulda relatives a les relacions entre l'Església i el règim a Alemanya
van dient que la susdita Conferència ha acordat de revisar la seva actitud envers el nacionalsocialisme, revocant les mesures adoptades anteriorment contra ell. La veritat, però, és exactament a l'inrevés. Basta
llegir la declaració de l'Episcopat per convèncer-se que no han estat
revocades les mesures preses anteriorment; sols s'ha fet constar que ara
no calia aplicar-les, puix que les declaracions de Hitler, en el seu conegut discurs programa del Reichstag, demostraven un canvi d'orientació i
d'actitud i)er part del nacionalsocialisme, declaracions que la Conferència de Fulda adduia per motivar la seva resolució. Es pot, doncs, ben
dir que l'Episcopat alemany no ha fet altra cosa que aplicar al cas present aquell antic principi de dret romà: en virtut de les noves al·legacions
es prenen noves resolucions".—M. R.

EL COMPLIMENT PASQUAI. DELS ESTUDIANTS FRANCESOS.—Com els altres anys, en acostar-se la Pasqua, els estudiants catòlics de les diverses
escoles superiors han invitat llurs companys al compliment del precepte
pasqual: uns 15.000 joves han acceptat la invitació. Cap a 1.100 alumnes
del Politècnic assistiren a la Missa de Comunió celebrada el dia 2 d'abril
a l'esglèsia de Sant Esteve d u M o n t , mentre que un miler dels de les escoles centrals es reunien a N o t r e D a m e . En tota la França i en les colònies és seguit l'exemple d'aquestes dues grans escoles, que varen iniciar el moviment.
Aquesta manifestació, cada any més esplèndida, és mostra de l'activitat desplegada pels grups d'apostolat escolar. Aquests grups són vertaders cenacles de formació, d'exemple i de vida cristiana que exerceixen
una benèfica influència en l'ambient jovenil de les Escoles i fins en la
societat. Més d'un centenar d'alumnes del Politècnic i altres tants de
l'Escola Central dediquen el diumenge a l'ensenyament de la doctrina
cristiana en els suburbis de Paris. Molts es reuneixen cada dia per practicar en comú la meditació, molts són també de Comunió diària; les lliçons i conferències de tema religiós i social es veuen força concorregudes el mateix que els exercicis espirituals; tampoc no són rares les vocacions sacerdotals i religioses. L'apostolat d'aquests joves escollits ac-
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tua sobre la resta de la massa escolar; al Politècnic, el percentatge dels
alumnes practicants arriba al 68 per cent i a l'Escola Central, al 69 per
cent.
L'acabament de la carrera no interromp aquesta saludable activitat
que es continua en les associacions professionals. Esmentarem com a exemple la Unió social dels enginyers catòlics que compta amb 7.600 associats i 45 seccions regionals. Tals associacions estan en constant relació amb els grups d'estudiants i exerceixen prop dels joves un valuós
treball d'assistència i de guiatge moral i professional.—M. R.
FUNERAL CATÒLIC EN EL SENAT NORD-AMERICA.—El Senat nord-americà celebra cada any uns solemnes funerals pels senadors morts durant
l'any. Pel març passat es celebraren al saló de sessions, segons el ritu catòlic, en sufragi del senador Tomàs J. Walsh, que era també Attor nay
General (fiscal) en el govern Roosevelt. Va oficiar de pontifical Monsenyor Curley, arquebisbe de Baltimore, el qual, després de les absoltes, féu
un parlament de circumstàncies i donà la benedicció a tots els presents
(diputats, senadors, alts funcionaris, cos diplomàtic, etc), que la reberen
amb religiós respecte. Es la segona vegada que es celebren funerals catòlics al Senat nord-americà; la primera s'esdevingué l'any 1893.
ELS MINISTRES ALEMANYS VISITEN EL SANT PARE.—El Dimecres Sant,
dia 12 d'abril, al matí. el Sant Pare va rebre en audiència particular Francesc von Papen, Vice-Canceller del Reich alemany, i , a continuació, va
celebrar una extensa conferència amb Herman Guillem Goering, ministre
d'Areonàutica del Reich, ministre de l'Interior de Prussià i president del
Reichstag. Després de l'audiència pontifícia, ambdós personatges complimentaren el Cardenal Pacelli, Secretari d'Estat, amb el qual von Papen havia conferenciat llargament en dies anteriors. EI dimarts de Pasqua, es va celebrar a l'ambaixada alemanya prop del Vaticà un àpat a qui
assistiren els susdits ministres i el Cardenal Pacelli, acompanyat d'alguns
alts dignataris de la Secretaria d'Estat.
Aquestes visites tenen una indubtable importància política: entre les
diverses versions que han circulat sobre llur objecte concret, aquesta sembla la més versemblant. Davant l'actitud, si més no, equívoca del Centre
envers Hitler i el seu govern, aquest desitja la formació d'un grup catòlic de dreta adherit al nacionalsocialisme, fins es diu que està en vies
d'organització i que prendrà el nom de Creu i AgtiUa. Segons la premsa
hitleriana, el Vaticà estava convençut que el Centre s'identificava amb
el catolicisme alemany: la missió de von Papen haurà consistit a posar
de relleu aquesta diferència i a reforçar els lligams entre Alemanya i el
catolicisme romà, ensems que obtenir a favor de l'Estat que protegeix
l'Església quant a institució cristiana la garantia que la clerecia catòlica
i els fidels reconeixeran els deures derivats d'aquesta protecció. Una de
les darreres mesures proteccionistes de Hitler ha estat la clausura de totes les escoles laiques de Prussià, que ha començat de regir la diada de
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Pasqua. També es diu si von Papen portava el projecte de tantejar la
negociació d'un Concordat entre el Vaticà i el Reich per l'estil del celebrat amb l'Itàlia feixista i que substituís els actuals Concordats amb Baviera, Prussià i Baden.
Von Papen, en unes declaracions publicades a la premsa, va desmentir aquesta versió: el viatge tenia caràcter particular, no portava a Roma
cap missió especial, no va parlar amb ningú del nou Concordat i , sobretot, no tenia l'intent de formar un nou partit. "Acabem d'abolir els partits—va d i r — p e r q u è , doncs, en fundaríem de nous? No em proposo
sinó d'acostar el catolicisme alemany al règim actual, cosa per a la qual
no cal fundar un partit nou."—M. B.
LES CAUSES MATRIMONIALS FALLADES PER LA ROTA ROMANA.—L'Ada
de 4 de març passat publica la llista de les causes fallades per la Rota Romana durant l'any 1932. Són 60, la major part d'elles
matrimonials. 51 són sentències definitives, referents al vincle matrimonial: en 42 casos la demanda de nul·litat es basa en defectes de consentiment, en els 9 restants s'aleguen altres causes. En els primers, s'han
donat 27 sentències de validitat i 15 de nul·litat; en els altres 4 de validitat i 5 de nul·litat. En 8 dels casos en què va recaure sentència favorable a la nul·litat del matrimoni la causa es va tramitar de pobre.—M. B.
Apostolicae Sedis

MOVIMENT
S O C I A L
EL PRIMER DE MAIG D'ENGUANY.—Com ja era de preveure i com sol
passar en tots aquests casos, la diada del Primer de Maig d'ençà que ha
estat declarada festa oficial a Espanya, ha perdut tota la picantor de cosa
revolucionària i clandestina, per esdevenir cada vegada més una diada
grisa, pacífica, la característica principal de la qual és l'ensopiment més
absolut. I això sobretot a les grans ciutats, on la paralització absoluta de
tota classe de vehicles, excepte els ferrocarrils, i el tancament de tota
mena d'establiments comercials i industrials, dóna un aspecte de vaga
general més que no de celebració d'una Festa. A Barcelona, s'esdevé en
tal diada un veritable èxode de gent treballadora que es trasllada als afores per tal de passar el dia al camp. Cada any s'accentua, i enguany pot
dir-se que ja ha estat formidable, car sortí un nombre extraordinari de
persones, que les estacions de ferrocarrils tingueren feina a engolir. La
ciutat presentava un aspecte desolat, ensopit, sense altre al·licient que les
nombroses colles i famílies que, carregades fins al coll, anaven o venien
de l'estació i algun que altre viatger distret que, a peu i carregat de far-
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delís, anava en cerca d'hostalatge. Igual que a Barcelona, succeí a les
principals ciutats de Catalunya i a tots els grans centres industrials.
Altrament, hi hagué una relativa calma a tot Catalunya, amb alguns
mítings i conferències més o menys revolucionaris que no arribaren, però,
a trencar la pau i l'apatia de la diada. A tot Espanya en general, no tingué altre caire que aquest, sense que s'esdevinguessin successos de gaire
importància.
Enguany, però, s'ha celebrat a Barcelona un acte senzill i modest
que, per bé que gairebé inadvertit per a molta gent. té gran imixirtància
i és esperançador pel que respecta a la transformació cristiana de Ics venidores diades del primer de maig a Catalunya. Organitzat per la Federació de Joves Cristians de Catalunya i la Institució Femenina per la Pau
Social, tingué lloc al Temple de la Sagrada Família, on hi ha una bella
imatge de Jesús treballant, el primer homenatge català a Jesús Obrer.
Les joventuts cristianes de Catalunya se saben incorporar als grans moviments religiosos internacionals. La invocació a Jesús Obrer s'ha anat
estenent en aquests darrers temps a redós de l'Obra Apostòlica de Jesús
Obrer establerta ja a diferents països d'Europa, i àdhuc creiem que s'han
iniciat

ja algunes gestions encaminades a instituir la Festa de J e s ú s

D'aquesta manera, la Pesta d e l Treball, de tradició purament socialista, així com una exaltació suprema del materialisme històric i dels
seus dogmes, esdevindria una festa espiritualitzada i vivificada per efecte
de la transfusió de l'esperit del Cristianisme.
És un fet que les teories socialistes, de fa un cert temps, estan en
franca davallada, com també és constatat que, d'ençà que el Primer de
Maig ha rebut els honors de glorificació oficial en molts països, ha sofert
un esbravament gairebé mortal. Aquesta hora. doncs, és extraordinàriament propícia per a la propagació del culte a Jesús Obrer i per a la preparació de la seva Festa. Arreu van prenent increment els principis socials del Cristianisme, que és el que ha de donar-li major impuls. A casa
nostra van arribant i escampant-se també aquestes idees salvadores, la
pràctica de les quals és l'únic que pot portar una pau social durable en
el nostre món social tan convulsionat per Ics agitacions continues dels revolucionaris dissolvents.
Aquest homenatge a Jesús Obrer, que en aquest primer any gairebé
improvisat constituí ja un bell èxit, és una esperança justificada del ressorgiment social i cristià que esperem de les noves generacions catalanes,
i especialment de les treballadores. I no dubtem que s'anirà arrelant en
anys successius, fins a fer del Primer de Maig, festa materialista, morta
i ensopida, una festa joiosa i enlairada, sense cap signe d'esclavitud. La
fe, l'activitat i l'entusiasme dels nostres joves obrers que aquest any han
organitzat aquesta lloable iniciació ens donen dret a creure-ho, i a esperar que no s'acabaran ací les iniciatives i els fruits del seu esperit emprenedor i audaç.
—Arreu del món, la diada del Primer de Maig cada any va en decadència. No sembla sinó que la gent, més concretament els obrers, es vagin cansant de commemoracions no ben definides i de manifestacions esObrer.
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tcrils que no els porten mai a cap resultat beneficiós, sinó a col·lisions violentes amb greus danys i perills per als mateixos obrers. Per això, la diada del Primer de Maig va en decadència, i hi va perquè és una festa sense esperit, o si en té algun, és nefast, dissolvent, anihilador. Només podrà evitar-se que aquesta decadència sigui mortal, si el Cristianisme social—com ja comença a augurar-se—li infon una alenada vigorosa del
seu esperit immortal i vivificant.
Transcorregué amb absoluta tranquil·litat a tot França; tots els vehicles circularen com de costum, i la major part de treballadors treballà
normalment. No es registrà ni el més petit incident d'importància.
A Àustria, com que el dia anterior havien corregut rumors sobre determinades actituds dels elements comunistes, hi hagué una gran mobilització de totes les forces armades. La ciutat de Viena aparegué presa
militarment. Amb tot, solament els comunistes i anarquistes es mobilitzaren d'una manera ostensible, escampant un gran nombre de fulls de
propaganda Els socialistes amb prou feines sortiren al carrer. A conseqüència d'alguns aldarulls un xic violents, resultaren un mort i quatre o
cinc ferits.
Als Estats Units, degut al malestar existent per l'augment constant
de latur forçós, les autoritats havien adoptat gran precaucions. A NovaYork, resultaren innecessàries, car no hi hagué cap incident. A Xicago,
la nit anterior al primer de maig feren explosió diverses bombes en diferents llocs de la ciutat. Alguns edificis sofriren desperfectes, i sobretot,
ocasionaren una gran trencadissa de vidres. Afortunadament, no hi hagué cap víctima. Sembla que aquests actes terroristes foren comesos com
a protesta de la classe treballadora per la crisi econòmica mundial.
A Bèlgica, la diada es desenvolupà normalment. Solament en alguns
llocs la presència de la bandera hitleriana als Consolats d'Alemanya provocà protestes dels grups comunistes fent necessària l'actuació de la
policia.
La Fesfa del T r e b a l l s'ha celebrat d'una manera especial, ressaltant
per sobre dels altres llocs, a Alemanya i a Rússia, En aquests països ha
tingut un caire purament oficial, amb desfilades apoteòsiques com no ha
tingut enlloc més. A Berlín, es féu una manifestació grandiosa de joventuts que desfilaren davant les autoritats, inclús el President del Reich
i el Canceller, entonant l'himne racista. Acabat, el mariscal Hindenburg
els dirigí la paraula. A Moscou, hi hagué una gran desfilada de tropes
davant dels membres del Govern i del monument erigit a la memòria de
Lenin. Després s'efectuà també una desfilada de treballadors amb banderes i pancartes. Els carrers i places estaven guarnits amb banderes i
l'aspecte de la capital era d'un dia de gran festa. En un i altre lloc, tots
els actes tingueren una gran brillantor.
Ha trancorregut un altre primer de maig. que titulen festa del treball
i que per ara, generalment, no és més que la glorificació d'idees dissolvents i materialistes, i l'exaltació d'un imperialisme repulsiu i provocador que, com a cristians, ha de repugnar-nos.—/. M .
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UNA LLEI SOBRE ELS ABONAMENTS FAMILIARS A FRANÇA.—Cada dia va
guanyant terreny la teoria del salari familiar, car tothom es va adonant
de la justícia que acompanya aquesta imperiosa necessitat de les famílies
treballadores. Aquesta és una de tantes conquestes que es deuen a la iniciativa i a l'eficàcia de les doctrines socials catòliques. És evident, però,
que la seva aplicació exigeix un estudi acurat de les possibilitats de l'empresa i de la situació d'inferioritat en què podrien quedar els obrers pares
de família. La situació difícil i injusta dels obrers carregats de família i
amb salaris misèrrims, insuficients gairebé per a obrers solters, és insostenible i ha atret ja sovint l'atenció i els planys dels esperits ambiciosos
de justícia social. No pot solucionar-se, però, pagant un sobresou, que
tindria un caire massa directe de caritat, i que seria humiliant per a l'obrer, a part que deixaria en una greu situació d'inferioritat el pare de
família davant l'obrer solter. I no costa de comprendre que els patrons,
en igualtat de treball, cercarien més fàcilment els obrers solters que no
els casats. Mirat des del punt de vista dels seus interessos—que és el que
més sovint tenen en compte—la qüestió no ofereix dubte. Cal, per tant,
crear Caixes de Compensació amb cotització mixta i proporcionada, que
permeti de satisfer àmpliament les exigències dels obrers casats.
I ara, a França, l'onze de març passat, el Parlament aprovava definitivament una llei declarant obligatoris els abonaments familiars. D'aquesta
manera, els treballadors caps de família de totes categories es beneficiaran d'aquests abonaments, que fins ara estaven solament reservats als
funcionaris, i a alguns treballadors de grans indústries.
No és pas que no n'existeixin ja, de Caixes de Compensació, però ara,
com acabem de dir, amb caire particular i d'una manera parcial. Ara,
amb aquesta nova llei, que no deurà trigar gaire a entrar en vigor un cop
el Consell d'Estat haurà examinat el reglament d'administració per a la
seva aplicació immediata, tindran un caràcter general i tots els obrers pares de família podran beneficiar-sc'n, i tots els obrers solters que vulguin
casar-se, tindran la garantia ci'aquests abonaments per a cobrir decorosament les seves necessitats futures.
En 1917 començaren a crear-se aquestes Caixes, gràcies a la iniciativa
de l'enginyer M . Romanet. Tots els patrons desitjosos d'ajudar aquests
abonaments s'agruparen, gràcies a ell, en diverses Caixes organitzades
per professions i per regions. Ràpidament, el moviment s'amplià. I en
1931, hi havia ja 245 Caixes de Compensació que funcionaven a França,
repartint 380 milions anuals en abonaments familiars a dos milions de
treballadors industrials. L'Estat, pel seu costat, els adjudicava també als
funcionaris, i les companyies de ferrocarrils també ho establiren.
Tot amb tot, restava encara molt a fer, sobretot en el comerç, en l'agricultura, i en les professions lliberals. Era necessària, per tant, una llei
per a obligar tots els treballadors a afiliar-se a una Caixa. Aquest és
precisament l'objecte de la nova llei, que no crea pas Caixes estatitzades,
i. en canvi preveu grans modalitats en vistes a l'adaptació necessària per
les diverses regions i professions, prèvia consulta i acord dels Sindicats
patronals interessats.
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La família se"n beneficiarà, i en darrer terme, serà també un gran
benefici per a tot el pais, que potser com cap altre sofreix el flagell de
la manca de natalitat. Cal lloar sincerament aquesta legislació social que
tendeix a acrèixer l'esperit de família, la suficiència econòmica, i la dignitat essencial de la vida.—J. M .
LES DARRERES VAGUES DE LA C. N . T.—Continuen amb més virulència que mai, però cada dia amb menys forca, les convulsions socials, els
atacs de terrorisme a les ciutats i els intents revolucionaris de la Confederació Nacional del Treball. Fa una temporada bastant llarga que els
carrers de Barcelona tornen a ésser regats contínuament per la sang dels
obrers que a petites intermitències van caient sota l'arma criminal dels
revolucionaris. En poc temps han estat descoberts diversos complots de
caràcter anàrquic que sortosament no han arribat a esclatar. Les troballes de bombes i material explosiu estan à l'ordre del dia; els actes terroristes i els sabotatges ja comencen a ésser una cosa corrent. L'acció dels
elements anàrquics és constant i persistent. La nostra societat viu constantment sobressaltada i amenaçada per l'activitat destructora d'aquests
elements enemics de l'autoritat i de l'ordre.
Mentre aquests elements continuïn tenint—de grat o per força—
l'adhesió dels obrers catalans, i mentre a Catalunya no hi hagi una força
sindical responsable, no hi haurà pau i tranquil·litat en cl nostre món
social.
Aquests darrers dies, hi torna a haver l'agitació constant promoguda
per la vaga. Xo ha d'estranyar-nos, perquè aquesta és la seva teoria i
el mitjà de què es valen per assolir els seus fins.
No fa molt de temps, tinguérem la vaga dels ebenistes amb caràcter
de permanència. Després d'un temps molt llarg i d'un nombre extraordinari d'actes de sabotatge que encara continuen, s'hi donà una solució
passatgera. El 17 d'abril començava amb el mateix caràcter la vaga dels
paletes, que poc més o menys continua igual, sense deixar entreveure
per ara possibilitats de solució. L'origen, com moltes vegades, fou la no
acceptació d'unes noves bases presentades demanant la jornada de sis
hores. Conflicte. Mentrestant, el Jurat Mixt, procurant de cercar solucions, n'aprova unes amb el vot en contra dels patrons, deixant l'horari
de vuit hores i augmentant el jornal de dues pessetes. Naturalment, els
patrons no s'hi avenen i protesten. El conflicte segueix igual. Cal recordar que la C. N . T. és partidària de l'acció directa i no té representació als Jurats Mixtos.
El dia 25 d'abril es planteja la vaga del ram de transports. A Barcelona, tots els mitjans de comunicació suspesos, menys els ferrocarrils.
El motiu, com molt sovint, indefinit. Protesta per les detencions, etc. El
ritme de la ciutat interromput durant dos dies per l'atur i per l'agitació
revolucionària. Els ciutadans saberen reaccionar, però, i ben prompte
tramvies i autòmnibus circularen conduïts per guàrdies d'assalt i ciutadans que s'oferiren. Pot considerar-se un fracàs, demostratiu de la
manca de força de la F. A. I . , i de la baixada enonne de la C. N . T.
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Als quinze dies justos, el dia 9 de maig, altre intent de vaga general
a tot Espanya. Aquest si que pot considerar-se un fracàs rotund, ja que
no aconseguiren—almenys a Barcelona i moltes poblacions catalanes—
de paralitzar el trànsit i a molts llocs ni el treball. De bombes, ja a la nit
anterior n'esclataren moltes, i d'actes de terrorisme, se'n registraren un
nombre extraordinari a tota Espanya. Els desperfectes causats, sobretot
a les línies elèctriques i telegràfiques, foren enormes. L'agitació i la intranquil·litat durà encara uns dies, abans no es restabli la normalitat.
Normalitat purament exterior, ja que qualsevol dia deuran tornar-hi.
Aquest és, dissortadament, el panorama social de casa nostra. Els
nostres obrers continuen encara essent joguina de l'anarquisme, manejat
generalment per elements estranys a Catalunya. Evidentment, tots aquests
intents no reeixits palesen la desbandada i la poca força que avui dia
resta a la C. N . T. Els obrers, sobretot els catalans, cada dia s'adonen
més de les tortuositats, de la insinceritat i dels perjudicis d'aquests procediments de violència, que podran afavorir molt els fins personals dels
vividors que els propugnen i atien, però que són de fatals conseqüències i de cap manera no poden satisfer els anhels reivindicadors de la
classe treballadora. Potser seria hora ja d'abatre d'una vegada per sempre aquesta forma de sindicalisme que tant de mal ha fet i fa a Catalunya i als obrers.—J. M .

MOVIMENT INTERNACIONAL
UN ALTRE COP D'ESTAT A SUD-AMERICA.—Després de les re%'olucions
i militarades a l'Argentina i Xile, únicament restava a Sud-America, en
la forma democràtica pura, no enterbolit mai el panorama politic per cops
de força, la petita república de l'Uruguay. Anomenada per molts la Suïssa d'Amèrica, els seus ciutadans estaven cofois de l'esperit de llibertat
de què gaudi*, completament apartat de les violentes lluites polítiques
que, des de la fi de la dominació espanyola, s'han ensenyorit permanentment de l'Amèrica llatina. Doncs bé, cl darrer baluard de la democràcia
ha caigut també. L'única diferència que la separa de les altres nacions
veïnes ha estat que aquí la temptativa subversiva no ha estat feta pels
partits o els cabdils situats a l'oposició, sinó pel mateix President constitucional, elegit democràticament ara fa dos anys.
STia dit moltes vegades que l'Uruguay és un lalwratori d'experiències polítiques i socials. En el transcurs dels seus 100 anys d'independència n'ha realitzades moltíssimes, entre elles força i tot de ben extravagants. Altres en canvi, semblaven formes reeixides del |)arlamentarisme.
que a Europa, d'altra banda, començaven a ésser superades. En l'actua-

LF.S IDEES I E L S F E T S

467

litat, l'Uruguay gaudia d una curiosa Constiució, potser única al món.
El poder executiu s'havia dividit en dues branques: Presidència de la
República i Consell Nacional d'Administració. Aquest Consell Nacional
d'Administració estava format per nou membres, elegits per sufragi universal per sis anys i renovats cada dos anys en grups de tres. amb atorgació de dos vots a les majories i l'altre a les minories. Els Ministeris
de l'Exterior, Governació i la Defensa Nacional, són exèrcits directament pel President de la República. En canvi, les Finances, la Indústria
i la Instrucció Pública són de l'exclusiva competència del Consell Nacional d'Administració. Independent d'aquesta distribució del poder executiu, existeixen les dues Cambres legislatives amb els poders normals que
s'atorga a aquells organismes en els països americans. Aquest curiós sistema d'estructuració democràtica fou obra, en 1917. del President Josep
Batlle, cap que era del Partit colorado. Ja en elaborar-se aquesta Constitució es remarcaren diverses tendències que preconitzaven de prescindir
en absolut del President i elegir un govern semblant en tot al que regeix
a Suïssa. Però aquesta tendència fou completament derrotada, tot i l'enorme popularitat del President Batlle que la sostenia. Darrerament, les
discrepàncies sorgides entre el Presidicnt i el Consell Nacional d'Administració, i encara més amb el Senat, féu que s'escampés més i més la
idea que calia anar a una nova estructuració del sistema de govern de
l'Uruguay.
Un dels líders de la revisió constitucional era l'actual President Terra, el qual fou precisament portat a la Presidència per les campanyes
realitzades en aquest sentit. Ha estat, en efecte, elegit per a portar-la a
cap, i el més bo del cas és que la reforma per ell propugnada és la que
comporta la supressió de la Presidència de la República, lliurant íntegrament el poder executiu en mans dels membres del Consell Nacional d'Administració. Motivat per l'animadversió dels membres del Senat a qualsevol reforma del text constitucional, es comprèn perfectament que tot
seguit s'havien de plantejar conflictes de jurisdicció i situacions violentes entre els diferents coparticipants del_poder executiu. Era natural que,
elegit Gabriel Terra per a la Presidència, sota la bandera revisionista,
intentés portar-la a terme des de la seva alta magistratura. L'enèrgica
oposició del Senat demostrà que la revisió no podia obtenir-se per les
vies legals—calia reunir les dues terceres parts del sufragi—. És davant
d'aquesta incompatibilitat dels dos criteris en pugna que el President
Terra s'ha decidit a intervenir mauit mUitari. En aquesta temptativa subversiva, realitzada des de dalt, el President s'ha vist auxiliat per una
fracció del partit colorado i la quasi totalitat dels seus adversaris del partit nacionalista, anomenats comunament per oposició, els blancs. Terra
s'ha apressat a manifestar, tot seguit de consolidat el nou ordre de coses,
que no cercava pas d'implantar la dictadura. Per esvair les últimes suspicàcies que podria haver desvetllat el seu cop de força, ha manifestat
seguidament el seu desig de convocar un plebiscit en el més breu termini
possible, per a modificar la Constituciió en el sentit esmentat. Programa
de govern, que, a portar-se a cap sense tergiversacions posteriors, serà
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un assaig més, en lloc d'iniciar una etapa dictatorial, en les quals sempre
és sabut com es comença i mai com acaben.—L. O.
ÀUSTRIA,' CAMP DE BATALLA DELS DOS FEIXISMES.—L'entronització del
règim hitlerià a Alemanya ha tingut repercusions insospitades a la petita república d'Austria. Era natural que, enlairat Hitler a la Cancelleria
del Reich, els seus partidaris austríacs es beneficiessin d'aquesta circumstància, augmentant els seus efectius com a conseqüència d'aquest1 messianisme planant damunt de tots els territoris de raça germànica.
Semblava natural que la idea de V A n d i s l i i s s necessités per a realitzar-se—a part de l'oposició dels antics aliats—una comunió espiritual
entre els partits hegemònics a un i altre Estat. Quan els socialistes governaven el Reich, hom opinava que VAncltshtss cs podria realitzar el dia
que els social-demòcrates de Viena s'haguessin ensenyorit de tota Àustria. Avui, en canvi, la unió amb el Reich seria una idea. realitzable en
vint-i-quatre hores, l'endemà que unes eleccions generals donessin el poder als nazis austríacs. A evitar aquesta contingència, sembla tendir la
política dictatorial que realitza el Canceller Dollfuss, el qual fins ara, com
una gran part del partit cristià-social—creació de Monsenyor Seipel—
hom creia simpatitzant amb la idea pangermanista.
L'acte de força realitzat pel Canceller, en impedir la reunió del Parlament austríac, va dirigit a evitar la confluència dels diputats nazis sumats als social-demòcrates, posats d'acord prèviament per a enderrocar
una situació que hom veu inclinada a prendre unes resolucions contra les
quals estan en desacord unes i altres oposicions. El govern actual no
compta en el Parlament amb una majoria pròpia, sinó que havia de cercar l'ajut de diversos petits partits, els quals, en les passades eleccions
provincials, han vist com no sortia cap dels seus candidats, puix la massa dels seus electors s'orienta cada vegada més cap a les doctrines hitlerianes. Un govern que es recolzés en uns diputats que possiblement no
serien reelegits perd tota mena d'autoritat. Així no és estrany que fa uns
mesos el Canceller Buresch dimitís per a donar pas a Dollfuss, en el qual
la tendència dretista és molt més accentuada. La majoria d'aquest gabinet es recolzava damunt els cristians-socialistes, els agraris i les heimwheren, sumant en total 83 vots, contra 82 dels socialistes i els pangermanistes plegats. Aquesta exigua minoria parlamentària féu que ja en 1929
s'introduís en la Constitució una reforma en la qual s'atorgaven poders
al Canceller perquè governés dictatorialment en circumstàncies especials
i per a temps determinat. Hom veu en els passos d'aquesta nova etapa
com es dóna una gran semblança amb la conducta que segui Brüning governant pels famosos decrets-lleis a Alemanya. Donat el resultat electoral de les eleccions provincials realitzades, hom veu perfectament que
el govern no pot anar a unes noves eleccions; d'aquestes, segurament en
sortirien dues grans forces—com ara—governamentals i socialistes i un
reduït nombre de diputats nazis i pangennanistes que sols serien factor
d'inestabilitat governamental, i als quals no es podria, però, menysprear.
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És degut a aquest factor que ni l'un ni l'altre dels dos partits predominants no desitja avui dia una nova consulta al sufragi. Els únics que veurien millorar la seva situació politica serien els nazis.
Com no sembla possible un canvi d'orientació dels electors austríacs,
el Canceller Dollfuss cerca ja manera de mantenir-se en el poder per
temps indefinit, evitant alhora el perill esquerrista i el d'extrema dreta.
Situat el seu partit enmig de l'un i l'altre, en lloc d'orientar la seva política de cara a Berlín, veu amb més bons ulls la política que es deriva de
Roma. El seu viatge realitzat a la capital d'Itàlia tingué per motiu essencial conferenciar amb Mussolini—sense faltar la visita de consuetud al
Sant Pare—el qual sembla que no es mostra gaire ben disposat—tot i les
seves simpaties pel Tercer Reich—a una unió d'Àustria amb Alemanya.
Per a la seva política exterior, li convé una aliança amb un imperi alemany ben potent, però. en canvi, no li fa gaire goig de tenir-lo per veí,
i Viena és massa prop de les províncies septentrionals italianes. En
canvi, a la política del Duce sí que li interessa la creació d'un Estat danubià—potència de segon ordre—que englobés Àustria i Hongria, puix
li aniria a meravella de fer-lo servir d'Estat tampó entre les diferents
nacions que formen la Petita Entesa i veuen amb inquietud la politica
anti-iugosiava de Roma.
És curiós d'obsenar la permutació de papers que s'ha efectuat en
menys d'un segle entre Viena i Roma. La península italiana, que aleshores es trobava distribuïda en multitud de principats i regnes independents, posats sota la protecció de l'imperi dels Habsburgs,^avui, al seu
torn. passa a actuar, en certa manera, de protectora de les dues petites
nacions danubianes. sortides de la fragmentació de l'Imperi austríaco-hongarès. El feixisme, que fins avui ha actuat públicament com a protector
de l'Hongria, ara declara la seva voluntat de protegir igualment la petita
Àustria. En aquest aspecte, és ben natural que els polítics italians, que
sempre han propugnat el restabliment de la Monarquia a Hongria, avui
vegin amb simpatia la unió d'aquests dos Estats sota el ceptre de l'arxiduc Ot. Els homes d'Estat d'Aústria, encoratjats pels italians, no cercarien, en aquest aspecte, més que consolidar, per aquest procediment, el
que inútilment intentaren abans de l'entronització d'Hitler a Berlín els
partits polítics bavaresos en la família dels Wittelsbach. Una monarquia
sempre oposa més resistència a una assimilació o fusió de dos Estats que
no un règim republicà, que es mou forçosament impel·lit per la força d'un
corrent—més o menys momentani—de l'opinió del país.
Aquesta mena de protectorat que la politica imperialista d'Itàlia vol
irrogar-se damunt la petita Àustria, ha tingut un altre competidor—independent d'Alemanya—en la persona del seu primer ministre Tardieu. En
el curs de la seva primera etapa governamental, abans de les eleccions
de l'any passat, Tardieu enfocà la seva política en l'Europa Central a
base d'una Confederació Danubiana, en la qual, no cal dir-ho, no podria
faltar Hongria, que seria aleshores un aliat més de França davant les
possibles expansions nacionalistes alemanyes. Naturalment, aquesta idea
la llançava Tardieu a través de la Societat de Nacions, i estava concebu-
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da dc manera que no pogués ferir la susceptibilitat dels actuals membres
de la Petita Entesa, lligats estretament amb França. És clar que a la política republicana de Tardieu, aquesta reforma del slalu q u o danubià no
implicava pas necessàriament la modificació de les constitucions dels seus
Estats integrants, però en els passadissos del Quai d-Orsay sempre s'ha
sentit una pregona simpatia per l'Emperadriu Zita i el seu fill, des dels
famosos temps en què el darrer Emperador austríac negociava la pau,
per separat ,amb els aliats.
Independentment d'un canvi radicolíssim en l'estructuració política
d'Austria, el Canceller Dollfuss intenta reformar l'actual sistema de govern parlamentari. La seva característica essencial serà reforçar l'autoritat
del poder executiu i implantar la representació corporativa, aprovada ja en
1929. La base d'aquesta reforma fou transformar—fins ara era només en
el paper—el Consell federal creat per la constitució republicana de la postguerra, en un Consell dels països—gairebé podríem dir-ne províncies—
i Corporacions. Paral·lelament al reforç del principi d'autoritat, la nova
etapa |)olítica del Canceller Dollfuss s'ha caracteritzat per diverses mesures d'ordre econòmic de tipus purament racista. Entre elles és de remarcar la prohibició dels magatzems, en els quals s'expenen tota mena
d'articles a un sol preu. En l'aplicació d'aquesta política econòmica, hom
veu ben clar el propòsit que anima el Canceller d'assimilar-se part del
programa dels nazis, per atreure's vers ell una gran massa de l'opinió
simpatitzant amb les noves doctrines.
De l'èxit d'aquesta força d'atracció de què tant es refia Dollfuss, dependrà que en un esdevenidor pròxim Àustria s'uneixi—almenys sobre
la base d'un nou Zollverein—amb l'Hongria, sota l'ègída d'Itàlia—descartada França pel canvi d'orientació dels actuals ministres—o bé es realitzi VAiichsluss per la força de les necessitats vitals de l'Austria, que fan
impossible la seva supervivència en l'actual forma d'un Estat minúscul,
sobre el qual gravita l'enorme pes d'una capital de prop de 2.000.000
d'habitants.—L. O.
ALEMANYA DESPRÉS DE TRES MESOS DE REGIM IIITLERIA.—El coronel
P. A. Cour publica un interessant article a "Le petit Var", de Toló,
sobre el règim hitlerià.
Recorda el discurs que féu Hitler, davant del micròfon, el dia següent d'haver pujat al poder, i diu que semblà modest i prudent, àdhuc
hàbil, fins a tal punt que a Alemanya hom creia que havia estat redactat
al Wilhelmstrasse, ple de l'esperit bismarkià, segons el qual l'hora d'Alemanya en política no podrà tocar fins que hagi retrobat la seva força
militar.
" I en canvi—diu l'article—, si aquella declaració era examinada detingudament, es veia que contenia en germen ben bé tota l'evolució recent de la posició política d'Alemanya. Com és sabut, aquesta, juntament amb disbarats enormes en la seva política interior, anava a reparar netament Alemanya del camp reconstruïts dels exaliats, almenys
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dels països occidentals (França. Estats Units, Anglaterra), i a destruir
de cop i volta les simpaties reals que la politica dels Stresemann i dels
Brüning havia rcadquirit laboriosament en aquells països, especialment
a Anglaterra i als Estats Units. Així es renovava una atmosfera no sense
analogia amb la de 1914-16."
Recorda tota la tramitació del reconeixement a Alemanya de la igualtat d'estatut militar, encara que amb les tradicionals rescives franceses
sobre la seguretat, ambigüitat habitual dels textos diplomàtics, destinats
solament a ajornar una ruptura. Recorda l'afirmació de la premsa nazi,
segons la qual "L'estranger ja no trobarà ara davant seu, com en els
temps de vergonya, un Govern alemany disposat a capitular en totes les
qüestions. Ja s'han acabat els temps dels Stresemann i dels Brüning!"
Després d'estendre's en consideracions sobre aquest tema, passa a examinar la posició adversa en què es troba Alemanya:
"Anglaterra ha estat violentament determinada contra el règim hitlerià (calia esperar-lo) pel menyspreu que té aquest pels drets de l'individu, encara,que jueu, drets tres vegades sagrats per ella (cristianisme,
liabeas corpus, h o m e rttle, constitucionalisme, parlamentarisme; tota la
història, la vida, la fe, de la vella Anglaterra!). La politica medieval de
Hitler, les forces arcaiques que ha desfermat i de les quals és amo i
senyor, tot això ha alçat contra la nova Alemanya la massa entera del
poble anglès. Herr Rosenberg, eminència grisa de Hitler, que ha estat a
Londres en missió de propaganda, ha pogut adonar-se'n.
"Els Estats Units han experimentat, encara que en menor grau, l'efecte repulsiu dels mètodes de Hitler. Pel moment, les simpaties per Alemanya han quedat reduïdes al silenci. Mr. Roosevelt no perdonaria a
Hitler un fracàs de la Conferència del Desarmament susceptible d'agreujar, sense remei possible, les raons de fracàs, ja tan serioses, de la Conferència econòmica mundial, en la qual té posades tantes d'esperances.
Només hi ha això: Davant de les sancions econòmiques i financieres,
Alemanya es declararia incapaç d'assegurar el servei de pagament dels
seus crèdits més o menys gelats, segons el ritme de Basilea, i àdhuc de
disposar llur eventual amortització.
"Pel cantó francès, hi ha la força dels seus aliats de l'Europa central,
força que cal considerar tal com é s : Polònia, on un home—Pilsudski—
té tots els poders sense cap responsabilitat (mal sistema). La Petita Entesa, en la qual Txecoslovàquia mira vers el nord. Romania a l'est, i
Iugoslàvia a l'oest, vers l'Adriàtica. Un publicista francès, M . Georges
Rouv, acaba de prevenir-nos que no ens haurem de sorprendre si un dia
és proclamada a Zàgreb una república croata. Fins ara, no s'havien dit
coses així només que a Itàlia.
"Els mancaments d'Alemanya augmenten i ajunten a Àustria totes
les resistències contra l'Auschluss. EI partit nacionalista, contràriament
a la seva anterior actitud, acaba de manifestar-se contrari a l'Anschluss,
i amb aquest acord toma a anar junt amb els cristians-socialistes. El canceller Dollfuss es manté ferm contra els hitlerians, que es desborden sobre Àustria.
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La política francesa hauria d'ésser incerta i molt desencertada, per
no treure'n algun partit. Però potser que no ens fem il·lusions: Hongria
i Àustria, decidides a una neutralitat de principi, no s'associaran a unes
sancions econòmiques contra Alemanya.
"Itàlia romandrà a l'espcctativa, en espera de l'hora oportuna per al
seu comerç.
"Naturalment, en l'estat actual de superioritat militar francesa, la nostra posició és extra-forta. Certament, en un mes podríem dominar Alemanya ; però cal veure que una guerra preventiva, de què parlen alguns
dels nostres exaltats, és totalment impossible a causa de la posició tradicional de França a Ginebra i perquè una decisió d'aquesta mena, presa a
espatlles de Ginebra, posaria immediatament Anglaterra contra nostre.
França no [Kit fer res fora de l'obediència a Ginebra. La pregunta que
domina tot això és aquesta: Hitler, en la posició que ha pres davant de
l'opinió alemanya, pot recular sense suïcidar-se? No ho crec."—L. J .
LA FI DEL MÓN PEL MES DE JUNY.—The D a i l Express. t d c Londres,

publica la següent curiosa informació:
"He tingut ocasió de veure recentment l'home que ha predit per al
12 de juny la fi del món tal com és avui dia, i que, tan solament a Londres,
ha despès més de 2.000 lliures per probar desesperadament d'advertir la
gent de la imminència d'aquesta catàstrofe.
Es tracta de Mr. Arthur E. Ware: és un home alt. de cabells rars i
grisos, que, amb la seva aparença de somniador i d'imaginatiu, és un home de negocis tranquil i modest, la vida del qual fins aquests darrers anys
s'havia desenrotllat únicament en el terreny de les ocupacions pràctiques.
En la preosaica decoració d'una cambra d'hotel, Mr. Weare parlava, en
veu baixa i matisada, de mort. de miracles, i de gent que desapareixien
en els núvols. Però n'estava tan convençut, era tan sincer, que jo he
comprès com centenars de persones, seguint el seu exemple, havien donat milers de lliures per obres de caritat.
"Vaig començar—em diu Mr. Ware—a estudiar la Bíblia fa una dotzena d'anys i he descobert que les profecies que conté són totes exactes,
àdhuc pel que fa referència a les dates. Des del novembre darrer, jo sabia que la Conferència econòmica mundial tindria lloc el 12 de juny. data
en la qual començaran les primeres convulsions.
En aquesta data, o pels volts d'aquesta data, el Crist en persona planarà damunt la terra i seran nombrosos aquells (remarqueu bé que això
només afectarà els països cristians) que desapareixeran literalment en els
aires. Aquests seran els veritables cristians que creuen en la resurrecció
i en la divinitat del Crist.
Després vindran set anys de guerra, i flagells de totes menes cauran
sobre el món. Europa serà presa d'un veritable huracà fins que la meitat
de la seva població sigui aniquilada. Rússia, especialment, ha de desaparèixer."
I Mr. Ware em mostrà en la seva Bíblia llargs passatges que descriuen
totes aquestes horrors.
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"Cada dia espero un senyal qualsevol. D ací poc temps, dos testimonis
apareixeran a Jerusalem, l'un dels quals serà Eliseu.
Passats els set anys de dissort, el Crist tornarà a viure aquí, i durant
mil anys, almenys, estendrà el seu regne sobre el món enter i àdhuc a
l'Orient. Aleshores tots els pobles viuran en pau.
—A què s'assemblarà?—vaig preguntar-li.
—No ho sé. No permeto pas a la meva imaginació que s'esgarriï;
però sé que tot el nostre sistema monetari actual desapareixerà. Tornarem al simple sistema del canvi. Cadascú viurà modestament, però bé;
cadascú tindrà prou lleures per a exercitar el seu esperit a comprendre
les coses de l'infinit.
—Però—vaig preguntar—què passarà si tot no s'esdevé tal com vós
preveieu ?
—Tot ha de passar segons les meves previsions. Però, si per atzar,
hagués interpretat malament els missatges de Déu, aleshores jo cauria en
l'oblit.
El seu rostre s'emboirà.
—Ja està prou mal fet de jugar amb la seva pròpia ànima, però donar
als altres una falsa esperança, seria un crim.
I aquell home tan tranquil no volgué dir res més.
EL TRACTAT DE NO AGRESSIÓ SOVIETICO-ALEMANY.—El "Journal des
Nations", òrgan de la S. de N . , de Ginebra, publica el següent comentari :
"La renovació del tractat de no agressió i del tractat de conciliacii
entre Alemanya i la U . R. S. S. ha produït una forta impressió.
Efectivament, té el seu significat, però creiem que hom s'equivoca si
s'hi vol veure l'afirmació del manteniment de l'amistat germano-soviètica.
Aquesta prolongació dels tractats que expiraven en 1931 fou signada
el 24 de juny de 1931, a Moscou. El que s'havia d'esperar era la ratificació. Els alemanys, molt constitucionalistes, el volien fer ratificar pel
Reichstag. Però com que el Reischtag estava contínuament en vacances,
no tingué temps de fer-ho.
Ara, sobre la base dels plens poders. Hitler mateix ha fet la ratificació, sense conversacions preliminars amb els soviets, i fins sense anunciar-los els seus propòsits de ratificació.
La importància del cas radica, doncs, fora de la revivíscència jurídica
dels tractats, en el fet que el canceller ha manifestat el seu desig de viure
en pau amb la U . R. S. S.
De totes maneres, sí hom llegeix la premsa soviètica, pot veure's
que aquesta manifestació és rebuda d'una manera bastant escèptica.
En efecte, aquest desig de pau enquadra bastant malament amb els
projectes exposats per Hcrr Rosenberg, que és, almenys, el cap de la
política exterior del partit nazi a'emany. i en conseqüència, un personatge tan important com von Neurath."
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WASHINGTON I MOSCOU.—Per la seva importància, no sabem estar-nos
de reproduir el comentari que publica Ivy Lee a VEvcryman. de Londres:
"Avui dia sembla que hi ha dues grans forces que lluiten per ensenyorir-se del món. L'una té el seu centre a Washington i l'altra a Moscou.
Quines són les forces que tenen llur centre a Washington? Són les
que representen l'evolució dels Estats Units, que han començat amb el
deixar fer integral. Això començà ja l'època dels "pionneers", quan un
home podia apoderar-se de tot el que li semblés i fer-ne ús com li semblés. Però. amb el temps, hem acabat adonant-nos que un dels principals
objectius que ha de proposar-se política nacional és imposar restriccions a l'individu en nom del bé públic.
...Què ha passat a Moscou? Lenin començà amb el comunisme integral. Res de profits, de Bancs, ni de moneda. Això no. ha rutllat... I
avui constatem a Rússia un clar esforç per a descobrir l'individu. Els
bolxevistes han acabat per adonar-se de la importància que té utilitzar
les qualitats de l'individu superior, del cap, del contramestre hàbil, del
director competent. Però tot i això, encara tenen por deixar que tals
caps conquereixin el poder, i insisteixen talment en els interessos exclusius de la comunitat, que encara no deixen més que poc camp a la
iniciativa individual.
Per consegüent, les transformacions en curs a Rússia tenen en el
fons el mateix objectiu que les que es produeixen als Estats Units.
Totes volten entorn de la qüestió següent: ;fins a quin punt poden anar
el mòbil del profit, la iniciativa individual, bo i reservant a la comunitat
el major benefici dels esforços dels individus?
...Cal no perdre de vista el perill que hi ha en anar vers una solució
extrema que destruiria el vigor, la independència i la llibertat de l'individu.
En els nostres esforços per a crear una societat planificada, correm
sempre el greu perill de veure l'Estat esdevenir un monstre que reduirà
l'individu a pols.
...Aquest dilema és sempre present als nostres esperits: ^com afavorir de la manera més prudent els interessos de la comunitat i al mateix temps estimular i fertilitzar de la millor manera possible els esforços de l'individu?
iCom assegurar la millor coordinació dels interessos del conjunt, i
al mateix temps afavorir la llibertat i encoratjar els esforços entusiastes i creadors de cadascun dels membres de la societat humana pres isoladament ?"
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SOCIETAT D E NACIONS
EL PLA BRITÀNIC.—Després que Paul Boncour hagué defensat, a
Ginebra, la tesi francesa de l'organització de la pau. hom donà per fracassada la Conferència del Desarmament, ço que hauria significat l'inici del foll desbocament vers la guerra més cruenta. Que així ho devia
entendre el Govern anglès, ho demostra el fet que el seu primer ministre, Ramsay MacDonald, quasi sense previ avis, es presentés a Ginebra
acompanyat de Simón, disposat a salvar la Conferència del naufragi imminent, amb la proposició del pla britànic.
Aquest pla consta de cinc parts. La primera, basada cn el pacte de
París, proposa que, en cas de guerra imminent, es reuneixin els països
signataris del Conveni per veure d'evitar-la i , si tant no fos possible,
determinar qui hagi estat l'agressor.
La. segona part es refereix als efectius i material de guerra. El període de servei militar es fixa en vuit mesos, en tots els exèrcits europeus. Amb tot, hom deixa a l'arbitri de la Conferència la pròrroga d'aquest periode fins a dotze mesos.
Després hom limita el nombre de les forces efectives de cada nació.
Per tal que els nostres lectors puguin, amb un simple cop d'ull, fer-se
càrrec de la modificació que estableix el pla britànic, aci publiquem un
quadro comparatiu;
PLA
Efectius acluala
dels eitrclia
metropolità
1 colonial

Espanya
Bèlgica
França
Alemanya
Itàlia
Portugal
Polònia
Romania
Txecoeslovàquia...
lugoeslàvia
Rússia
Bulgària

155.000
9I.O0O
520.000
IOO.OOO

3O5.0OO
75.000
283.OOO
164.OOO

122.000
I I2.000
562.00O
20.000

BRITÀNIC

Efectius
de l'ertrcU
fnetropüllti

Total del
metropolità
1 colonial

120.000

170.000
75000
400.000
200.000

+

25O.OOO

— 55.000

ÓO.OOO

200.000
200.000
200.000
50.000
200.000
I5O.O0O

Diferència

I5.OOO
lÓ.OOO

I2O.OO0
-f- IOO.OOO

60.OOO

—

I5.OOO

200.000
150.000

—

83.OOO

—

I4.OOO

IOO.OOO

IOO.OOO

IOO.OOO

IOO.OOO

5OO.0OO

500.000
60.000

— 22.000
— I2.0OO
— 62.000
40.000

ÓO.OOO

+
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Als altres països d'Europa, els permet un exèrcit de 50.000 homes,
llevat de Grècia, a la qual en concedeix 60.000, i Holanda que tindria dret
a 25.000 homes, només.
Quant al material de guerra, hom assenyala com a màxim el calibre
de 105 per als canons mòhils. El calibre de l'artilleria de costa resta fixat
a 406 milímetres. El pes màxim dels tancs de guerra és de setze tones. E l
material prohibit existent serà destruït: una tercera part, a l'any següent
a la signatura del Conveni; la resta, entre el segon i tercer any.
Els armaments navals seran els que ja han determinat les Conferències de Londres i Washington. Alemanya conservarà la seva força actual
fins a l'any 1937.
L'aviació resta absolutament prohibida, llevat dels casos que hom qualifiqui com de servei policíac. El nombre màxim que el Conveni assenyala
a les grans potències, això és: França, Japó, Itàlia, Rússia, Anglaterra i
Estats Units es de 500 aeroplans.
Efectius en 1932

França... .'
Anglaterra
Itàlia ...
Polònia
Txecoeslovàquia
Rússia
Espanya
Romania
lugoeslàvia
Japó
Estats Units

~

...

3.118
1,853
1.772
1.309
561
1.950
649
484
7I3
I.I77
3.669

Efectiu» segons el pla britànic

500
500
5°°
200
200
5°°
200
I50
200
5°°
500

La guerra química resta prohibida terminantment i en tots els seus
aspectes.
El tercer punt conté les línies generals d'un control internacional per
tal d'assegurar el compliment del Conveni.
El quart punt nomena les organitzacions que hauran de continuar
les tasques fins a la consecució del desarmament total.
Finalment, la cinquena part estableix la política que caldrà seguir per
tal de mantenir la confiança fins a la pròxima reunió de la Conferència,
que haurà d'ésser celebrada dintre de dos anys, com a màxim.
L'exposició d'aquest pla, que ara hom discuteix, fou rebuda d'antuvi amb belles respostes esperançadores. El mateix Daladier en lloà la
intenció i prometé d'estudiar-lo amb la major simpatia. D'aleshores ençà,
però, s'han produït algunes accions i reaccions que, en conjunt, ennuvolen les esperances suscitades al primer moment.
La causa principal d'aquests dubtes i temences ha estat la paraula
"revisió" pronunciada a Ginebra per MacDonald, i ratificada, després,
en les converses de Roma.
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En virtut d'aquesta paraula màgica, les negociacions referents a la
revisió dels Tractats han restat obertes, i França se'n tem tot un seguit
de conseqüències doloroses, no tant pel que fa a ella mateixa com pel
que fa als seus aliats. És evident que França no pot esperar res de la
revisió, però tampoc no n'ha de témer gaire, ja que, d'una banda. Alemanya no té cap interès immediat a rectificar les fronteres del Rhin i ,
d'altra banda, els acords de Locarno, signats per Anglaterra i Itàlia, garanteixen Vstatu quo a l'Occident. És la seva influència a Europa que
perdrà molt, si hom realitza la temuda revisió.
És per això que França no s'oposa, en principi, a la revisió dels Tractats. Una altra cosa és la manera com cal que sigui feta. Daladier i Boncour han manifestat que, per ells. tota revisió és possible, mentre s'acordi a l'article 19 de la Societat de les Nacions, però mai sota la direcció
exclusiva del "Club dels Quatre", la qual, a més d'inutilitzar la Societat
de "les Nacions, representa un esperit absolutament antidemocràtic.—
A. C.
LA DISCUSSIÓ DEL PLA BRITÀNIC.—Acabades les vacances de Pasqua,
la Conferència del Desarmament reprengué les seves tasques el 25 del
mes passat, anjb la discussió del pla britànic.
Ja des del mateix dia de la represa, s'ha posat de manifest el fràgil
desig d'arribar a unes conclusions de concòrdia. Cada vegada que s'ha
iniciat una discussió sobre algun punt concret, ha sorgit la discrepància,
i a fi, només, d'evitar la mort de la Conferència, hom cuitava a demanar
que les qüestions en discussió s'ajornessin per a una segona lectura.
La primera desena de maig ha estat un trist auguri de la sort i esdevenidor de la Conferència.
Alemanya, que de bon començament havia rebut amb joiosa esperança les proposicions contingudes al pla britànic, ara s'ha repensat i el
seu representant, von Neurath, ha iniciat a Ginebra una oposició sistemàtica, mal vista, no cal dir-ho, per totes les potències, àdhuc per NordAmèrica.
Les condicions de la lleva militar que estableix el projecte MacDonald no són del gust d'Alemanya, per tal com ella, que avui compta amb
un exèrcit de 100.000 professionals de les armes, es veuria obligada a
convertir-lo en exèrcit obligatori i , encara, de breu duració.
Aquesta actitud d'Alemanya troba, com és natural, l'aferrissada oposició de les altres grans potències, la qual cosa és un obstacle insuperable
per a la continuació de l'estudi del pla britànic. A fi de poder continuar,
doncs, les tasques. Alemanya ha demanat que la discussió dels. efectius
militars sigui confiada a un Comitè i que la Mesa de la Conferència passi
a estudiar la segona part del pla britànic, o sigui, la que es refereix al
material i armaments.
Aquesta seriosa discrepància ha estat la causa que, el dia 9 d'aquest
mes, hom suspengués les discussions per tal de veure si és possible que
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Anglaterra i Alemanya es posin d'acord respecte de la uniformitat dels
exèrcits a tot Europa.
La Conferència del Desarmament, doncs, ha arribat a una inanició
tan absoluta, que el mateix "Comitè dels Cinc" no ha tingut altre remei
que confessar rodonament el fracàs de tots els intents.
I el que encara és més de doldre és que el fracàs de la Conferència
del Desarmament constitueixi gairebé la fermança del fracàs també de
la propera Conferència Econòmica que tantes d'esperances havia despertat.—A. C.

R U B R I C A
D E L A VIDA
D'ESPANYA
Espanya ha parlat. Des de les eleccions a l'Assemblea constituent,
efectuades el 28 de juny de 1931, el país—exceptuada Catalunya—no
havia tingut ocasió de fer sentir la seva veu sobre la reforma que havien
emprès els governants espanyols de l'estructuració, en tot els ordres, de
l'Estat. Els governants, emparant-se darrera l'enorme majoria que tenien a la Cambra dels Diputats, s'irrogaven la representació total del
país, afirmant que les seves sectàries reformes eren la plasmació total
concreta de les ànsies renovadores dels ciutadans espanyols.
La sectària Constitució, aprovada en els primers mesos de tasca legislativa, havia tingut ocasió de veure's, a través dels primers actes revisionistes, com no corresponia al veritable sentir d'Espanya. Els governants, però, refugiant-se en la comoditat de dir que aquella benemèrita
campanya obeïa a mòbils inconfessables contra cl règim, reeixiren a aconseguir de les Corts la famosa llei de Defensa del règim, en virtut de la
qual el Govern quedava amb les mans lliures per impedir, no tan sols
aquella actuació, sinó qualsevol acte que de lluny o de prop pogués
desagradar al Cap del govern o als partits que el sostenen.
La intenció posada de manifest pels socialistes de no dissoldre el
Parlament, malgrat d'ésser ben evident, en Dret constitucional, que les
Constituents havien acabat la seva missió l'endemà de votar el Codi fonamental del règim, al·legant que els parlamentaris que l'havien elaborat
havien de procedir a elaborar també les lleis adjectives, atorgava prou
feina a aquestes Corts perquè la seva permanència es perpetués a través dels anys. Els maquiavelismes de què el Govern es valia per a impedir les eleccions, àdhuc aquelles que automàticament havien de tenir
lloc, com la renovació de la meitat dels Ajuntaments als dos anys de
constituïts, de res no han valgut. Les diferents frases dels Ministres
actuals ("Nosotros representamos la revolución espanola" i altres de
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similars), tenen un cert regust de les que foren sovint pronunciades pel
difunt dictador, el qual sempre es vanava que l'opinió estava amb ell,
tot i que al mateix temps s'oblidava de consultar-la perquè es manifestés de debò. Els malabarismes de l'Azana arribaren fins a declarar que
els únics municipis que havien de renovar-se, faltant a l'esperit de la
Llei per la qual foren elegits, eren aquells que en el 12 d'abril famós havien escollit els seus legítims representants per l'Art. 29. Hom comptava amb aquestes minúscules eleccions per a tornar a presentar-se davant del Parlament a fer les manifestacions de consuetud, que ells seguien representant el pensament i la voluntat dels milions de ciutadans
espanyols que els atorgaren el vot als primers mesos de la República.
I es comprèn. Pel cens reduidíssim dels municipis escollits ix;r a formar
aquesta plataforma al Govern, hom sap que són matèria fàcilment enmotllable als desigs de qualsevol governant que maniobri, amb els ressorts que li forneix el poder, per a fins propis. El nomenament de Comissions gestores en aquests poblets, constituí, a partir d'aleshores, la
millor propaganda dels partits governamentals per l'enorme coacció que
això representava en vigílies electorals. L'experiment, al no reeixir ni
en aquests pobles, no ha servit més que per a demostrar el buit en què
es mou l'Azana i els seus aliats.
L'obra funesta del govern en prop de dos anys d'actuació és ben
palesa. Els esforços que fa per aprovar la Llei de Congregacions, veritable atemptat contra l'Església, una imprudent Reforma Agrària, feta de
cara a consolidar unes normes socialitzants en descrèdit a tot el món,
la Llei de termes municipals, que ha condemnat a morir d'inanició milers i milers de jornalers, les famoses expropiacions, llançades contra
determinades classes socials, quan la Constitució preveu ben clarament
que no poden ésser motiu de privilegi ni de perjudici les idees o condicions personals, han servit per a fornir al Govern la bandera amb la
qual s'ha llançat a la palestra electoral, sense sospitar que les masses
l'havien abandonat completament davant la seva política partidista.
Entre els elements que componen la majoria governamental, els
afectats amb més proporció per la derrota són els elements socialistes.
Precisament per la posició hegemònica que tenen dintre la majoria, es
comprèn perfectament que la derrota els hagi afectats en primer terme.
Es curiós de constatar que les masses que han posat de manifest la reacció del país contra els socialistes són precisament aquelles que per la
seva condició més modesta eren les més fàcils d'enlluernar |)er les promeses demagògiques dels elements marxistes. Són els camperols de les
diferents regions espanyoles, els qui s'han revoltat contra els explotadors dels interessos del proletariat espanyol. I és més simptomàtica encara aquesta reacció, quan aquests socialistes que usdefruiten en profit
personal i del partit el poder de l'Estat amenacen contínuament amb
una suposada força que diuen controlar entre la població obrera, amenaces que fins i tot de vegades arriben a atènyer la mateixa República.
No s'han amagat mai de manifestar que la República no els interessa
en tant que no sigui dirigida per ells. Es a base d'aquests suposats interessos socialistes, que sols representen una mínima part dels espanyols.
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que ens imposen diades tan absolutament allunyades de l'essència nacional com el primer de maig—per esperit de secta—en la qual constatem, durant 24 hores, les excel·lències de la dictadura socialista a què
estem sotmesos.
Al costat de la derrota dels elements governamentals, omple el cor
d'esperança dels catòlics espanyols el triomf esclatant aconseguit pels
diferents partits agraris i Acció Popular. Incorporats al règim obertament, són un factor decisiu que assegura l'evolució normal de la política espanyola cap a un camp més moderat, dintre el qual no hi podrà
haver ciutadans de segona classe. I^a revisió constitucional per ells propugnada tindrà possibilitats d'ésser portada endavant, sí s'aconsegueix
una entesa amb els republicans conservadors de Maura i l'ajut dels altres elements més col·locats a la dreta. La impossibilitat de posar en pràctica les promeses demagògiques fetes per les esquerres ha donat lloc a
l'actual desplaçament cap a la dreta de la majoria dels espanyols, momentàniament enlluernats. L'enorme labor de propaganda realitzada pels
agraris, assentada sobre les realitats innegables del país: Religió, Pàtria.
Ordre i Família, havia de donar els seus resultats.
Davant el fet incontrovertible de la victòria de les dretes espanyoles,
semblava el més natural la immediata dimissió de la coalició governamental. Ha calgut tota l'audàcia del Cap del govern per a negar trascendència a l'exponent més segur de l'estat d'esperit del país. Bé és veritat
que no és la primera vegada que l'Azana confessa que no li interessa la
democràcia. La seva frase qualificant de "burgos podrides" els municipis on ha vist refusada la seva política retrata a la perfecció el pregon sentit sectari que té el Cap del govern de les manifestacions democràtiques. Per majoria que compti a la Cambra, no trigarà a arribar cl
moment en què la pressió de la realitat l'obligui a abandonar un lloc d'on
no vol moure's.—L. O.

