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A crisi nordamericana és una prova inesperada de la necessitat
de l'abstracció, tant més valuosa que Nord-A mèrica ha comptat
amb dos elements impossibles de trobar enlloc més: un poble d'arreplegadures sense l'aguant d'una tradició, sempre espiritualista, i una
acumulació fabulosa de riquesa verge d'explotació.
L'experiment es féu en gran estil. L'homo ceconomicus. que es
proposava com a últim f i , enfront del qual no hi havia moral possible, l'agavellament cada dia més gran de riquesa, va néixer potser
per primera vegada—com a tipus corrent—en aquell país sense història, que és tant com dir sense experiència del temps, ni relacions
amb l'eternitat. Mentre la immensitat d'aquell món no va ésser omplerta, mentre l'explotació anava atraient noves masses colonitzadores que augmentaven indefinidament la potencialitat consumidora
del país, l'equació entre producció i consum es va anar cobrint amb
tanta regularitat, que hom pot àdhuc sospitar si els reputats economistes d'aquell paradís no van arribar ni a descobrir l'existència i la
malignitat d'una equació talment fatídica.
La guerra, convertint Nord-Amèrica en el país proveïdor de tot
Europa, i més tard en el seu gran banquer, va portar al paroxisme
l'eufòria d'aquella civilització purament econòmica. Però allí, tot
just, es congriava i adquiria malignitat el microbi que havia d'aterrar
aquell organisme gegantí. Seguint la seva filosofia, el gran país anà
equipant-se per a proveir primer de manufactures, després de diners,
el Món Vell en treball de destrucció. No es pensava que un dia pogués
desfer-se en enorme dèficit de consum l'equació vital abans esmentada. Però vingueren dos fets: primer, els pobles deutors, l'Europa
client de la gran Fàbrica i de la gran Banca d'Ultramar, esdevingué- '
ren insolvents; segon, aquests pobles, finida la guerra, s'equiparen
novament i tornaren de pressa a la producció antiga, encara millorada. A l primer fet, els genis financiers de Nord-Amèrica respongueren amb una combinació genial. Les banques americanes, en possessió d'una quantitat formidable de capitals en cerca de col·locació
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jructuosa, feren préstecs als països empobrits, a canvi del compromís de proveir-se de manufactures a Nord-Amèrica. Així els capitals prestats tornaven al país d'origen a canvi de productes, doblant
amb aquest negoci industrial el negoci bancari del fort interès Que
se'n pagava. Segons càlculs fefaents, en 1925, les sumes deixades
pujaven a 350 milers de milions de francs, i des d'aquella data, els
Estats Units deixen a Europa dos mil milions de dòlars cada any.
De 1914 a 1928, la prosperitat de Nord-Amèrica fou senzillament
fabulosa. L'èxit de la filosofia materialista de la vida, almenys en
l'ordre econòmic, semblava definitiu.
Tanmateix, aquesta estàtua gegantina tenia els peus de fang.
Europa es recobrà com a país agrícolament i industrialment productor, les grans empreses muntades damunt el crèdit basat en aquesta
operació intercontinental falliren, la guerra de tarifes restringí més
els mercats, la sobreproducció emmenà pertot l'atur forçós que gravità damunt els eraris públics, ja prou afeixugats per les folles despeses militars, la inflació destruí íes bases sòlides de l'economia i la
resta de confiança que el ciutadà pogués tenir en l'estalvi, i l'estalviador tenaç en xecs, talonaris, valors i tota í a paperassa que la inflació multiplica prodigiosament. Perquè es vegi la pertinàcia de la
mentalitat americana en la petita rotació del sistema materialista,
basta dir que en la Conferència de Londres ha proposat com a tot
remei el nou recurs a la inflació.
I ací ve el fenomen inesperat, simptomàtic, demostratiu de la
nostra tesi abstraccionista: les delegacions, i darrera d'elles l'opinió
pública dels països de forta tradició catòlica han reaccionat vivament
contra aquesta proposta americana. L'instint dels pobles que tenen
l'esperit amatent ha vist de seguida que la inflació és un volant que,
fingint que s'aplica a l'activitat econòmica, on s'aplica realment és a
la cobejança humana. Tot consisteix a exacerbar les apetències de
benestar per mitjà de l'atabalament immoral de la propaganda, que
promet fàcils guanys quantiosos, 0 refinaments de fruïció a preus
mòdics.
L'home econòmic de tipus nordamericà no veu el límit fatal de la
capacitat fruitiva de l'home. No el veu, perquè és incapaç d'abstracció. Ignora que hi hagi una vida superior a l'econòmica, i aquesta
pretesa supremacia del guany v i l obliga a atribuir-li capacitats il·limitades. Per contra, al pol oposat d'aquest especulador americà, hi
ha el pagès europeu. La pagesia és la classe més arrelada de cada
terra, la que en copsa més directament i intensa tota la flaire de tra-
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dició. Per això mateix, és la classe moralment més sana. Arrelament
a una tradició terral és sanitat d'esperit, perquè, en cada país, el mal
sempre és d'importació. E l pagès europeu ha begut en la deu incorruptible de la tradició cristiana la superioritat de la pau sobre el diner, de la paciència sobre el n-eguit, del petit estalvi segur sobre l'especulació voluminosa, de la gran seguretat del guany modest sobre
la seducció malsana del risc d'esfondrar-se 0 collir l'atzar d'un enriquiment sobtós. La terra amb la seva fecunditat calmosa és molt més
sòlida que totes les agitacions epilèptiques del móra de la finança,
majorment de la basada en el crèdit. Ella, ajudada de l'altra fecunditat calmosa del cristianisme, afaiçonador de l'ànima verament popular, ha infós al pagès la modèstia sàvia de l'àuria mediocritat, fonament incommovible de la prosperitat dels pobles. La pagesia ha
salvat Europa.
És evident que el bastiment esfereïdor de ficcions en què consisteix, fet i comptat, el món del crèdit, necessita un fonament ferm,
una riquesa social repartida i sòlida, sostreta a tots els terratrèmols
financiers. Aquest fonament és aquesta cosa tan senzilla que en diem
la guardiola del pagès, concreció de virtuts mil·lenàries, símbol d'una
filosofia que basa la felicitat en la suficiència, en la prudència i en la
previsió del temps i de l'eternitat. La moral, que en la pensa del financier no entra en funcions fins després de consumat el negoci, és part
integrant de l'economia del pagès llatí, que sap que la collita és
un bé de Déu, que l'obliga a l'hospitalitat, a la pietat i a la resignació, quan arriba minvada 0 destruïda.
Nord-Amèrica és un país sense pagesos, perquè allí àdhuc l'explotació agrícola es concep i s'executa com una empresa industrial.
Per això és un país sense capacitat d'abstracció: no és possible que
vegi els concrets que influeixen més en el plantejament i en la solució dels grans problemes econòmics.
Sense el fonament de l'abstracció espiritual, que fa veure una
dignitat moral i una finalitat eterna a aquesta vida, l'activitat econòmica és una encavallada de palanques que s'empernen en la ficció
universal del crèdit. E l diu que un moviment de pànic 0 una fallença 0 retracció de l'estalvi honest posa aquesta ficció al descobert,
l'esfondrament del món econòmic és inevitable. 1 és inútil d'esdemegar-se cercant-li solució, si no s'acut a l'abstracció sublim que
aixeca l'home a perspectives eternes i l i fa acceptar de grat les privacions passatgeres d'aquesta vida. La medicina de la crisi econòmica
mundial és ascètica.
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OM dèiem en articles anteriors, la forma típicament moderna
de la campanya antireligiosa està inspirada en els tòpics marxistes de la nocuïtat de la creença sobrenatural, adormidora de la
rebel·lió popular contra la injustícia; i pren per lema explícit l'extinció del parasitisme eclesiàstic, usufructuari estèril del treball dels
altres. Aquesta acusació, difosa en els ambients socialistes, l'escoltareu sovint repetida en els cercles populars d'orientació comunista
i és tema que obsessiona la propaganda escrita.
Situant-nos en el mateix pla dels nostres adversaris, encara que
regint-nos, és clar, per un criteri oposat, remarcàvem l'excel·lència
dels serveis socials fets per la religió, única aglutinadora eficaç dels
esperits entorn d'aquelles veritats primàries d'ordre metafísic i moral sense les quals els homes no poden entendre's ells amb ells ni
col·laborar harmònicament en la consecució dels fins de la societat
humana. Fèiem veure el desagraïment del socialisme apòstata, que
vol carregar damunt l'Església catòlica la culpa més gran dels mals
presents, ofuscat fins al punt de no saber comprendre que en el fons
de les seves aspiracions legítimes hi ha una aplicació autèntica dels
principis de la moral cristiana, guiadors de la nostra civilització,
com són, per exemple, el dogma de la germanor essencial de tots els
homes i el reconeixement explícit de l'eminent dignitat de tota persona humana, subjecte de drets sagrats imprescriptibles, que prohibeixen la seva explotació com mer instrument de les conveniències
d'altri. No sap veure que, desfent-se dels mòbils cristians de caritat i sacrifici, i prenent per estímuls de lluita l'interès material i la
potència, el gaudi i el triomf temporal, segueix camins errats que
no el portaran pas al terme desitjat. Prenent la mateixa ànima del
capitalisme, cercadora adalerada de plaers i adoradora fervent del
seu més gran instrument, la riquesa, no arribarà mai a la redempció
obrera. Els mòbils capitalistes no ultrapassaran pas el capitalisme,
i , com a Rússia, les masses proletàries, sota la il·lusió d'una dictadura nominalment obrera, seguiran essent assalariades de la nova burocràcia del partit dominador. Mentre la destinació humana sigui
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només qüestió de benestança terrena, la producció de riquesa constituirà el f i total de la vida, l'home serà essencialment homo oeconomicus, produirà per produir, correrà cegament vers el diner, serà
adorador submis del Vedell d'or. L'anhel de gaudi, de diversions,
d'impressions sensitives refinades, anirà avivant la flama passional,
fins que l'egoisme triomfant ofegarà tots els moviments d'abnegació i generositat. Egoisme i amor són dos sentiments antitètics; l'un
tanca l'home dins del seu propi clos, l'altre el porta a donar-se ell
mateix i a cercar la felicitat dels altres. Amor vol dir sacrifici, i l'egoisme, format a l'escola del plaer, no pot ni sentir-ne a parlar. Si
hom vol saber sacrificar-se, ha d'escoltar les lliçons del Cristianisme, o portar les per herència o educació dins les entranyes. Sols en
ell es troben raons doctrinals i imperatius capaços de conduir al
venciment de les concupiscències egocèntriques. Així ve a confesarho el socialista alemany Henry de Man 1:
"Hom sent a dir sempre, fins per socialistes radicalment hostils a la religió,
que els seus germans d'armes vinguts al socialisme per convicció religiosa manifesten una voluntat de reformes més decidida i estan més promptes al sacrifici
que la majoria d'aquells que són socialistes per interès o per ressentiment."

Recordàvem també, entre els serveis socials de la Religió, que,
havent d'establir-se codis de lleis en totes les formes imaginables de
la societat política, si més no, com reglaments del treball comú, l'obediència a aquestes lleis, sempre difícil quan contradiuen les conveniències personals, haurà de practicar-se o per motius interns religiosos o per les sancions penals del poder públic, sota la vigilància policíaca; i que, com més fluixa serà la força de la convicció
religiosa, inspiradora de la rectitud moral, més tivantes hauran d'estar les brides en les mans dels directors. Així diu Mella: "Es una
ley que demuestra toda la Historia: que ningún pueblo moral ha
tenido tiranos y que ninguno corrompido ha dejado de tenerlos." 2
Ara afegirem quatre consideracions sobre un altre aspecte de la
utilitat de la religió: no sols els seus serveis són de primera categoria en l'ordre de les relacions humanes, sinó en un ordre més fonamental encara, en l'ordre de la bona qualitat dels primers elements
de l'organisme social i dels primers factors de l'economia. Ella és
la gran forjadora de bons ciutadans i de bons treballadors.
Le socialisme constructif. cap. I. pàg. 22. «,
Obras complctas, vol. X I X , Filosofia. Teologia, Apologètica, 2 °
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SERVEIS FONAMENTALS
Parlant de la diversitat de constitucions polítiques, s'ha dit sovint que no n'hi ha cap de dolenta, que sols hi ha governants dolents
i súbdits dolents: tot depèn d'ells. Tampoc no hi ha cap sistema polític ni econòmic tan perfecte que pugui tot sol transformar els homes fins a fer-los imatge i semblança seva. Ell, segurament, s'ensorrarà quan la seva pressió arribarà a una violència massa forta.
Això vol dir que sobre ei sistema i sobre la llei hi ha l'home; i que
si volem aixecar el nivell de la vida pública, hem de començar perfeccionant el cituadà. Igualment en l'ordre econòmic.
"A los que se afanaban en buscar en la naturaleza el caudal humano de la riqueza para el bicnestar de los pueblos, Ruskin Ics dccía: "Buscàis mal. Las verdaderas vetas de la riqueza son de púrpura, corren a lo largo de las venas; las
encontraréis en la carne. no en las entranas de la tierra." Querla decir que la riqueza de los pueblos consistia en tener hombres, individuos de la Sociedad, fuertes
y buenos."'

Qui, per a assolir-ho, es fiés gaire de la legislació política, sortiria enganyat. L'esperit dels homes es reclou davant de l'ordenancisme oficial, si aquest no va precedit de la predicació religiosa. La
transformació ha de començar per la consciència. Així ho féu el
Cristianisme. E l l entra fins als recons més íntims del cor humà, i
així és com salva les ànimes. Llavors, per un encadenament natural, la seva acció surt a fora i salva la societat entera. La revolució
operada pel Cristianisme fou veritable revolució, que mudà no sols
les lleis i l'estructura política, sinó principalment els cors i els costums.
En canvi, els comunistes, tot i conservant senceres les arrels del
mal social, és a dir, els dalers materialistes de la generació present,
i encara enfortint-les amb els seus extremismes hedonístics, es figuren innocentment que en tindran prou, per a dur la felicitat a la
terra, amb destruir sobtadament l'organització externa, mudant només la façana, deixant intacta la subestructura social dels pensaments errats, dels sentiments viciosos i de les passions indòmites.
Si sota la nova etiqueta, si a l'interior de la nova societat, els mateixos homes amaguen les mateixes cobejances, gelosies i rivalitats,
SEVKRINO AZNAR. Prnblcmas sociales candeníes. pàg. 381 (Eugenio Subirana).
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no haurà pas canviat res. Tornarem de seguida als mateixos mals
sota aparences diverses. Encara que les lleis fossin expressió perfecta de la justícia i l'organització de l'Estat fos sapientíssima i
conduïda per homes d'exemplaritat moral, si el material humà tingués massa tares, les resistències es multiplicarien indefinidament,
fins a fer impossible l'ordre i l'harmonia. Sense comptar que, essent
fets d'una mateixa pasta dirigents i dirigits, no hi hauria ni bons
ordenadors a dalt ni gent disciplinada a baix. Res no es fa en la societat per art de màgia, sinó tot segons el pensament, la voluntat i
l'esforç dels ciutadans; i d'una humanitat dolenta és dificil de treure'n productes gaire excel·lents.
Havent tallat, per la irreligió, tota comunicació amb Déu i el món
de l'esperit, s'ha anat caient en una mutilació de l'home que l'ha tornat eixerreït i neguitós. Llavors, ha posat el seu ideal en els béns útils
a la conservació, manteniment i esplai de l'organisme; aquests han
ascendit realment de la categoria de mitjans a la de fins, la concupiscència s'ha sentit portada darrera d'ells amb assedegament xardorós, i ha tingut compliment aquella sentència de Sant Tomàs4:
que el desig del fi sempre és infinit, puix és volgut per ell mateix, al
revés del desig dels mitjans, que mai no és infinit, puix hom el vol
només segons la mesura de les seves relacions amb el f i . I aixi, afegeix el Sant Doctor, qui posa el seu f i en els béns materials, cobeja
les riqueses sense fre i sense cap mesura; qui sols els desitja per a
atendre les necessitats del viure, s'acontenta amb els que li facin
falta.
Però, en aquesta degeneració, l'home no trobarà repòs ni felicitat,
per tal com les seves tendències específicament personals reclamen
objectes més alts, l i fan sentir enyorança de l'infinit, l i donen fam i set
de comunicar-se amb ell i de viure una més gran plenitud de vida.
Aquesta plenitud de vida, quan ja tota fe religiosa i tota la influència cristiana de l'educació i del costum cessen en la consciència
humana, ha de cercar-se, doncs, en el domini i en la possessió de r i queses; i és aleshores quan surt l'home llop. golafre i invasor arriscat, 0 l'home guineu, caut, però mal intencionat i cruel; famolenc de
plaers, guardador avariciós dels béns posseïts, cobejós dels que l i
manquen, disposat a totes les vileses, falsetats i gosadies, per tal d'aixecar-se sobre els altres i utilitzar-los per al seu profit personal...
I ací trenquem aquestes consideracions, per tal de no caure en
x.* 2ae, q. X X X , a. 4.
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repeticions, havent ja en fascicles precedents tractat de la magnitut
del servei religiós, insubstituïble en l'elevació moral de l'home i en
la creació de les grans virtuts socials. Resumint: la religió és l'única
escola eficaç on la consciència aprèn aquelles lliçons altíssimes que
l'ensenyen a domtar els instints de la carn, humiliar la supèrbia, donar-se als germans, i on la llum doctrinal és prou clara per a desfer
els dubtes, inspirar nocions vives del deure i de les responsabilitats
de la seva infracció, i l'autoritat espiritual prou forta per a vèncer les
resistències i empènyer l'home costa amunt vers la seva perfecció
moral, on l'espera el veritable gaudi. Sense la força divina purificant
de la moral religiosa i sense els horitzons immortals que ella obre a les
nostres aspiracions més profundes, convertit l'ímpetu de les apetències humanes vers la conquesta de l'imperi del món. l'home caurà necessàriament en la tragèdia íntima d'Alexandre el Gran, que, en trobar-se ja senyor de tota la terra coneguda, comprengué a la fi la
vanitat de tantes proeses, no havent pogut posar sota jou les seves
passions desbridades que el portaren a l'enviliment moral i a l'anorreament de la seva vida en plena jovenesa.

UNA ESCOLA D E BONS TREBALLADORS
Com que en aquesta sèrie d'articles ens proposàvem de fer la defensa de la religió sota l'aspecte de servei econòmic contra les acusacions socialistes, i havent fins ara indicat algunes de les seves utilitats socials indirectament profitoses a l'economia, ve ara l'escaiença de recordar també la seva eficàcia directa en eí funcionament de
la producció. Així com el bon ordre de la societat depèn sobretot del
fet que hi hagi ciutadans honestos, així també la pròspera elaboració
de béns materials depèn de l'existència de bons treballadors. La r i quesa econòmica d'un país ha de menester certament maquinàries
enginyoses, estudis pacients de ciències aplicades, la formació de tècnics intel·ligents i un cos de treballadors manuals experts en la seva
feina. Però el valor professional de dirigents, tècnics i obrers ha d'ésser principalment moral. Poca cosa trauríem d'una empresa muntada amb tots els refinaments i avanços de la seva especialitat i proveïda de personal destre, si a aquest personal manqués el gust del
treball, el sentiment del deure i la disciplina necessària a tota associació humana. Aquestes virtuts professionals troben principalment
inspiració i aguant en la fe religiosa i en la pràctica del Decàleg.
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Matèria molt rica i sucosa, però tan clara que només demana petites
suggerències.
Primerament, cal a un bon operari la vigoria de forces mentals i
físiques, i aquestes, les dóna l'exercici fidel de la moral cristiana.
Ella, en exigir dels seus adeptes puresa i sobrietat de vida, els guarda de la disbauxa dissipadora d'energies. Compareu la disposició que
porta a la seva tasca diària un jove treballador, catòlic practicant,
que omple honestament els seus lleures, s'absté de mals costums i de
companyies perilloses, amb un altre qualsevol dels que avui dia s'estilen, frenètic cercador de platxeri, donat a les seduccions de les urbs
modernes, privat de fre interior en les lluites morals de la jovenesa.
En igualtat de les altres circumstàncies personals, ;quina major agilitat de cor i d'ànima no porta el primer a l'execució de la feina encomanada I
L'obrer sincerament religiós estima el treball, no com una càrrega dura, sols exigida per la manca de mitjans de viure, a la qual hom
no aporta cap il·lusió ni bona voluntat; sinó com desplegament profitós i honorable de facultats i energies, compliment d'una comanda
divina, cami de vida eterna i noble missió social. L'obrer religiós coneix la vàlua sobrenatural de les feines més humils quan es fan amb
esperit d'amor a Déu i com execució virtuosa d'un deure, i enmig
d'elles manté el cor joiós i atent, cercant no tan sols el guany material del pa de cada dia, sinó principalment el profit espiritual de la
bona obra. En el règim contractual de l'economia moderna, el treballador, tant si exerceix patronatge, com si es lloga al servei d'un altre, sap que la justícia ha d'ésser norma indeficient de la seva activitat i que tota violació culpable d'ella serà càrrega moral, mentre no
hagi estat reparada. No ha pas de menester la vigilància i la coacció
externa; en té prou amb el judici de la seva consciència, temerós
com és de Déu més que dels homes; ell executa sense estretors les
clàusules del contracte, i , quan veu en la part cooperadora mancaments o exigències injustes, sap defensar els seus drets sense rancúnies, però amb dignitat generosa. Ell és disciplinat, coneixent que,
sense ordre, l'empresa cauria. Si és amo o dirigent, estima els subordinats com germans i els tracta sempre amb noblesa, mantenirt-se
en aquell just medi que fa l'autoritat venerable i estimada. Si és assalariat, guarda davant del seu cap una actitud respectuosa, sense
encongiments ni adulació, i , veient en ell el principal ordenador del
bé comú, que no pot sostenir-se sense la unió de voluntats, posa lliurement tota la seva en l'execució de la comesa. No és mai rebel ni
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esclau. Ferm en el deure i en el dret, compleix fidelment l'un i exigeix respectuosament l'altre. Estima els companys i no els és mai
traïdor: quan les reclamacions són justes i oportunes, ell hi coopera
vigorosament, a cara descoberta, per bé que sense tumults ni conspiració bèl·lica; si són intemperants o impossibles, si obeeixen només
a principis de lluita sistemàtica, ell té una llei moral que condemna
l'odiar i el fer cap mal.
Ara, ans de començar a retreure les objeccions dels adversaris,
se'ns en presenta una que demana resposta immediata.
Aquestes virtuts obreres, d'evident fertilitat econòmica, són mirades amb menyspreu i condemnades pels seguidors del marxisme.
Elles contradiuen essencialment l'esperit i la lletra de la secta comunista, per tal com són la negació radical de la lluita de classes, i , en
el present sistema econòmic, contribueixen fortament a l'acreixement
de rendes al capital. Aqusta mena d'obrers fidels al deure i complidors del contracte, pacífics i bons minyons, són els qui més convenen
als interessos de la burgesia.
La resposta és d'una gran claredat. De primer, la nostra apologia
de la utilitat econòmica de la moral cristiana no ha estat pas feta
precisament per a perpetuar les imperfeccions i desordres del règim
capitalista. Descomptant la guerra de classes amb les seves malifetes estratègiques, cap obstacle no oposarà a una justa emancipació
obrera cap de les excel·lències morals per nosaltres lloades. Al contrari, com més digne i recte i honest serà el treballador, més ample
camí se l i obre a una redempció veritable, que no consisteix pas en
l'adveniment sobtat de dictadures ni en trasbalsos polítics que, pràcticament, empitjorarien la situació de tothom, sinó en una més clara
consciència de les possibilitats de la classe, en l'adquisició gradual
de millores i en una acció cooperadora més intensa i multiplicada
d'associacions i sindicats obrers per a l'adquisició de terra i de capital propi. I en segon lloc, suposant abolit el sistema capitalista, sigui
per organització estatal, sigui pel funcionament universal d'empreses
cooperatives, ^no seran llavors més necessaris que mai l'amor al treball, el sentiment del deure i la disciplina? Quan no existís la vigilància i l'autoritat patronal que estimula i exigeix el rendiment contractat, cqui privaria els negligents i els díscols de defraudar el bé
comú? Puix que no passa de fantasia utòpica suposar que, treta l'explotació capitalista i convertits tots en cooperadors sota un règim de
democràcia social, hagi de venir al món una florida universal de vir-
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tuts, i que el pecat, l'egoisme, la peresa, l'ambició... hagin d'extingir-se per sempre.
OBJECCIONS CANDENTS
L'aversió implacable que el comunisme marxista sent contra tota
creença religiosa és derivació natural dels seus principis materialistes i de la seva concepció general de la vida i de la història. Aquesta
condemnació categòrica i absoluta de la religió ha trobat una fórmula senzilla i tallant en aquelles celebèrrimes paraules de Carles Marx:
" L a religió és l'opi del poble. La supressió de la religió com a felicitat il·lusòria del poble és la reivindicació de la seva felicitat real. Convidar-lo a deixar les
il·lusions adients a la seva actual situació és convidar-lo a desfer-se d'una situació que té necessitat d'il·lusions. L a critica de la religió és, doncs, en germen, la
crítica de la vall de llàgrimes, que té en la religió el seu aspecte sagrat. L a critica
arrenca de la cadena les seves flors imaginàries, no per tal que l'home la porti
sense consol ni esperança, sinó per tal que llenci la cadena i culli la flor viva."0

No pot negar-se que l'acusació, amb el seu joc de mots hegelià,
és enlluernadora. Es comprèn la seva gran influència sobre les multituds socialistes i que les mateixes paraules amb què Marx l'encapçalà hagin estat preses com a lema de combat.
Aquest paràgraf fulminant no és quelcom esporàdic o accidental
en la doctrina marxista, sinó concreció del seu pensament sobre Vànima capitalista de les bases econòmiques de la present constitució social. Llegireu sovint en les obres de Marx: "Moral, llei, religió, són
per al proletariat pures preocupacions burgeses, sota les quals s'amaguen els interessos de la burgesia." Segons ell, les actuals idees estètiques, filosòfiques, ètiques, jurídiques, polítiques, religioses, són formes de la consciència social concebudes a base de l'antagonisme de
classes, per a donar fonament i aguant a l'explotació d'una part de
la societat per l'altra.
Els seus deixebles han anat desplegant la doctrina del mestre i
agreujant la seva virulència anticristiana. Així diuen, per exemple:
La sanció terrenal, amb què les religions paganes posaven fre als actes antisocials, sovint fallava, no tenia aplicació possible, i així venia
a perdre la seva força terrorificant; en canvi, el Cristianisme, transferint la sanció a una altra vida, privada de poder comprovar la impunitat de la culpa i la vanitat de l'amenaça. Armat d'un anatema
Critigue de la Philosofhie du Droit de Hegel, trad. francesa de E . Portin.
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invisible en els seus resultats i , per això mateix, impossible de desmentiment i d'escapatòria, el Cristianisme s'abaixava als treballadors
0 als serfs i els imposava una sèrie d'obligacions contràries a llur conveniència real, amenaçant els transgressors amb penes esglaiadores i
eternes en una altra vida ultraterrenal. I encara, a f i d'assegurar l'assentiment del serf a la prescripció que l'oprimia, se l'afalagava amb
el dogma fecund del monopoli del reialme del cel a favor dels pobres
1 l'exclusió fatal dels rics i poderosos.
Com que el marxisme fa arrencar tota la força impulsora i determinant del moviment històric dels motius d'interès econòmic i sols
admet caràcter de rejlexe i derivació en les idees i doctrines, i això
com conseqüència intrínseca necessària de l'evolució social, arriba
fins a l'extrem d'acusar com il·lògica i entorpidora de l'evolució natural la sociologia catòlica, quan, en nom de la justicia i de la caritat,
condemna l'egoisme i l'aviditat de les classes propietàries, oblidant
que aquestes estan mogudes per certa necessitat psicològica en defensar el seu interès i en contradir els moviments que poguessin donar
llibertat i prepotència a la classe servidora. La religió, segons ells. no
hauria de moure's de la seva funció natural d'instrument d'engany i
de domini en mans de la burgesia. Amb ella ha col·laborat i amb ella
ha de caure quan sigui vinguda l'hora del triomf dels proletaris.
Ens sembla que no hem atenuat res en l'exposició sintètica d'aquesta objecció cabdal del comunisme contra la fe i les institucions
religioses. La resposta demanaria moltes pàgines, però la donarem
també sintètica, i encara fixant-nos només en algun dels seus caires.
En primer lloc, l'explicació purament sociològica i econòmica que el
marxisme dóna del fet religiós és una concepció tan esquifida i sectària, que sols mutilant i violentant enormement la Història pot forjarse proves i justificants. Això ha estat ja dit i demostrat milers de vegades i no hem d'insistir-hi. Voler donar una explicació burgesa de
l'origen i de les doctrines del Cristianisme és cosa violenta i absurda
que contradiu totes les pàgines del Nou Testament, tots els escrits
dels Sants Pares, totes les explicacions dels teòlegs i tota la història
de l'Església. Precisament ha estat acusació perenne contra el Cristianisme la d'haver vingut a establir a la terra el reialme dels pobres
i portar amagats en la seva sina gèrmens d'anarquia. Sobretot els humanistes no saben perdonar-li la democratització de la societat i el
fet d'haver impulsat gradualment l'evolució de les lleis, dels costums
i de les institucions vers la justícia social i el respecte als humils. Ells
l'enclouen dins l'àrea del semitisme hebraic, i , per boca de Renan,
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diuen que el món modern és la resultant del paraHelògram de dues
forces, el liberalisme d'una banda i el socialisme de l'altra; el liberalisme, impulsant al major desplegament dels selectes; el socialisme, tenint compte especialment de la justícia estricta i de la felicitat
del major nombre.
Però val més que limitem la nostra resposta a la mateixa lletra
de l'objecció. La religió té ànima burgesa, és instrument de la burgesia. És a dir, estant basat el sistema burgès en la propietat privada, la religió té per objecte suprem la defensa de la propietat: a
això anirà encaminada la seva moral i els seus dogmes. Siguem encara
més exactes: no tota mena de propietat privada cau sota la condemnació marxista, sinó tan sols la propietat usurpadora de plus-vàlua,
aquella que utilitza treballadors llogats i , retribuint-los amb jornal,
s'apropia tots els beneficis nets i demana interessos del diner llogat.
Així, tota la missió del Cristianisme, tota la magnificència de la seva
teologia, tota la puresa de la seva moral, serien enganyifes inventades per les classes riques per a poder enriquir-se més a costa de les
suades d'altri.
i D ' o n ha pogut treure aquesta misèrrima explicació el marxisme? Perquè tot en l'Evangeli ens condueix al respecte a la justícia,
a l'estimació dels flacs, al venciment dels instints de cobejança. És
clar que, quan prohibeix el robatori, declara legítima la possessió
particular de béns materials, però no ens diu pas que l'administració ideal d'aquests béns sigui el capitalisme i l'explotació burgesa de
la propietat. Al contrari, de la seva malfiança constant contra la r i quesa, o sigui contra l'acumulació d'argent en mans afortunades,
hom podria legítimament deduir-ne, com ho ha fet l'Església, que,
en una societat muntada segons l'esperit cristià, les riqueses donades per Déu i elaborades per la civilització haurien d'estar, difoses
en el major nombre possible, fins a la universalització del patrimoni
familiar i una comunicació germanívola dels productes de la terra
i de la indústria entre tots els membres de la societat. Les sentències
més vehements de les Sagrades Lletres i dels escrits patrístics cauen
damunt dels expoliadors de la substància deguda als pobres, i les
promeses més glorioses del Reialme són per a aquells que els estimaren i els feren participants de llur riquesa.
Realment, si no hi hagués l'explicació del parti pris d'una filosofia
materialista i atea, que, per raons no econòmiques, detesta tota creença religiosa i espiritualista, no es comprendria l'encegament del marxisme. A l fons de tot, hom llegeix en la seva anti-religió la inquietud
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i la fúria pròpia dels apòstates: ell porta clavada al cor l'espina del
Cristianisme; fins gosaríem a dir que, en cert aspecte, n'és un descendent infidel. Dissenteix essencialment d'ell en la seva preocupació absorbent per la conquesta del regne de la terra, posant-la com
motor universal de la vida humana i primer principi de moral; al
revés de l'Evangeli, que ens mana de cercar primer de tot el reialme
de Déu i no basquejar-nos massa per les altres coses. Però, al contrari, en tant que el marxisme manifesta desigs de benestança per a
tots els membres de la societat humana i vol donar prevalença, en el
règim de la producció, al fi social benefactor (prescindint dels seus
extremismes utòpics), nosaltres hi trobem palpitacions d'un sentiment cristià que, sense adonar-se'n, porta ell a les entranyes, i que
no ha pogut pas treure de cap sistema de filosofia materialista o pagana, puix que en tots ells és dogma de fe el progrés de la civilització pel triomf dels escollits. La seva mateixa esperança i pronòstic
de la victòria final dels assalariats, ^d'on ha pogut sortir, sinó d'una
font cristiana enterbolida? Quan totes les riqueses estiguessin recloses en les arques i monopolitzades en els negocis d'un petit sector
omnipotent i les turbes restessin nues i indefenses, no sabem pas
comprendre, si les coses anessin així, per quins procediments hauria
d'arribar la victòria obrera després del Gran Vespre anunciat. Si el
marxisme s'arrenca del cor aquest sentiment d'amor a la persona humana, de respecte a la seva dignitat, d'indignació contra les opressions i injustícies sofertes pels membres més flacs de la comunitat,
i estima únicament els mòbils capitalistes de lluita i de conquesta,
de multiplicació de necessitats i de plaers, de vertigen industrial...
no és pas gaire arriscat de profetitzar una fallida inevitable en el
seu programa de redempció obrera; com dèiem, sota la ficció d'igualtat oficial dominaran les noves oligarquies burocràtiques dels
caps-de-cclla.
Allò que ells menyspreen i rebutgen com a opi del poble, dient
que amb les predicacions de resignació i paciència ha servit per a
afeblir en els proletaris els desigs d'alliberament i l'embranzida necessària per a lluitar, si hom ho analitza bé, es veurà que ha estat
un ferment d'excelsitud divina caigut en la degradació del món anterior a l'Evangeli, on ha anat transformant de mica en mica els
pensaments dels homes ir a través d'una infinitat de resistències, ha
infós en les entranyes socials aquells sentiments de què avui els socialistes volen tenir l'exclusiva i encara servint-se'n per a calumniar
la doctrina i la institució que va ensenyar-los i escampar-los.
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Cal, tanmateix, confessar-ho: aquestes afirmacions que, en l'esfera dels principis, són fàcils de demostrar amb la sola lectura dels
textos i amb una comparació de l'esperit de la civilització cristiana
contradictori al de les altres, són sovint desmentides pels grans escàndols i imperfeccions, històrics en pobles seguidors del Cristianisme. D'aquests escàndols se'n fa recensió ponderativa en les obres
dels escriptors comunistes quan volen donar una explicació materialista de la finalitat opressora de les creences religioses. No són pas
sempre mentides els seus retrets de costums i lleis poc evangèlics
en temps de molta religiositat, i els mals exemples de claudicacions
colpidores en homes d'Església, que deixaven morta o estèril la virtut alliberadora del dogma i de la moral catòlics. Aixi llegíem no
fa gaire en un llibre de polèmica socialista: "La religió tolera que
els senyors feudals posin mordaça al serf fatigat en la molta del gra
per a impedir que porti a la boca un xic de farina; la religió no s'opcsa a les violències, als estralls, a les rapinyes que durant molt de
temps afligiren l'occident d'Europa i d'Asia..." E l florilegi podria
ésser extens i selecte.
La resposta sintètica no és gaire difícil: sempre que en la història trobem accions evidentment contràries a l'esperit i a la lletra de
la religió cristiana en homes que es diuen cristians i àdhuc són pastors d'ànimes, no hem pas d'atribuir la claudicació a la seva fe, sinó
a manca o incomprensió de la fe, o a flaqueses de la seva humanitat
pecadora, 0 bé, parlant històricament, a prejudicis i costums nascuts de fonts no cristianes, com per exemple, en el feudalisme, a
reminiscències germàniques. Té ací oportunitat aquest bell paràgraf
d'un gran escriptor rus ortodox 0:
"Però el fet que la humanitat europea no hagi realitzat íntegrament el Cristianisme, que l'hagi desfigurat i traït, no pot ésser argument vàlid contra la veritat
i autenticitat d'aquest. Car el Crist no prometé la realització del seu regne ací
baix, ans deia que el seu reialme no era d'aquest món, pronosticava per a la fi
l'extinció de la fe i de l'amor. L a no-veritat de la humanitat cristiana és una
no-veritat humana, una traïció i una caiguda humana, i no una no-vcrital cristiana,
una no-z'crital divina. És l'home el que, ja des del començament, alterava el Cristianisme, el desfigurava per les seves caigudes i, finalment, s'aixeca contra ell i
el traeix, fent responsable la veritat cristiana dels seus propis pecats i de les seves
caigudes."

L'explicació d'aquest defalliment perenne i de la persistència teÍ^COLAS BERDIAEFF, Un nouveau moyen age, I X (Plon, París).
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naç d'elements no cristians en pobles seguidors del Crist, és—ultra
la incurabilitat de la imperfecció humana—que la llevor de la paraula divina caigué i germinà en la terra, assimilant-se molts elements d'ella, i quan fou portada a les nacions gentils les trobà velles ja i organitzades amb una història i institucions seculars, que
ella no destruí pas sobtadament, sinó que s'hi empeltà, treballant
per eliminar-ne les iniquitats i per a purificar i elevar llurs elements
naturals rectes i sanitosos. La seva missió santificadora no tindrà
acabament ni plenitud fins a la segona vinguda de Jesucrist. I encara s'ha de tenir present que, la seva mateixa jerarquia, l'Església
no la treu pas d'una classe escollida i no contaminada, vinguda d'altres mons no maculats, sinó que el personal ha de prendre'l dels
mateixos pobles on porta i predica l'Evangeli subjecte a la influència
profunda de la tradició ancestral i als impulsos de l'herència fisiològica.
Aquestes circumstàncies naturals expliquen totes les contradiccions i escàndols, i cal que les tinguin presents els deixebles de Marx,
abans no posin en el compte de la religió coses que ella condemna
o no depenen realment d'ella, o bé són coses mudables, de lliure determinació humana, dintre de l'ortodòxia catòlica. Pesem també ara
un exemple, adient a la matèria del present estudi. Té un sabor genuïnament marxista aquella famosa proposició rebel: " N i Déu, ni
amo", significant que és Déu qui imposa l'amo. Els comunistes reneguen de la religió acusant-la de defensora de la dominació burgesa i hostil a l'emancipació obrera. I , tot i això, com explicaven ací
mateix en un altre estudi. l'Església, tot i emparant el dret de propietat, no es fa pas solidària del sistema burgès, és a dir, no suposa
pas definitiva i essencial l'existència del proletariat sotmès al règim
del salari. M é s aviat, ella desitja la multiplicació dels treballadors
autònoms, posseïdors de capital i terra propis, sigui en la forma que
sigui, i , mentre la tècnica industrial exigeixi les grans empreses, ella
recomana una més alta posició econòmica i moral de l'obrer dintre
de llur administració i govern. Si ella predica el respecte a l'amo i
condemna els fraus i revoltes, és per raons de bé comú i de moralitat
essencial, i per no ésser lícit d'ensorrar la casa on hom sojorna, mentre no se'n hagi bastit una altra. Aquesta altra casa o règim d'economia, sols amb lentitud pot alçar-se, per la transformació de sentiments i d'habituds socials.
Les objeccions candents de caràcter social o comunista, que contra la religió estan avui de moda, són nombroses, i algunes d'elles
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d'aparences tan lògiques, que fàcilment torben o arrosseguen els enteniments incauts o disposats a caure. Hauria d'escriure's sobre elles
un opuscle popular que corregués de mà en mà a desfer tantes temptacions subtils d'incredulitat i odi anti-religiós.
Ací haurem d'ometre'n moltes per temença d'omplir massa pàgines i fastiguejar els lectors. N'hi ha una, no precisament comunista, però si expressió fidel de les escoles i partits que, com el marxisme, tenen per comú inspirador l'esperit capitalista d'adoració a la
riquesa:
La religió, en predicar la pobresa, la mortificació de la carn, la
penitència, la cautela abstentiva davant l'afalac dels goigs sensitius,
l'enfortiment de la vida interior, la unió íntima de l'ànima amb
Déu, és un gran destorb a la creació intensa de béns materials i al
desplegament de l'economia social. E l cristià autèntic, no tenint en
aquesta terra sojorn durable i vivint més aviat en la regió espiritual
i l'esperança pròxima de l'etern Reialme, esguarda les coses materials amb ull distret i mira de no lligar-s'hi gaire. Així ho deia cruament un diari socialista ': "Em sembla que si jo pensés que aquesta
vida no és el tot de la vida i que aquest món no és el tot del món,
posaria més poca ardència en tractar de fer millor la vida dels homes i més habitable aquest món".
Són encara més furioses les ires que en els servents de Veconomisme modern encenen aquelles meravelloses paraules del diví Mestre: "No us angunieu per la vostra vida, pensant què menjareu o
beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. ([No val més la
vida que l'aliment, i el cos que el vestit? Mireu els ocells del cel com
no sembren, ni seguen, ni tenen graners, i el vostre Pare celestial els
alimenta. Dons j n o valeu vosaltres sense comparació molt més que
ells? Contempleu els lliris del camp com creixem: ells no llauren ni
filen. Tot i això, jo us dic que ni Salomó enmig de la seva glòria no
anava vestit com un d'aquests lliris... Així, doncs, no aneu dient
anguniosos: JOU trobarem menjar i beguda? r;On trobarem roba per
a vestir-nos? com fan els pagans, que s'atrafeguen darrera d'aquestes coses; car bé sap el vostre Pare celestial la necessitat que en teniu. Cerqueu, doncs, primerament el regne de Déu i la seva justícia,
i aquestes coses se us donaran d'escreix"
Molt conegut és aquest
text, però mai no se'n farà una repetició excessiva. Res no pot dirse més radicalment contrari a la passió crematística de la gent moLe Populalre, 5 de maig de 1929.
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derna; i es comprèn el seu esverament davant d'una condemnació
tan absoluta de la previsió neguitosa i de l'esforç frenètic.
El nostre comentari serà breu; tot catòlic il·lustrat sap les explicacions dels teòlegs. Mai cap generació cristiana no les ha interpretades en el sentit d'una descurança ociosa i d'un tombar-se panxa enlaire esperant la caiguda del mannà. Tothom ha entès que el
radicalisme de l'ensenyament diví corresponia al radicalisme de la
malaltia, de la auri sacra fames, origen de tots els abusos socials i
de totes les expoliacions en totes les èpoques de la Història, des dels
grans rooatoris nacionals i l'esclavatge fins a la retenció injusta de
plus-vàlua. Tothom sap la condemnació que en l'Evangeli es fa de
l'esterilitat de la vida i l'obligació sagrada que allí se'ns posa d'esmerçar activament els nostres talents i facultats. L'exhortació divina a la confiança és per oposició a l'angúnia: ella dóna serenitat al
cristià enmig de les suors i fatigues de la lluita quotidiana, en recordar-li la cura amorosa que el Pare té de tots nosaltres; ella orienta l'activitat de l'home vers els béns espirituals i el porta a la simplicitat de vida. La producció econòmica, guiada per l'ensenyament
de Jesús, no sortiria pas disminuïda, però prendria formes contràries als refinaments industrials. El cristià no fugida del treball, però hi portaria principalment una intenció benefactora i altruista.
Una de les primeres condicions de la salvació és haver multiplicat
les bones obres, i entre elles tenen lloc de preferència les bones
obres econòmiques: ajudar els germans a viure. El Cristianisme, al
revés de les religions orientals, és activista, té un concepte optimista
de la vida, ensenya la immortalitat de la persona humana i l i mana
el desplegament benèfic de les seves facultats per a ascendir en l'escala de la perfecció moral. Si lloa la pobresa, no és ensenyant l'apatia i la vagància, sinó per a facilitar els ministeris de la caritat.
Vol la taula proveïda de menjars senzills, però on puguin tots trobar seient. Si en nàixer l'industrialisme i desplegar la seva maquinària poderosa, hagués estat intensa en el poble cristià la vida religiosa, la producció hauria pres rutes molt diverses. En lloc de preocupar-se de la creació de necessitats fictícies per a complaença de
minories privilegiades, hauria mirat de facilitar al gran nombre la
satisfacció de les necessitats primeres, els objectes de luxe no haurien entrat en màquina fins que hagués tingut assegurat un nivell
honest de vida la generalitat dels ciutadans.
Acabem aquest article amb el simbolisme d'un exemple històric:
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la conversió de la gran artista de teatre, Eva Lavallière. Enmig dels
seus triomfs escènics esclatants, Eva portava un tren de vida fastuós: no hi havia preciositat en el vtestir, ni en l'estatge, ni en la
taula, ni cap invenció exquisida de la indústria, de què ella s'abstingués. Les seves qualitats eminents i el seu comportament llibertí
feien afluir a ella riuades d'or. En el seu cos lluïen joies d'alt preu,
que duien concentrades llargues jornades de treball. Era una gran
parroquiana per a tots els refinaments i exquisitats. Quan la seva
ànima fou ferida per la gràcia i es rendi totalment a la veu divina.
Eva, que no coneixia gaire les vides dels Sants ni les lleis de l'ascètica, per un instint sobrenatural, corn la Magdalena, s'apressà a
desfer-se de tots els objectes luxosos i a donar el seu preu als pobres;
des d'aquella hora, portà una vida exemplar de pobresa i de caritat:
els seus diners cercaven atents la indigència, les seves mans treballaven per a vestir els despullats... Així, l'conomia social d'un poble
profundament cristià seria abundosa, car el treball és virtut i és
deure, però no hi prosperarien gaire les indústries del luxe.
ÀNGEL C A R B O N E L L , Prev.

SA.NT DAMAS, COMPATRICI NOSTRE
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N un recent i molt important estudi 1 sobre el "Compromís de
Casp" del P. Miquel d'Esplugues, es dol l'illustre caputxí de
la "manca de traça o d'eficiència hispànica en valoritzar els seus títols legítims de glòria", i , encara més: tem que, en aquest punt, el
patriotisme català ens deixaria dessota el castellà. Com exemple evocador, retreu el cas de Sant Damas, d'origen hispànic i que no hem
sabut defensar com a tal.
Aquesta al·lusió ens ha mogut a tractar ara de la qüestió de la
pàtria del gran Pontífex, avançant la publicació del capítol d'un llibre, en la redacció del qual de temps treballem, dedicat a la personalitat i escrits del Papa poeta.
Certament que, com diu molt bé el P. Miquel d'Esplugues, no
ens en sobren pas, de glòries per l'estil. Sant Damas, fou el "cultor
inartyrum" per excel·lència, és a dir, el primer Papa que després de
la pau de l'Església, enlairà el culte als grans herois del Cristianisme, exornant amb rics monuments les seves tombes i coHocant-hi,
en bellíssimes inscripcions, escaients epigrames compostos per ell
mateix, encarrilant així dintre els límits d'una pietat assenyada l'entusiasme popular. Un altre títol de glòria del nostre Papa ha estat
sempre el d'iniciador de la magna obra de la traducció de la Bíblia,
portada a cap pel seu amic Sant Jeroni. Encara és més gran, al nostre entendre, la glòria que l i pertany com a plasmador de les prerrogatives del primat romà.
No podem, ni volem, però, tractar ara aquests títols de glòria,
sinó tan solament de la qüestió de la seva pàtria. Vegem què en
diuen: I . La història. I I . La tradició.
I.

LA HISTORIA

Per no allargar excessivament aquest article, ens acontentarem
d'estudiar exclusivament les fonts originals, o documentació con1 Publicat a Estudis Franciscans, 45 (1933), 5-34, amb el títol: Pàgines vives
de la nostra història. E l Compromís de Casp. També publicat en fascicle separat.
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temporània 0 quasi contemporània del Pontífex, i la seva interpretació en els nostres temps. Deixarem, doncs, de banda les referències
documentals tardanes i tota l'abundosa literatura sobre el tema dels
segles de la Renaixença.
La documentació original aprofitable per a la qüestió de la pàtria es pot deduir a aquestes tres fonts: 1. EI testimoni de Sant
Jeroni. 2. Les notícies d'alguns epigrames damasians. 3. El testimoni
del "Liber Pontificalis".
1. —Sant Jeroni, el gran amic i protegit de Sant Damas, en el
curt i substanciós elogi que fa d'ell en el seu llibre De viris inlustribus, no parla, malauradament, de la pàtria del seu amic, però, en
dir: "Damas, Bisbe de la ciutat de Roma, tingué enginy elegant a
compondre versos i donà a llum molts i breus opuscles en metre heroic (hexàmetres), i va morir quasi octogenari, essent príncep Teodosi" 2, ens assenyala les dues grans fites de la vida de Damas; la
de la naixença, que devia ésser, any més any menys, al 305, i la de
la mort, al 384 (desembre). Sobre aquest punt, no s'ha originat mai
el més petit dubte. Damas, doncs, nasqué, al més aviat, e! 304, molt
probablement el 305, o, possiblement, i al més tard, el 306; morí
cap als vuitanta anys d'edat, el 384.
2. —Sant Damas mateix, en alguns dels seus epigrames-inscripcions, ens dóna precioses notícies de la seva benaurada família. E l
fet que els epigrames siguin escrits en vers fa que les notícies apareguin bon xic imprecises. D'altra part, aquests versos es ressenten
no poc de la retòrica decadent dels finals de la quarta centúria, cosa
qua augmenta encara més la imprecisió. Destriarem, per aquest motiu, ben clarament en les susdites notícies, les dades certes de les
dubtoses.
En l'epigrama dedicat als Sants màrtirs Pere i Marcel·lí (ed. de
Ihm, n. 29)3, el Papa ens testifica que de noi ja vivia a Roma, en
dir que ell de petit havia escoltat del mateix botxí la narració dels
turments iniligits a aquells màrtirs:
percussor retulit Damaso mihi, cum puer essem.
el mateix botxí m'ho contà a m i , Damas, quan era noi.

2 De viris inlustribus, 103.
3 M. IHM, Darnasi epigrammata. Leipzig, 1895. Altra edició fàcil de consultar
al üící. de Liturgie çl Arch. chrélienne, de Cabrol-Leclercq, al mot: Damase. E l s
epigrames porten la mateixa numeració.
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Acceptem així que Damas, als 10 ó 12 anys d'edat, ja vivia a la
Ciutat Eterna.
La inscripció-epitafi dedicada a la seva mare diu així: 4
Hic Damasi mater posuit lMur\entia memblra
quae juit in terris centum minus [undecim an]nos
sexaginta Deo vixit post }oe[dera prima] (0 sancta)
progenie quarta vidit quae [regna piorum]
Les lletres entre claudàtors manquen en la inscripció tal com ha
estat trobada. Són suplements possibles, però no tots segurs. En el
segon vers, podria també dir "minus octo per annos", variant que
no té gran interès. En canvi, seria molt important de poder saber
amb certesa si el vers tercer deia "foedera prima" o "foedera sancta" o "foedera lecti". Tampoc no tenen cap importància les lletres
que manquen del vers quart. La traducció podria ésser: "Aquí de
Damas la mare deixà els membres; / l a qual romangué en la terra
cent anys menys onze; /seixanta consagrada a Déu en visqué després dels vincles (matrimonials?) primers; /vivint ja la quarta generació, veié el regne dels justos."
Com a dades certes, prenem d'aquest epigrama que la mare de
Damas, de nom Llorença, visqué prop de noranta anys (89 ó 92),
seixanta consagrada a Déu en perfecta castedat, i que tingué el goig
de veure la seva quarta generació. Resta, en canvi, insegur no solament el nombre exacte d'anys d'edat, sinó també, i això fóra importantíssim, si els seixanta anys de vida consagrada a Déu s'han
d'entendre exclusivament, com hom s'inclinaria a creure, dels anys
de vídua, 0, com també fora molt possible, dels anys de vídua sumats amb els que podria haver viscut en perfecta continència, en
haver el seu marit clergue rebut l'ordre del diaconat. En els fragments de la inscripció trobada, manca justament el mot que potser
hauria aclarit aquest punt. Tampoc no ens diu la inscripció, la data
o any consular de la mort de Llorença. Havia, naturalment, d'ésser
quan ja Damas tenia seixanta anys, és a dir després del 365.
Damas construí o reconstruí una magnífica basílica dedicada al
màrtir Sant Llorenç (encara subsistent), voltant-la de porxos amb
columnes, els quals devien allotjar segurament els arxius de la Cúria eclesiàstica romana. En el fris de la columnata, féu gravar una
* Aquesta inscripció fou trobada en 1903, manca en el recull de IHM. Vegeu:
Dict. de Uturgie. lloc citat.
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inscripció en vers per a perpetuar el record de la construcció, el dp}
seu pare i propi:
Hinc pater exceptor, lector, levita, sacerdos,
creverat hinc meritis guoniam melioribus actis,
hinc miki provecto Christus, cui summa potestas,
sedis apostolicae voluit concedere honorem,
archivis, fateor, volui nova condere tecta,
addere praeterea dextra laevaque columnas,
quae Damasi tencant proprium per saecida nomen.s
En la primera ratlla, ens assenyala Damas el "cursus honorum"
del seu pare, qui hauria estat allí (en el mateix edifici abans de la
reconstrucció) escriptor o notari, lector, diaca, i després prevere o
bisbe (sacerdos). Un dels manuscrits que ens han conservat aquest
text, en la primera ratlla, per compte de Hinc pater, diu hinc puer.
No han mancat crítics, entre ells Harnack , que han defensat aquesta lliçó. En la hipòtesi que fos l'autèntica, aquell "cursus honorum"
s'hauria d'aplicar al mateix Damas i l'epigrama no ens diria absolutament res del seu pare.
En un altre bellissim epigrama dedicat a la dolça germana Irene, ens dóna Sant Damas interessants dades familiars, malauradament un xic imprecises, i per això ha estat objecte de les més oposades interpretacions. Vegeu el text:
Hoc tumtdo sacrata Deo nunc membra quiescunt:
hic soror est Damasi, nomen si quaeris, Irene,
voverat haec sese Christo cum vita maneret,
virginis ut meritum sanctus pudor ipse probaret.
bis denas kiemes necdum compleverat aetas,
egregios mores vitae compleverat aetas,
propositum mentis pietas veneranda puellae,
magnificus jructus dederat melioribus annis.
te, germana soror, nostri tunc testis amoris,
cum jugeret mundum, dederat mihi pignus honestum,
* IHM. n. 57. Traducció: "Perquè aqu! el (meu) pare escriptor, lector diaca
prevere / havia anat creixent pels millors mèrits contrets, perquè aqui, a mi ancià.
Crist per qui és la summa potestat / volgué concedir l'honor de la seu apostòlica. /
dels arxius, ho confesso, he volgut construir una nova coberta/i afegir-hi endemés a drçta i esguerra columnes/que de Damas servin el nora propi per seçles."
A. VON HARANCK, Dic Mission und Ausbreilung des Ckristentums, Leipzig.
1923-24, vol. I I , p. 824.
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quant sibi cum raperet melior tunc regia caeli,
ncm timui mortem, caelos quod libera adiret,
sed dolui, fateor, consortia perdere vitae.
nunc venienle deo nostri reminiscere, virgo,
ut tua per dominum praestet mihi facula lumen.7
La nostra interpretació, que havem explanat detalladament en
un altre lloc s, és com segueix:
Irene, ja de molt joveneta, es consagrà a Crist com a verge cristiana, i en els pocs anys de vida donà excel·lents fruits de santedat.
Morí cap als vint anys. Abans que ella, havia mort el seu pare, testimoni del fraternal amor mutu de Damas i Irene, i , en morir, deixà encarregada al fill la santa donzella. Això vol dir, í és una dada
a retenir, que. en finar el pare de Damas, aquest ja devia tenir prou
anys per a rebre el delicat encàrrec de vetllar per la seva germana.
Aquesta interpretació nostra, la creiem, més que molt probable,
segura; almenys pel que pertoca al fet que el "testimoni" era el pare.
Ha estat plenament acceptada per Schaefer en el valuós estudi: La
importància dels epigrames del papa Damas per a la història del
culte dels sants, publicat darrerament en alemany (en 1932) en
"Ephemerides liturgicae". No sabem que ningú l'hagi impugnada, i
són ja diverses les recensions crítiques que n'havem llegit en importants revistes.
Els dos principals punts discutits eren: els vint anys del vers
5 podien fer referència a l'edat, no de la mort, sinó de l'emissió del
vot de consagració a Crist. E l "testis amoris", o testimoni del fraternal amor de Damas i Irene, no seria el pare, sinó algun altre
membre de la seva família. Abans de 1903, quan encara no es co-

IHM, n. 10. Traducció:
En aquest túmul reposen ara membres consagrats a Deu,
aqu! la germana de Damas, si el nom demanes, Irene,
e l l i es consagrà a Crist quan era en vida
de tal forma que la santa puresa manifestés el mèrit de la verge,
encara no havia complet l'edat de vint anys (dues denes d'hiverns),
pels seus egrcgis costums de vida s'avançà a l'edat,
la bondat de cor i la profunda pietat de la donzella
havien donat magnífics fruits en els millors anys.
a tu, germana, cl testimoni del nostre amor
en deixar el món (amb la mort), et donava a mi com noble penyora,
'

E n l'article: Damasiana a Spanische Forschungcn dcr Gòrresgesellschaft.

1 (1029), 93-101.
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neixia la inscripció de la mare de Damas, aquesta hipòtesi podia
considerar-se més o menys raonable. Avui la creiem absurda 9.
3. El "Liber Pontificalis".—Tots els testimonis adduïts fins ara
no ens diuen res en concret de la pàtria de Damas: només ens parlen de l'estada d'ell i de la seva faqn'Iia a la Ciutat Eterna. EI " L i ber Pontificalis" ens informarà d'aquest punt.
Aquest Llibre és la crònica oficial de l'Església romana per als
cinc primers segles; és el llibre dels fastes del pontificat. Redactat,
segons Duchesne, en la seva primera edició, cap al 530, utilitzant
documentació de primera mà. és quasi sempre la millor font segura
d'informació per a la biografia dels papes. De Sant Damas diu explícitament:
"Damasus natione Spanus, ex patre Antonio, sedit ann. X V I I I
m. I I I d. X I = D a m a s , de nació espanyola, de pare Antoni, segué
(fou papa) divuit anys, tres mesos i onze dies."
Tenim, doncs, aci l'afirmació de la nacionalitat hispànica de Sant
Damas, afirmació clara, precisa, contundent, puix que va acompanyada de les garanties de veridicitat que pugui reclamar la crítica
històrica més exigent.
El Pontificalis, en les referències de la pàtria que dóna de quasi
tots els papes, gaudeix de la màxima autoritat. Harnack ha dit, amb
raó, que ni una sola vegada no ha estat objecte de crítica cap d'aquestes referències. Molt menys ho podia ésser la referent a Damas.
puix pel seu temps, ho sabem positivament, ja estaven ben organitzats els arxius eclesiàstics de Roma. El Dict. de Litúrgic et d'Arch.
chrétknne al mot: Liber Pontificalis (cols. 414-415) ve a confirmar
plenament la dita de Harnàck. El que dóna gran força a aquestes
referències, com fa notar Leclercq i remarca especialment Garcia
Villada, és que l'autor del Pontificalis, de dos papes dels quals no
pot assenyalar la pàtria, diu: "cuius genealogiam repperire non potuimus" (de Dionís) i : "Cuius genealogiam nen inveni" (de Higini).
És veritat que Marucchi, el conegut arqueòleg romà, s'enginyà
una teoria sobre la família de Sant Damas prescindint en absolut
del testimoni del Pontificalis; però sigui'ns permès de passar-la per
alt i no qualificar-la com es mereixeria per respecte a la mort, quasi recent, del professor romà.
La dita del Pontifical admet, amb tot, més d'una interpretació.
Què vol dir específicament natione hispanus? Tothom està d'acord
que. almenys, vol dir que Damas era fill d'una família hispànica. La
EI mateix ve a dir SCHAEFER. I. C. p. US.
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dificultat està a saber si també vol dir que Damas nasqué a Espanya, com sembla el més natural. H o han negat no pocs historiadors,
començant per Tillemont al segle x v n ,0. Examinem, doncs, acuradament el sentit d'aquella frase.
Nosaltres diem i afirmem rodonamcnt que el sentit natural, autèntic, de la frase, corroborat pels llocs paral·lels del mateix Pontifical, no és, no ha d'ésser altre que aquest: Damas nasqué a Espanya
de pares espanyols.
No cal provar que el sentit natural hauria d'ésser aquest, puix
és cosa evident. Diem que els llocs paral·lels el confirmen. En efecte,
en les biografies dels 57 papes de la primera redacció del Pontifical,
trobem 55 vegades aquesta fórmula natione, seguida del nom de la nació o regió i , algunes vegades també, de la c i u t a t Q u a n es tracta
de romans, o sigui naturals de la ciutat de Roma, la fórmula és: natione ramanus, de regione Caelimonte, és a dir, que sempre s'hi afegeix el nom de! barri de la ciutat. Ens sembla clar que en aquest cas
natione vol dir nascut a tal barri de Roma. I aquest cas es dóna no
menys que 28 vegades. Si en aquests 28 casos natione significa el
lloc de naixença, sembla raonable de pensar que el mateix pot i
quasi deu significar en els altres, però sobretot en el cas de Damas,
perquè és evident que aquest papa 0 nasqué a Espanya o a Roma.
Però si hagués nascut a Roma, com s'explicaria que l'autor del Pontifical no ens hagués assenyalat la regió o barri del seu naixement,
com ho fa per als altres 28 papes romans?
Esbrinant quin ha d'ésser el sentit natural de la frase, diem que
tenim el dret de defensar com a únic acceptable aquest sentit, mentre no ens siguin presentats arguments o documents clars i precisos
que facin necessària l'altra interpretació, que, ho volem dir, cap
dintre les possibles.
Anem a provar que aquests arguments o documents no existeixen. Existeixen, és veritat, alguns documents susceptibles de diverses interpretacions. Nosaltres diem que no és legítim de triar entre
aquestes interpretacions aquelles que estiguin en contradicció amb
e! sentit natural de l'esmentada frase del Pontifical i que és molt més
raonable d'admetre aquelles que hi estan conformes. Vegem-les.
Segons ja havem dit. l'epigrama dels màrtirs Pere i Marcel·lí ens
dóna a entendre que Damas, de noi (cum puer essem), ja vivia a
En Métnoires pour servir a l'hisloire écclestastique, t. V I I I .
Vegeu la llista i distribució en l'article citat de LECLF.BCQ.
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Roma. Fora, però, absurd de deduir d'això que també hi havia nascut.
No val la pena d'insistir .
L'argument principal dels defensors de la tesi romana és el que
proporciona la inscripció, ja copiada, de la basílica de Sant Llorenç,
per la qual veiem que Antoni, el pare de Damas, fou escriptor, lector i diaca, a Roma. Hom diu que aquests càrrecs indiquen que Antoni, de molt jove, ja hi devia viure, puix joves eren els lectors del segle IV.
En contestar a aquesta objecció, prescindirem de la hipòtesi de
Harnack i altres autors que creuen que la lliçó: kinc puer és l'autèntica. No cal dir que, admesa aquesta hipòtesi, possible, quedarien resoltes totes les dificultats. Harnack fins sospitava que Antoni havia mort a Espanya 12.
Nosaltres, però, acceptem de bon grat la lliçó: hinc pater, per
creure que és la més raonable, i diem: què sabem en concret de l'edat dels lectors a les primeries del segle IV? Res de segur. Només
cal llegir l'interessant article: Lecteur, del Dict. de Litúrgic et Arch.,
de Leclercq, per a arribar a aquesta conclusió. No existeixen disposicions de concilis o sínodes que fixin aquesta edat. L'única font
d'informació, per bé que indirecta, són les inscripcions. Malauradament, són molt poques les datades del segle I V . Però és ben significativa aquesta dada: En l'importantíssim recull, quasi complet, de
Diehl13, el lector més antic que hi apareix, segons la seva inscripció,
morí l'any 364, a l'edat de 73 anys, essent encara lector.
Creiem que aquesta dada sera més que suficient per a provar
que no pot tenir cap valor la hipòtesi de pretendre que el pare de
Damas havia necessàriament d'ésser molt jove quan obtingué el càrrec de lector. D'altra part, el mateix vers ja sembla indicar el contrari:
Hinc pater exceptor, lector, levita, sacerdos, vol dir—creiem—
que el pare, abans d'ésser lector, ja era exceptor, és a dir, notari.
Qui no veu que, llavors, com ara, el càrrec de notari no el devien
exercir els adolescents, sinó persones majors d'edat, o almenys no
menors de 18 a 20 anys?
Garcia Villada creu que aquest, el del lectorat, és l'únic argument
que es pot adduir contra la tesi hispànica. Però n'hi ha un altre de
molt més fort i seriós i és el basat en l'epigrama de Llorença. Quasi
" E l mateix havia defensat BF.NAVIDES. De Sanció Datnaso I , Roma, 1894.
pagina 34.
E . DIEHL, Inscriptiones talinac chrïslianae vcleres. Berlin, 1924. ss., la inscripció n.
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no ha estat aprofitat pels defensors de la hipòtesi romana, puix l'epigrama no fou conegut de la major part d'ells. L'exposarem, donantli tota la força que té, per bé que resulti contrari a la tesi nostra.
La mare de Damas, segons l'esmentat epigrama, visqué seixanta
anys en perfecta castedat i això sembla indicar que el seu marit Antoni morí altres tants anys abans que ella. D'altra banda, segons
una altra hipòtesi, Llorença morí cap al 366; Antoni, doncs, hauria
mort cap al 306, poc després de la naixença del seu fill Damas.
Naturalment, això exigiria que Damas hagués nascut a Roma, puix
sabem que Antoni, en morir, havia passat alguns anys en aquesta
ciutat.
Aquesta argumentació és, com havem dit, seriosa. Pressuposa,
però, la certesa de dues hipòtesis que nosaltres provarem que són
molt fràgils.
La primera hipòtesi és la de suposar que Llorença devia morir
cap a l'any 366, perquè la inscripció de la seva tomba no estava gravada en els bells tipus filocalians que el seu fill Damas acostumà a
emprar des que, a partir d'aquell any, fou papa. Contestem: la hipòtesi que suposa que Damas, durant els divuit anys de pontificat,
emprà sempre el tipus filocalià per a les seves inscripcions, és una
hipòtesi d'assaig i res més. Precisament la inscripció de Llorença ha
provat que era falsa, tal com havia estat formulada de bon principi.
Hom deia: inscripció damasiana pel text i no gravada en tipus filocalià, ha d'ésser anterior al 366. La inscripció de Llorença ha fet
veure que la cosa no es podia prendre amb tant de rigor. Llorença.
s'entén bé, devia morir després d'aquest any. Nosaltres, en un altre
lloc 14, havem probat que tota la hipòtesi en general és insostenible.
Llorença pogué morir, i és el més probable, el 370, o més tard. Ben
aviat pensem publicar un estudi detallat sobre aquest punt.
La segona hipòtesi és la de creure que els 60 anys de perfecta
castedat s'han d'entendre necessàriament dels de viduatge de Llorença, i no en l'altre sentit, també possible, que ja abans havem exposat. Confessem que de la sola lectura del text: sexaginta Dco v i xit post joedfra... ens decantaríem més aviat a admetre aqujlla primera interpretació. Però tinguem en compte que manca precisament
el mot, clau de l'enigma, i això és importantíssim. L'altre sentit resta, doncs, molt possible. De fet Marucchi. el modern defensor de la
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tesi romana, sosté en aquest punt el segón sentit i llegeix: joedera
sancta 1B.
Nosaltres podríem donar a triar. Diem només que les dues hipòtesis, la de la mort de Llorença cap al 366 i la dels 60 anys de vídua, són incompatibles. Ambdues no poden ésser vertaderes alhora.
Antoni no podia haver mort l'any 306, sinó molt més tard. En efecte, per la inscripció d'Irene, sabem que, en morir Antoni, ja pogué
deixar encomanada la filla al fill Damas. Damas devia tenir llavors
de 15 a 20 anys, quan menys. Antoni no morí, doncs, abans de
l'any 320.
Per això creiem molt raonable la interpretació dels 60 anys defensada per Marucchi. Precisament, i ho remarquem amb complaença, aquesta explicació és la més comprensible, tractant-se d'un cler. gue hispànic, que potser ja estava al servei de l'Església del seu país,
abans de traslladar-se a Roma.
Recordem que a la primera meitat del segle I V l'Església universal encara no havia prescrit el celibat dels clergues. Prescrivia només que els clergues, després de rebre el diaconat, ja no podien contraure matrimoni, però no exigia la continència dels qui l'havien
contret abans ,c. Fou a Espanya on per primera vegada, cap a l'any
300, el Concili d'Elvira prescriví severament la continència dels
clergues des que arribaven a ésser diaques, i això encara que ja fossin casats. Era, doncs, natural que Antoni observés estrictament
aquest cànon d'Elvira que, per altra part, ja observaven alguns clergues d'altres països. El comportament d'altres membres de
la seva família ve a reforçar aquesta suposició. Damas, segons el
testimoni del seu amic Sant Jeroni, ja guardà plenament el celibat
eclesiàstic, puix, parlant de la virginitat, diu el gran escripturista
que Damas era doctor verge de l'Església verge. L a germana Irene,
ja ho havem dit, de petita féu el vot de virginitat. La mare Llorença
visqué seixanta anys consagrada a Déu. No serien totes aquestes
belles manifestacions de santa castedat fruits naturals del sant exemple del cap de casa, del pare?
En resum, res no s'oposa seriosament al sentit natural de l'autoritzada afirmació del Liber PotUificalis. Damas, en el sentit més
compre^Biu de la paraula, és compatrici nostre.

"
•
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II.—LA TRADICIÓ
La història, com veiem, ens diu clarament que Sant Damas era
de nació hispànica. La tradició ens hauria d'assabentar de la regió
0 ciutat d'Espanya en què va venir al món. Això és el que pretenen
establir les diferents tradicions existents a la península, per bé que,
ho haurem de confessar, amb poc d'èxit.
Existeix la tradició molt antiga de Damas portuguès, fill de Guimeraes, prop de Braga. Una altra tradició molt menys fonamentada
el fa fill de Madrid. Per f i , també és molt antiga i autoritzada la
que el fa fill d'Argelaguer, a l'Empordà. Parlem d'aquesta darrera.
Ja el cronista Bernat Boades, cap al segle X I V . diu: "[Damas]...
fo natural d'un poble prop de Besalú, appellat Argelaguer, hont naix
de pares pobres, més honrrats e de gran virtut. El pare del dessus
dit monsènyer Sant Damasus era moliner, e'l molí era seu..."17.
Hom cita també un breviari antic de Barcelona que, en la lliçó dedicada al pontífex, el fa fill de l'Empordà. Xo manquen tampoc testimonis més o menys dubtosos en favor de la catalanitat de Damas
que arriben fins al segle X I I o poc més enllà. Més importants ens
semblen els de la sèrie de "goigs" que des del segle X V I I han estat
dedicats al gran papa. Tots, quant a referències històriques, repeteixen les de Bernat Boades: "natural d'Argelaguer i fill d'un moliner". Nosaltres en vàrem copiar uns a Roma, molt antics i segurament desconeguts a Catalunya, que afegeixen que el moliner es deia
Joan i que la mare de Damas era filla de Costoia. En honor dels
molts amadors catalans dels "goigs" els copiem ací, en apèndix.
Quina confiança ens pot merèixer aquesta tradició? D'una part
veiem que hi ha dues tradicions igualment antigues, la de Portugal
1 la de Catalunya, incompatibles l'una amb l'altra; en segon lloc, és
significatiu que, en la d'Argelaguer, l'única dada històricament controlable, la de l'ofici del pare, està, sembla, en contradicció amb el
que sabem per les inscripcions; per f i , tot i admetent que la tradició remuntés fins als segles X - X I I , encara resta un abisme de quatre
o cinc segles a traspassar fins a lligar-la amb l'època del nostre papa.
Però no és pas això el més greu. D'altres tradicions ben venerables
potser no es remunten tants segles enllà.
Tractant-se d'un sant ja venerat al segle V, hi ha, creiem, una
"
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tradició que no podia deixar de donar-nos senyals de vida, en cas
d'haver existit: era la tradició del culte. Malauradament, la tradició
del culte a Sant Damas és nul·la a Espanya per aquells segles.
No sabem que en la topografia hispànica hagi deixat rastre el
nom del nostre papa, com l'han deixat gairebé tots els dels sants més
venerats: Sant Llorenç, Sant Vicenç, Sant Feliu, Santa Eulàlia, etc.
El nom de Damas no figura entre els geogràfics del gran diccionari
de Madoz. En la rica col·lecció de la Espaiia Sagrada, de Flórez,
tampoc no surt cap notícia sobre el seu culte, si ens podem fiar de
VIndice que en publicà Gonzàlez Palència. El mateix passa amb el
Viage Literario de Villanueva, si bé aquest coneix la tradició d'Argelaguer. En el Nomenclàtor històrica de la diòcesi de Girona, de
Monsalvatje, un bon repertori documental de les esglésies d'aquell
bisbat, tampoc no és esmentat el nostre personatge. Per f i , i aquest
testimoni val per tots, ens ve a constatar el mateix el Resumen del
santoral del ctdto mozàrabe, publicat per Elias Tormo1S, un resum
interessantíssim de dades referents als sants venerats a Espanya anteriors al segle X I I , en el qual s'han despullat nombrosos calendaris,
Iliçonaris, himnes, passionaris, publicats o inèdits; l'epigrafia antiga i les grans col·leccions, com la de Flórez, Villanueva, Madoz,
Monumenta Portugaliae històrica, etc. En aquest resum, els sants
es reparteixen en tres categories, segons l'extensió i antiguitat del
seu culte a Espanya: i . Sants de culte plenari, o antic i estès arreu.
?. Sants de culte reduït, és a dir, de culte antic, però no general.—
3. Sants de culte tardà. Doncs bé, del nostre papa es diu (p. 541):
"Dàmaso, de cuito tardío, aunque tenido por espanol." És a dir, que
el culte a Sant Damas començà a Espanya tard. certament no abans
del segle X .
És que hom podria deduir d'això que la manca de traça per a
valoritzar les nostres glòries ja devia venir dels temps romans o
visigòtics? Res d'això. No fóra lícit de jutjar els temps antics amb
les idees sobre la pàtria dels cristians dc segles posteriors.
La naixença a la vida terrena no era pas considerada la més important. Ho era moltíssim més aquella major naixença per la qual
sospirava el nostre Maragall, aquella que ens arriba amb la mort.
Precisament, potser ningú com Sant Damas no expressà tan bellament
i amb tanta d'insistència el pensament de la pàtria que ens dóna la
mort. Així, parlant dels dos apòstols Sant Pere i Sant Pau, diu:
u Publicat en Homenaje ofrecido a Menéndes Pidol, Madrid, 1925, t. I I I .
pagines 531-543-
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"L'Orient envià aquests deixebles, ho confessem de grat
pels mèrits de la sang (del martiri), Roma meresqué amb més
motiu de defensar-los com a ciutadans seus" (Ihm, n. 26).
De Sant Sadurní, habitant de Cartago i martiritzat a Roma, repeteix:
"Ara conciutadà de Crist, ho fou abans de Cartago;
al temps de la persecució,
en vessar la sang, canvià la pàtria, el nom i el gènere;
el llinatge de sants el féu ciutadà de Roma" (Ihm, n. 46).
El mateix torna a dir d'un màrtir grec, de nom desconegut per
nosaltres:
"Ja de temps, segons conta la fama, t'envià la Grècia;
amb la sang mudares de pàtria..." (Ihm, n. 52).
És prou sabut que l'Església sempre ha celebrat el natale dels
sants el dia de llur mort, i solament, per raons especials fàcils de
comprendre, celebra la nativitat de Jesús, de Maria i del Baptista.
En l'antiguitat cristiana, no creiem que mai un sant hagi estat
especialment venerat en una contrada per la sola raó d'haver-hi nascut. Els dos grans motius de veneració eren: l'evangelització, i la mort
i sepultura. Per l'evangelització d'una ciutat, els sants n'eren considerats els pares espirituals, seguint la dita de l'Apòstol: I n Christo
Jesu per evangelium ego vos genui. La mort, ja ho havem vist, donava una nova pàtria.
Així no és estrany que, mentre que Sant Damas, nascut a Espanya, no hi fou venerat en l'antiguitat cristiana, San Cugat de Barcelona i Sant Feliu de Girona, per exemple, per bé que ambdós nascuts a l'Africa, obtingueren culte plenari i universal a la nostra península, segons consta en l'esmentat resum de Tormo. I encara serà
més instructiu un altre exemple: Un contemporani de Sant Damas,
no màrtir, Sant Paulí de Noia, nascut a les Gàlies i mort ja bisbe
d'aquella ciutat d'Itàlia, obté, segons el susdit resum, culte antic a
Espanya, però no universal. Creiem que la raó és que Sant Paulí
predicà amb el seu exemple en algunes centrades hispàniques. Recordem que, a contracor d'ell, per voluntat del poble fidel, fou ordenat de prevere a Barcelona, i que de pelegrinatge deixà sepultat
un fillet seu prop de la tomba dels màrtirs d'Alcalà.
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En resum, que no podem fer cap retret a la antiguitat en aquest
punt. Però i per als temps posteriors? Estem conformes amb el pare
Miquel d'Esplugues que Espanya, Catalunya, no han fet pas tot el
que podien i devien en aquest particular, especialment des que al
segle X V I I Tillemont començà d'impugnar la hispanitat de Sant Damas.
No obstant, quan el savi caputxí diu: " A l'avenç gradual i caut
en deshispanitzar Sant Damas, incorporant-lo a la història de Roma, la més mansoia acceptació de part nostra", creiem que passa
bon xic de la mida. No s'hi val a fer afirmacions tan mancades de
fonament, basant-se només en una dada favorable i prescindint en
absolut de totes les altres 19. Això seria explicable en un orador cn
una conferència, però no en un historiador, en un estudi seriós.
No. Espanya, Catalunya no han acceptat tan mansoiament la
deshispanització de Sant Damas. Per a no citar sinó les grans obres,
fàcils de consultar, direm que mentre Tillemont preparava el primer
atac (s. X V I I ) contra la tesi hispànica, Nicolau Antoni escrivia una
bella apologia del sant papa en la seva Bibliotheca hispana vetus,
en la qual defensa amb bones raons Damas espanyol, i exposa les
diferents tradicions amb la seva acostumada erudició. A l mateix
temps, el nostre Pujades en la seva Crònica universal del principado
de Cataluna20 defensava amb passió la tesi d'Argelaguer. Poc després, apareguda ja la impugnació de Tillemont i la més agosarada
de Merenda-', Pérez Bayer, l'erudit-valencià, després de fer un viatr
ge a Roma per a documentar-se, contesta amb valentia amb la monografia: Damasus et Laurentius Hispanis asserti et vindicati (Ro" E l text del P. Miquel, és: "Una tradició de les més respectables si n'hi ha,
feia, fa encara, Sant Damas, espanyol, i concretament català d'Argelaguer. Durant
segles i segles l'ha vingut proclamant hispanus el Breviari romà, sense gosar apropiar-se com a glòria local de Roma aquesta gran valor. Malgrat d'unes recentment accentuades pretensions de la critica, el Breviari segueix declarant-lo espanyol.
Hom veu, però, més desperts i àvids que el nostre, d'altres patriotismes avenÇar cautelosament pel camí d'incorporar aquest sant Pontífex, un dels més grans
de la història, al cànon dels il·lustres nadius de Roma. Amb la protesta consegüent
—protesta científica vull dir; oposant investigació a investigació i arguments a
arguments—de Catalunya o altres sectors ibèrics, probablement interessats en
1 hispanus del Breviari ?
Res d'això. A l'avenç gradual i caut en deshispanitzar Sant Damas. incorporant-lo a la història local de Roma, la més mansoia acceptació per part nostra,
rins en . el Missal català per a ús dels fidels hom ja dóna per liquidat a favor de
Koma aquest plet. Com si ens en sobressin de glòries per l'estil! Déu me'n guard
de dir qui té raó. Em manca documentació per a opinar. Però sols en països sense
esma nacional una ininterrompuda tradició quinze cops centenària pot ésser esvaida
amb un buf i, en lloc de rèplica vigorosa, trobar un amén, en lloc tan escaient com
cn un llibre d'aquell Casal. (Foment de Pietat). Lloc citat, p .7.
m E n l'edició de Barcelona, 1831, en les pàgines 223-232 del t. I I .
A. M. MERENDA, 5". Damasi papae opuscula et gesla. Roma, 1754.
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ma, 1756), monografia que podríem qualificar de formidable, puix
no solament defensa brillantment la tesi hispànica, sinó que se les
•emprèn contra Merenda, deixant la seva valor de crític històric en
molt mal lloc. Amb raó, gairebé un segle més tard, el nostre Torres
Amat pogué dir que després de la monografia de Pérez Bayer ningú
a Roma no gosà a insistir en la tesi contrària. Torres Amat, pel seu
cantó, en les seves conegudes Memorias (ed. de Barcelona, 1836),
dedica les pàgines 194-206 al pontífex que ell declara: "Natural de
Argelaguer, pueblo del Ampurdàn en Cataluna."
Si és que el reny del P. Miquel va contra la nostra època, després de recordar-li aquestes publicacions prou importants que proclamen la hispanitat de Damas d'una manera general: Diccionari
Espasa, article Dàmaso, Geografia general de Catalunya, en el qual
Botet i Sisó, en parlar d'Argelaguer (t. Girona, p. 712), diu: " É s
opinió de molts, no destituïda d'algun fonament, que nasqué a Argelaguer, en lo segle I V , Sant Damas, qui fou papa, poeta i escriptor insigne." En la Història Nacional de Catalunya (t. I I , p. 219),
Rovira i Virgili escriu: "Sembla cert que Sant Damas era nadiu d'un
vilatge de la península"; després de recordar aquestes publicacions,
si es vol de poca importància 22, direm que ell no podia ni devia
ignorar ni deixar d'esmentar que ben modernament, l'any 1929, ha
aparegut la "protesta científica oposant investigació a investigació i
arguments a arguments", tal com ell trobava a mancar, contra la
hipòtesi romana. En efecte, el P. Garcia Villada en la seva Historia
Eclesiàstica de Espana, la primera història crítica moderna de l'església espanyola, dedica el capítol V I I (del t. I , part I I ) al tema Espanoles ilustres al servida de la Iglesia. E l emperador Teodosio "el
Grande" y el papa San Dàmaso, del qual les pàgines 225-253 (amb
6 de gravats) tracten del nostre pontífex. En les pàgines 225-232 es
fa una defensa, digna dels nostres dies, de la hispanitat del biografiat.
É s prou coneguda la valor científica d'aquesta obra.
I ja que el P. Miquel d'Esplugues, entre els pocs testimonis contraris, ha triat com a únic el del Missal romà del Foment de Pietat,
creiem que podia haver notat que aquest testimoni es podia considerar anul·lat per una altra publicació més autoritzada, en aquesta
matèria, del mateix Foment de Pietat i del mateix any 1926. En el
volum dels Analecta Sacra Tarraconensia d'aquest any, dedicat tot
" També mereix ésser esmentat el treball de R. N. Comas: Lo més il·lustre
ampurdanès Sant Damas, Papa, premiat en el certamen de VAsociación Literària.
de Girona, de l'any 1894, treball força erudit, per bé que deficient de critica.
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ell exclusivament al centenari del Concili de Nicea, era inserit, gairebé contra raó, un estudi sobre els epigrames damasians 23, donant
en una nota la Redacció, com a motiu de la inclusió, aquest: "En
el volum d'Analecta dedicat al Concili de Nicea, no creiem desavinent d'honorar la memòria del gran papa Sant Damas, compatrici
nostre, qui fou un dels més acèrrims defensors d'aquell concili contra l'arrianisme."
I no fou aquesta l'única vegada que els Analecta honoraren la
memòria del nostre gran compatrici, puix que en els volums de 1928
i 1929 aparegueren altres articles sobre el mateix tema. Per fi, i no
sigui pres a vanaglòria, farem constar que la hispanitat de Sant
Damas no solament l'havem proclamada a Catalunya, sinó que l'havem fet admetre explícitament en una publicació tan important com
els Spanische Forschungen der Gorresgesellchajt, la societat catòlica
científica alemanya. En el primer volum de 1929, dedicat exclusivament, com ja indica el títol, a treballs de tema hispànic, férem inserir l'estudi ja esmentat: Damasiana, en les primeres ratlles del qual
Damas és anomenat el gran pontífex espanyol.
Per acabar aquesta defensa de la pàtria hispànica del gloriós Pontífex, gosaríem a insinuar que la millor i a ell més grata manera
de consolidar aquesta defensa fóra dedicar-li alguna nova església
o alguns altars de les ja existents. Si fos Catalunya la que prengués
aquesta iniciativa, llavors amb tota justícia podríem dir que Sant
Damas és compatrici nostre.
JOSEP VIVES, Prev.
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APÈNDIX
GOIGS D E L GLORIÓS SANT D A M AS, PAPA I CONFESSOR,
ALS X I D E D E S E M B R E

POEMA
Puix que al cel fou col·locat
plen de glòria aeternament;
siau-nos per advocat,
Damas sant, nostro assistent.
De profession son pare
se té que ell fos moliner;
prop lo riu de Fluvià
dins del lloc de Argelaguer;
Damas ha mostrats miragles
en molts temps ja diferents.

Se té més gran claredat
que sa mare és de Costoia;
també del mateix bisbat,
havem dit ja de Girona;
se dan altros bons senyals
qu'és més clar y evident.

De nom Joan era son pare,
de molt gran timor de D é u ;
que de tots era admirable,
seguí lo voler de Déu;
ben que fos ell moliner,
en virtut fou cxcellent.

Ahont fou sua demora,
aprengué ell sommament,
los studis a Girona,
essent fill d'onrrada gent:
lo origin de Argelaguer,
com se diu comuncment.

En la Spanya oriental,
és lo lloc lo més segur;
y no ja de Portugal,
com alguns volen tenir;
cert de Argelaguer se té,
prop Girona continent.

Quan hagué studiat
las sciencias que pogué,
en Roma se encaminà
perquè Déu axi volgué:
que'l havia destinat,
per pastor de sua gent.

De spirit molt elevat,
se applicà ell piament;
per guanyar la santedat,
se'n anà encontinent
a Girona a estudiar
per exir molt excel·lent.

Per mort del papa Liberi.
elegit fóreu vos papa;
com ja Déu volia axi.
vos ne féu digne i apte:
per la vostra santedat
governàreu piament.
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Damas lo pontificat
governà ab gran premura
y de molta utilitat,
assistint amb molta cura;
per la fe de Jesu Chrisl
odiat fou cruelment

Fn temps del Impcrador
Julian, cruel Apost,
gran tyran persecutor
del fehel poble cathòlich,
Damas sant fou odiat
del meteix severament.

Acusat fou de adulteri
falsament de Ursicín.
diaca malvatge. tigre,
i de altres partials seus;
heretges tots a la una,
soffri ell patientment.

Damas sant fou scriptor
de la vida de molts sants,
ab sant Hyerònim, doctor,
(|ue'l tingué per son company:
a profit de Santa Iglésia
tots obraren santament.

Ab rahó clara evident,
de tal crim se defengué;
Damas ell d"un tal ciment (crimen)
innocent ell aparegué;
clarament ab veritat,
condemnà-los palèsment.

També alternativament
decretà cantar los salms,
en chor y privadament,
aiantà-1 Glòria Patri;
y per sempre en avenir
se usàs eternament.

A las horas conegué
la malícia detestable;
dels malignes com vehié,
i los danys insoportables;
ab la pena: Talionis
castigà-ls encontinent.

Que's digués també en la missa
la Confessió solemne,
cada volta comensàs
per dir missa el sacerdot,
celebrant més dignament.

La tal pena instituí
contra'ls fals acusadors;
que per lo temps a venir
fossen ells castigats tots;
com merexen per tal crim
castigats severament.

Cotrçplint l'any dècim octau,
dos mesos y alguns dies
passà d'esta vida en l'altra,
a los onze de desembre,
que se'n fa solemnitat
de la Sglésia solitment.

Y demés constituint
lo costum tan pietós,
que's cantassen versalment
los officis del Senyor;
aiuntant: Glòria Patri,
ab rito molt cxcellent.

Damas en differents temps
molts miragles ha obrats,
de cegos y altros mals,
que constan autenticats;
I)er tant vos, o Damas sant,
siau-nos sempre present.

A molts sants ell compongué
de molts versos erudits
epigramas y anagramas,
memorant las llurs virtuts;
ab altras llahors molt grans
que se canlan íornalment.

Damas en diversos temps
creà trenta un prevere,
diacas onze també,
y bisbes sexanta tres;
digne tal és de memòria,
honrrarem-lo eternament.
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Després de la santa mort,
enterrat com ell volia,
en la basílica ia sua
qu'és l'Ardiatina via,
que santa Balbina's diu,
venerat solemnement.

Lo sant cos fou transportat
de la tal Santa Balbina
a Sant Llorens de Damàs,
que stà prop plassa Navona;
també prop de Capo de FIos,
qu-és del poble molt freqüent.

La tal via Ardeatina
qu'és en Roma anomenada,
sota de Santa Balbina,
que del poble trastejada;
també stà prop de Sant Sixt
de la plebe molt freqüent.

Lo seu sant cap se veu
en Sant Pere Vatican,
matropol de tot lo mon,
qu'és després del Lateran ,
dins d'un cap de plata stà
honorat i resplendent.

TORNADA
Impetrau de Déu per nos
del cel la glòria eternament;
puix al cel gloriós,
Damas sant, nostro assistent.

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

D'ANGLATERRA

LA QÜESTIÓ IRLANDESA
l\/f

OLTS

anys enrera, en el segle x n , va començar la lluita irlandesa.
H i havia llavors a Irlanda quatre reis governant les quatre províncies que encara existeixen avui, anomenades Linster, Ulster, Munster
i Conaught, essent un d'ells alt Sobirà ( A r d Reigh) i governador s u prem de tota l'illa. No era sempre de la mateixa família ni de la mateixa
p r o v í n c i a : la seva posició depenia del seu poder i capacitat. E l càrrec
dels altres reis tampoc no era d'herència directa; el m é s intel·ligent i
p r ò x i m parent era sempre elegit hereu abans de la mort del monarca.
Aquests reis es barallaven constantment entre ells, però sempre s'unien
contra l'enemic comú, quan un invasor els atacava, i a i x í conservaren
el país lliure d'estrangers i purament cèltic, fins a la vinguda dels anglosaxons en l'any 1152, quan E n r i c I I regnava a Anglaterra.
L a i n v a s i ó anglo-saxona va c o m e n ç a r d'una manera singular, ç o que
demostra l'alt grau de moral que existia en aquesta illa, relativament
petita, si é s comparada amb altres terres d'Europa. E l rei de Linster va
seduir la muller del príncep O'Ruarch. Aquest últim va queixar-se a
VAlt Sobirà i el resultat va ésser una guerra civil, en la qual el rei de
Linster fou vençut. V a ésser desterrat del país i el seu regne fou donat
al seu parent m é s p r ò x i m Morrogh "na Gael". Diarmid Mac Morrogh
s apressà a anar a Anglaterra a demanar ajuda al rei E n r i c per a poder
recobrar el seu reialme. E n aquell temps, E n r i c estava ocupat en l a guerra de F r a n ç a , però va autoritzar molts' dels seus cavallers perquè a j u dessin el rei exiliat. E s va formar un petit exèrcit sota el comandament
d Strongbow, comte de Pembrock, a qui Mac Morough havia p r o m è s
de donar en matrimoni la seva filla, i embarcaren cap a Irlanda.
E l s reis irlandesos estaven aleshores ocupats a barallar-se fortament
entre ells i per primera vegada no feren front contra l'enemic c o m ú .
Des del principi, la invasió anglo-saxona tingué è x i t : Mac Morough
va ocupar novament el seu reialme de Linster, com a súbdit d'Enric i ,
a poc a poc, en les centúries que s'anaven succeint, Anglaterra va anar
guanyant m é s i m é s terreny i m é s i m é s poder, fins que, en temps d ' E n ric V I I I , tota l'illa estava sota el seu domini.
P e r ò els irlandesos no es van ajupir, i la llarga lluita,
en temps d ' E n r i c I I en 1152, ha continuat fins avui dia.
L a conquesta d'Irlanda no fou qüestió d'anys, s i n ó
però els irlandesos no van ésser mai sotmesos. Durant tots
no en passaven vuit sense un alçament, o una guerra civil
altre del país, que sempre acabaven, naturalment, amb la
anglesos i la bàrbara opressió per als vençuts.

que c o m e n ç à
de c e n t ú r i e s
aquests anys,
en un lloc o
victòria dels
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F i n s al temps d ' E n r i c V I I I , es tractava purament d'apropiar-se territori, p e r ò de llavors ençà, va ésser q ü e s t i ó de persecució religiosa, persistent i bàrbara en extrem. Com exemple, faré esment d'alguna de les
lleis penals existents fins a la darrera c e n t ú r i a : S i el fill d'un catòlic
es tornava protestant, podia apoderar-se de tots els béns del seu pare i
posar-lo al carrer. U n protestant podia oferir un " x e l í " al seu veí c a tòlic pel seu cavall, i si aquell ho refusava, l'hi podia senzillament prendre. Deu lliures esterlines era el preu que es pagava jjel cap d'un sacerdot catòlic i cinc pel d'un professor que e n s e n y é s catolicisme. C o m a
conseqüència, la M i s s a era dita. i els professors catòlics ensenyaven, en
coves i soterranis, i eren constantment perseguits pels soldats anglesos.
Aquestes lleis tan extremades solament regiren en temps de Cromwell
i d'Isabel, p e r ò fins a l'any 1800, un catòlic no podia votar, ni presentar-se com a candidat per al Parlament. E l gran O'ConnelI, el " L l i b e r tador", els antecessors del qual varen é s s e r els reis de Munster, fou d
primer, d e s p r é s de c e n t ú r i e s , que representà el seu pais en el Parlament
anglès. F o u tres vegades refusat |)erquè va negar-se a fer el jurament
d'aliança a la corona anglesa, en el qual l'Església Catòlica era grollerament insultada. E n el temps d'O'Connell, la nació irlandesa estava fortament oprimida i desfeta, però de llavors ençà, l'esperit nacional va
c o m e n ç a r a r e n é i x e r altra vegada.
Durant el segle x i x , els catòlics obtenien gradualment m é s i m é s
privilegis del govern anglès, però encara que les guerres civils s'havien
acabat, hi havia constantment agitacions polítiques i socials i temptatives
de desprendre's del domini anglès, que sempre avortaven.
E n aquell temps, molts polítics c o m e n ç a r e n a idear que una certa
mesura de llibertat era necessària per a Irlanda: Gladstone. el duc de
Wellington i altres portaren aquest moviment al Parlament anglès, per
tal que. amb certa restricció, donessin l'autonomia a Irlanda, p e r ò no
tingueren è x i t .
D e s p r é s d'una lluita de m é s de cent anys per part dels catòlics a fi
que els donessin un govern propi restringit, aquesta lluita v a ésser portada pels membres irlandesos al parlament anglès. No va ésser fins al
memorable any 1914 que un decret d'autonomia fou donat atorgant un
molt limitat "govern propi"; però la gran guerra esclatà en el mes d'agost del mateix any i Anglaterra va considerar que tenia feina m é s greu
a fer, i d e i x à de banda el decret d'autonomia.
S i m u l t à n i a m e n t , amb aquestes q ü e s t i o n s entre Anglaterra i Irlanda,
greus canvis tingueren lloc dintre la mateixa Irlanda. E l s actuals habitants dTJlster. al nord. els quals són descendents dels soldats de G u i llem d'Orange, qui. havent fet fracassar una rebel·lió l'any 1690. t r a g u é
tots els habitants natius i d o n à la provincià als seus seguidors, van negar-se a acceptar el decret d'autonomia i per si els fos forçat acceptarlo, c o m e n ç a r e n a armar-se, obtenint de sota m à . per m i t j à d'Alemanya,
els armaments. A i x ò v a é s s e r justament abans d'esclatar la gran guerra. Veient que Anglaterra no intervenia, els irlandesos del sud es van
procurar t a m b é armes, però el seu leader Redmon, m a n t i n g u é subjectes
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els seus partidaris i evità un conflicte, però el que si es feia constantment era l'exercici militar i pràctiques de tir amb rifle, molt sovint de
nit. Gairebé al mateix temps, va crear-se un nou partit polític, els "Sinn
Fein" (nosaltres mateixos), partit que estava destinat a ésser una dolorosa espina per a Anglaterra, perquè la seva política era la separació
completa de la illa germana. No se li donà gran importància i . com a
conseqüència, se'l va deixar créixer i créixer. I-lavors, en 1915, hi va
haver una escissió en el partit autònom moderat de Redmon: més de
mig partit va passar-se al partit extrem "Sinn Fein", degut, naturalment, al retard d'Anglaterra a posar el decret d'autonomia en vigor.
De l'any 1915 en avant, els "Sinn Feiners" es preparaven secretament per tot el país organitzant el seu exèrcit i fent maniobres de nit
i de dia, celebrant reunions secretes, algunes de les quals foren tingudes
pels "leaders" en el mateix Londres.
Llavors, en el memorable dilluns de Pasqua de 1916, quan van tenirho tot preparat, va ésser proclamada la República a Dublín i per tot el
país. Totes les comunicacions amb Anglaterra foren interrompudes, els
revolucionaris s'apoderaren dels principals edificis públics, fins foren
emesos segells del Govern republicà, però realment la república existia
tan sols en teoria i durà una setmana, perquè Anglaterra comptava amb
un fort exèrcit a Irlanda i. així. exceptuant Dublín, no va passar res.
Veient que no hi havia cap probabilitat d'èxit, després duna setmana
de lluita, els rebels capitularen, però tots els "leaders" fins al nombre
de quinze, excepció feta de De Valera, foren executats. Per alguns anys,
va haver-hi tranquil·litat, però l'organització "Sinn Fein" no era morta:
reorganitzant-se, començà una política diferent, la de fer tot el que estingués en el seu poder per fer impossible a Anglaterra de governar.
Dintre de l'organització "Sinn Fein" van formar-se unes Oficines
d'Informació, anomenades "Germandat de la República Irlandesa" que
guiaren tots els moviments del cos principal, i que fou tan formidable
que les autoritats angleses reconegueren que no podien fer-la perdre.
Per espai de més de dos anys, fins al 1920. secretament governaren el
país, tenint el seu propi exèrcit, policia, tribunals superiors de justícia
i jutges, etc.
Qualsevol que |>ortés una causa davant d'un jutge anglès era tractat
severament. Amb freqüència hi havia conflictes entre ells, i la "R. I . C.
police". un cos semblant a la Guàrdia Civil d'Espanya, sostenia amb tota
llibertat una guerra de guerrilles contra un nou cos de policia format
a Irlanda pel govern britànic, anomenat "Black and Tans" (Negre i
Ros), per raó de l'uniforme kaki i capell negre que portaven. No hi havia perdó ni per als uns ni per als altres i sovint tenien lloc terribles
matances, quan es trobaven en els passos de les muntanyes. Durant dos
anys s'aplicà amb tota força la pena del talió. Després d'un atac per part
dels "Sinn Fein" a les casernes dels contraris, o d'un atac per sorpresa
en algun districte allunyat, les cases dels amics dels qui prenien part en
dit atac i les dels qui eren coneguts per tendències "Sinn Fein", eren
cremades fins als fonaments, i això gairebé sempre succeïa de nit. Per

.130

R. T. J . H E C A R T Y

mediació dc la policia local, aquests eren sempre coneguts. Miquel C o l lins (qui d e s p r é s va é s s e r mort en una escaramussa en el sud), quan posteriorment va fer-se la pau i els dos p a ï s o s arribaren a una intel·ligència,
havent-se dividit el partit "Sinn F e i n " en dos b à n d o l s que es barallaren l'un amb Taltre. fou l'ànima i la vida dc dita germandat i tan formidable se'l considerava que va ésser ofert un premi de 1.000 lliures esterlines pel seu cap. però no fou possible d'agafar-lo per m é s que diverses
vegades va escapar per miracle.
Finalment, en l'any 1921, L l o y d George va fer acceptar per f o r ç a
una autonomia als irlandesos del nord i va enviar a cercar els "leaders"
del " S i n n F e i n " per fer, sota certes condicions, negociacions de pau.
Quatre dels "leaders", entre ells Collins i Artur G r i f f i t h . el creador
del moviment, anaren a Londres i el result.it va ésser que l'Estat L l i u r e
Irlandès fou establert, conccdint-se-li una molt ampla llibertat dintre de
l'Imperi. E l l s acceptaren les condicions perquè estaven cansats de la
terrible lluita i perquè cregueren que a i x ò seria millor per al seu pais.
Tanmateix, quan tornaren a Dublin, els seus companys d'armes no volgueren acceptar la seva transacció, i la c o n s e q ü è n c i a fou una escissió
del partit. A m b De V a l e r a com a "leader", els m é s extremistes se separaren d'ells, però amb l'assistència del govern britànic, l'Estat Lliure
va c o m e n ç a r a actuar gairebé immediatament. Artur Griffith fou elegit
primer president del nou Estat LJiure, amb Collins com a segon en el
comandament. Collins t a m b é era cap del nou exèrcit, el qual posà sota
e! seu control en lloc de les forces britàniques que gradualment s'anaven retirant.
&
Llavors c o m e n ç à una nova fase en la lluita, quan D c Valera i cl seu
partit es revoltaren obertament contra l'autoritat del nou Estat i la guerra va ésser represa per tot el pais en la mateixa forma, però convertintse en guerra fratricida. Moltes cases van ésser cremades, i destruïts
carrers sencers de D u b l i n i d'altres ciutats. Molts s ó n els qui acusen
L l o y d George d'haver plantejat aquesta estratagema de dividir el país
en tres partits, lluitant uns amb altres. Totes aqueses lluites haurien estat evitades. si molt abans de fer-se tan formidable l'organització " S i n n
F e i n " , s ' h a g u é s concedit un ampli govern propi a tot el p a í s : el nord
sota un govern de seny, hauria fet amistat gradualment amb el sud, on
no haurien existit els dos partits. M é s tard. De V a l e r a canvià la seva
tàctica de guerra franca, per una agitació política i . degut a una general
llibertat existent a l'Estat Lliure o b t i n g u é en les ú l t i m e s eleccions la
majoria en el govern, lluitant contra Cosgrave del partit de l'Estat L l i u re, el successor de Collins. qui va arribar a ésser president quan Griffith
morí sobtosament d e s p r é s d'haver ocupat el càrrec per poc temps.
L a política de De V a l e r a consisteix actualment a establir gradualment una R e p ú b l i c a i, si és possible, fer-hi entrar el nord, obtenint allí
majoria de vots. E l govern britànic pren represàlies per l'incompliment
dels pactes fets quan va establir-se l'Estat Lliure, imposant tals tarifes
sobre tots els productes que vénen d'Irlanda (en realitat Anglaterra li
comprava tot el que l'agricultura p r o d u ï a ) , que ara el pais gairebé no
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exporta res i la m é s gran pobresa regna entre Ics classes camperoles i altres.
L ' ú l t i m desenvolupament en la lluita entre De Valera. o el partit
republicà ara en el poder, i el de l'Estat Lliure, é s la formació del partit
de "les camises blaves" o, com era abans anomenat, T ' e x è r c i t blanc".
H e m de tenir en compte que, com é s natural, existeix l'exèrcit regular
nacional establert quan va ésser creat l'Estat L l i u r e i que l'altre e x è r cit republicà irregular de De Valera amb el qual va lluitar contra l ' E s tat L l i u r e en els seus primers temps, ell s'ha negat sempre a llicenciar-lo
i a desarmar-lo i el conserva com un mitjà de fortificar la seva p o s i c i ó
i d'ajudar el seu partit quan vénen eleccions. A i x ò d o n à peu a la formació pel partit constitucional, quan aquest caigué del poder, de l'exèrcit blau. o, com s'anomenen ells. "les camises blaves".
E n c a r a que aquests estiguin directament sota les ordres del general
O ' D u f f y , cap de les forces nacionals quan Cosgrave i el partit constitucional estaven en el poder, Cosgrave é s en realitat qui els mana. H a n
estat formats, en primer lloc, com a protesta de no llicenciar l'exèrcit
irregular i per prevenir que aquest establís una R e p ú b l i c a a la força, i
en segon lloc. com a pròpia protecció sempre que hi ha eleccions.
E l s presents aldarulls són deguts al fet que les "Camises blaves" es
dediquen a fer nombroses demostracions públiques com. per exemple,
anar en m a n i f e s t a c i ó a retre homenatge a les estàtues dels qui moriren
o foren executats durant la darrera lluita per la llibertat, cridant així
l'atenció del públic en ravor d'ells mateixos, cosa que no vol De V a l e ra, p e r ò malgrat a i x ò , no llicencia les seves tropes irregulars. Resulta
així que hi ha sempre el perill d'una lluita seriosa entre aquestes dues
forces irregulars, les quals, encara que no usin vertaders uniformes i
generalment es dediquin a les seves ocupacions ordinàries, perquè s ó n
en realitat homes civils, organitzen cossos d'exèrcit que de tant en U'.nt
s'exhibeixen en exercicis i parades militars.
És difícil de preveure quin serà el resultat, però la majoria dels i r landesos de seny són contraris a la política de De V a l e r a . perquè comprenen que en la present centúria la unitat és la forqa i que un país
petit com Irlanda i de pocs recursos, té poques probabilitats d'èxit contra les nacions m é s grans.
Formant part de l'Imperi Britànic, i reconegut com un país lliure,
podria arribar a ésser pròsper i fort, i els tres territoris. Anglaterra. I r landa i Escòcia encara que estiguin compostos de races diferents, geog r à f i c a m e n t estàn col·locades de manera apropiada per a treballar j u n tes i constituir un poder en el m ó n . Separades, es fan mal l'una a l'altra.
Per altra banda, la nació anglesa d'avui dia no é s el que era en el temps
passat: els qui patien i els qui feien patir no són j a d'aquest m ó n . A
Anglaterra hi ha avui dia un esperit diferent i bé fóra millor d'oblidar
el passat i, adaptant-se a les actuals circumstàncies, treballar junts per
la prosperitat general.
R. T . J . H E G A R T Y

ALKOXSA P E R É S , T r a d .

332

A. D E F A L G A I R O L L E

DE FRANÇA

LA LIQUIDACIÓ DE LA GUERRA SECRETA
TT1 LS antics asseguraven que clos augurs no poden mirar-se sense
' riure. Nosaltres h a u r í e m d'estar eixordats de les rialles dels a u gurs de la G r a n G u e r r a , que, d'uns quants mesos ençà, han jurat que
exposarien a la plaça pública les pràctiques del culte a llurs déus. L l e giu : que en aquests moments es procedeix a una publicació de nombrosos documents de la guerra secreta.
E n aquest garbuix de revelacions, moltes no són s i n ó noves mentides augurals. C a l discernir la veritat, é s a dir, la H i s t ò r i a . E l crític polític està acostumat a c o n è i x e r els fets públics. L a seva tasca consisteix
a examinar els actors i a revelar quin conservatori, millor dit, quin
ideal polític invoquen i defensen. L'enderrocament de ministeris, les
eleccions, tots els actes realitzats per representants del poble a instigació d'un partit i certs esdeveniments que mostren les reaccions de l'opin i ó pública, formen part del ressort del crític polític. P e r ò aquest es
troba molt sorprès i desemparat quan s'assabenta que els fets foren escamotejats pels serveis secrets. E l filòsof i el moralista troben en aquestes confessions la mel que abelleix a llur fibló. L ' u n i l'altre hi adquireixen una nova prova de l'inútil i va orgull de l'elector que creu invariablement que mana a un parlamentari quan, molt sovint, no é s s i n ó ,
com aquest mateix, l'instrument d'una obscura i molt senyorial voluntat.
Per exemple, a Grècia. E l s fogosos venizelistes que v a n desfer-se
del rei Constantí, a l a fi de la guerra, van creure de bona fe que havien
fet prevaldré llur ideal. U n llibre "Le Service Secret Allié en Gréce"
( E d . Nouvelle Revue Critique). farà obrir els ulls als cecs m é s obstinats. N o ens trobem pas, en aquest cas, davant l'obra amb què un v a gue emissari d'un país voldria justificar retrospectivament l'esmerç dels
fons que li van ésser confiats. A l contrari, é s l a d e p o s i c i ó d'un testimoni digne de c r è d i t : M r . Thomson, magistrat anglès, les funcions del
qual. durant la guerra, foren precisament les d'un filtrador de veritats.
H i ha intel·ligències molt ben formades i il·lustrades que menyspreen
aquesta llei de m e m ò r i e s que anomenen la Petita H i s t ò r i a . T o t amb
tot, com expliquen la història oficial! B e n mirat, totes les actes i les
confessions relacionades amb els serveis secrets podrien situar-se sota
l'ègida d'un gran filòsof cristià, i No é s el mateix Pascal qui r e c o n e g u é
la valor del factor h u m à en la n a i x e n ç a i el desenrotllament dels esde-
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veninients públics, els quals hom voldria fer-nos creure que es deuen
a la generació espontània d'una passió col·lectiva o d'un sobtat i violent
ideal popular?: " S i el nas de Cleopatra..." havia dit el gran creient.
P e r ò tornem a Grècia. De's documents que en dóna a conèixer aquest
volum es dedueix que els aliats haurien pogut tenir entre ells l'exèrcit
grec i no tenir contra seu l'exèrcit búlgar. N'hi ha prou amb donar una
ullada a! primer atlas que ens vingui a m à per a comprendre i estimar
en el seu just valor els beneficis que aquest canvi dc mapes hauria proporcionat als aliats. E l perillós forçament dels Dardanels hauria estat
inútil, Constantinoble hauria romàs neutra o hauria defensat la causa
del Dret, e t c . . . S i va produir-se el contrari és únicament perquè els
agents del servei secret van exercir tan malament llur comesa que s'enganyaren sobre el valor de l'exèrcit búlgar i sobre els sentiments a u tèntics del rei que el comandava i van menysprear l'ajut que la G r è c i a
constantiniana podia i desitjava aportar als aliats. A c í es veu el perill
del poder absolut. E n aquest cas, l'exercia M . Briand, el qual, valent-se
d'una censura exclusiva, suprimia a F r a n ç a l'exercici d'aquell sentit
crític que ajuda sempre aquest país en les circumstàncies greus. A m o
absolut de l'opinió pública, Briand desenrotllava la seva política personal, la qual consistia a voler combatre el rei Constantí a Grècia.
Briand confià a un amic íntim, T u r o t , la tasca i el monopoli de fundar
una agència de premsa: Radio. L a imljeciHitat d'aquest Turot, associada a l'orgull d'un agent secret, f é u que els aliats, completament mal i n formats respecte als sentiments aliadòfils del rei Constantí, sostinguessin un politxincHa balcànic, Venizelos, concedissin una autoritat abusiva a un general jacobí, feroç, anticlerical, Sarrail, i que, per a pagar
aquestes complaences criminals i aquests errors imperdonables... morissin milers d'homes joves. Sens dubte, l'autor troba un plaer m o r d a ç i
maligne a assenyalar els efectes d'aquestes informacions deficients en
multitud d'òrgans de la premsa. Ú n i c a m e n t un diari hi veié c l a r : el
degà de tots, el molt honorable i sempre respectable Journal des De-

bats.

A v u i la guerra—parlo de la passada—no é s sinó un record. E l s governs que es preparen per a una altra matança trauran profit d'aquest
ensenyament ? Veurem, per contra, com els actors eterns d'aquest d r a ma, els ciutadans-soldats, exigeixen a llurs ministres responsables que
mantinguin informadors m é s qualificats? C a l sentir els comentaris que
cl públic de Londres o P a r í s fa d'aquesta obra per a donar-se compte
que les reaccions del lector estan ben poc lligades per la lògica al veritable desig de pau i, sobretot, a la humilitat política.
E l mateix autor fa c o n è i x e r un altre aplec de documents: La Chasst aux Espions (Payot).. Aquesta vegada es tracta n o m é s d'un dels
aliats: Anglaterra. E l mateix magistrat experimentat, autor d'aquest
segon llibre, és, segons sembla, fill d'un arquebisbe anglès. L a fe. en
ell, ha esdevingut patriotisme. L'humor i la gràcia no perden pas llurs
'Irets. Efectivament, en obrir aquest llibre, hom es pensa trobar-hi r e lats que es parteixen el terreny entre les novelles d'aventures i el film
policíac. A r a b é ; el llibre comença per un relat molt divertit de l'espio-
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natge que al principi de la guerra feia estralls a Londres. E l m é s petit
llum que romania e n c è s a una pobra finestra esdevenia un senyal per
als z è p p e l i n s ! L'innocent passejant del port de guerra era acusat de
complot!... H o m dubta del treball enorme de la policia, atiada vanament pel zel de tants contraespies misers i inofensius. I d e s p r é s , tot
d'una, el relat ateny els fets veritables, o sigui la caça dels autèntics
espies. E l menys que es pot dir de tota aquesta gent que es creia
capaç d'enganyar la vigilància anglesa feta de càlculs, de precaucions,
de p o n d e r a c i ó i de m è t o d e s , é s que si h a g u é s esmerçat la seva imaginació a la literatura fulletinesca, hauria produït, certament, obres remarcables. É s p e r m è s de demanar-se què passaria, en cas d'una altra guerra, en les ciutats a m e n a ç a d e s alhora per la lluita militar i per la imaginació dels seus habitants. É s lògic suposar que tindrien lloc matances
de falsos espies, mentre la mitomania deixaria escapolir els veritables.
No é s pas indiferent—fins i tot diria que é s gairebé alarmant—, de
comprovar la voga d'aquesta mena de llibres. Diria's que la novella policíaca és s u b s t i t u ï d a pel llibre d'història secreta. C a l veure-hi els temors d'una nova conflagració i, al mateix temps, el desig vague de
prevenir-se contra ella.
P e r q u è , en veure la curiositat de tants lectors europeus per aquestes lectures, suposo que els procuren una moral pràctica, é s a dir, el
propòsit d'evitar una nova e f u s i ó de sang.
T a m b é observo que el públic està molt decebut. E s sorprèn en saber que els m ò b i l s de greus accions com l'enderrocament del tron del
rei Constantí, en contra dels interessos immediats dels bel·ligerants, no
eren pas nous ideals polítics, s i n ó l'enveja, l a ràbia i l'orgull d'un agent
del servei secret aliat... Quina desil·lusió!
H o m no pot menys que preguntar-se si els pobles no enyoraran
aviat el temps en què l'única f o r ç a que determinava les accions públiques era la de dur m é s enllà i m é s amunt la glòria de la cristianitat.
M." A S U N C I Ó N
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En aquesta secció es faran recenfíons crítiques de Iotes les
obres que ens signin trameses en
doble exemplar.

MÍSTICOS AGUSTINOS ESPANOLES, pel P. Ignacio Monaslcrio, O. S. A . ;
segona edició en dos vols. de 456 i 455 pp. Editorial Agustiniana,
Monestir d ' E l E s c o r i a l : preu dels dos vols., 8 ptes.
Millor potser que l'esmentat títol escauria a aquesta obra cl d'estudi sobre l'escola espiritual agustiniana a les terres hispàniques. Tan massissa és i rica dc títols
i d'orientacions, que es fa dificil analitzar-la acuradament en una senzilla nota bibliogràfica. Uns 82 són els autors que hi són estudiats amb gran cura, a part dels
enclosos a la fi del segon volum com hagiògrafs, autors de devocionaris i traductors (pp. 3Ó0-401). Qui vulgui ben documentar-sc sobre el pensament agustinià hispànic en matèries d'ascètica i mística, pot consultar air.b tota confiança aquesta
obra, veritable monument aixecat a la ciència de la vida espiritual, segons que ha
estat sentida i posada en escrits pels fills del Bisbe d'Hipona.
Després d'una introducció d'unes 50 pp., on dóna una llambregada general als
escriptors espirituals del seu Ordre, comença el P. Monasterio a tractar dels espanyols, començant per VExcitatorium mentis ad Dcum del nostre F r a Bernat
Oliver que el resumeix i comenta amb força encert, seguint l'única edició, feta pel
nostre malaguanyat amic P. Benigne Fernàndez (Tip. Helènica, Madrid, 1911).
Seria desitjable que en una nova edició remarqués l'autor el caràcter prou manifest de confessions que ofereix l'obra del P. Oliver, demostrat ja per nosaltres en
l'estudi que sobre ella vàrem publicar a Estudis Franciscans de Barcelona ( X V I I I
[•9171. pp- 248-56) i a L a Ciudad de Dios d'El Escorial (vol. C I X . juny 1917. pàgines 476-486), i es referís encara a la versió catalana de VExcitatorium publicada
bellament per la col·lecció "Els nostres clàssics", de Barcelona, el mateix any que
sortia l'última edició de l'obra del P. Monasterio.
Després d'analitzar els escrits d'altres autors, dedica unes 24 pàgines a Sant Tomàs de Vilanova (pp. 77-100), les suficients per a donar alguna idea de les altíssimes doctrines espirituals del Sant. Aquest estudi representa un veritable progrés—
i amb això en queda fet el millor elogi—respecte el valuós Estudio sobre los escritos de Sto. Tomàs de Villanueva, publicat pel P. Tomàs Rodríguez a Salamanca en 1806.
És llàstima que l'autor dediqui tan poques pàgines (i 16-120) a la gegantina
figura del Ven. Lluís de Montoya, que espera encara un estudi en gran, i digne
d'ella. Baró il·luminat a vessar i encès a pler pel foc de l'Esperit Sant. com n'és
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mostra la pensada genial que la vida d'oració és la penitència màxima que hom pot
fer (Cf. Los Trabajos de Jesús, del seu deixeble Ven. Tomàs de Jesús, Trabajo
X I I , p. 205, d . de Saragossa. 1631, i pp. 208-20Q, vol. I de l'edició de l'Apostolado de la Prensa, Madrid, 1022), bé mereixeria la personalitat del Ven. Montoya
un estudi bio-bibliogràfic digne de la seva actuació múltiple i transcendentalissima. Ja fa molts anys que cl P. Càmara va cridar a bastament l'atenció sobre la
figura del V. Montoya en la seva obra Fírfa y escrilos del B. Alonso de Orosco
(PP- 34-36, Valladolid, 1882).
Parla també el P. Monastcrio amb molta extensió de les prou conegudes
res del Ven. Tomàs de Jesús, del Beat Alfons d'Orozco i de F r a Lluis de
i. finalment, de la cèlebre obra L a Conversión de la Mai/dalena. de Malón de
de, impresa per primera vegada a Barcelona en 1588 llavors que l'autor era
dels Agustins de la nostra ciutat.

figuLeon
ChaiPrior

Set són les pp. (251-57) que el P. Monasterio dedica a la MicrocoSmSú del nostre P. Marc-Antoni de Camós i Requesens (1544-1606). impresa a Barcelona per
Pau Malo en 1512, obra en la qual Tautor. utilitzant la forma dialogada, dóna belles direccions espirituals per a tols els estats. E l P. Monasterio el considerava
com un digne deixeble de l'escola lleoniana. i, efectivament, cl P. Camós al principi de la seva obra fa grans elogis dels Nombres de Crislo.
Amb molt d'encert vindica l'autor contra Menéndez Pelayo—que el devia llegir superficialment o en una edició dolenta—l'auri llibre Tratado del Amor de Dios
de Fra Cristòfor Fonseca, tantes vegades reimpr.ès. lloat per Cervantes, S. Francesc de Sales i Lope de Vega. i traduït al llati. al francès i a l'italià. E l s fragments
que per via de specimen en transporta el P. Monasterio són veritables filigranes
de fons i de forma. Caldria reeditar-lo aviat.
Estudiats uns onze autors més, també de gran relleu, entrem al vol. I I que
s'obre amb la intel·ligència mistica potser més clara i planera de les que s'han
aplicat al comentari de S. Joan de la Creu i Santa Teresa, el P. Agustí Antolinez,
arquebisbe de Santiago (1554-1626). Potser el P. Crisògon de Jesús Sagramental,
en la seva eruditissima obra S. Juan de la Crus (vol. I, p. 13, Madrid, 1929) no
dóna. ni de molt. a la tasca del P. Antolinez tota la importància que té merescuda.
EI capítol següent és dedicat al cèlebre Mestre Fra Basili Ponce de Leon. gran
devot del Carme Descalç. Ultra la colpidora ideologia espiritual espargida pels
seus Discursos Quaresmals. brilla l'autor pels seus coneixements profunds de
Teologia Mística que va tenir avinentesa de palesar en la seva defensa de S. Joan
de la Creu. publicada en el I vol. de l'última edició de les obres del Sant (pàgines
396-439, Burgos, 1929) i últimament, en 1932, per VArchivo Ai/usliniauo de Madrid.
En el cap. V I I I l'autor esmerça tot un seguit de pàgines per a parlar del Pare
Bartomeu de los Ríos, infatigable apòstol de l'Esclavitud Mariana. L a seva obra.
Hierarchia Mariana, és una profunda teologia de l'Esclavitcd de la qual el Beat
Grignion de Monfort reconeixia haver-se servit.
A continuació parla l'autor extensament del P. Andreu J . de Morales, genial
tractadista de qüestions mistiques, i acaba el capítol fent memòria del nostre Parc
Francesc Carmig, que va finar a la Seu cn 1677.
Els capítols següents són dedicats a un fort contingent d'escriptors, entre els
quals figura el P. Jaume Font de Mallorca (1657-1730), Director espiritual de la
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Ven. Franciscà Maria Bassa. Terciària Agustina de Palma, i molt particularment
el profund filòsof P. Marcel·lí Gutiérrez, autor de les ben conegudes obres E l mislicismo ortodoxa en sus relaciones con la filosofia i E l Corazón de Maria y el cotasón humano, escrita aquesta última en el convent-enfermeria de Barcelona-Gràcia, on va morir en 1893.
No podem acabar aquesta llarga recensió—massa ràpida pel que es mereix
l'obra del P. Monasterio—sense fer esment de "Los caminos del amor", del Pare
Damas M. Vélez, poema en trenta cants i veritable teixit d'altíssimes intuïcions
de la vida mística. Diu molt bé el P. Monasterio que "en la història de la nostra
riquíssima poesia mística no hi ha concepció o obra tan completa i tan ben planejada". A nosaltres ens féu una impressió profunda i com de cosa eterna.
L'obra que acabem d'analitzar—per cert molt sumàriament—és d'aquelles que
queden i les generacions respecten. Llàstima que l'autor no hi hagi enclòs un estudi de les cartes que la nostra Ven. Madrona Clarina adreçava als seus confessos
i de les admirables respostes d'aquestos, especialment del P. Agustí A. Minuart,
encloses unes í altres en la vida que d'aquella gran mística va publicar el P. Pere
M. Puig a Barcelona, l'any 1769.

PERE M. BORDOY-TOKRENTS
SERGE BOULGAKOFF. L'Ortodoxie. Paris, Librairie Fèlix Alcan, Boulevard Saint-Gennain, 108. 1932.
E l present llibre de la col·lecció "Les Religions" conté una exposició històrico-doctrínal de l'Església ortodoxa en la seva modalitat russa. Tanmateix, l'autor
no s'acontenta d'unes brillants i serenes lucubracions entorn als punts capitals de
la confessió ortodoxa; s'hí endevina, a més, una intenció apologètica i un fervor
proselitista, digne de millor causa. Val a dir que l'autor es mostra respectuós amb
les altres confessions cristianes i exempt de Iota acrimònia quan ha de manifestar
la seva disconformitat respecte als punts de doctrina o de moral propugnats per les
altres Esglésies.
Enumerar els errors d'aquest llibre equivaldria a presentar una síntesi del contingut doctrinal de l'Església dita ortodoxa, però en realitat tan heterodoxa com
qualsevol de les confessions protestants. Volem només remarcar que, al costat de
l'error trinitari que els ortodoxos encara defensen tan aferrissadament com en els
millors temps de les discussions bizantines, hom troba en aquest llibre diverses filtracions que, al córrer del temps, han adulterat més i més el cos doctrinal, que els
era comú amb l'Església catòlica. Basta fullejar, en efecte, aquest llibre per a trobar lamentables concomitàncies amb l'agnosticisme i l'immanentismc dels modernistes, amb el lliure examen i el fals concepte de la fe dels Protestants, amb el
fenomenisme kantià i àdhuc amb cl panteisme d'Hegel. L'operació de l'Esperit Sant
en les ànimes, tot el procés de la justificació, i la vida dels justos en Crist. són
temes que l'autor descabdella tergiversant els textos sagrats i allunyant-se de l'exègesi tradicional.
A nosaltres, la lectura d'aquest llibre, tot i reconèixer en l'autor un estat de
bona fe i una rectitiud d'intenció que ens guardarem prou de regatejar, ens demostra una vegada mes fins a quin punt pot incórrer en monstruoses aberracions la
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intel·ligència més ben dotada, quan s"endiiisa en el mar insondable de l'especulació
teològica sense el guiatge que assenyala els esculls i guarda de tot perill de naufragi.—C. Montserrat, Prev.

Lliçons evangèliques. Foment de Pietat, D u r a n i B a s , I I , Barcelona,
1933Lliçons evangèliques és una col·lecció de fulles corresponents a totes les dominiques i festes principals de l'any litúrgic. Contenen l'Evangeli del dia i, a continuació, un breu comentari, cxplanat en dos o tres punts, en el qual es recullen els
ensenyament que flueixen del Text sagrat i les aplicacions pràctiques pertinents. A
més, cada full és il·lustrat amb el corresponent gravat que, ultra el valor artistic.
ofereix una interpretació molt adient a cada un dels episodis i de ben remarcable originalitat. E s recomana a tots els devots del sant Evangeli i. en particular,
als reverends Curats i encarregats d'esglésies.—C. M.

FERRAN DE SAGARRA I DE SISCAR. Missió providencial de Sta. Teresa de
Jesús Infant.—Foment de Pietat, D u r a n i Bas, IX. Barcelona, 1933.
Eerran de Sagarra aplega en un escaient volum una sèrie d'articles publicats
«n un setmanari piadós entorn a l'excelsa figura de Santa Teresa de Jesús Infant.
Una mateixa idea cohesiona i articula aquests treballs esparsos, i és: la missió providencial de la Santa de Lisieux.
Els qui han fullejat qualsevol de les biografies de la santa esmentada saben a
bastament que la divina Providència sembla haver escoHit Santa Teresa de Jesús
Infant per a assenyalar a tots els fidels la necessitat de un retorn a la simplicitat
^evangèlica.
Ella fressà el cami amb la seva vida i amb els seus admirables ensenyaments
•sobre la infància espiritual. E l simple enunciat del retorn a la simplicitat evangèlica és un rotund desmentiment llançat contra els falsos profetes que havien interpretat la vida de la Santa de Lisieux i els seus ensenyaments com un mètcJe fàcil
per a encimbellar-se molt de pressa en la via de la perfecció, sense els adustos renunciaments que fins al present s'havien requerit.
Ferran de Sagarra, amb un estil planer i ple de suggerències, explica i exalça
la missió de Santa Teresa de Jesús Infant, i vindica el vertader sentit de les expressions: "pluja de roses", "infància espiritual", "amor misericordiós", "ànimes
missioneres", etc, tan familiars als veritables devots de la Santa.—C. M.

Exphnació dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi de Loyola, pel. P .
IGNACI CASANOVAS. Foment de Pietat, Duran i B a s , 11. Barcelona,
1933Aquest volum — el quint de la "Biblioteca d'Exercicis" — enclou les contemplacions corresponents als cinc primers dies de la segona setmana. H i és emprat
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el mateix mètode que assenyalàrem cn parlar dels volums anteriors. E l P. Casanovas destria amb molt d'encert el text, pròpiament dit, dels Advertiments i dc
les Regles que en cl llibre dels Exercicis apareixen barrejats i poden desorientar
l'exercitant que no està a bastament iniciat. Les explanacions van, doncs, precedides del Directori, on cs recullen els diversos advertiments escampats ça i lla en el
text original. Segueixen les explanacions, que en el present volum corresponen a
les contemplacions sobre el regne de Crist i sobre els primers passos de la vida de
Nostre Senyor, completades per les clàssiques meditacions sobre les dues banderes
i els tres binaris. I coronen cl llibre unes adoctrinadores glosses d'una sèrie de regles sobre discreció d'esperits.
L a distribució és, per tant, molt a propòsit per a facilitar la pràctica dels Exercicis espirituals i fer entenedors els passatges del text que ofereixen algun dubte.
Afegim a aquest avantatge el del valor doctrinal de les explanacions, traduïdes del
P. Mcschler, i el de la unció que traspua de totes les pàgines del llibre.
Els quui hem viscut l'abrandament espiritual que la pràctica dels Exercicis de
Sant Ignasi ha desvetllat en el nostre poble, no ens podem estar de saludar amb
joia l'aparició d'aquest volum i de formular els nostres auguris més sincers perquè
aviat sigui un fet la publicació íntegra d'aquesta excel·lent obra.—C. M.
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Les reprodnccioHs darlicles d'altri
fetes en aquesta secció tenen només
caràcter documental: la inserció d'elles
«o implica, doncs, conformitat plena
amb llar contiugnt.

ORDRE SOCIAL I ACCIÓ CATÒLICA, tret de L'Ami du Clergé de 6 de j u liol del 1933. T r a d u ï t per Alfonsa Perés. (Acabament.)
4.—La doctrina catòlica i el liberalisme.
Per què — preguntarà potser algú — insistir tant sobre aquestes misèries?
Si fos per v.èncer-les. serà un càlcul ben temerari, perquè qui sembra vents recull
tempestats. Però tan imprudent seria nodrir la malvolença pública amb fets capaços
de desvetllar una indignació que tot seguit no sabríem com aplacar, com és necessari que els capellans vegem ben bé el que ha fet el liberalisme amb els negocis.
Certament, és de desitjar que la legislació sigui millorada; però si hem de parlar
sense restricció de llei boja. potser direm que a aquesta llei, sota la protecció de
la qual es poden cometre tantes iniquitats, és a la que, indubtablement, seria millor aplicada aquesta qualificació, malgrat que la premsa mai no en digui res.
Però, sapigueu-ho bé: les millors reformes legislatives no protegiran gaire temps
les persones honrades si a aquestes reformes no segueix la reforma dels costums. Quid sunl leyes sine moribus? No tenim cn absolut la fe dels socialistes en
les virtuts administratives de l'Estat per a restablir pertot arreu la justícia, la
prosperitat i la pau. Però nosaltres no creiem tampoc, com els liberals, que no hi
ha res més a fer que deixar seguir les coses pel seu camí, "perquè tots els abusos
que la llibertat pot cometre són immediatament assenyalats i corregits pels mateixos mals que ocasionen". I quan trobem aquesta doctrina exposada per un escriptor catòlic, com l'expressió de la fe en la Providència, ens resistim a creure que
l'autor hagi pogut mesurar l'abast d'una afirmació tan enorme. Quin bon partit
en traurien si la coneguessin els falsos apòstols de Moscou I
Tornarem sobre aquesta qüestió, quan sigui arribat el moment de dir ço que
l'Església espera de nosaltres en aquesta hora tan greu de la història del món.
Direm solament, per ara, que estaríem particularment mal inspirats no defensant amb tota l'energia la nostra completa independència, després que ha sonat
l'hora de "la desgràcia del Capitalisme"1. Ens exposaríem senzillament a naufragar
amb un conjunt d'institucions que no són cristianes i que no tenim ni el poder, ni
el deure, ni tan sols tindríem el dret de salvar-lcs. Perquè, remarquem-ho be, no es
1 Cf. Ami del 25 de maig, p. 321 i s.
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tracta aquí ni del dret de propietat, ni dels beneficis legals, ni del capitalisme en
si, ni d'una concepció del crèdit que pot ésser irreprotxable i fins d'utilitat: pero
s! d'una propietat sense deures, de beneficis injustificats,' d'un capitalisme viciat,
de la boja extensió dels crèdits, en un mot de tot el que caracteritza i estigmatitza
el desordre de l'economia contemporània. "Saber si volem morir amb ço que mor.
o deslligar els nostres valors espirituals del món que s'enfonsa per reprendre'ls
de nou al seu origen i fecundar el món que neix". És amb aquests termes i amb
molta exactitud que E . Monnier exposava, fa poc. el problema. I J . Maritain
responia: "Veritablement, la sola idea d'un llaç o d'una solidaritat entre el cristianisme i aquest món és una idea sobiranament paradoxal"'. E s tracta d'una economia lliberal, i doncs arbitrària i artificial, i que és a l'economia humana, a la
veritable economia, ço que és la presó a la casa. Això és el que féu observar molt
justament a L a Croix, M. G. Viance: .
"Crèdits! És l'única tornada. Crèdits a qui, crèdits a què, no se sap! Les
empreses que no treballen no poden vendre llurs productes, no saben què fer dels
capitals que els ofereixen; però hom s'aferra a voler-los col·locar, a fer-los
circular sense cap mirament de la necessitat que en té el propi sistema del capitalisme, descomptant que consisteix a no col·locar capitals com un mitjà a la disposició d'una producció sana, sinó a crear productes sense importància i treballs
inútils pel bé del capital esdevingut un fi. No ens falta res. ja que sempre hi ha
per l'home un sòl fecund, primeres matèries, braços que no demanen res més que
treballar i fogars que esperen el pa de cada dia. Els qui s'obstinen a negar el desordre capitalista si volen ésser creguts hauran d'explicar-nos per què totes aquestes riqueses reals, aquestes activitats i aquestes necessitats són actualment inutilitzades i insatisfetes, hauran de dir-nos quin món d'il·lusions ruïnoses ha pogut
interposar-se entre la realitat i els homes perquè el món hagi arribat a aquest
estat de misèria. Buscant bé. trobaran els qui jan els negocis amb un llapis sobre
un tros de Paper, sense res més; potser la raresa d'aquest material els conduirà fins a la causa del desordre, al capital, producte de la naturalesa i del treball, mitjà per a treballar millor, que ha estat transformat en fi independent, en
amo absolut i no en servent: llavors compararan l'economia destinada a satisfer les necessitats, la veritable, i l'economia destinada a proporcionar productes,
la nostra"».
No tractem ara de moral cristiana, sinó de moral natural, o, si ho preferiu,
de sentit comú. Si l'organització econòmica és feta per a l'home, és necessari que
aquesta organització li permeti viure, que l'obrer pugui comprar amb el producte
del seu treball tot quant li sigui necessari. Deixem els nombres de banda, ja que
tractant-se d'una qüestió abstracta pot discutir-se sense precisar, i diem: és imprescindible que una setmana de VÏda humana normal no costi més que una setmana de treball humà. Disminuir els salaris és estendre la crisi, si en resulta
per a l'obrer, és a dir. per a la massa dels consumidors una reducció del poder
de compra. Que el businesstnan tingui de l'home la idea que vulgui; ell troba
avantatjós de reemplaçar-lo per màquines; hi ha un fet al qual totes les teories
econòmiques s'han de sotmetre i és que l'obrer consumeix el que produeix; la
màquina, no! D'on es dedueix que acomiadar els obrers abans d'haver-los trobat
Esprit. i de març. analitzat cn la Vie intellectuelle del 25 de març de 1933.
Croix. n juny 1932.
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una altra ocupació, treure'ls el treball sense treurels la gana, és posar-los en el
cam! de les pitjors determinacions. Bell negoci, talment, per a la indústria el produir sempre més i menys car si no pot vendre'; per als consumidors pagar més
barat el parell de sabates estandarditzades mentre els impostos dels contribuents
gravats amb fortes sobrecàrregues, a conseqüència d'allò que Papini anomena
massa justament: "l'assegurança contra la por". Natura non nisi parendo vincitur:
això no s'assolirà més que "reintroduint dins l'economia l'home real amb totes les
seves aspiracions, els seus desigs, les seves afeccions familiars, la voluntat d'adquirir una cultura superior, amb l'obligació que se li imposa de realitzar el seu
destí supra-terrenal"No cal pas dir que aquesta cultura superior, proporcionada
a les capacitats de cada u no té res de comú amb el dcsclassament, ple de perills
per a la societat i amb la qual alguns idealistes ens amenacen. Per altra banda,
tota la història de l'Església i particularment la manera com ella ha comprès la
protecció intel·ligent que no ha deixat mai de dispensar a les lletres, a les ciències
i a les arts. marca a bastament la seva voluntat de no reservar solament als privilegiats de la fortuna les fruïcions superiors de l'esperit. E n aquest punt convé que
hom faci la comparació amb l'ordre nou establert en el segle X V I sobre la llibertat 1
Que el liberalisme prengui la seva determinació. La qüestió no està a saber
si cedirà, sinó. en com ho farà: de grat o per força ? E l seu prestigi ha caigut.
" L a manca de confiança no pot deixar d'ésser sinònim d'un cert grau de descrèdit
de les autoritats econòmiques... E l desgast dels prestigis: heus aci cl que deu preocupar. No hi ha més que ajupir-se per a recollir les proves*.
Capitalisme si es vol; solament que sigui rumà abans de tot. Que per esdevenir-ho, li cal un esforç; heus aci, només que com exemple, alguns fets que ho
proven: M. Meck, diputat sindicalista cristià, el dia 6 de desembre de 1932, explicà a YAssociatio* jrançaise pour Ic Progrés social la situació dolorosament paradoxal dels miners de la vall del Mosela. Els exigeixen un rendiment cada cop
més gran (625 quilograms en 1928, 1.100 a la fi del 1932 de producció mitjana
diària per obrer miner, comprenent-hi els encarregats i altre personal). Resulta que
hi ha massa carbó. Han estat acomiadats en alguns pous la tercera part dels
obrers; estan en vaga dos dies a la setmana, però els que resten de treball són
com de treballs forçats, i actualment s'arrenca més carbó que en temps normal. Això
és conseqüència de la competència desenfrenada, i ella mateixa fruit del liberalisme. Personalment podriem citar una fàbrica de teixits de cotó del Centre de
França, on gràcies a una organització molt moderna de telers automàtics, cada obrer
mena 12 telers7 (contra 2 0 4 dels corrents); els jornals són lleugerament supe-

' E l liberalisme occidental, amb el famós lema que expressa la seva moral
"Profits i disbauxes", ha fet a l'Extrem Orient excel·lents adeptes que li fan retrets, perquè són més atrevits i menys escrupolosos. Xinesos i japonesos arriben t
oferir a preus, "desafiant tota competència", mercaderies elaborades en tallers en
que es tracta el material humà sense cap mirament, mitjons a o'6o francs; bates
de senyora. 10 francs; sabates, 30 francs; bicicletes, 60 francs. De Port-Said a
Melbourne hi ha una invasió irresistible que promet pel dia de demà. Llegeixi's
sobre aquest particular el notable article de M. Remond. a L'Itlustralion, 6 març.
'
*
'
noia

J. GOURY, Aube, 4 juny 1932.
M. KFXLERSOHN: Contre un cataclysme économique. Que jairef, pàg. 32.
Precisem: les cinc persones que condueixen els 60 telers són j un jove, una
i tres mares de família, una d'elles amb quatre fills.
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riors als jornals mitjos de la regió, però evidentment desproporcionats al que
deurien ésser tenint en compte els beneficis realitzats. Cap patró dubta un sol moment de gastar el necessari per assegurar el seu material contra tots els riscos
possibles. Tanmateix, M. P. Chanson, President del Sindicat Maritim patronal
del port de Calais, féu recentment aquestes reflexions melancòniques: " D ' t »
ve aquesta resistència obstinada (d'alguns patrons) a un regim igual d'assegurancesobreres? Simplement... de la nostra culpable tolerància amb aquest capitalisme
inhumà que no fa a l'obrer ni l'honor de tractar-lo igual que una màquina. L'utillatge és amortitzat i assegurat. L'obrer malalt, invàlid o massa vell és reemplaçat, i fora"'.
I què direm de la situació de les dones a la fàbrica? Que certes dones poden
sense inconvenient ésser destinades a certs treballs, molt bé. Però quantes mares de
família entre les "escalfadores de claus", que. mentre tants forjadors estan cn vaga,
han acomplert en mig d'un soroll infernal que hom no arriba a imaginar-se, el treball de col·locació de milions de reblons del transatlàntic "Normandie"! No obstant, estem a l'any 1933 de la era, si no de la civilització, cristiana I Competència
i liberalisme! "Llibertat, quants crims es cometen en nom teu!" Decididament
madame Roland digué una veritat més gran del que ella pensava. Redimit del
liberalisme, que el capitalisme si vol viure sigui prudent i s'apressi a rebutjar
aquesta megalomania que tots els observadors imparcials denuncien amb insistència. Míster Kellerson. en una obra que ja hem citat, proposa com a única regla
eficaç per circumscriure els funestos efectes de l'industrialisme, de limitar el
desenrotllament dels grans negocis, a fi que quedin a la talla dels homes que els
dirigeixen i no esdevinguin uns monstres, dels quals ningú no voldria ésser el dirigent '.
Lucien Romier no pensa tampoc d'una manera diferent, ni G. Viance. Parlant
dels múltiples perills que corren les empreses, en el règim actual, a causa del jou
que sobre d'elles fa pesar la finança, i després de recordar que la doctrina
catòlica ensenya la primacia del treball sobre el capital'°. el cronista social de
La Croix. escriu " :
"Quan les empreses adopten la forma personal, no hi ha res a dir. Qut eí
seu cap. primer treballador, sigui propietari o comanditari, tampoc hi ha res a
dir mentre sigui just amb tots aquells que col·laboren amb ell... Degut a la pressió de certs esdeveniments o per la revolta dels homes desesperats, anem a la restauració dels drets del trball... Pot observar-se que les empreses de forma perso-

8 Aube del 14 d'abril de 1933.
* Una semblança es nota tot seguit entre l'economia liberal i l'art del Renaixement, son germà bessó. Viollct Ic Duc ho ha fet notar molt bé: "NstraDona de París sembla gran perquè ha estat construïda amb escala humana. Sant
Pere de Roma sembla petit perquè no hi ha escala i ha estat construït segons un
projecte tan desproporcionat amb nosaltres, que les impressions visuals que sentim són falses (cf. A. Fabre: Papes d'art chrétien: Saint-Pierre de Rome et
Notre Dame de París). Que és el mateix que dir que dintre de cada economia
com dintre de cada estètica hi ha una filosofia implicada i que es pot aplicar
al liberalisme econòmic el judici fet per Emile Màle sobre l'art del Renaixement:
"En el fons d'aquest art l'anàlisi descobreix l'orgull." No oblideu, que es de Rafael
i de Miquel Àngel de qui així parla l'eminent director de l'Escola francesa de
Roma. Què rirem llavors de Ford i de Kreuger!
Ami. del 12 de novembre de 1931, pàg. 794.
" Croix del 18 de març de 1233.
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nal dirigides realment pel mateix que és responsable alhora de la part del capital
i de la part del treball estan preservades la megalomania. I l'actual crisi és l'enfonsament de megalòmans."
El seny no fóra possible sense prudència. L'Església ens ho recorda per boca
de Sant Gregori, el comerç del diner és gairebé fatal a l'honradesaQuan hom
s'hi consagra, el menys que pot fer, no és prendre algunes precaucions? E l s fets ens
«nsenyen a quines aberracions pot deixar-se conduir l'home de negocis omnipotent. Malgrat això, si els capitals "controlen" cada dia més, segons un eufemisme avui ja consagrat, els "dipositaris i gerents del capital... detentors i amos absoluts del diner", els quals han establert en el món la dictadura econòmica
dragesimo Armo), no sembla que per res del món estiguin disposats a deixar-se
controlar els mateixos. I encara ac! entenguem-nos bé. L'empresa de forma personal, on el director resjxmsable està pràcticament en relació constant amb els
seus col·laboradors, només excepcionalment pot presentar greus abusos: la pobresa de mitjans no s'hi presta i Havors es fa més dificultós al cap d'ésser inliumà. Per altra part, els més sensats dels obrers (n'hi ha més del que hom es
creu) es donen bon compte de llur incompetència total en matèria de control, puix
serien incapaços d'arribar a comprovar tan sols un balanç.
Però l'Església, i abans que ella el sentit comú, ensenyen dintre l'organització de la professió, el mitjà tan senzill com pràctic de realitzar el control.
De bell principi la Comissió mixta permanent. A propòsit del recent conflicte
Citroen, un patró cristià que ja hem citat, especialment ben situat per a jutjar com
a president d'un sindicat patronal, deplorava la manca d'una institució d'arbitratge.
Després d'haver recordat la dificultat per a un patró que emplea 18.500 obrers de
justificar davant d'ells una baixa en els jornals quan ja el conflicte s'ha declarat,
•deia: " L a discussió lleial, honrada, racional entre el capital i el trebaH ha de ferse dintre d'una institució adient; en aquest cas, la Comissió mixta, on patrons i
obrers discuteixen, transigeixen i finalment arriben a un acord, però contradictòriament... Si els patrons tinguessin el valor — nosaltres l'hem tingut a Calais —
de traspassar tan sols una vegada el Rubicon Social de la Comissió mixta!"u. Ai,
las!, l'autor afegeix que no creu gaire en l'eficàcia dels seus desigs. I és que
la Comissió mixta presuposa com a condició prèvia l'existència de les associacions patronals. "Sentim amb tota l'ànima que siguin tan rares", ha escrit Pius
X I " . La culpa és ara i sempre deguda principalment a aquest liberalisme desgraciat que fa que tants patrons esdevinguin gelosos, fins a la més ximple susceptibilitat, de llur total independència. I hom no sap si riure o plorar quan recorda la tirania que els imposa per altra banda aquest mateix liberalisme. Però
que vigilin! Com ha escrit M. P. Chanson "per resoldre un plet social no hi haurà
mai res com la mediació, els bons oficis i en cas necessari l'arbitratge col·lectiu d'un
organisme professional". Si hom s'obstina en no voler-ho, que se'ns digui com pot
evitar-se que l'Estat acabi per reemplaçar a la professió que mor! Que el capitalisme tingui la prudència de rebutjar el liberalisme que prepara el cami del
socialisme!
I, per acabar, que sigui just. Parlem amb seny, ara i tot, parlant en cristià. És
u Breviari Romà: Fer. I V inf., oct. Paschae. lec. I I .
u Aube, 8 d'abril de 1933" Quadragesimo Anno. Consulteu també la Lletra Cong. Conc.
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admissible que peticions tan essencials per l'obrer com són la possibilitat de trobar
treball, el salari familiar o la previsió dels accidents inseparables de la vida de l'home, comprcnent-hi la malaltia i la vellesa, estiguin exposades a no ésser ni admeses a diàleg, a causa de les exigències de la remuneració del capital? Recordàvem
no fa gaire la doctrina de l'Església sobre aquesta qüestió. És l'ensenyament mateix
de la pura raó: " Servidor del treball de l'home: aquest és el paper del diner, del
capital"16. Quan pren, no direm pas la direcció, això és perfectament acceptable,
però si el paper principal i un poder absolut que no té cap escrúpol de consciència", llavors tenim simplement la cosa capgirada. Cal reconèixer sota una forma
un xic paradoxal l'ensenyament immutable del bon sentit i de l'Església en aquestes ratlles de G. Viancc:
"Veritablement no hi ha pas tres factors o tres agents de la producció: la
naturalesa (que hom oblida sempre), el treball i el capital. No n'hi ha més que
dos. si hom hi compta la naturalesa, posada per Déu al servei de l'home. I si
es vol. no n'hi ha més que un: el treball que produeix amb l'ajut dels agents
naturals, del capital i de les màquines que ell mateix ha creat. E l capital, no és
ni factor ni agent: no fa res; se l'utilitza per millor fer; no treballa pas; és
treballat. I l'empresa no és el diner, sinó idees, treball i organització; forma
una institució que recolza en primer terme sobre els treballadors, sobre els capitalistes després, no sobre un capital anònim i vagabund. S'organitza i es subordina entorn d'una autoritat, els vertaders títols de la qual no són pas de diner,
sinó de trebaH: una autoritat que els detentors del capital poden controlar, però
no designar, o almenys designar ells sols, si no la volen corrompre."
Heus ací la veritat, tota la veritat, res més que la veritat. Què trobem en realitat dins Vordre eslableti?
"Societats de capitals que no compten més que els dividends. Encara més,
al costat de l'empresa i dels seus beneficis, la Borsa juga sobre els titols del capital, i les banques juguen sobre el capital mateix, sobre els beneficis i sobre cl crèdit. L'única realitat productiva, el trebaH. queda així disfressada pels jocs del diner. Però què? Donar l'autoritat al capital no el fa treballar pas; tota la misèria
de les societats capitalistes i de l'economia que elles mateixes han enverinat prové
d'aquest ceptre impossible de donar a qui ha de servir, no dirigir".
Imperiosament. la justícia reclama el reconeixement efectiu dels drets del treball. Pot objectar-se: "Aquest reconeixement es traduirà pràcticament per unes
càrregues pecuniàries que no serà possible d'afrontar." Si es pretén d'ajuntar
senzillament aquestes càrregues noves i necessàries a Ics càrregues ja existents,
potser sí. Però no serà així si de les càrregues existents se suprimeixen, com ha
de fer-se. aquelles que no són justificades: i n'hi han.
Primerament aquelles que hem reconegut com pur parasitisme social: les remuneracions injustes assignades als administradors que presten el nom o a aquells
consells, jurídics í d'altra mena. dels quals recents escàndols han posat de manifest la dispendiosa inutilitat
Honradament això no té defensa. Tampoc cn tenen els abusos de la publicitat.
" G. VIANCE: Croix del 25 de març de 1933.
" Quadragesimo Anno. ed. Spes. núms. 113-115.
" Croix del 25 de març de 1933.
" Hem de recordar l'altura vertiginosa assolida per certs honoraris d'advocats,
els anticips "a compte d'honoraris" (Jj. etc.; ensibornaments a penes dissimulats?
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Certament n'hi ha una en la qual la moral no troba res a reprobar: ^de nuè
serviria a una casa ben seriosa, el tenir a la disposició del públic productes cxcellents, si no posseís cap mitjà per a fer-los conèixer? Però qui sap que es publiquen
a París, més de 800 fulles de periodicitat variable que viuen únicament de les subvencions dels agiotistes i en últim terme del pillatge? i Qui sap que els medis
financiers, per adormir l'opinió, es dediquen a obtenir, a preu d'or, naturalment,
el silenci de la premsa, arribant a resultats insospitats, aconseguint d'ofegar per
complet esdeveniments particularment greus?1". j P e r què aturar-nos en tan bell
camí?" No es parla en públic d'altra cosa, escrivia recentment C . A. R., que de la
compra per potents consorcis econòmics, de grans diaris francesos i estrangers,
els més coneguts per les seves característiques intel·lectuals. L a finalitat és assegurar-se el domini de l'opinió... Nosaltres, solament preguntarem: ^els accionistes,
han estat consultats sobre aquesta inversió del seu diner? E n cas negatiu, quin
nom mereix aquesta operació ?
Encara podríem preguntar més coses. Sobretot, no es vulgui pretendre queaquestes reformes rendiran poc. Aquesta apreciació faria riure, venint d'homes
directament o indirecta interessats a mantenir el ÉfoM quo. No era aquest el parer
de M. Lesaché al final de la seva informació feta a consciència, les conclusions de
la qual va presentar al Senat; la seva opinió tenia almenys el doble mèrit d'ésser
independent i il·lustrada.
En una de les seves últimes conferències a la Primacial de Bordcus, el P. Coulet no ha temut de tractar un altre problema, que planteja amb agudesa el sobreequiparrent industrial a casa nostra. "Quantes fàbriques han estat construïdes o
eixamplades per escapar-se de l'impost sobre els beneficis de la guerra! Quants
magatzems despenent un dineral han estat renovats per reduir l'impost sobre els
beneficis comercials | " * . Ja sabem el resultat: impossibilitat de donar sortida a
tota la producció, moltes reserves, inutilització d'una part més o menys considerable de material.
Ara bé, observa el P. Coulet: "Una de les concepcions tradicionals del capitalisme el porta a mirar el diner invertit en una empresa com una cosa intangible, que es necessari abans de tot protegir contra els riscos qualssevol que siguin
les despeses amb què aquesta assegurança del capital pugui gravar la producció;
com una cosa també que ha d'ésser sempre tinguda per realment existent, per tan
llarg temps, almenys com la fallida no hagi manifestat la seva desaparició total o
parcial; com una cosa, en fi que ha de donar o produir necessàriament. És
així, per exemple, que en la confecció del balanç capitalista, en la majoria de les
empreses en atur parcial, carreguen sobre la part de l'empresa en marxa les despeses que pesen sobre tota l'empresa, comprenent-hi la remuneració al capital invertit que en realitat no trebaHa. E n realitat, aquest capital que no treballa, que
no pot treballar, que correspon a un sobreequipament inútil i pràcticament no utilitzable, és un capital perdut, és un capital que ha d'ésser tingut per inexistent,
és un capital que no renda. És necessari que el capitalisme ocupi el seu lloc. H a
jugat apostant sobre el quadre de la producció sempre més gran. Ha perdut la
" Journal ojficiel, loc. cit., pàg. 169.
" Chronique sociale de France. març 1933. p. 172.
Citem ací unq conferència bastant fortament matisada de liberalisme, donada el 13 de febrer últim a Strasbourg per M. H . Morel-Journel, vice-president
de la Cambra de Comerç de Lió.
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seva aposta, almenys en part. Caldria que es resignés a abandonar-la. i Com fóra
possible que no sentís la temptació de girar-se contra el treball demanant que es
redueixin els jornals i que disminueixin o bé es suprimeixin les càrregues socials?"23.
Nosaltres preguntem encara: És això just? Que es faci correntment no és
una raó pel moralista, de consentir-hi. Però per tot esperit clarivident és una
raó per inquietar-se si les reformes que s'imposen no es fan a temps.
Examineu amb atenció aquestes conclusions d'un estudi molt notable sobre el
perill bolxevic', firmat, podem ben dir-ho, per la més alta autoritat en la matèria.
Després d'haver senyalat els bisbes del Canadà i d'Alemanya, treballant per combatre el comunisme, particularment amenaçador en aquests països, per una aplicació més exacta de les grans encícliques pontificals, Mgr. d'Herbigny escrivia:
" E l liberalisme econòmic, que descristianitza l'obrer i pretén separar de la religió
; de la moral les aplicacions modernes de la vida econòmica, prepara i continua
afavorint els errors del comunisme i els seus horrors"". No us enganyeu: una
conferència econòmica, ni que sigui mundial, ni que duri deu anys, si pretén remeiar el desordre establert per mitjà de reformes purament tècniques, treva duanera o altres reformes (que poden ésser excel·lents per altra part), fatalment ha de
fracassar. És de l'ànima de la societat que en primer lloc cal tenir cura. H i ha
dins des concepcions de què viu el món dels negocis, alguna cosa que no pot durar
més. L a qüestió que es planteja no es pas de saber si és convenient que això canvií, sinó com canviarà. E l socialisme proposa la violència exterior, imposada per
l'Estat, en vista a un nivellament implacable, inquietant per moltes raons; l'Església, una reforma de les ànimes per mitjà de la justícia i de la caritat recolzades sobre les lleis natural i cristiana. És necessari escollir. Franklin Roosevelt,
tot i essent protestant, ha fet amb Quadragesitno Anno a la mà la campanya que
l'ha conduït a la presidència, i sabem que un grup d'israelites americans, després
d'un estudi molt atent del document pontifical, publicà en el Brookl-in-Tablet, de
Nova-York, un article ple d'admiració. Quan protestants i israelites comencen a
repudiar el liberalisme judeo-calvinista, tindrem el dolor, i diguem-ho també, la
humiliació de veure a França com alguns catòlics s'hi arrapen?
5.—Cap a la liberació per l'Acció catòlica
E l problema és molt greu.
No ho dissimulem: a pesar de la seva irremeiable decrepitud, hi ha avui pel
món una recruada de liberalisme. E l món dels negocis es resisteix contra el que
li plau dir-ne sentimentalisme, no pel desig decidit de fer mal. ans principalment
pel fet de l'entrenament, de la doble febre del lucre i del joc, per la impossibilitat
també de concebre altra cosa que allò que és. que allò que sempre ha vist. i Qui
s'imagina que no hi hagué inquietuds i resistències quan en altres temps hom veié
l'Església emprendre's certament amb prudència, però amb fermesa de minar l'esclavitud, que era forta en l'antic món? E l mateix passa avui quan Ella es declara
en contra de la dictadura econòmica.
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Només (|uc hom pot i deu preguntar-se com la massa de catòlics francesos ha
pogut per un temps deixar-se comprometre en aquesta desgraciada aventura. Perquè, en fi àdhuc fullejada per una mà sense cap classe de condescendència, la història no ha facilitat la prova que el liberalisme no se'ns pot imputar a nosaltres
havent-se fins constituït contra nosaltres? No cal dir, segurament, que mals
catòlics no s'hagin trobat mai entre els que s'aprofiten dels abusos de la llibertat. Però. en conjunt, segurament els catòlics han estat sempre mes nombrosos
entre les víctimes que entre els culpables, ja que la major part del poble fidel és
de condició mitjana i es guanya el pa penosament. No obstant, és un fet que
últimament recordava l'autor de l'estudi tan justament celebrat sobre els Catòlics
en la vida pública * que l'opinió popular situa els catòlics en les cases riques, i ens
fan solidàriament responsables d'actes que no pot de cap manera justificar el respecte, que nosaltres professem efectivament pel dret de propietat. És que la situació social es complica per a nosaltres amb certes particularitats que hi ha hagut
en la nostra història política. " L a massa dels catòlics, gent humil i sense fortuna i de gustos senzills, s'ha deixat recrutar per la riquesa, sense altre motiu
que el de seguir els defensors polítics de l'Església i convençut que tocar l'orde establert, còmplice de la riquesa, és un atemptat contra el mateix ordre"".
Conseqüència fatal de la política dels dos blocs que ens fou quasi imposada en altres temps, en un moment en què no podíem triar, però que ens ha ocasionat per
altra banda tants disgustos, que no ha pogut, "malgrat mig segle d'esforços, assegurar-nos una pau religiosa que presentés alguna seguretat". Heus ací el resultat
més clar. tal com es desprèn d'un fet simptomàtic, fet notar per la Vie intellecluelle x sota el just títol J~e trai scandale:
"Que en ple París, davant una reunió de 3.000 persones, es pugui proclamar
la impotència de l'Església en relació a dos problemes que agiten el món actual
—la crisi del capitalisme i la crisi del nacionalisme—. que hom vegi dins l'Església el millor suport, tant de la muralla d'argent com de la muralla d'aram, i que
això es digui com un fet real, com una evidència intrínseca, sense que ningú
protesti, excepció feta d'alguns religiosos que per sort es trobaven allí, jo dic
que això és un escàndol... Que aquests arguments puguin semblar veritat i que
es facilitin com a mopeda corrent, ací hi ha l'escàndoL"
De què ens serviria el negar-ho? Hem estat víctimes d'un deplorable equívoc.
Violentament atacats per les sectes anticristianes, en primer rengle de les
quals s'agiten els dirigents del socialisme, hem donat amb imprudència la nostra
confiança als adversaris del socialisme, com si els enemics dels nostres enemics
fossin necessàriament els nostres amics. I , no obstant, historia magistra pibte,
Eutiques combaté Nestorius, i per aquest fet no fou pas més catòlic. E l s liberals combaten també els socialistes: els uns i els altres en el fons són iguals, i si
l'Església hi fa distinció és per posar de relleu els punts en què uns i altres se
separen de la recta raó i de l'Evangeli. L'Església ho ha dit i repetit sense cap
resultat, com a conseqüència d'allò que J . Maritain n'ha dit amb exactitud la
"aterridora desatenció dels catòlics" als ensenyaments socials de l'Església, " L a
gran raó per la qual les masses s'han separat de nosaltres, ha dit el cardenal Ver-
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dier, és que nosaltres no ens ocupem prou de llur vida de treball. Ens hem deixat
prendre per altres el vetllar per llurs reivindicacions populars." Per quina
raó el socialisme té el favor de les masses? Segurament no és a causa de
la seva filosofia, principalment a casa nostra. Recordem la nota de M. G. Viance:
" E l socialisme ha estat sempre un objecte d'escàndol per l'esperit francès enamorat de la lògica, i l'esclavatge amb què ens amenaça el coHectivisme repugna absolutament la nostra independència tan susceptible. Però, d'altra banda, el socialisme es rebel·la contra tiràniques injustícies, a les quals s'aferra desesperadament el
liberalisme. Però "no podem negar que algunes vegades les seves reivindicacions
"se semblen d'una manera estranya a les que demanen aquells que volen reformar
"la societat segons els principis cristians"". Suposem que esgotades de paciència
per abusos que persisteixen, inquietes per la impotència dels dirigents de l'economia liberal, les masses no troben davant d'elles o al seu voltant més que socialistes, què faran fatalment? Els obrers tenen el dret d'agrupar-se en sindicats per
la defensa de llurs interessos. Però sota la influència del liberalisme, l'organització sindical ha estat combatuda i el dret natural d'associació negat a aquells que
en tenien més necessitat, àdhuc en certs medis catòlics ^ Si els obrers que volen
sindicar-se no troben al seu abast més que sindicats socialistes, ja es veu el que
succeirà. Jaurés havia previst les conseqüències del "conservadorisme" liberal.
"Quan — digué ell — s'estarà acostumat, en aquest país per intentar desacreditar-lo, a posar el mot socialisme a totes les reformes a què aspira la democràcia;
quan s'haurà acostumat cl país a sentir que la limitació legal de la jornada de treball és un acte exclusivament socialista; que l'organització obligatòria i legal dels
retirs pels treballadors, obrers i pagesos és una concepció del socialisme; quan
s'haurà posat el nom de socialisme a tot el que el poble desitja, sobre tot quant la
República necessiti, haureu decuplicat els militants del partit socialista"31. Aquell
dia cl tribú fou profeta. S í ; però, de qui és la culpa?
Parlant cn general de la crisi social Mr. Kellersohn, que ja hem citat, creu que
en tots els països els grans culpables han estat la premsa i els polítics, que han explotat la ignorància i ens han dut a l'abisme. Convé encara afegir que pràcticament els polítics no actuen sobre l'opinió més que per mitjà de la premsa, instrument no sempre inconscient de les baixes maniobres del liberalisme. Això és el que
passa particularment a casa nostra i des del punt de mira que ací ens interessa.
En un estudi on la serenitat del to s'harmonitza molt feliçment amb la força del
pensament, la Vic Intellectiwlle1", ens exposa sobre aquest punt algunes reflexions
que ens fan pensar. Des del principi aquestes ratlles criden l'atenció: " Quan s'observa l'activitat del catolicisme en el món modern, hom queda sorprès del treball
de purificació fet sobre els elements de què disposa. Com que l'Església no ha estat mai tan pura com ara en la vida dels seus membres jeràrquics i del seu clergat, en el seu aspecte temporal, tampoc s'havia dedicat amb tanta de cura a deslligar els seus mitjans d'apostolat de l'humà i del mundà, a posar-los en guarda
contra la contaminació del segle." Veritable respecte al clergat, aquest judici ho
seria també de tots els elements entre que es reparteixen els "fidels", i la responsa"
"
31
ao
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bilitat d'això no pesa en part sobre allò que l'autor anomena, no sense raó. el mal
"bon diari"?"1.
E l descans dominical és un capitol fonamental del programa catòlic, i cap capellà de parròquia desaprofita tina ocasió per a recordar-ho a les seves ovelles.
Perquè els diaris de clientela catòlica defugen de protestar contra el sabotatge
organitzat contra la llei que el garanteix?"
Per pudor, o per habilitat dediquen un article, a una Encíclica pontifical que faci
referència a les qüestions socials. Però es compta amb el silenci per a fer-ne oblidar tot seguit els ensenyaments. D'aquesta mateixa manera tractaran sempre de la
crisi econòmica amb un esperit desvergonyidament lliberal, i "els lectors socialistes
han estat millor informats de les grans Encícliques que els lectors dels diaris en
favor entre els catòlics. Els socialistes, hom objectarà, n'han parlat d'una manera
tendenciosa.—Llavors, raó de més per a parlar-ne catòlicament!
I què dir d'aquestes campanyes tan estultes com inútils, l'última de les quals, que
hauria hagut d'emportar-se l'adhesió del Senat per la derogació de la llei d'Assegurances Socials, va recollir tot just sis vots? Hom ha arrelat encara un xic més
dins de les masses la idea d'un catolicisme hostil als interessos dels humils. Veritablement, un bonic resultat!
Si encara tota aquesta agitació fos espontània I Però M. Pierre Bayart, amb
l'alta autoritat vinculada al seu nom sabia bé que no s'emportaria cap desmentiment quan, parlant del Consortium du Texiile de Roubaix-Tourcoing escrivia:
"No és revelar cap misteri de dir que el Consortium ha estat el lloc principal de
la campanya desencadenada des de fa dos anys contra la llei d'Assegurances Socials
Per altra banda, voleu un testimoni ben explícit? E l trobareu sota la ploma d'un
dels portantveus més escoltats per aquells que ells mateixos s'anomenen els nacionals, M. H , de Kerillis: "Els nacionals són en doctrina antiestatistes i lliberalseconomistes"'*. Almenys és franc. Només hi ha que l'Església és favorable a una
acció, per altra part ben definida, de l'Estat i condemna el lliberalisme econòmic.
Tot això explica bé la resistència que molt sovint trobem en bones persones a les
quals hem demanat d'abandonar un "mal diari"; eren sempre inexcusables de no
voler aquell altre pel qual haurien hagut de reemplaçar-lo?
No obstant, premsa i polítics, es mouen, reaccionen. E n tenim un testimoni curiós i molt instructiu en un article recent on M. Debú-Bridel " manifestava més
o menys obertament uns sentiments que altres es guarden bé de didarar.
" Una dama de societat i que certament no és d'un esperit estret, ens parlava
recentment en termes bastant severs de certes reunions mundanes organitzades a
profit de bones obres: aquests saraus caritatius són ben lluny d'ésser benèfics, i
els cocktailSj onsevulla que siguin presos, produeixen sempre els mateixos efectes
sobre el cos i sobre l'ànima. Aquesta dama creia que certes recensions d'obres de
teatre i de pel·lícules, i també certs reclams, no són pas estranys a la deformació de
les consciències cristianes. S'equivocava?
" Chronicle social, octubre, de 1930.
"* L a Vie Catholique de l'í de maig va comprovar-ho amb proves irrefutables per
un cas concret, designant pel seu nom els grans magatzems que en prengueren la
iniciativa. No ha rebut cap protesta.
** Echo de Paris, 19 set. 1932.
'6 Revue Hebdomadaire, 18 febrer de 1933. Ningú no pot esperar veure'ns
corregir les confusions i imputacions més o menys injustes que il·lustren aquestes
pàgines. M. D. B. no és dels nostres, i hi ha coses que no es comprenen gaire a
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"L'evolució de la politica del Vaticà... la profunda pertorbació causada en les
consciències catòliques per la condemnació de VAction française, han afeblit singularment la Federació (nacional catòlica) esquinçant cl món catòlic francès en
fraccions dissidents".
Aquests són els revoltats que tenen raó; original manera de defensar l'ordre.
Però, de fet, de quin ordre es tracta? Ens ho dóna a entendre dins el mateix article,
quan llança en cara d'aquells que segueixen les direccions de l'Església de fer
estralls en el món catòlic que fins avui constituïa I'M^HM dorsal dels partits
tMcionals", segons expressió d'Emili Buré". Seria difícil de confessar més ingènuament que en els partits nacionals els catòlics són uns brillants segons. Com s'ho
han fet alguns per a prendre tan fàcilment llur partit, vet ací encara un cop del
lliberalisme. Hom afirma ben alt la competència de l'Església en matèria de dogma i de sagraments; després d'això es proclama al catòlic lliure de tota altra
obligació envers Ella i això li permet de fer pesar sobre la seva vida les dures
coaccions d'una filosofia inhumana en estat de guerra amb la seva fe. L a història
ja ens diu quin jou intolerable s'imposà en altres temps a l'Església de França
sota el nom de llibertats gaHicanes. I bé, això cal dir-ho, s'ha acabat.
Perquè de res serviria el negar-ho, hi ha a casa, en aquest moment, una fermentació que prepara alguna cosa. Sabent en nom de quins principis s'alarmen, no tenim
perquè inquietar-nos. Convinguem, no obstant, que hom no s'equivoca quan es nega
a reduir algunes recents controvèrsies a senzilles divergències sobre el punt de
vista de la major o menor oportunitat de tal mesura o de tal pacte. D'aquestes divergències, n'hi haurà sempre, i quan es limiten a la tècnica, cadascú pot lliurement
ésser del seu parer, i l'Església es guardarà prou de ficar-slii.
Però la tècnica suposa necessàriament una ètica. Així, doncs, un cristià no té
el dret de preferir Maquiavel a Crist, i no seria una empresa sacrílega—ja s'ha intentat—d'unir-los tots dos? "Quae conventio Christi ad Bclial?"
Un exemple. E n la seva Neuvième lettre siir la question scolaire, el cardenal
Verdies abordava coratjosament el greu problema que planteja a la consciència
cristiana avui més que mai, el deure d'harmonitzar l'amor a la pàtria amb l'amor a la humanitat I ell tenia certament el dret de recordar que l'Església
posseeix pel seu origen, per la seva missió, per les seves institucions, per la seva
història, per les seves obres vint vegades centenàries, tot quant necessita per a resoldre aquest problema. Ni un catòlic s'atreviria a discutir, la valor d'aquesta greu
afirmació que se'n desprèn: "Un capítol nou ha d'ajuntar-se sense tardar al nostre
ensenyament moral i precisament sobre la co-existència harmònica en cada un de
nosaltres, de dos amors: el de la pàtria i el de la humanitat." Senzilla recordança
d'un punt essencial de doctrina massa desconegut, d'ençà d'allò que justament se n'ha
dit la "desorganitsació individualista del segle xvi." Sabem aijib quina cura, tots
aquells que tenen per qualsevol títol autoritat per a parlar en nom dels catòlics de
França procuren evitar, en matèria tan delicada, tot quant pugui ferir la susceptibilitat legitima del patriotisme cristià, "font poderosa de múltiples virtuts i d'actes d'heroisme." Tenen raó de complir aquest deure sense esperar-ne cap agraïment. L'"egoisme sagrat" del qual s'ha provat de fer una virtut, resta tal com és,
egoisme, i incompatible, doncs, amb el cristianisme, que és caritat. Quines tempestes

menys d'ésser de la casa. Encara hem de fer notar que A. Thibaudet, observador
també forà. fou per altra part clarivident (Cf. Ami del 26 de gener de 1933)-

352

LA PARAULA

CRISTIANA

pot provocar, la més recent actualitat no ens ho ensenya? Aixi el cardenal Lienart tenia el perfecte dret d'esvair les calúmnies llançades en les tenebres amb el fi
evident de "despertar sospites sobre alguns sacerdots sobre certs Bisbes i certs predicadors" m,
" E l món, sortit de les dues grans revolucions del Renaixement i de la Reforma,
té unes característiques espirituals i culturals netament a n t i c a t ò l i q u e s l a seva
filosofia és unitària, materialista o hipòcritament idealista; la seva política és maquiavèlica; la seva economia lliberal i mecanista. E l món burgès té uns pares que
no són pas els Pares de l'Església"
Només que, i és això el que explica la fermentació que hem constatat suara,
"nosaltres assistim actualment a un esdeveniment històric, la importància del qual
és considerable; el que podria dir-se la diàspora cristiana, vull (iir la família o
col·lectivitat temporal cristiana disseminada entre les nacions, diguem, si voleu,
el laïcat cristià, comença a prendre una consciència explícita, reflexiva, deliberada al mateix temps, de la seva missió cultural pròpia i de la realitat profunda
de l'univers social com a tal" -, Els catòlics es recorden que ells nd són l'espina
dorsal d'un partit polític, sinó la llum del món i la sal de la terra. Després de
l'esclavatge del liberalisme és ara l'hora de la llibertat. Podeu imaginar-vos l'Església deixant passar aquesta hora?
L'Església l'ha recollida, gràcies a Déu, i amb quina mestria! Certament, no
ens diu pas: " Passeu a l'esquerra!", però si: " Aneu-vos-en a la dreta!". Per
anar a on? Pel camí dret! Això serà difícil? Com tot començament o com tota
represa; i al principi, segurament que serem sols. Però és la manera de tornar
a inspirar confiança al món, condició indispensable perquè torni a seguir-nos. Això
no pot desconcertar l'Església, i Godofred Kurt ens ensenyà ja fa temps com Ella
s'ha comportat sempre en els tombants de la història. No es evident, que estem en
un d'ells?
A h ! alguns dels seus fills tenen pena a confiar-s'hi. E l món ho veu com nosaltres, millor que nosaltres potser, i se n'extranya. Planyem-los, perquè sofreixen. Preguem per ells; és caritat; i si ells preguen també per nosaltres, acabarem per retrobar-nos. Però guardem-nos sobretot de tirar-los la pedra! Per això
caldria no haver mai comprès el que representa aquest terrible canvi total de
líésser, que se'n diu una conversió. "L'estat d'un home a qui s'arrenqués de la
pell per plantar-lo en un cos estrany, enmig d'un món desconegut, és la sola comparació que trobo per explicar aquest estat de desgavell intern complet." E l qui
escriví aquestes ratlles feia esfofrços per resistir; la seva resistència durà quatre
anys. Era Claudel, i no tenia més que 18 anys. Sospiten els drames interiors que
esqueixen ànimes nobles, aquells qui s'impacienten de no poder endur-se'n tot el
món amb ells? Deixem a Déu sol l'apreciació de la conducta dels homes i el
judici de les consciències. Però és evident que mai, per miraments a cap persona,
no tenim el dret de pecar contra la llum.
Nostres lectors segurament recordaran els judicis d'Albert Thibaudet sobre
les idees polítiques a França; mereixen prou de retenir Hur per ésser-los més
"
*
"

Alocució al clergat de Lille, 12 de maig.
J . MARITAIN: LOC. cit.
Ibid.
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que succintament exposades a". Recordarem particularment el que digué d^ la
geronlocràcia (govern de vells) de l'Església. "N'és exclòs el considerar la joventut com una força de renovament... i que a aquest títol se li confiï una funció
0 se li reservi un paper." N'està ben segur? Altres tenen un judici exactament
contrari: acusen l'Església de separar-se dc la seva antiga saviesa, de no fer cas de
l'experLència, de compartir les il·lusions d'aquells que s'imaginen que el món ha
començat amb ells. Que és difícil contentar a tothom!
L a veritat és que l'Església aprecia en cl seu més alt gran l'experiència, però
ella no vol limitar-la a quatre segles, tenint consciència d'ha er-ne viscut vint; i
així és que es preocupa de conservar el contacte amb la vida que puja. E l
P. Merklen ho digué molt exactament en un bonic Pledeiy per la joventut *", que
no podia deixar de convèncer:
"Si el passat ha de servir de lliçó és l'avenir que compta: els futurs estadants de la casa. tant com els que la deixen, tenen llur parer a dir per a saber
com cal moblar-la. En els plans de la Providencia és als que vénen a qui pertoca
í.bans que ningú aquest paper i aquesta responsabilitat; pot haver-hi, per la seva
part, presumpció, precipitació, imprudència, però no hi ha cap manca de respecte
ni cap ingratitud en el fet d'adaptar principis tradicionals a circumstàncies modificades; les lleis de la vida estan ací d'acord amb els desigs de Déu."
Ara bé, i és per aquí que volem acabar, la joventut catòlica ha sentit les
crides de l'Església, l l a fet més que rebre-la amb la deferència deguda. H i respongué i hi respon amb entusiasme. Que hauria dit A. Thibaudet si hagués assistit al Congrés de Lió", la millor resposta que pogué fer-se a la seva apreciació
realment ben atrevida? La nostra joventut, ben lluny d'inquietar-se pel pensament
de sotmetre a la llei cristiana tota la seva vida, necessiten certesa perquè són
realistes, i unitat, perquè ells no sofreixen que hom pensi com Crist i obri com
el món. L'n d'ells ho digué: anaren a Lió perquè "volien tenir consciència de la
totalitat del seu catolicisme i fer un acte que comprometés llur joventut i llur
esdevenidor... Volien acabar amb la confusió de doctrines contradictòries i marcar-se un camí segur, pel sol fet d'ésser catòlic"43. Estan orgullosos de la seva fe,
1 és això que els toma recelosos quan veuen que els altres que la tenen en el fons
amb molt menys estima, proven d'explotar-la per uns fins massa humans. Saben
que la vida amb la qual es comprometen no és pas senzilla; que en els diversos
ordres on llur activitat tindrà d'exercir-sc, enormes dificultats els esperen; però
saben també que el millor mitjà per fer aquestes dificultats completament insolubles, consisteix en afrontar-les com ho fan tants al seu entorn: sense principis o
amb principis falsos.
Per això estan segurs i molt segurs, que el millor mitjà per complir amb honor llurs deures múltiples, individuals, familiars i socials, professionals, cívics i
humans, és à'obrar en tot, catòlicament. L'Església els crida a l'Acció catòlica.
" Ami, del 26 de gener, pàg. 58 i s.
" Croix, 15 d'abril de 1933.
" Tomarem a parlar de les idees després que hauran estat publicades les Actes
in extenso. Però el sol fet de reunir-se deu mil joves catòlics al voltant de tres cardenals i de vint-i-quatre bisbes per a estudiar, a la llum de la doctrina catòlica i
en confiada dependència de la jerarquia, un dels més greus problemes del present
moment, la concepció cristiana de la pau, tenia ja son lloc marcat en aquesta
Crònica.
•· J . M. GEORGES: Vie Catholique, 29 d'abril de 1933-
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Falta ben poca cosa perquè diguin: "Som-hi!". Certs respectes els ho priven.
L a justícia els ho prohibiria; si la consigna no ha vingut abans és que hauria estat
massa aviat. L a reflexió, passat potser un primer moviment de sorpresa, ens permetrà de beneir-ne Déu sense reserves, des del fons del cor. Perquè, què és,
doncs, aquesta novella florida, sinó el preu amb què Déu vol pagar tants de sacrificis acumulats que no podien quedar sense recompensa? Sacrificis de la generació heroica dels primogènits arrossegats per la tempesta, i que molt prometien quan la mort els vingué a prendre i la desaparició de la qual pogué semblar
per un moment la darrera, però no la menor de les desgràcies; ells tenien temps de
transmetre la flama. Sacrificis, també, no ho oblidem, de sacerdots admirables que
•en els anys terribles dels decrets i de les lleis no volgueren desesperar, encara que
els fou impossible de descobrir per cap cantó el més petit senyal de primavera.
S'haurien cregut feliços d'una incomprensió menys aflictiva, d'un retorn inicial
a algunes pràctiques religioses. I ara, heus aci que els joves, l'esdevenidor, cremant les etapes, pensen fer reviure, adaptant-la naturalment a les condicions noves del món, la Cristianitat que hom creia abolida pèr sempre. L'abat Bergcy té
raó: l'Església no es penedirà d'haver-los repetit imitant el gest del Mestre i amb
la seguretat que té rebuda d'Ell: "Adolescens, tibi dico, surge!" Joventut, desperta!

CRISTIANISME I REVOLUCIÓ, per Raymond de Recker. (Tret de "La Vie
Intellectuelle", del 25 de juny de 1933.)
L a revolució està de moda. Però avui no hi ha sinó un snobisme revolucionari:
çn nombrosos medis d'orientacions diferents, hom pot constatar una mateixa aspiració vers un ordre nou.
Realment, la creació d'un ordre cristià té una importància fonamental. La peiietració de l'espiritual en el temporal, la realització de la plenitud de la vida és
una de les tasques que s'imposen amb urgència a la consciència cristiana. E l món
modern no hi ha prestat mai la deguda atenció. Avui, el perill podria radicar en
el fet que, entre els joves, hi ha la tendència a posar l'accent sobre la realització
d'un ordre, sobre la constitució de grups i d'institucions, per tal com podria succeir que aquesta forma d'esperit jurídic obstruís el pas a la profunditat de vida
que reclama el cristianisme.
Sembla que hom oblidi que la realització d'un ordre cristià és ja la consumació,
el desbordament d'una vida espiritual i religiosa intensa. I hom no pot pas dir,
amb sinceritat, que l'acumulació de forces espirituals sigui avui suficient perquè un
moviment revolucionari, espiritualista o personal ista. no sofreixi, al moment d'obrar fins i tot al moment del seu èxit, una crisi interior i possibles desviacions.
Els observadors atents han pogut observar, a Bèlgica, ara darrerament, un fenomen simptomàtic i que ha passat desapercebut de la massa popular, fins i tot
belga.
E l moviment polític de la joventut catòlica belga, l'òrgan de la qual és L ' E s -
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prit Nouveau, havia adoptat uiia posició que tenia molts punts de semblança amb
la dels grups d'Esprit i de VOrdre Nouveau.
EI congrés que celebrà pel desembre passat tingué un gran ressò i assenyalà
la tendència revolucionària del moviment.
Cal dir que molts dels seus dirigents havien estat formats per Acció Catòlica i,
per tant, ja posseïen una certa vida espiritual.
Precisament quan l'èxit començava ja de fer-se albirador, va produir-se una
crisi interior entre molts dirigents i militants. Tot d'una es van adonar que el país
no estava prou assaonat per a una revolució espiritualista, per bé que l'Acció Catòlica hagi tingut més èxit a Bèlgica que en cap altre lloc. D'altra banda, encara
que aquesta revolució hagués reeixit en els fets, exteriorment hauria romàs afeblida per no tenir una base prou sòlida en les masses. En primer lloc, i abans que tot,
calia aconseguir un aprofundiment de la vida religiosa, l'adaptació al nostre temps
del missatge cristià sota cl seu aspecte propi, la transformació espiritual de les
masses. Molts d'aquests dirigents abandonaren el moviment per tal d'obtenir primerament en ells aquest aprofundiment i fer-se aptes d'aquesta manera per a
obrar en les masses.
E l problema revolucionari que es planteja avui a la consciència cristiana és el
d'una revolució interior i personal.
Léon Bloy havia comprès la qüestió d'una manera admirable quan escrivia
aquestes ratlles tan adequades a la nostra època: "Necessitem Apòstols i no conferenciants. Testimonis i no demostradors. Ja no és hora de provar que Déu existeix, sinó de donar la vida per Jesucrist."
Cal, de primer antuvi, que es formin aquests Apòstols i aquests Testimonis,
que es revelin, que obrin. Només llavors, des del punt de mira cristià, es pensarà,
en l'ordre cultural, a crear institucions, un Estat i una economia inspirats en els
principis cristians.
Però aqueixes institucions únicament podran crcar-les cristians que tinguin una
plenitud i un desbordament de vida interior.

L a revolució espiritualista i personalista topa amb dos perills: el fracàs per falta de motius capaços d'obrar sobre les masses, o cl reeiximent degut a la traïció
als seus propis principis.
Tot moviment revolucionari ha de tenir mites capaços d'influir les masses, d'entusiasmar-Ies i de fer-les seguir.
Tant el comunisme com el feixisme posseeixen en ells mateixos aquests mites,
per tal com l'objectiu final i suprem que proposen a l'home es troba en llur pròpia
doctrina i en la seva realització.
En canvi, un moviment revolucionari personalista proposa a l'home un objectiu que no troba ni pot trobar en la revolució. L a revolució personalista precisament ha de deslligar i ha d'allunyar l'home tant com sigui possible de les qüestions
socials, per tal d'alliberar-lo i fer-li accessibles les ocupacions purament gratuïtes
i no utilitàries.
Aixi, doncs, el sentit profund de la revolució personalista es troba més enllà
d'aquesta evolució. Aquesta no pot trobar en si els seus propis mites. Accessible
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com és a les concepcions duna selecció, és essencialment aristocràtica; els seus
motius no poden trobar ressò en la psicologia de les masses.
Un moviment no pot exigir l'heroisme dels seus adherits sinó quan pot donarlos avantatges tangibles. L a revolució personalista reclama l'heroisme en nom
d'una idea (la persona) que no té el valor d'un mite i en nom d'una vida espiritual
de la qual Ics masses no poden preocupar-se si no coneixen per endavant la seva
superioritat sobre tota altra vida. I aquesta superioritat només poden conèixer-la
vivint-la.
És per aixp que el "mite" que pot provocar l'heroisme al servei d'una revolució
personalista radica en la mateixa vida espiritual, en la vida religiosa. L a conquista
religiosa de les masses ha de precedir, doncs, la transformació de les institucions.
L a revolució personalista. si vol conservar el seu sentit, ha de trobar els seus
mites en la vida religiosa, que la ultrapassa i la justifica.
La revolució personalista, sense la religió, no té cap sentit i no pot justificar-se.
Sense ella, ha de fracassar, per no tenir motius per a les masses.
Tot amb tot, pot reeixir, almenys exteriorment. Pot reeixir traint-se, obrant
sobre les masses per un mòbil d'interès. Sabut és que totes les revolucions han
tingut llurs mòbils d'interès. Però aquest és el dilema angoixós en què es troben
els revolucionaris personalistes: no poden riure's sense cinisme de la persona en
nom de la persona. I és envers aquest* tàctica que molts s'orienten. L'article de
M. Robert Francis: Utia tècnica revolucionària ha estat notable en aquest sentit
Amb ell, hom sap a què atenir-se: " L a revolució fa foc amb tota mena de llenya,
escriu. La cobejança, l'odi i la por fan millors flames que l'amor. Una bona tècnica
revolucionària orienta les passions més baixes vers el bé públic."
Hom té la penosa impressió que aquests personalistes menyspreen la persona,
o si més no la personalitat popular. Aquestes ratlles de Thierry Maulnier en el
mateix número de la "Revue française", entorn d'aquesta qüestió, són, també,
molt significatives: "Sé molt bé que cap ideologia no aconseguirà triomfar, si no
és capaç de donar-se ella mateixa una figura prou grossera i prou senzilla per a
plaure a les masses... Una ètica de la insurrecció no pot ésser sinó una ètica sumària i en alguns punts bàrbara."
Designis aix! no pot acceptar-los la consciència cristiana.

E l problema de la revolució suscita una altra qüestió, igualment tràgica: la de
la violència.
Els joves que preconitzen la revolució no han pogut silenciar aquesta qüestió
i han hagut de prendre posició davant d'ella. Daniel-Rops. parlant de les Posicions
generals dels diferents grups revolucionaris no marxistes, escrivia sobre aquest assumpte: " E n la coacció material que pesa damunt l'home modern, l'esperit està
en joc; és, doncs, en l'ordre dels fets que cal obrar. La qual cosa vol dir que un
dia o altre, més tard o més aviat, caldrà per tal de fer regnar els valors que hom
vol servir, estar disposat a tot, fins i tot a la força." I en el mateix recull de testimonis, trobem declaracions com aquesta: "Avui és menys important del que generalment es creu estalviar la sang dels homes." Sens dubte, aquests joves afirmen també que convé no fer córrer la sang si no "amb coneixement de causa i
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per a finalitats molt altes." Això no priva que a llur parer considerin la qüestió
resolta i estiguin disposats a utilitzar la violència.
Si aquesta és fàcilment acceptable per purs personalistes, ja no ho és de bon
tros tant per a homes de vida interior.
Es tracta de saber si els cristians han de considerir llur missió com una missió de "partidaris". E s tracta de saber si els mòbils del cristianisme han d'ésser
oposats als mòbils anticristians com s'oposen entre ells els mòbils no cristians.
Cal demanar-se si els cristians, fins i tot en allò que no concerneix l'element "sagrat" de llur cristianisme, han de lluitar contra el món amb les armes del món.
Cal plantejar la qüestió de saber si volen obrar en el món sense ésser del món.
I no es pot negar que emprar la violència és participar en el món, és emprar
els mitjans i els mètodes del món. Però l'Esperit només triomfa per l'esperit i la
violència no pot servir.
Altrament, si la teologia legitima en alguns casos el recurs a la força, normalment suposa l'existència d'una societat oficialment cristiana. Però la societat moderna ha refusat oficialment el cristianisme. Els cristians d'avui tornen a l'estat
dels de la primitiva Església: s'han desfet de tot lligam amb el poder, de tota mena de moviment temporal. Xo poden comprometre's en moviments que no siguin
completament catòlics. Ells no poden ésser sinó ells mateixos.
La violència material no respon als designis de l'Esperit, sinó als del món. Els
primers cristians no van fer mai ús de la força i, tot amb tot, van dur a terme
una revolució més considerable que la que realitzaren tots els revolucionaris del
món.

E l refús de la violència, el refús de no voler conèixer la persona en nom de la
persona, no implica de cap manera la inacció. L a posició conformista és actualment
una posició anticristiana.
Es tracta, en realitat, d'assolir un aprofundiment del cristianisme. Aquest aprofundiment necessita en primer lloc una anul·lació de tots els prejudicis no cristians
que avui hi ha escampats entre els catòlics. Després necessita un ascesi personal:
cal estar deslligat del món per a poder obrar dintre i sobre el món.
En despullar-se de prejudicis no cristians, hom ho fa per revestir-se del Crist.
La crida cristiana a la revolució ha d'ésser precedida d'una crida a la santedat i a
l'amor, d'una crida al Crist.
Hom no podrà parlar seriosament de revolució fins que el catolicisme europeu
posseirà, entre els laics, un nombre suficient de sants i aquests sants hauran transformat ja suficientment la consciència de les masses. A més a més, aquesta revolució haurà de realitzar-se d'acord amb el cristianisme i repudiant la violència.
Els mitjans de resistència passiva entren molt millor en la concepció cristiana que
els mitjans brutals. 1 l'exemple de Gandhi és una lliçó per als revolucionaris cristians.
EI valor profundament social del cristianisme encara no ha estat degudament
apreciat; els catòlics, fins avui. han posat massa esperances en els mitjans humans.
Però heus ací que ja és arribat el temps de l'Esperit Sant.
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VIDA R E L I G I O SA I MORAL
EL CARDENAL BERTRAM I ELS NOUS DEURES SACERDOTALS. — Hom
comprèn fàcilment que la joventut universitària discuteixi a fons els problemes que planteja el canvi polític esdevingut a Alemanya: no són els
darrers de preocupar-se'n els estudiants de Teologia. Per això, el Cardenal Bertram, Arquebisbe de Breslau, ha adreçat als seus teòlegs un
opuscle titolat: Els estudiants de Teologia i les exigències del món modern, en què dóna orientacions als futurs sacerdots i a tots els catòlics
alemanys.
Primerament, el Cardenal Bertram, els inculca la necessitat de comprendre els problemes actuals: el cristià i el sacerdot no han* d'acceptar,
sense crítica, totes les novetats, però tampoc no han de refusar-les inconsideradament. Recorda la Pastoral de Fulda, en què-l'Episcopat reconeix i aprecia honradament totes les coses bones, ensems que ratifica
els principis i les exigències que es desprenen de l'essència i del fi de
l'Església Catòlica.
Torna a posar de relleu que la posició catòlica, en front de l'autoritat
legal, és de joiosa obediència disposada a la col·laboració, norma que obliga, d'una manera especial, els candidats al sacerdoci. Cal, doncs, que
desapareguin totes les suposicions que l'Església no s'ha declarat sincerament a favor del nou ordre estatal. "Per això declarem, amb confiança en Déu. conscients dels grans deures que se'n deriven, sobretot per a
nosaltres catòlics, i amb profunda convicció que justament. Nòs hem
prestat i prestarem el més vigorós ajut a les tasques que el nou Govern
ha declarat més urgents." I amb raó el Pastor de Breslau proclama que
les organitzacions catòliques són portaveus autoritzats d'aquests elevats
sentiments. Justament són aquestes les armes i els mitjans principals amb
què l'Església procura de combatre i de guarir els danys ocasionats a
l'ànima del poble.
Tothom, àdhuc els futurs sacerdots, ha de tenir com un patrimoni
sagrat l'amor a la pàtria i al poble, l'amor a la raça i a la llengua materna; però, un amor sense orgull egoista i sense estretor de cor. Parla,
després. l'Arquebisbe, dels deures particulars de l'estudiant teòleg: seguint l'exemple de'Crist, al costat de l'amor de la pàtria i del poble, ha
d'ensenyar l'amor a l'Església i al poble catòlic. "El servei més gran que
pot fer al poble l'estudiant de teologia és de fer felices les ànimes amb
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la doctrina de Crist i les forces sobrenaturals de la gràcia. La preocupació fonda dels Bisbes és la preparació completa dels teòlegs per al
compliment d'aquesta futura tasca de llur vida."
I ací tracta un problema d'actualitat: les exigències de l'educació física, concorden amb aquesta tasca primordial? Reconeix el Cardenal el
valor de l'educació física, àdhuc de la militar, que no ha de destorbar
la pau i la conciliació entre els pobles, però declara que l'educació de
l'ànima és molt superior a l'educació fisica: la formació dels esperits és
molt superior a l'educació pre-militar. Per això, els exercicis físics, practicats amb excés, no han dc perjudicar, almenys en els futurs sacerdots,
la vida interior religiosa, l'estudi de les ciències sagrades i l'esperit d'oració.
Les paraules del Cardenal Bertram manifesten clarament la preocupació que hom no ha observat en tot la justa mesura." L'episcopat no
renuncia a l'esperança d'ésser comprès per aquells que saben apreciar
que el treball de la cura d'àfiimcs deriva de la vida interior, d'un estudi
complet i continu dels rics tresors espirituals dc les disciplines teològiques, d'un coneixement profund de les ànimes, de l'escalf de l'esperit religiós, de la vida d'oració, dc la conformitat amb l'esperit de Jesucrist."
CONGRÉS INTERNACIONAL DE I/ENSENYAMENT SECUNDARI CATÒLIC.—
En 1930, amb ocasió del centenari-de la indqjendència, el Consell de la
Federació nacional de l'ensenyament secundari lliure de Bèlgica va organitzar una important manifestació pedagògica: el primer Congrés de
l'ensenyament secundari catòlic, celebrat a Brussel·les, del 27 de juliol al
3 d'agost. El segon s'ha celebrat enguany, a l'Haia, el d'agost, amb
assistència de prop de 300 congressistes dels principals països d'Europa.
Dues eren les tasques principals del susdit Congrés: estudiar la situació
actual de l'ensenyament secundari catòlic en les diverses nacions i comprovar els principis i les realitzacions de l'escola anomenada nova o activa.
La sessió inaugural fou honorada amb l'assistència de M . Marchant.
ministre holandès d'Instrucció pública, el qual. en nom del Govern, s'interessà per les tasques del Congrés i posà de relleu la importància de la
selecció dels estudiants de les escoles secundàries. La sessió de clausura
fou presidida per Mns. Aengenet. Bisbe d'Haarlem. Reportarem els temes tractats pels principals conferenciants: M . Goffinet, advocat del
Tribunal de Cassació de Brussel·les, va dissertar sobre grandesa i primacia de l'obra de l'ensenyament cristià; el professor Carotti, de Milà. va
exposar els corrents moderns de la pedagogia, l'evolució naturalista i
idealista, l'amoralisme, el diletantisme, etc....; el Dr. Horn, de Duesseldorf, va presentar el quadro general de les escoles militars alemanyes i
va posar de relleu la importància que pren avui el concepte d'ordre i de
disciplina que substitueix l'antiga llibertat lliberal; el P. Enric Herrera
va fer una descripció del desolat aspecte que ofereix el camp escolar espanyol a conseqüència de la legislació laïcista. En la sessió de clausura,
cl P. Ives de la Brière, S. J., de l'Institut Catòlic de París, va parlar
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sobre: "L'escola catòlica i la concòrdia dels pobles", i el P. Brandsma.
O. P., professor de la Universitat de Nimega, sobre el que la Universitat espera de l'ensenyament secundari.
Després de les discussions, que duraren tres dies, foren aprovades
aquestes conclusions:
1. El segon Congrés internacional de l'ensenyament secundari, d'acord amb les decisions del Primer Congrés, celebrat tres anys enrera, declara que basa la seva actuació en la doctrina exposada per Pius X I en
l'Encíclica D h i n i illius niúgistri, i que cal procurar que els fills de l'Església rebin l'ensenyament catòlic integral.
2. El Congrés reconeix que el veritable exemplar de vida moral i
d'educació cristiana és la Sagrada Família i la seva vida senzilla, tant pública com oculta, i que cal que tinguin present aquest model no sols els
pares i fills, sinó també, d'una manera especial els mestres catòlics.
3. Els mètodes d'educació i els programes d'ensenyament per a la
formació personal i col·lectiva han d'estar, sempre i del tot, sota el guiatge de la veritat catòlica que està d'acord amb els immutables principis de
la filosofia que regeixen l'ensenyament.
4. El Congrés declara que Ics innovacions en els mètodes i en les
directives de l'educació sols poden ésser acceptades mentre no continguin
cap falsedat sobre la seva natura, cl seu desenvolupament i el seu fi. La
contradicció entre aquestes teories i la doctrina catòlica és sovint cercada
expressament pels qui les inventen i propaguen.
5. Els mestres cristians, representants, col·laboradors de l'autoritat
religiosa i de la família en la formació individual, social, política i professional de la joventut, tenen una tasca a què correspon en els estudiants un
deure d'honor i d'obediència. Aquesta tasca no pot excloure ni impedir
l'activitat personal per a la formació de l'enteniment, de la voluntat i del
sentiment. El mestre ha de procurar desvetllar i empènyer amb força les
iniciatives i l'acció espontània de l'estudiant relatives a les seves tasques
escolars i a la seva preparació per a la vida religiosa, familiar, cívica i
social.
6. Sense excloure de les escoles secundàries els altres sistemes per a
l'educació i per a l'ensenyament, el Congrés declara que dóna la preferència a la formació clàssica, que considera la més adient per a la formació
de la selecció intel·lectual i social que necessiten l'Església i l'Estat.
Mentrestant, el Congrés expressa el desig que, on els programes escolars ho consentin, es procurarà d'aprofundir més aviat que estendre la
formació clàssica, adaptant-se als justos desigs de la societat moderna.—
M. R.
EL CONGRÉS DE "PAX ROMANA". — Amb assistència d'uns 300 delegats de les diverses nacions s'ha celebrat a Luxemburg el XlIIè Congrés internacional dels estudiants catòlics, dedicat a l'estudi d'aquest tema:
"L'acció social de l'estudiant catòlic i els seus aspectes professionals."
El diumenge, dia 6 d'agost començà les seves tasques amb una Missa
solemne celebrada a la aatedral. A les deu tingué lloc, en la sala de festes
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del municipi, la solemne sessió inaugural, presidida pel representants de
la Gran Duquessa i dd Bisbe de la ciutat. Després de la salutació de benvinguda, adreçada als presents per M . Lambert Schaus, president de Pax
Romana, foren llegits els telegrames d'adhesió tramesos al Sant Pare, al
Bisbe i als benefactors de l'entitat que no assistien al Congrés. De primer,
prengué la paraula Emili Reuter, president de la Cambra dels diputats; en
el seu discurs, es felicità amb els presents pel programa que segueixen,
des de 1921, programa que no té res a veure amb el pacifisme sentimental i estèril. El reconeixement efectiu de les idees de justícia i de dret
—digué—són les bases del nostre ideal realista en pro d'una col·laboració
internacional més íntima. Les nacions no abastaran la pau, tan anhelada,
fins que no hauran pres el cristianisme com a base de llur actuació. Aquesta és l'obra de cristianització profunda i pràctica a què Pax Romana es
proposa d'arribar, per al benestar universal.
El director general de Finances, Pere Dupong, després d'haver fet
remarcar la importància del Congrés, va parlar de la fallida del socialisme
i del capitalisme individualista, en front de la qual es redreça la nova doctrina de l'Estat corporatiu. Els estudiants catòlics tenen el deure de conèixer els principis de la doctrina social catòlica i la tècnica de les reformes socials d'actualitat.
A la tarda, es va celebrar, a la sala de l'Asfa, la primera assemblea general, dedicada a la discussió de la Memòria presentada pel secretari administratiu, sobre l'actuació de Pax Romana en els anys 1932-1933. L'abbé Gramaud, secretari general, va parlar de la nova orientació que s'imposa a Pax Romana si vol respondre a les condicions i a les necessitats
internacionals. Com que el treball per a la pau—digué—és abans que tot,
un treball de formació i d'educació intel·lectual i moral, Pax Romana hauria d'esdevenir, segons l'expressió del seu actual president, un centre internacional de col·laboració on cada membre ha d'estimular el treball dels altres i comunicar-los el seu entusiasme, però, principalment, on cadascú ha
d'aprendre de l'actuació dels altres.
La segona jornada (dilluns) va començar amb una Missa de ritu oriental celebra'da a la capella de Crist Rei; després, Mons. de la Sarre pronuncià un discurs d'homenatge a Ozanam en què. després de recordar
l'estat dels esperits i de la societat d'aquell temps, posà de relleu la doble
vocació intel·lectual i social de l'estudiant de dret, fundador de les Conferències de Sant Vicenç de Paül. El canonge Mack, director de les obres
socials de caritat, va parlar de la missió social dels estudiants catòlics;
adreçant-se especialment als joves universitaris, l'orador els proposà per
model Crist Rei en la seva actuació de legislador, benefactor i conqueridor del camp social i els va recordar que les fonts on poden cercar l'ordre
social cristià són les dues Encícliques Rerum Novarum i Quadragesinw
anno. La joventut, que representa l'esdevenidor, i particularment, la joventut intel·lectual catòlica, ha d'ésser la iniciadora de l'ordre nou, sota les
banderes de la justícia i de la caritat cristianes.
En havent dinat, hi hagué recepció a la Casa Comunal; l'alcalde, N i colau Margue, en nom de la ciutat, donà la benvinguda als congressistes en
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francès, alemany i ang-Iès; el delegat belga, en llur nom, va regraciar -ia
municipalitat per les atencions rebudes.
A continuació es celebrà, a la sala de l'Asfa, la segona sessió d'estudis,
presidida per Max Legendre, president de la Federació francesa d'estudiants catòlics. L'abbé Leclercq, capellà de la joventut universitària cristiana de Bèlgica, va donar una conferència sobre els mètodes d'acció social dels estudiants catòlics i els seus aspectes professionals. Després d'exposar els nous aspectes que presenta l'acció social en el nostre món, individualista i descristianitzat, va indicar l'orador els diversos problemes
que avui es plantegen als catòlics, i es va fixar principalment en aquests
quatre: la penetració catòlica en les institucions oficials d'assistència social, l'organització de les obres catòliques de caràcter caritatiu, la formació tècnica de l'assistència social entre els catòlics, i l'acció social en la
professió i per a la professió. Va insistir particularment sobre la cristianització del medi universitari feta pels mateixos universitaris i va invitar
els catòlics a estudiar seriosament els mitjans d'actuar amb eficàcia sobre
llur ambient. Es va aixecar la sessió després d'un canvi d'impressions sobre l'activitat de les Conferències de Sant Vicenç de Paül i el funcionament de diverses obres de caràcter social. A la nit, hi hagué una recepció organitzada per l'Associació d'estudiants catòlics de Luxemburg.
La jornada del dimarts, després d'oir una Missa per a la pau, els congressistes es dedicaren a visitar les principals esglésies i els llocs més bells
i notables del Gran Ducat.
Ei dimecres, després d'una Missa en sufragi dels morts de la guerra,
sota la presidència del representant d'Anglaterra, Bollough, es celebrà
una important sessió d'estudis en què es tractaren els aspectes professionals de l'acció social. L'advocat Sullivan, de Londres, va parlar de la tasca
social del jurista i de l'advocat, posant de relleu el doble servei que pot
prestar a la veritat i la caritat. En acabar el seu parlament, va remarcar
la importància de la penetració cristiana en les lléis i les insitucions modernes i va indicar les diverses obres del seu país encaminades a fer complir als estudiants de dret una vertadera acció social en l'exercici de llur
professió.
L'enginyer Lamirand, representant dels Estats Units, va tractar de les
relacions entre el capital i el treball, fent ressaltar la tasca de l'enginyer
com agent d'enllaç d'aquests dos elements essencials de la producció. Les
condicions necessàries per a aquesta acció social són una ciència i una tècnica professionals i , a més, el sentit dels homes i de les circumstàncies,
que li facin considerar en l'obrer l'home i el germà. El P. Riquet va presentar una memòria sobre l'apostolat professional del metge en què fa
present al Congrés totes les formes de vertadera acció social que s'ofereixen a l'estudiant de medicina, tant amb els companys com amb els malalts,
com amb totes les altres persones amb què la seva actuació el posa en
contacte. En acabar, el P. Riquet va remarcar el caràcter viscut de la seva
memòria que no era sinó un reflex del mètode practicat a París per centenars de membres de la Conferència Laenee, de la qual el ponent és Consiliari.
El dijous varen ésser discutits, en les Comissions especials, dos temes
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molt interessants: les missions i la premsa. La Comissió missiona! va començar les seves tasques amb una Missa en la qual el P. Rossel, secretari
missional de Pcur Romana, va predicar sobre la col·laboració dels estudiants
a les obres missionals, que pot reduir-se a dos punts: oració i acció. En
la sessió de la Comissió, el susdit P. Rossel va passar revista a l'actuació
desplegada durant l'any anterior, i va tractar dels mitjans amb què els
estudiants catòlics poden col·laborar a les missions, tals com la preparació
de professors per a aquelles terres, creació d'hospitals i d'escoles d'agricultura, propaganda literària de caràcter catòlic.
No menys interessant va ésser la reunió de la Comissió de premsa. E l
senyor Dupleix, director delegat del Secretariat internacional de la premsa
universitària catòlica, va parlar de l'actuació del Secretariat, que constitueix una agència d'informació per a les associacions universitàries catòliques de tots els països i un instrument de propaganda. El Secretari general va donar dades de caràcter tècnic sobre el funcionament del Secretariat i sobre els perfeccionaments de què és susceptible.
Els estudiants de medicina es varen reunir sota la presidència del
Dr. Palmieri, per a escoltar i discutir la memòria del Dr. de Vries, d'Holanda, sobre les teories de la psicoanàlisi. Cal distingir—digué—entre la
filosofia, la psicopatologia i la teràpia: la primera és errònia, les altres
són perjudicials perquè hi estan íntimament lligades; val, però, la pena
d'examinar les hipòtesis de Freud i , àdhuc en cas de comprovar-se, no ens
han de fer por, puix que la veritat res no ha de témer. Mentrestant, celebrava una altra reunió particular la Comissió pro reditu in Ecdesiae unitatem.
A la sala de festes del Cercle municipal, es celebrà, a la nit, el banquet oficial del Congrés al qual assistiren el Cap del Govern, el Vicari General, el president de la Cambra, els ministres d'Alemanya, Bèlgica, França, el director general de Finances, l'alcalde de la Ciutat i prop de 500 entre congressistes i invitats. M . Bech, ministre d'Estat i Cap del Govern,
va pronunciar un discurs, ple de fe, d'energia i de literatura, en què saludà els congressistes i els va felicitar per llur programa i per llur activitat
i; després d'exalçar la força social de l'Evangeli, va expressar l'auguri
que els estudiants de Pax Romana col·laborarien eficaçment a l'organització de la societat. Brindaren també el president de l'entitat, Dr. Lambert Schaus, el representant de la Confederació internacional d'estudiants
i el Dr. Bullouhg, professor de Cambridge.
L'endemà es celebrà l'assemblea general de clausura en què foren
aprovades les proposicions del Comitè directiu i de les Comissions. Es va
acordar també que l'any vinent es celebrarien jornades d'estudi a Viena,
Basilea i París i , que durant les vacances de Pasqua, els estudiants anirien
a Roma per a la clausura de l'Any Sant. — M. R.
LES FESTES JUBILARS DE LURDES.—EI Santuari de Lurdes ha viscut
alguns dies d'intensa vida religiosa amb motiu de la celebració del jubileu
de les aparicions de la Verge Immaculada a la benaurada Bernardeta. Les
festes han portat a Lurdes una imponent multitud de pelegrins, prop de
30.000. entre els quals hi havia gran nombre de malalts. Cap a vint-i-cinc
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Arquebisbes i Bisbes han pres part a les festes conduint nombroses pelegrinacions de llurs diòcesis. Cal fer particular esment del Cardenal Verdier, de Mons. Boleslau Sloskan, el Bisbe rus que s'ha arrossegat cinc
anys per les presons i Mons. Tong, el primer bisbe annamita consagrat, de
poc, pel Sant Pare.
El dia 17 de juliol, a les sis de la tarda, a la mateixa hora en què la
Verge aparegué per divuitena i darrera vegada a la Bernardeta, Monsenyor Mennechet, Bisbe de Soissons, va celebrar de Pontifical a la Gruta, per especial concessió pontifícia. Després de la Missa, el Cardenal
Verdier va llegir la Lletra del Sant Pare concedint les indulgències del
jubileu de la Redempció a tots els qui havien pres part en les festes jubilars de les aparicions. A continuació, es va celebrar la processó eucarística
per a donar la benedicció als malalts, en la qual va oficiar Mons. Lemaitre, Arquebisbe de Cartago. La jornada va acabar amb esplèndides lluminàries de la Gruta, la Basílica i tota la ciutat.—M. R.
EXPOSICIÓ DE LA SANTA TÚNICA A TRÉVERIS.—Per disposició del
Bisbe de Tréveris, Mons. Francesc Rodof Bornewasser, està exposada en
aquella Catedral la Santa Túnica, això és, el vestit que portava N . S. Jesucrist quan va pujar al Calvari. La darrera exposició tingué lloc l'any
1891 i la penúltima el 1844. L'actual va començar el dia 23 de juliol i
ha durat fins el 10 de setembre.
Es tradicional de fer coincidir l'exposició de la Santa Túnica amb algun important esdeveniment religiós d'Alemanya: el d'ara és el Concordat entre el Reich i la Santa Seu. El vice Canceller von Papen, plenipotenciari del Reich en la signatura del susdit Concordat, va marxar
de Roma en aeroplà per tal de representar el Govern en la cerimònia
d'exposició de la preciosa relíquia que tingué lloc el diumenge, dia 23
de juliol.
Després d'haver rebut a la porta de la Catedral el representant del
Govern i P} Cardenal Schulte, Arquebisbe de Colònia, el Bisbe de Tréveris va entrar solemnement a la catedral acompanyat d'altres bisbes
i abats. El Cardenal Schulte va treure el vel de seda que cobria la Santa Túnica i , a continuació, va celebrar de Pontifical. El bisbe de Tréveris féu un sermó exhortant els fidels a la concòrdia i a la pau, simbolitzades per la túnica inconsútil. Feien guàrdia d'honor a la sagrada relíquia els Cavallers de Malta.
L'afluència de fidels és molt gran i arriba a un promig de 30 a
40.000 visitants diaris. En les exposicions anteriors, els pelegrins passaren del milió—1.100.000 en 1844 i 1.900.000 en i8qi—. Hom creu
fundadament que enguany passaran bon xic dels dos milions. — M . R.
E L NACIONALSOCIALISME I LA HIGIENE DE LA RAÇA.—La secció d'higiene nacional del partit hitlerià s'ha transformat en un organisme oficial titulat "Consell d'experts d'higiene pública". En la primera sessió d'estudis pràctics d'higiene de la raça, celebrada recentment a Egendorf (Turíngia), amb assistència de 84 metges, el Dr. Astel, director de
l'oficina de la raça a Turíngia, va dir: "En donar garanties suficients
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a la procreació d'homes hercditàriament sans i d'origen arià, i en purificar de predisposicions morboses estrangeres el corrent de la vida nacional, Adolf Hitler s'ha constituït la dida del poble alemany, i per
tant, l'home d'Estat més gran de tots els temps i de tots els pobles: ell
salvarà el món germànic, el cor i la consciència del quaJ és l'Alemanya."
Simultàniament, Contri, conseller del iministeri prussià de l'Interior, deia en un altre Congrés de metges: "Cal constatar amb aflicció
que, entre la noblesa i la burgesia, i àdhuc entre els obrers, s'ha introduït la sang jueva, de procedència obscura; l'única classe social que
s'ha conservat gairebé incontaminable és la pagesia." Deu ésser per
això que el ministre de l'Interior de Prússia no en té prou que els funcionaris de policia demostrin llur origen arià, sinó que vol també que
en tinguin l'aire i el tipus: sense aquesta condició seran declarats ineptes per al servei. Això no s'adiu gaire amb aquesta nota oficiosa que
ha circulat en la premsa alemanya: Cal respectar els homes de color
que han estat companys nostres en la guerra: aquests ex-combatents
mereixen agraïment i respecte i , sobretot, la nostra protecció. El públic,
prenent al peu de la lletra tot allò de la puresa de la raça, els insultava
públicament, el mateix que les dones blanques casades amb ells. Es veu
que l'haver combatut sota la bandera alemanya té la virtut màgica de
convertir els negres en els exemplars més purs de la raça ariana.
Mentrestant, però, la natalitat va minvant: en 1930 hi hagué
1.127.000 naixements; en 1931, 1.031.000; en 1932, 988.000, que representen un coeficient de natalitat del I5'i90, un xic menys que França. Veurem si les mesures higièniques del govern nacionalsocialista el
faran augmentar gaire. — M . R.
LA UNIVERSITAT CATÒLICA DE MILA.—Acaba de de publicar-se VAnuari de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor i de l'Institut superior
del magisteri corresponent a l'any acadèmic 1932-1933. El conjunt de
relacions, discursos, dades estadístiques, cròniques, etc, que conté posen en contacte el lector amb la vida puixant d'aquesta joveníssima institució que, en poc més de deu anys, s'ha fet remarcar de tothom per
la seva inconfusible fisonomia i per la seva beneficiosa cooperació en
bé de l'Església i de la nació italiana. N'espigolarem algunes dades que
creiem que han d'interessar als nostres lectors.
Els professors numeraris són 27; el nombre d'estudiants matriculats és de 763 a la Universitat i de 680 a l'Institut superior del magisteri; els alumnes que han rebut graus acadèmics, 109; la concurrència a les sales de lectura de la biblioteca anexa, 39.139; les obres
consultades 20.372; les revistes que lli arriben i<p9i. Les publicacions degudes a la ploma dels professors són unes 450, entre majors i
menors, sobre els temes més variats del camp de la cultura.
I han donat tres cursos extraordinaris: un sobre les tendències modernes del dret constitucional; l'altrc, sobre els principis de la filosofia
tomista i la nova ciència econòmica; i el tercer, sobre el desequilibri
econòmic. Durant l'any acadèmic, a què es refereix l'Anuari, s'han
concedit 60 beques i s'han instituït alguns premis.
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La crònica registra alguns esdeveniments que deixaran una empremta indeleble en els anals de la Universitat. De primer, la inauguració del nou estatge en l'antic monestir del Cister, celebrada la diada
de Crist Rei (30 d'octubre) de l'any passat, amb assistència del Cardenal Bisletti, Prefecte de la Sagrada Congregació de Seminaris i
Universitats d'Estudis, en representació del Sant Pare, d'altres tres
Cardenals, 13 arquebisbes i 42 Bisbes. Després, l'obertura de l'any
acadèmic, celebrada el dia 8 de desembre, amb solemnitat extraordinària, en presència del Príncep del Piamont i del Ministre de l'Educació
Nacional.
El representant del Papa feia remarcar que la Universitat tenia "la
missió de formar un grup selecte de seglars catòlics, els més idonis, per
la ciència i la conducta, per a participar en l'apostolat jeràrquic de l'Església; formar-los en vistes a la restauració i la renaixença cristiana de
la societat amb la formació científica i catòlica més adequada." El representant del Govern profetitzava els futurs progressos de l'Ateneu
catòlic, de què era segura garantia" la singular ufana que la Universitat ha sabut conquerir-se durant el primer decenni d'existència"; i
declarava que "el testimoni més cert de la creixent maturitat científica obtinguda per la Universitat en els seus primers anys de vida, el constitueixen, indubtablement, la riquíssima sèrie de les seves publicacions
que han difós ràpidament el seu nom i la seva fama, dins d'Itàlia i fora
dels seus límits."
Dóna també compte l'Anuari de la pelegrinació jubilar de la Universitat, rebuda pel Sant Pare el dia 8 d'abril, i de la visita feta al Cap del
Govern italià, el dia 27 de maig, per una representació de professors , i
estudiants. Amb aquesta ocasió manifestà Mussolini "que es complavia a manifestar la seva satisfacció de trobar-se enmig dels representants de la Universitat catòlica, que ell coneix i segueix a través de l'actuació científica que desenvolupa amb tenacitat, serietat i mètode admirable. La Universitat del Sagrat Cor és una demostració viva i real
que la ciència i la fe — com reconeix tot el món civilitzat — no es destorben, sinó que s'ajuden mútuament." — M . R.
CONTRA L'ESTERILITZACIÓ.—Com és sabut, aquesta recent llei alemanya ha despertat arreu les més grans discussions. Alguns diaris l'han
tractat, en pro i en contra, amb el major apassionament. L'Església catòlica, que ja de temps havia condemnat aquestes pràctiques, no ha hagut
de fer res més que recordar el que ja havia dit. Vegeu, doncs, com l'òrgan del Vaticà, " L'Osservatorc Romano", dóna la seva opinió sobre
aquesta qüestió:
"L'Església catòlica desaprova aquesta llei per raons d'ordre religiós. Recordem que l'encíclica de Pius X I sobre el matrimoni cristià condemna totes les pràctiques encaminades a l'esterilització. L'encíclica diu:
L'autoritat no pot atribuir-se, si no vol anar contra el dret i la justícia,
un poder que mai no ha tingut i que mai no podria tenir en dret.
" I heus ací el que diu. textualment, l'encíclica "Casti Connubii":
"Algunes persones, a les quals l'eugènia sembla d'una gran importàn-
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eia, no es limiten a donar consells d'higiene per assegurar d'una manera
més segura la força i la salut de les generacions futures — la qual cosa
no és contrària al bon sentit — sinó que posen l'eugènia davant de tota
altra finalitat, àdhuc de naturalesa superior, i exigeixen que l'autoritat
pública impedeixi el matrimoni de totes aquelles persones que, segons les
suposicions, semblen no poder engendrar més que fills defectuosos, àdhuc
en el cas en què, per si mateixos, es puguin casar normalment.
"Aquestes persones arriben fins a demanar que per la força de la
llei àdhuc en el cas en què els interessats s'hi neguin, siguin privats d'aquella funció per intervenció mèdica. I això no com a pena cruenta a infligir per un crim comès o per prevenir futures malifetes d'un criminal, sinó contra tota justícia i contra tota honestedat, conferint als magistrats un poder que no tingueren ni que mai no podrien tenir legítimamènt.
"Tots els qui obren d'aquesta manera obliden massa fàcilment que
la família és més sagrada que l'Estat i que els homes abans d'ésser
creats per a la terra i per al temps, han estat creats per al cel i per a l'eternitat. I no es segurament culpable ni just considerar culpables els homes que tot i essent aptes per al matrimoni, són cridats a procrear
fills defectuosos, àdhuc si prenen totes les precaucions i cures possibles.
De totes maneres és bo de dissuadir-los de contreure matrimoni.
"L'autoritat pública no té cap dret sobre els cossos dels seus súbdits.
Car, des del moment en què no hi ha raó per infligir una pena i que
no ha estat comesa cap falta, aquest poder no pot, en cap cas ni de cap
manera, intervenir directament o lesionar la integritat física, sigui per
raons eugèniques o per altres."—L. J.

MOVIMENT
SOCIAL
EL MOVIMENT SOCIAL A CATALUNYA.—D'un quant temps ençà, el
nostre món social viu constantment convulsionat per agitacions de tota
mena, vagues, actes de sabotatge, terrorisme, a càrrec dels elements de
sempre, interessats que no es normalitzi la nostra vida del treball, per
poder així realitzar amb més llibertat i eficàcia, a l'ombra del desordre i de
la violència, els seus fins revolucionaris. La vaga del ram de la construcció començada el 17 d'abril, es donà per acabada el 14 d'agost. Durant
els quatre mesos que ha durat aquesta vaga, gairebé tota l'atenció ha
estat concentrada en les gestions que es feien per arribar a una solució,
> en les facetes que seguia aquest conflicte que ha tardat tant a arranjarse, i al qual s'ha donat una solució tan poc satisfactòria. Però si la solució o la manera de cercar-la, vista ni rebuda era de bon grat, almenys
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representava una treva dels actes de sabotatge i terrorisme, que permetia
reprendre el treball a les obres, que era la voluntat unànime dels treballadors, i hem de creure també la dels patrons.
D'aquesta passada vaga de paletes s'han desprès diversos fets que
haurien de servir-nos d'alliçonament. S'ha palesat la poca o nul·la força
que té a Catalunya la Unió General de Treballadors, malgrat l'ajut i
protecció oficial dels socialistes des del govern, posant-la en situació de
privilegi. Els Jurats Mixtos, organismes legals paritaris per a resoldre
les qüestions del treball, a mans dels socialistes han obtingut el més sorollós dels fracassos. El Jurat Mixt de Barcelona quedà moralment desqualificat a l'aprovar unes bases de treball que després no tingué prou
força per a fer complir. I això fou degut al fet que al Jurat Mixt, feien les
bases els de la U. G. T., que en tenen la representació, mentre que al
carrer, eren els de la C. N . T., que mantenien el conflicte, els que tenien
la força, i els que no admetien les bases que els havien elaborat. La
U . G. T., no tingué força per fer acceptar les bases del Jurat Mixt, ni
després les que donà el Ministre del Treball, i que ells volgueren legalitzar en l'organisme paritari. L'única solució legal donada no era acceptada
i el conflicte restava en peu, la vaga continuava.
Si la representació obrera estava dividida, també ho estava la representació patronal. Mentre el Gremi de Contractistes no volgué atendre
més que a la solució legal donada al conflicte, el Centre de Contractistes
veient que l'afer quedava estacionat i sense sortida, no dubtà en establir
negociacions amb els obrers. En efecte, els patrons del Centre sostingueren un seguit de reunions amb el Comitè de Vaga, fins a posar-se d'acord
amb les bases que havien de regular el treball. Celebrades després les Assemblees respectives de llurs entitats, foren ratificades, i el conflicte pràcticament resolt. Cal fer constar encara que la C. N . T. exigí abans de
reprendre el treball, la llibertat de tots els presos socials, que el Governador sota qualsevol pretext custodiava.
Fixem-nos ara però, per quin sistema ha estat resolta aquesta vaga
endèmica. Tots sabem que la C. N . T . és partidària de l'acció directa,
que no vol cap classe de relació amb els organismes legals del treball.
1 ja sabem que el procediment de Tacció directa, sempre perillós, en mans
de la C. N . T. és un mètode de violència que els anarco-sindicalistes empren per als seus fins revolucionaris al servei del comunisme llibertari.
Doncs bé, malgrat l'experiència dolorosa que en tenim a casa, malgrat la
finalitat anàrquica abastament coneguda que persegueix el Sindicat Unic,
aquest sistema és el que ha prevalgut en l'arranjament d'aquesta vaga
inútil i estúpida. Prou sabia el Governador i prou sabien els patrons
que anaven a tractar directament amb el Comitè de vaga que aquest era
declarat il·legal, i que per tant anaven a cercar una solució al marge de la
llei; però el desig d'acabar d'una vegada amb aquest conflicte i l'anhel de
reprendre el treball que s'observava en els mateixos treballadors, es veu
que valgueren més que les consideracions que una solució d'aquesta naturalesa havia de suscitar. Com quedaren després d'aquesta solució l'autoritat governativa, els organismes legals del treball, i els propis patrons
que solament volien atendre a la legalitat?
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Amb raó el diari anarco-sindicalista podia vanar-se aquells dies del
triomf de l'acció directa i de la victòria de la C. N . T. damunt de la
burgesia, de l'Estat, i de totes les forces polítiques i socials. No sabem si
mai havia obtingut un triomf tan rotund, però aquesta vegada sí que
podia estar satisfeta que les seves teories violentes, destructores, anàrquistes, que tota la gent d'ordre blasma, haguessin triomfat contra la legalitat representada pels organismes estatals, gràcies a l'actitud de l'autoritat governativa i part de la mateixa burgesia.
Quant a les bases objecte de l'avinença, cal dir que són iguals, si no
inferiors, a les que havia donat el Ministre anteriorment; raó de més
per creure que l'actitud del Sindicat Unic obeia a pura tàctica, per obtenir una victòria moral en el camp dels principis que i i són tan cars.
—Continua accentuant-se la crisi interna que de temps ha pateix l'organització anarco-sindicalista de Catalunya. El to de les paraules, l'estridència verbal, el mateix ardor que dóna a la campanya revolucionària
prosseguida amb una empenta i vigoria poc acostumades, denoten que,
per més que ells vulguin dissimular-ho, la desbandada existeix, i amb caràcters alarmants. D'altra banda, els dissidents del "Grup dels Trenta",
que dc primer antuvi no semblaren pas destinats a recollir la simpatia i
l'adhesió dels nuclis obreristes catalans que no volien estar subjectes a
la tutela de la F. A. L, darrerament sembla que van rebent l'adhesió
d'importants sindicats separats de la Confederació, ja sigui per l'atracció
que ofereix la significació dels seus caps, ja sigui pel convenciment de
la necessitat d'una actuació conjunta enfront de la C. N . T., talment que
es forçós de reconèixer-los una força que tres mesos enrera estàvem lluny
de preveure. I aquest és un dels contratemps més perillosos que s'han interposat en la marxa accidentada que porta ja fa temps la C. N . T.
No creiem, però, que això representi d'una manera immediata, ni potser remota, la desfeta definitiva de l'organització sindicalista. Els seus
llargs anys de vida i d'experiència sindical, els procediments emprats,
i el gran nombre que encara estan sota la seva influència, li donen una
varietat de recursos i d'habilitats inesgotables, que poden fer que la seva
existència, per senyals d'esllanguiment que doni, tingui una durada més
llarga del que sembla. No esperem tami)oc, que per forta que sigui l'embranzida del "Grup dels Trenta", arribi massa aviat a assolir una força
que anul·li o anihili la de la que fins fa poc havia estat la seva organització.
—En comentar la vaga de la construcció, hem remarcat la [XKa força
que té a Catalunya la L'nió General de Treballadors. Això és avui dia
evident: però també és un fet que representa un greu perill per a l'esdevenidor.
Abans de l'adveniment de la República, aquesta organització era, almenys pràcticament, inexistent a Catalunya. D'ençà d'aleshores, i gràcies a la situació excepcional del Partit Socialista al govern, ha gaudit
de la protecció oficial i ha pogut estendre més i més els seus tentacles
arreu. Ací a Catalunya ha muntat també tota una vasta organització,
i s'ha preocupat de portar a cap una intensa campanva de propaganda.
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L·l fet que la Confederació Nacional del Treball no vulgui saber res
dels organismes paritaris ha contribuït al fet que els Jurats Mixtos es trobessin a lo= seves mans; molt més, havent regentat durant més de dos
anys cl Ministeri del Treball el senyor Largo Caballero. La fusió efectuada fa poc entre la Unió Socialista de Catalunya i el Partit Socialista Espanyol, encara que en el terreny polític, donada l'harmònica convivència i solidaritat d'aquest amb l'organització sindical, ha contribuït a acabar-li de donar una major unitat en l'actuació i en la propaganda a Catalunya.
Donats els ressorts del poder i l'empar oficial exercit, la U . G. T.,
s'ha aprofitat avantatjosament de la crisi de la C. N . T. L'exercici del
govern ha estat un atractiu per als poc escrupulosos que només cerquen una situació excepcional, alhora que els ha presentt dvant de
molts sense les estridències revolucionàries i extremistes que han trobat sempre en els anarco-sindicalistes. Tot això fa que la seva activitat s'incrementi arreu de Catalunya, amb evident perill de la nostra espiritualitat, de les nostres característiques racials, i del mateix benestar
econòmic i millorament social dels treballadors.
La seva propaganda i intromissió en molts dels nostres pobles inèdits en sindicalisme i tancats avui encara a tota altra influència sindical,
és altrament perniciosa. La propagació de les teories marxistes, envoltades de tota mena de tòpics antircligiosos i antisocials, a més d'un
fons provocatiu atemptador als nostres sentiments patriòtics, no pot
reportar cap bé positiu al nostre poble; ans al contrari, desfermar-lo
en lluites civils innecessàries, que a més d'ésser perjudicials individualment, vindrien a trencar el moviment ascensional de Catalunya.
Poca cosa guanyaríem que de l'afebliment de la C. N . T., se'n beneficies la ü . G. T., i els nostres obrers continuessin estant sense cap
garantia de bona administració dels seus cabals, servint de joguina a
uns quants caps, i d'escambell per assolir bones situacions polítiques.—J. M .
UNA EXPERIÈNCIA D'ECONOMIA DIRIGIDA ALS ESTATS UNITS.—Arreu del món la situació és angoixosa degut a la crisi econòmica mundial,
però especialment als Estats Units ha assolit una gravetat excepcional.
L'atur forçós ha causat i causa grans estralls per les proporcions enormes que ha arribat a tenir. L'aspecte de la crisi ja fou un dels principals factors que decidiren l'elecció presidencial efectuada darrerament.
Roosevelt arribà a infondre una confiança inusitada amb els seus plans
per conjurar la crisi. Ara un cop a la Presidència, ha arribat el moment
de posar en pràctica aquells sistemes que havien d'ésser salvadors.
La Nira no és més que un assaig d'un pla que el president Roosevelt ha volgut aplicar a les circumstàncies presents. Encara, davant d'aquest assaig atrevit, la major part de gent es troba desorientada, i es
pregunta a quines teories obeeix i quins són els propòsits de Roosevelt.
Per uns és una nova forma de socialisme aplicada en circumstàncies i
llocs excepcionals. D'altres diuen que tendeix cap a un capitalisme d'estat, abassegador i regulador de totes les iniciatives. Però de la propà-
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ganda, de les paraules i dels fets, es dedueix que el pla de Roosevelt
tendeix cap a les solucions corporatives, que són precisament les que
més s'acosten a les propugnades per Pius X I en la Qmdragesimo Anno.
El Sant Pare anuncia en aquesta Encíclica els viaranys que ha de prendre el règim econòmic en l'esdevenidor, assentant-ne el que podríem dirne la teoria. Ara els Estats Units són els primers a assajar la pràctica
d'un sistema, que pel que es veu, és el més acostat a l'idea del Sant Pare.
No és però un fet casual, sinó que la doctrina pontifícia ha exercit directament una beneficiosa influència en el que avui és President dels
Estats Units. Recordem que durant la seva campanya electoral havia ja
al·ludit els documents socials de l'Església com a valors indiscutibles, i
apreciables.
Fins a l'actualitat ha donat ja uns bons resultats. Ha tingut l'adhesió gairebé unànime dels industrials, i ha disminuït ja de dos milions el
nombre d'obrers parats. Fins ara aquest assaig d'economia dirigida és
mirat amb optimisme i sense gaires recels. No obeeix a fins revolucionaris utòpics sinó a una visió ampla i generosa de les necessitats- que en la
gran massa del poble ha creat la crisi econòmica. De moment ja ha pervingut a alleugerir un xic la situació miseriosa de milers de treballadors.
Cal esperar i desitjar que un cop desenrotllada totalment arribi a obtenir els resultats beneficiosos que n'esperen els seus propulsors, i que
indiscutiblement assenyalarien una fita gloriosa en els esforços que es
fan per sortir d'aquesta situació difícil que passa la humanitat.—J. M .

MOVIMENT INTERNACIONAL
EL DESÈ ANIVERSARI DEL RÈGIM KEMALISTA—La República turca, sortida del caos de la guerra mundial del 1914 al 1918, es prepara per a celebrar el desè aniversari de l'ascensió de Kemal Paixà a la seva presidencia.
L'hercva de l'imperi otomà ha sabut rejovenir-se i després de la seva
victòria sobre els exèrcits hel·lènics, reconquerir un lloc destacat en la
geografia política mundial.
Un dels grans motius de satisfacció de la jove nació turca és la seva
estabilitat econòmica. La política de Kemal Paixà en aquest aspecte ha
conduït aquell país, que fins fa poc era un dels més atrasats del món,
a un grau de cilització i adaptació als costums occidentals ben satisfactori. Actualment, la majoria conscient del poble turc regracia la sagacitat i l'encert amb què el Govern d'Angora condueix els destins de la
nació.
Quan la totalitat dels països ultra-civilitzats liquiden els seus pressupostos amb unes xifres deficitàries astronòmiques, Kemal Paixà i els
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seus col·laboradors han sabut establir un regular equilibri pressupostari.
En aquests últims temps, s'ha tingut especial cura de no contractar cap
emprèstit per a cobrar les despeses d'administració i de no augmentar la
quantitat de paper moneda en circulació. Els únics emprèstits que el Gabinet Ismed Paixà s'ha permès emetre a Moscou i Roma han estat emprèstits d'industrialització, reemborsables en part i a llarg termini, sota
la forma de productes industrials. L'únic punt criticable del Govern turc
és la simpatia amb què procura imitar—dintre d'un limit prudencial—
la política econòmica soviètica. Encara no fa un any que una nodrida
expedició de diputats i comerciants turcs visità la U . R. S. S., on no cal
dir que els soviets, mestres en la propaganda, tingueren especial compte a
ensenyar-los únicament aquella mitja dotzena d'obres que els comissaris del poble han reeixit a edificar per enlluernar els badocs estrangers.
D'aleshores ençà. els ministres d'Angora han perseguit la liquidació de
les petites companyies navieres, per tal d'afavorir l'explotació de la
flota de l'Estat. A semblança de Rússia, ha estat creada una Oficina de
comerç exterior, que tc per finalitat arribar a establir un veritable monopoli de l'Estat. Aquesta mesura, que nosaltres reputem equivocada, no
ha passat, però, sense nombroses protestes dels mateixos kemalistes dins
la premsa del país. El règilll kcmalista. que certament és de- dictadura,
com a conseqüència del caràcter personalista i totalitari que Kemal Paixà li imprimeix, deixa en llibertat els seus ciutadans perquè adoptin la
posició que creguin més convenient en aquelles qüestions que no són
considerades tabú. El remei a aquesta tendència monopolitzadora de l'exportació, cl cerquen els diputats que en dissenteixen en la creació d'una
entitat bancària exterior, el paper de la qual consistiria en facilitar els
afers i ])ortar a cap la seva realització.
La signatura dels pactes de l'Europa oriental, la visita de Tevfik
Bci a les capitals europees, l'activitat dels delegats turcs a les conferències internacionals últimes, les manifestacions d'amistat hel-leno-turques
i els nous acords signats a França, mostren d'una manera evident al poble turc que el seu paper internacional puja. Encara que pacífica, la seva
política internacional descansa sobre una puixant força militar, el pes específic de la qual s'ha de fer sentir al costat de les altres organitzacions
militars europees. Fa relativament poc, la "Vossische Zeitung" del 19
de juliol escrivia: "Turquia és sens dubte avui dia un aliat més preciós
que mai."
Com es veu, la transformació que s'ha operat en aquests darrers anys
a l'Asia Menor, al qual veu limitat el seu territori i la República turca,
pels tractats de la guerra, i una porció migradíssima del que havia estat
la Turquia europea, és gran.
La figura prestigiosa del Ghazi presideix la reconstrucció de la nova
Turquia. Amb una activitat que sols troba parió en algun altre dictador
que porta tants anys d'estada en el poder com ell, ha desenrotllat una
labor enorme en tots els aspectes de la vida turca; ha construït més de
1.000 quilòmetres de ferrocarril; ha dotat el país de fàbriques de sucre,
de llumins, d'avions, etc.; ha promulgat una encertada legislació social;
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ha fomentat l'educació professional de les masses, la creació d'escoles d'oficis, etc.
L'oposició intenta combatre aquesta dictadura, però el règim kemaüste es suportar complagudament. El Ghazi, amb l'experiència del poder, promte es donà compte que el poble turc, sotmès des de segles
al despotisme dels soldans, no podria adaptar-se—sense passar per un
llarg període de preparació—a la democràcia pura. La revolució que ell
ha fet és solament seva, no deu res a ningú.—L. O.
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REVISTA D E PREMSA
ESTRANGERA
UN PERIODISTA ANGLES A LES PRESONS NAZIS. — Mr. Geoffrey Fraser, conegut periodista anglès, fou detingut pels milicians nazis i empresonat, acusat d'haver donat falses informacions als diaris anglesos
sobre el moviment hitlerià. M r . Fraser, després d'alliberat, ha publicatcat al "Sunday Referee" una impresssió de la seva estada en les
presons nazis:
"Vaig ésser detingut la nit del 3 al 4 d'abril. Tornava a casa vers
les tres de la matinada, i a l'escala de la Romanisches Haus, on vivia,
vaig sentir gent que parlava en alta veu, i uns moments després vaig
veure agents de policia. Creia que no havia de témer res d'una policia
regular, i per això vaig continuar pujant i vaig trobar un funcionari
de la policia política, un comissari nazi, quatre agents de policia en
uniforme i quatre soldats de les tropes d'assalt.
—Se us acusa d'haver propagat narracions d'atrocitats—em digué
el comissari—, i venim a fer un registre a casa vostra.
Durant dues hores escorcollaren tots els recons de casa meva.
Vers les cinc de la matinada em duien a la Comissaria de policia
de la Joachimstalerstrasse. Durant dues hores vaig haver de suportar
els insults de dos agents uniformats.
—Marrans d'anglesos! Ens desfarem de tots els espies de la premsa estrangera. Us hauríem de penjar i tallar-vos a trossos! Gossos
d'estrangers!
Tot això barrejat entre moltes altres coses.
Em portaren a la presó d'Alexanderplatz, on em baixaren a un soterrani que no podia contenir més d'una vintena de presos, però que
n'hi havia 47. Jo feia el 48.è La majoria dels presos eren "polítics".
H i havia joves i vells, de totes les classes socials; treballadors de totes
classes, social demòcrates i àdhuc homes que no pertanyien a cap grup
polític. Llurs vestits eren estripats, i tenien 'la cara inflada, amb cops
i ferides, tots víctimes de la salvatgeria de les tropes d'assalt.
Hi havia un polonès el crim del qual havia estat escriure una carta
al seu germà, que vivia a Polònia, en la qual li deia que a Alemanya
eren perseguits els jueus. L'havien bastonejat cruelment i presentava
tres ferides al cap.
Hi havia un conseller municipal, que presentava una ferida horrorosa: tota la part inferior de la seva cara era un tou de carn viva, una
mena de polpa sanguinolenta. Un jove obrer tenia una orella mig tren-
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cada; un altre tenia el dit pòlzer de la mà dreta tot esclafat, sense ungla: era un monyó tumefacte.
Però els resultats visibles de la "kultur" nazi no eren els pitjors.
Efectivament, en certs estàbliments de tortura, els nazis s'havien donat compte dels inconvenients de les ferides a la cara o a les mans.
Així, abans de sofrir el "tercer grau", hom els despullava. Alguns
d'ells es despullaven també a la presó per a ensenyar-me les ferides.
En un o dos casos, el gènere de brutalitat infligit pels nazis era tal, que
és impossible de fer-hi al·lusió en la premsa pública. Tots havien estat
batuts a cops d"'schalage", amb fuets o amb barres de ferro. Un excombatent tenia esculpides a l'esquena, amb un ganivet, dues enormes
creus gammades.
L'endemà em dugueren a la Howt WesseI Haus, on vaig ésser novament interrogat. Indubtablement trobaren imprudent de deixar un
periodista estranger amb els altres, com testimoni de les atrocitats.
Em portaren a una habitació gran, amb aire i sol, molt neta, amb matalàs i abrigalls.
En espera d'ésser dut davant el magistrat, se'm tancà en una cel·la
durant mija hora amb un jove "rebel", qui em contà aquest fet:
—Uns nazis havien sabut que un excombatent de 1914 tenia informes sobre els dipòsits d'armes dels "Combatents del Front Roig".
L'agafaren i el dugueren a la caserna dels nazis de la Hedemannstrasse, cantonada a la Wilhelmstrasse. L'apallissaren i el torturaren sense
poder-ne obtenir cap confessió.
Finalment, els nazis agafaren un ferro incandescent i "treballaren"
la víctima. Aleshores l'home aixecà feblement la mà i digué feblement:
"Atureu; ho diré fot. Però, per l'amor de Déu. deixeu-me un moment
tarnquil i feu que em toqui una mica d'aire fresc."
Els nazis el dugueren prop de la finestra, i l'obriren. L'home es repenjà en la finestra. I respirà fortament. Abans que el poguessin detenir, saltà per la finestra, d'una altura de quatre pisos mentre cridava:
—No sabreu res!—i anà a esclafar-se al sòl. — L . J .
LA POSTA DE FRANÇA.—L'òrgan oficial del Canceller Hitler, el "Vòlkischer Beobachter", ha publicat un article del baró von Friesen Miltitz,
en el qual estudia la situació moral i financiera de França.
"França — diu—, que ha acumulat en el soterrani del Banc de l'Estat la més formidable reserva d'or que mai hagi conegut Europa, està en
una situació meravellosa.
"En les fàbriques, es treballa tant, que es pot dir que a França no es
coneix l'atur forçós. Els burgesos i els camperols francesos han de pagar molt pocs impostos. Per altra part, França sosté l'exèrcit més fort,
dotat de tots els perfeccionaments moderns. S'ha enriquit durant alguns
anys amb les reparacions alemanyes. França finalment té una posició
econòmica tan forta on el món, que es pot dir que mai, en cap moment,
no ha tingut comparació.
" I tot i això s'ensorra en la posta dels déus!
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"França, en negar-se a pagar els seus deutes, ha destruït la seva reputació d'honor i de probitat. França, amb la seva follia dels armaments,
ha fet tot el que calia perquè tothom comprengués cada vegada més clarament que és ella qui pertorba la pau d'Europa. I la seva concepció l i beral i democràtica, que ha produït tants de malts a tot el món, està actualment a l'agonia.
"Els Estats Units, així com les latres nacions del món, consideren
França un deutor de mala fe, una nació que es nega a pagar un deute
d'honor, un avar irreductible, que no sap què fer del seu or, però que
prefereix guardar-se'l en lloc de socórrer la crisi dels altres pobles que
l'ajudaren quan eren rics.
"Què faran els Estats Units? Declararan una guerra a França, a causa dels seus diners?
"Amb l'excusa de la doctrina de Monroe, aprofitaran l'ocasió per
ocupar les Antilles franceses, la Guadalupe i la Martinica, que tenen una
importància estratègica capital.
"Però això seria també la guerra. Perquè França no admetria que se
li apliquessin sancions, àdhuc en el cas en què aquestes sancions fossin
perfectament justificades.
"Resten e's mitjans econòmics: la clausura de les fronteres nordamericanes a les exportacions de França, la puja del visat dels passajwrts per als ianquis que vulguin anar a França. Tot un boicot, que significaria, en resum, una declaració de guerra econòmica. Però els demòcrates que governen actualment els Estats Units no estan encara decidits a declarar aquesta guerra.
"Lentament, però d'una manera segura, els Estats Units evolucionen.
Confessen,que la "idea de llibertat", que serví d'esquer per a milions
de voluntaris nord-americans, no era més que una màscara darrera la
qual França amagava el seu interès personal. Els Estats Units comprenen que ells pagaven la situació formidable que França ocupa en el
món, gràcies a la guerra.
"Els Estats Units, finalment, que es troben embolicats en un combat
terrible contra llur depressió econòmica, aprenen ara a conèixer a fons
llurs "bons amics", llurs "fidels aliats", que no solament es neguen a
ajudar en el seu combat, sinó que àdhuc s'esforcen a fer-li més terrible
la batalla." — L . J.
LA LLUITA ENTRE ÀUSTRIA I ALEMANYA.—Eh sensacionals docum-ents
que ha publicat el diari catòlic vienès "Reichpost", sobre l'acció dels
alemanys a Àustria.
En el moment mateix en què la premsa de tots els països anunciava
una suspensió de la lluita entre Alemanya i Àustria, moment en què
s'arribava fins a parlar de conversacions oficioses par a arribar a un
acord, el "Reichspost", de Viena, òrgan oficial del partit cristià-social
austríac, dedicava un número especial a la publicació d'una imposant
sèrie de documents sensacionals.
Sota aquest títol: "La conjuració contra Àustria.—Documents i
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dossiers", el periòdic oficial austríac revela que l'Alemanya oficial, amb
Hitler al cap, amb l'Oficinia d'Afers estrangers del partit nacionalsocialista que dirigeix Herr Rosenberg, amb la col·laboració activa de
la legació d'Alemanya a Àustria, ha preparat una vasta conspiració
destinada a anexionar com més ràpidament millor la República d'Àustria a Alemanya.
Per arribar-hi, segons els documents publicats pel "Reichspost",
s'elaborà un pla complet de sabotatge en la vida econòmica, un mètode
precís per estendre la fam a tot el poble austríac, una propaganda furiosa destinada a minar la moral de la població .
Donem ací, i extractats ,els documents que ens han semblat més
remarcables d'aquests dossiers:
"Després d'haver estat prohibit a Àustria, el partit nacionalsocialista fundà una organització il·legal denominada "Associació per a la col·laboració cultural en l'Europa de l'Est i del Sud". Aquesta Associació
tenia el local social a Viena. Brandspaette, 4. Un individu anomenat
Josef Leo Valenta hi exercia les funcions de secretari. Una altra oficina,
que feia els serveis d'una mena de sucursal d'aquella organització principal, es trobava al núm. 27 de la Berggasse; era dirigida pel dibuixant
Hugo Emil Ulrich i per Hermann Kube.
Les dues oficines tenien relacions amb l'Oficina d'Afers Estrangers
del partit nacionalsocialista alemany, sotmès a l'autoritat del canceller
del Reich. El pare del Dr. Herbert Schneider, anomenat Emil Schneider,
i un individu que es deia Hans Dits, germà del metge vienès Dr. Theodor-Arthur Dits, que treballa en col·laboració amb el Dr. Herbert Schneider, és agregat al ministeri d'Afers Estrangers del Reich.
L'ambaixada del Reich a Viena assegurava la unió entre l'organització clandestina vienesa i el ministeri d'Afers Estrangers del Govern
alemany.
La finalitat d'aquesta organització no era ben bé pendre el poder a
Àustria, sinó més aviat promoure l'opressió dels adversaris polítics. Els
dirigents de l'Associació organitzaren un "servei d'Informació", destinat a espiar l'actuació del poder executiu austríac.
Es proposaven també crear una legió austríaca a Alemanya i d'alçar els industrials i els agraris contra el Govern. (Pla d'un tal Dr. Friedrich von Siegler).
L'Associació il·legal projectava una vasta campanya de sabotatge de
les obres públiques (per exemple, el sabotatge als treballs d'electrificació de les línies ferroviàries austríaques).
Segons el projecte del corresponsal nazi del periòdic "Germania"
(òrgan de von Papen) a Viena, Gilbcr in der Maur, els nazis austríacs
havien de comprar el diari "Wiener Neueste Nachrichten, la qual cosa
els hauria permès d'estendre l'espionatge als ministeris."
* * •
Extret d'una carta d'Schneider, cap de l'Oficina d'Afers estrangers
del partit nacionalsocialista, dirigida al seu germà que resideix a Viena:
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"Un símptoma favorable: al ministeri d'Afers Estrangers hom està
cada vegada més inquiet. El subsecretari d'Estat, Bülow (que substitueix
el ministre von Neurath), ha convocat Habicht, del qual desitja tenir detalls minuciosos sobre tot el que passa a Àustria, amb referència a la
nostra actuació. Bülow tem especialment que l'estranger no hi intervingui
massa aviat, i que el Reich sofreixi, en l'afer "Àustria", un fracàs,
que el posaria, des del punt de vista de la política exterior, en una situació molt desagradable.
"Ves on porta la inèrcia d'aquests idiotes del ministeri d'Afers Estrangers. Fins ara no han fet res, perquè es pensen que Àustria els caurà a la boca com una fruita madura. Ara, però, tenen un esverament
terrible, i tot és dir: "Tot el que vulguin, però que no ens fracassi Àustria!".

Del report d'Schneider a l'Oficina d'Afers estrangers del partit nacionalsocialista, report dirigit al seu germà, director de í'oficina hitleriana
a Viena, es desprèn que àdhuc després d'ésser prohibit a Àustria el partit nacionalsocialista, els seus dirigents demanaven al Govern alemany
els subsidis necessaris per a la seva continuïtat:
"La secció de Viena necessita 10.000 marcs mensuals. Tinc la carta
de Frauenfeld, que dóna sobre aquest punt tots els detalls justificatius.
Per altra banda, el germà de Frauenfeld és actuaiment a Munich, on va
sovint per trobar-se amb els homes de la secció de Viena, que passen
clandestinament la frontera per sotmetre a llurs caps els reports de tot
el que han fet.
"Per altra banda, ja seria hora que ülrich es decidís a anar a Berlín
per presentar el seu report..."
* **
En el mateix report redactat per Schneider es parla de la qüestió de
la Legió Austríaca, que es recluta a Alemanya, la finalitat de la qual consistirà, en el moment oportú, a envair Àustria i ínstaHar-hí un Govern
nazi.
"Els homes que recluten són, en general, joves molt forts, superbs,
la majoria dels quals procedeixen de les regions dels Alps. N'hem reunit
ja un nombre considerable, i jo mateix n'he pogut reunir una seixantena
a Berlín. Els he tramesos a Munich, punt de concentració de la Legió.
"Tots són austríacs. Això fa que en cas que la cosa es posés seriosa,
ens evitaríem tota complicació d'ordre exterior. Com veieu, tot va molt
bé."
* * *

L'oficina dels nazis a Viena es pogué procurar — hom ignora encara
per quin mitjà — una còpia del contracte signat entre un grup d'industrials francesos i 'les grans societats d'electricitat " A . E. G.", "Brown Bovery" i "Elin", per a l'electrificació de la línia ferroviària Salzburg-
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Hinz. El contracte fou transmès immediatament a Berlin per correu de
lambaixada alemanya a Viena.
Es desprèn d'una carta alemanya a Viena que Rieth (ambaixador),
es presentà al director de T'A. E. G." i li parlà sobre el contracte en
qüestió.
—No estic d'acord amb aquesta transacció — digué textuaíment l'ambaixador.
I Schneider afegeix que el seu secretari, Hans Dits, qui parlà d'aquest
afer al canceller Hitler, rebé d'aquest la resposta següent:
—Per què sabotejar l'execució del contracte? Deixeu que els francesos construeixin tranquil·lament el ferrocarril. De totes maneres ells no
podran pas treure els rails, després. I tot serà benefici, aleshores.
• * •

Gilbcrt in der Maur proposà liquidar el diari "Wiener Neueste Nachrichten" i fundar, sota el títol de "Die Wiener Neueste Nachrichten"
un nou periòdic, i feia aquest programa:
—El redactor en cap farà el que calgui per tal que el diari sigui confiscat les menys vegades possibles. Entrarà en relació amb certs ministeris i conversarà amb els alts funcionaris o ministres, de la millor manera i s'hi farà amistat. E l que ens interessa més, per ara, és relacionarnos amb les autoritats. A la vegada, s'haurà de completar aquesta activitat amb la recerca d'informacions. Així, la direcció del partit, a Munich, i la seva representació a Viena obtindrien precioses informacions
sobre l'activitat o els acords del Govern." — L . f.
UNA PANACEA CONTRA LA CRISI.—Diu "Glos Poranny", de Lodz
(Polònia):
"Fa deu mesos aproximadoment. el burgmestre de Worgl, petita
ciutat del Tirol (Àustria), tingué una idea molt curiosa. El recruainent
de l'atur forçós en la locafitat, que amb una població de 4.300 ànimes,
tenia ja uns 1.500 obrers sense feina, l'incità a prendre una iniciativa, a
fi de conjurar l'agreujament de la crisi.
D'acord amb les agrupacions polítiques, el burgmestre fundà un
Comitè per combatre la crisi i fon autoritzat per emetre, sota el control de
les autoritats locals, bons especials, una espècie de moneda auxiliar,
per remunerar els serveis civils destinats a animar la producció i el
consum, i d'una manera general, a combatre els efectes de la crisi en
el territori de Worgl. A l principi, la circulació d'aquests bons no passava de 32.000 schillings. quantitat dipositada en garantia en la caixa
comunal.
Es podien adquirir els bons a 3'!, 5 i 10 schillings al local del comitè. Tots els treballs públics, pensions i rendes eren pagats en bons.
Excepte el ferrocarril i el correu, la nova moneda fou acceptada pertot. La seva circulació es trobava intensificada per la seva desvalorització automàtica, fixada en 1 per cent per mes. Aquesta desvaloritza-
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ció s'efectuava per l'aposició de timbres especials íà vàlua dels quals
constituïa un fons per als pobres. El canvi dels bons en moneda oficial
era lliure, però amb una desvaloritzoció del 2 per cent, que es destinava a obres públiques. Per altra banda, els bons gaudien d'una perfecta
confiança en la població.
El resultat d'aquesta temptativa fou veritablement sorprenent, La
nova moneda es posà a circular amb una intensitat deu vegades més
gran que la moneda oficial. S'emprengué una sèrie d'obres públiques
que permeteren donar treball als sense feina. Es feren carreteres, canalitzacions, edificis d'utilitat pública, parcs i llocs d'estiueig pels voltants de la ciutat, etc. Simultàniament, augmentava el consum. EJs
stocks de mercaderies foren esgotats, s'augmentà el personal de les
empreses industrials. Els impostos, que en els darrers anys eren escassos i costaven de cobrar .afluïen a la caixa comunal. Les bones obres es
veieren dotades de nous fons. En l'espai de sis mesos ,el municipi pagà
iuts els deutes que tenia amb el g o v m central, i que s'elevaven a 118
mil schillings. Worgl, que poc temps abans semblava un cementiri, s'animà d'una manera extraordinària.
L'experiment de Herr Untergugenberger. aquell alcalde, despertà
un viu interès a tots els països. Una comissió nordamericana contituida
per representants dels medis bancaris, anà a examinar, i potser a inspirar-se en els mètodes del modest burgmestre.
Però, tot i això, el Govern trobà que l'emissió de bons constituïa
una infracció de les atribucions del Banc nocional. El burgmestre intentà defensar-se, i argüí que els seus bons no feien la competència a la
moneda oficial, car no servien més que de contra valors per als serveis
civils. Però el municipi de Worgl fou invitat a liquidar aquest sistema
il·lícit. L'afer ha estat dut al Consell d'Estat, i ara tot el Tirol espera
amb angoixa que comenci el procés." — L. J .
ITÀLIA OPINA SOBRE EL TERROR. — Diu "II Popolo d'Itàlia":
"Aquesta campanya contra les atrocitats de la revolució hitleriana
es primordialment, per part de França, un exemple de notòria mala
fe. El terror, amb una T majúscula, correspon a la històrio de França
en el període que va de 1792 a 1794."
El periòdic recorda els excessos dels comitès revolucionaris, les 44
mil víctimes de la "guillotine va toujours", les atrocitats de Jourdan
Talla-caps. les matances de Lió, la presa de Toló i les seves matances, els ofegats de Nantes, i acaba dient:
"Aquests que són o es diuen demòcrates ,és a dir, "legítims" aprofitadors del Terror de 1753, no tenen pudor ni discreció. Per altra part
si en tinguessin només que una mica, ja no serien demòcrates."—L. J.
L'INCENDI DEL REICHSTAG.—El diari parisenc "Le Rempart" ha
publicat unes interessants declaracions de l'advocat Moro-Giafferi, el
qual s'havia encarregat de la defensa dels acusats pels hitlerians d'haver
incendiat el Reichstag. Heus ací, resumides ,aquestes declaracions:
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"Malgrat el dret que hi tinc, sé que no em deixaran actuar. El règim hitlerià té massa por a la veritat. I sabeu per què té aquesta por?
Perquè Gòring és qui donà el cop!
"Jutjant l'afer des d'un punt de vista estrictament professional,
parlant-vos com a advocat que ha estudiat la causa, us he de declarar
en consciència: fou Goring qui organitzà tot l'afer; fou Gòring qui
donà l'ordre de cremar el Reichstag.
"L'endemà de l'incendi, els diaris alemanys provaren que els incendiaris no pogueren penetrar al palau del Reichstag sense cridar l'atenció de la policia, més que pel corredor subterrani que uneix el
Reichstag amb la residència oficial del seu president.
"Segons experiments dignes de fe, calgué portar dintre el palau, per
a calar-hi foc, de 700 a 800 quilos de matèries inflamables. I els policies de guàrdia davant del Parlament, no veieren res.
"Els incendiaris, doncs, passaren per aquell famós soterrani.
"Qui vivia, aleshores ,en el palau presidencial? Goring! Goring,
qui era alhora president del Reichstag i cap de la policia prussiana.—
L. J.
UN TURISTA CONTA EL SEU VIATGE A ALEMANYA. — "The Times"
publica una extensa carta que un turista anglès ha dirigit al seu director. Extractem la part substancial d'aquesta carta:
"El dia 25 de juliol passàrem la frontera alemanya i)er Krusao,
de retorn d'Escandinàvia. Pocs moments després, a les n'20, érem
detinguts per 20 nazis de la policia auxiliar. Ens ordenaren que baixéssim del cotxe i escorcollaren minuciosament l'auto, les maletes i . . .
les nostres butxaques.
" A les 11 '45 ens deixaren anar, però a ies i2'o5 tornàvem a ésser
detinguts.
"El segon grup ens registrà tan minuciosamen com ho havia fet
el primer.
"Un tercer grup ens tornà a detenir a l'entrada de Flcnsburg; poc
després, la sessió es repetí per quarta vegada.
"Tímidament férem remarcar que aquestes successives detencions
ens sorprenien una mica. Se'ns contestà que per la nostra qualitat d'estrangers havíem d'ésser escorcollats i els nostres passaports havien
d'ésser visats tantes vegades com creguessin necessari.
"Entre Flensburg y Kiel fórem detinguts dues vegades més.
"No cal dir que ens apressàrem a deixar el territori alemany cap a
Holanda, mentre que els altres anys sempre allargàvem la nostra estada a Alemanya." — L. J.
ROOSEVELT NO DUU EI. MÓN A BON TERME. — El "codi de treball"
elaborat pel President dels Estats Units per a restaurar l'equilibri entre
e! capital i el treball, a f i de contrarestar els estralls de la crisi actual,
ha despertat jjertot una gran expectació i fortes controvèrsies. Resulta
molt interessant aquest retall d'un article del "New English Weekly",
de Londres:
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"Comprenem perfectament que el President Roosevelt no mostra
al món ia manera de guarir la depressió. Val seguir en temps de pau,
en què ha de triomfar la raó, exactament la mateixa política d'inflació
i d'alt salari que Anglaterra adoptà sota la pressa, el desgavell i la follia que féu néixer la guerra. Quan Roosevelt haurà portat e' deute
públic del seu país al nivell del deute anglès, estarà en la mateixa
situació que Anglaterra: després d'haver esgotat totes les velles fonts
financieres, no haurà demostrat la manera de fer-ne sorgir una de
nova: el crèdit de la comunitat basat únicament sobre la seva facultat de
distribuir les mercaderies i el treball." — L. J.
LA FINALITAT DE LA POLÍTICA JAPONESA.—El redreçament polític, militar, industrial i comercial que s'observa en el Japó comença de preocupar les nacions. Més que nosaltres podríem dir, parlen amb tota l'eloqüència aquests retalls d'un article que ha publicat la "Fornightly Review" de Londres.
" E l gran perjudici causat al nostre comerç per la competència d'un
treball menys ben retribuït preocupà vivament el Govern durant les
jornades inquietes de la Conferència de Londres.
"El Lancashire se sent inquiet. Les índies elaboren mesures de protecció. Tot això demostra que el creixement en la capacitat industrial
del Japó es fa sentir a les nostres |)ortes com una amenaça i que cal
un nou examen de tota la política japonesa.
"Si s'estudien amb atenció les finalitats del Japó, es veu que l'afer
de Manxúria no és més que un episodi, i es veu clarament que si el
Japó assolia els seus objectius, canviaren profundament les relacions de
força a la superfície de la terra...
"En resum, sembla que el Japó persegueix dos objectius principals:
"I.—Conquerir-se la plena igualtat de races i , fort amb aquesta victòria, proclamar-se cap de tots els pobles grocs.
"II.—Imposar la seva hegemonia a l'Oceà Pacific i a l'Asia oriental.
"Ens enganyaríem lamentab'ement si crèiem que el Jai)ó vol defensar només els seus drets a Manxúria. No! El Japó va més enllà, és
una nova etapa del seu vast pla i l'únic límit que correspon és el de la
seva hegemonia a l'Extrem Orient. Manxúria no és solament una base
per a operacions futures contra Rússia i Xina. La pròxima gran guerra
podria esclatar entre el Japó i els Estats Units, en lluità per a la dominació del Pacífic i el monopoli del comerç a l'Extrem Orient.
" No ens hi enganyem nosaltres mateixos: el Japó té la intenció de
foragitar de l'Extrem Orient tots els blancs que li fan la competència, i
ei primer mitjà per obtenir-ho és la destrucció de llur comerç.
"Mentre el Japó estava mancat de primeres matèries, els seus projectes semblaven destinats al fracàs. Però la possessió de Manxúria ha
fet canviar la situació.
" . . . A l Japó renèixen les esperances. No es vol suportar més una humiliació per part de Washington, i la política d'agressió que el Japó
hagué d'abandonar fa deu anys és repressa actualment amb la ferma
convicció que el Japó ha d'arribar al que es proposa, o bé ensorrarse."—L. J.
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RUBRICA
D E L A VIDA
D'ESPANYA
L'ambient dominant a tot Espanya contra el govern Azana finalment s'ha imposat. Minat el seu prestigi des de la crisi de juny. l'entrada dels federals no havia reforçat gens la seva posició. Per moltes votacions favorables que assolís en el Parlament, li era difícil de seguir
encobrint el mar de fons que existia dins els mateixos rengles de la majoria. Les desavinences dels federals, l'oposició d'un sector radicalsocialista—el més nombrós, si no el més qualificat—, el tractat amb l'Uruguay, la valorització dels serveis a traspassar a la Generalitat i les discrepàncies entre les hosts socialistes—a propòsit del punt clàssic del pro
o contra la col·laboració amb els partits burgesos—eren altres tants punts
dèbils, a través dels quals s'infiltrava la desmoralització en el mateix
ministeri. Mancat d'autoritat, la seva caiguda era sols qüestió de dies.
Les eleccions dels membres del Tribunal de Garanties li han donat
el cop decisiu. La derrota absoluta dels candidats governamentals en els
mateixos ajuntaments que portaren la República és la prova més palesa
de la desautorització que el país dóna al senyor Azana. per la seva desencertada política. Prescindint del fet anecdòtic de l'elecció d'un March,
l'opinió s'ha servit d'aquestes eleccions per a fer sentir la seva veu. Els
regidors, en emetre cl seu vot. no feien més que representar el sentiment que arreu es respira contra l'obra del sectarisme governamental.
El mal era tan profund, que de res no ha valgut el vot de confiança que
les Corts tributaren per darrera vegada al govern caigut, en defensar
Azana la seva posició davant unes eleccions que qualificava d'intrascendents.
En provocar la crisi, el President de la República no féu més que
complir amb la missió per què fou exalçat al seu alt càrrec. A ell pertoca d'interpretar el sentiment nacional i d'encarrilar la política, quan
els altres òrgans de sobirania s'anquilosen.
La resolució de la crisi no fou planera. De bell antuvi, S. E. encarregà a Ixírroux la missió de formar govern sobre unes bases. El cap radical anuncià que governaria amb un "ministeri de notables" format
sense tenir en compte els partits. La negativa donada per diverses personalitats a acceptar les carteres ofertes i el convenciment que un govern
així format no comptaria amb suficient base parlamentària obligà Lerroux a renunciar al seu projecte. Després, la tramitació de la crisi segui
d'una manera normal. Iniciades les gestions prop dels partits esquerristes, aquests no oposaren gaire resistència. Temerosos que el President
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no atorgués al cabdill radical el decret de dissolució, cuitaren a oferir-li
el seu ajut, condicionant-lo al compliment d'unes determinades bases.
El govern aixi format és un xic estantís. Es desprèn dels socialistes
per assimilar-se els radicals. El salt seria enorme en el terreny especulatiu i en el pràctic, si no fos que els elements radicals os comprometeren a
respectar les lleis laiques, la Reforma agrària i tot cl que precisament
té la culpa de l'atmosfera de descontent que embolcallà el govern Azana-socialistes. En aquestes condicions, és prematur de parlar de canvi
de política. Tot el més que farà serà estacionar-se en ple camí, sense anar
més endavant, però també sense rectificar cl camí equivocat que s'ha
fet fins ara. Aquests compromisos lligaran el Govern a respectar una
labor destructora de l'economia nacional. Com a personalitats, el nou
ministeri és una cosa mediocre. Tot i l'augment de ministeris, cap polític de primera fila no forma al costat de Lerroux. Es un govern de "segundones".
L'opinió no pot sentir-se satisfeta de la solució donada a la crisi.
Si veritablement era contrària à les lleis votades pel Parlament, l'únic
camí estava en la' rectificació d'aquestes lleis mitjançant la dissolució
d'unes Corts que no representaven el parer de la majoria del país. En
el cas contrari, no hi havia perquè foragitar del Govern els ministres que
donaven la tònica a l'anterior Govern, si s'havia de respectar la seva obra.
En tots dos casos, s'imposava de consultar el sufragi d'una manera directa, perquè aquest resolgués en darrera apel·lació.
EI nou conglomerat governamental no veu, però, gaire expedit el
camí al seu davant. Els socialistes li lliuraran dures batalles al Parlament—com ja han tingut cura d'anunciar—sense aquelles defallences i
timideses a què ens tenien acostumats els radicals en els moments decisius i que servien per a donar major llustre a Azana. Lerroux ho sap i
ho tem. Per això ajorna la seva presentació a les Corts. Tem que una
votació desfavorable no cl faci caure abans de començar a donar-se a
conèixer com home d'Estat.
A Barcelona fa molts anys que coneixem Lerroux. Primer el veiérem com agitador de masses, després l'hem vist com a cap d'un partit
i polític d'oposició mediocre. Ara tindrem ocasió d'observar-lo com a
governant. La nostra burgesia menys preparada es deixà enlluernar en
venir la República per la seva aurèola en decadència. Ara potser tornaran
a dipositàr en ell la confiança de dos anys enrera. Cal, però, esperar la
declaració ministerial per jutjar-lo. Un acte, però, ha vingut a denunciar-nos que, per ara, res no sembla demostrar que hagin marxat del
poder els socialistes. El Govern suspèn I Assemblea dels agraris a Madrid, per temor als aldarulls amb què amenaçaven interrompre els actes
els socialistes. Com es veu, els flamants ministres destrueixen el principi
d'autoritat, en negar els drets de ciutadania, en lloc d'emparar-los contra
els excessos d'un partit que d'aquesta manera perpetua des de l'oposició
la dictadura de classe a què ens tenia acostumats des del poder.—L. O.

