U N A V A N T A T G E DE L A
DEMOCRÀCIA

N

o s'adiria massa amb el caràcter de la nostra revista un comentari de l'element anecdòticament polític de la jornada del ig de
novembre j però aquella data, ja històrica, essent massa important
perquè la deixem incomentada, bé ens serà permès d'estudiar-la des
d'un punt de vista de doctrina política general.
Probablement durarà tant com els homes la controvèrsia entre
ells sobre els avantatges i els inconvenients de les dues concepcions
bàsiques del governament civil dels pobles, la democràcia i el que
podríem anomenar dinamocràcia, el règim d'opinió i el règim de
força. Potser les denominacions no són ben exactes, però tothom entén el que volem significar sota elles. Totes dues ofereixen avantatges, totes dues ofereixen inconvenients, i la humanitat oscil·larà perpètuament entre l'una i l'altra, tal vegada obeint a cada moment a
les necessitats de temps i de lloc. Per això el fall teòric en aquesta
controvèrsia, probablement immortal, és tan difícil com preceptuar
un règim alimentari uniforme per a tots els estats, sexes i edats dels
homes.
Però és ben facdor de collir ocasions en què es manifesta un avantatge d'un dels dos sistemes en pugna. I a Espanya és innegable que
en dos anys i mig s'han produit dos fets que posen en gran rcllru
una gran excel·lència, pràctica si més no, de la democràcia.
És indiscutible que la dictadura, reforçant i generalitzant un estat d'esperit que abans tenia només una minoria d'espanyols, provocà un desig quasi unànime entre la gent pensant de canviar el règim monàrquic pel republicà. L a revolta anava covant-se, i tota la
compressió de la dictadura no hauria bastat per a contenir-la. Algunes espumes n'esclataren, que causaren lamentables víctimes,
mentre l'expressió legal d'aquell anhel no era permès per mitjà de
l'instrument civilíssim i eficacíssim del sufragi. Però va bastar que
se li donés aquesta eixida legal, perquè tota l'energia convulsiva s'esbravés per aquella llera, i el canvi de règim, operació tantes vegades
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cruenta, es féu amb una elegància civil i un ambient de pau que
admirà tot Europa i que hauria constituït la glòria més pura d'aquest
poble, si els seus nous gerents l'haguessin sabut o volgut mantenir
en la implantació del nou règim.
Malauradament, no ha estat així. L a demagògia, la violència,
la persecució, l'atac sempre verinós, algunes vegades groller, contra
els valors més imprescindibles de la tradició del país han aconseguit
de fer oblidar el gest sereníssim de l'infantament, i la fatiga del poble, molt prest iniciada, havia arribat per fi a un estat de tanta tensió, que ningú no pot calctílar ni a quins mitjans podia acudir, ni en
quins objectius podia aturar-se. E l capgirell podia efectuar-se o en
cl sentit de la tradició interrompuda, o en el sentit de noves provatures més extremoses per l'altra banda. També ara, davant l'obstinació del govern a no voler acudir a una nova consulta popular, guspires de revolta, fàcilment sufocades, bé que no extingides, saltaren
a banda i banda, i d'altres se'n sufocaren abans d'esclatar. Va bastar, però, que s'iniciés aquesta consulta, àdhuc en forma parcial, i que
es preveiés la general, perquè els esperits oblidessin el gest de la violència i s'amanissin per a la noble contesa civil que havia de dirimir
cl plet en forma que quasi en podríem dir jurídica.
Breument, el sistema democràtic ha salvat Espanya de dues revoltes. Prescindim de si la revolta per enderrocar la monarquia hauria reeixit o no; prescindim de si hauria reeixit o no revolta per posar
fi a la política laica i socialitzant: el cert és, i ningú no podrà negarho que tingui el més lleu sentit de la realitat, que totes dues revoltes
eren inevitables, i que no és cap ideal de bon govern aquell que congria de tant en tant la inevitabilitat de la revolució cruenta.
Si el governant és el mandatari del poble per a administrar els
seus interessos generals, és cosa refulgent d'evidència que el poble
ha de tenir manera legal i pacífica de dir si està satisfet o no de la
forma en què acompleix el mandat. I no sols d'emetre aquest judici,
sinó de ratificar el mandat o de retirar-lo. Deixem de banda el sistema d'expressar aquesta aprovació o reprovació. Evidentment, no
se'n podria escogitar una gran varietat.
Negar en principi aquest dret al poble, i obligar-lo a agitantar
per la força un poder tirànic, en qualsevol sentit que exerceixi la
tirania, és, si el poble vigila amb dignitat pels seus interessos, exposar4o, per no dir obligar-lo, a fer la revolució. Revolució que Sant
Tomàs afirma resoltament que, en aavpst cas, no pot anomenar-se
sedició.
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L a democràcia té defectes, com en tenen forçosament tots els
sistemes per governar éssers imperfectes, com els homes, però és evident que, practicada amb un mínimum de sinceritat, evita les revolucions, i fins i tot, en bona moral, les torna il·lícites per innecessàries.
Dues tiranies anaven a provocar dues revolucions cruentes a Espanya. E l simple restabliment de l'apeHació democràtica al sufragi
de la comunitat governada les ha evitades.
Avís, doncs, als victoriosos d'avui: no perdeu d'esment que sou
mandataris del poble, no senyors absoluts, i que si no administràveu
els seus alts interessos en bé de tota la comunitat, hauríeu de passar pel dilema que no pot defugir cap governant indigne: 0 la revolució, o la repulsa civil de la democràcia actuant. Si la lesió d'uns
interessos sagrats ho ha merescut a uns governs, i vosaltres deveu
a la democràcia d'haver-los pogut enderrocar sense violència, tingueu cura de ni renegar d'aquesta gran institució pacificadora, ni
merèixer per a demà la seva repulsa, com mereixeríeu si feríssiu drets
legítims de justícia social, o sentiments sagrats de pàtries renaixents.

L E S DIFICULTATS D E L A CASTEDAT
Caldria desconèixer molt la vida humana per a ignorar que la
gran majoria dels adults — almenys en el sexe masculí — no són
del tot fidels a la llei de la castedat. Si no tenim de la humanitat
una idea massa depressiva, deduirem d'aquell fet que la pràctica
de la castedat implica dificultats molt considerables. I és així sense
possibilitat de dubte. No ja aquelles persones que poc es preocupen
de la vida superior i respiren de més a més una atmosfera sadolla
de luxúria; fins i tot les que viuen una espiritualitat intensa, malden
per a disciplinar els instints i àdhuc interposen entre el món i elles
les parets d:un claustre solen queixar-se — com també ho feia Sant
Pau — de sentir més o menys sovint les fiblades de la concupiscència. Atribuir-ho tot a una acció directa de Satanàs seria un cas de
simplisme en què no hauria d'incórrer cap persona culta. Confessem, doncs, sense reserves que la castedat és per a la gran majoria
dels adults una virtut difícil, i per a un grup nombrós, encara més
difícil.
Justament, aquesta dificultat suscita problemes molt interessants
que afecten la Teologia Dogmàtica i Moral, la Pedagogia i la mateixa Ciència biològica.
El naturalista comença per estranyar-se que sigui l'home un
dels animals més libidinosos. La immensa majoria dels mamífers
tenen cada any una determinada època de calor sexual, fora de la
qual no busquen la femella. No és fàcil de veure per quin motiu ha
d'ésser l'home una excepció d'aquesta llei, tenint en compte sobretot
l'excepcional llargària del període embrional i que durant ell la naturalesa desaconsella la unió dels sexes.
Si ara enfoquem el problema pel seu caire religiós, sorgeixen noves i més greus dificultats. Com és que Déu, un Déu infinitament
savi i bondadós, ha imposat a l'home una llei tan difícil de complir,
car es troba en oposició amb l'instint més violent de la naturalesa,
i llei tan rigorosa que no admet parvetat de matèria, sancionant amb
pena eterna, no sols Tacte complet i exterior, sinó també el desig
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ineficaç i la complaença merament interna? La dificultat és tan impressionant, que no estranyaríem que, per a més de quatre, hagués
estat l'escull on naufragà llur fe.
La Teologia d'anar per casa es desentén molt fàcilment de l'objecció, carregant totes les culpes al pecat original.
No podem entrar en el fons de l'assumpte, però no volem desaprofitar aquesta avinentesa per a dir que la doctrina del pecat original ens sembla bon xic desorbitada per molts escriptors ascètics,
predicadors i àdhuc teòlegs de tercera fila, tots els quals la converteixen en un deus ex machina que els resol tots els conflictes i anomalies que hom troba en la natura humana, sense tenir de basquejar-se a esbrinar les causes pròximes—i potser més efectives—d'aquelles estranyeses. Però, sigui com vulgui, no avençaríem gaire amb
acudir a la doctrina del pecat original, àdhuc superfetada pel simplisme o comodisme rutinaris. Sempre diran els adversaris que no
sembla digne de l'equitat i menys de la bondat divina castigar un
pecat en què no intervingué la voluntat individual de cada home amb
una tendència tan funesta que és la causa de la gran majoria dels
pecats i de les condemnacions.
Però la dificultat no és solament d'ordre especulatiu, sinó que
ateny la Moral i l'Educació. Si, en efecte, creiem que la concupiscència, en la forma en què ara la tenim, és un efecte quasi exclusiu
del pecat original, ço és, d'una causa preternatural, ens sentirem inclinats—com passa a molts—a menysprear i descurar del tot els auxilis naturals que per a la defensa de la castedat ens podrien oferir
la Higiene, la Medicina, l'Educació estètica..., ço que en la pràctica
equival a demanar miracles.
El problema, doncs, de les causes de la concupiscència, o, el que
ve a resultar el mateix, de les dificultats de la castedat, és interessant des de molts punts de vista. Amb la reserva natural, tractant-se
d'un problema complex i delicat, oferim aquest assaig de solució.
En l'estat actual de la naturalesa humana, creiem que cal distingir tres espècies o capes superposades de concupiscència: la més
pregona, o sigui la natural, la intermèdia, que anomenarem—per raó
del seu origen—preternatural, i , últimament, la més superficial, però
no la menys important, que pot rebre el qualificatiu de concupiscència artificial o de conreu.
La concupiscència, que per al nostre objecte podem identificar
amb l'instint sexual, forma part constitutiva de la naturalesa humana. Fins podríem afirmar que aquell instint ha de tenir en l'home
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una intensitat més gran que en els animals irracionals, i això per
dos motius. Essent l'espècie humana la més noble de totes, sembla
lògic que la naturalesa hagi pres una cura més particular de la seva
conservació, i a tal objecte va orientat l'instint sexual. Oi més, els
animals irracionals, per tal com no tenen esment de les càrregues
que els portarà la paternitat, no cal que sentin massa viu l'instint
genèsic per a satisfer-lo. No és aquest el cas de l'home, el qual, si
no fos portat i , quasi diríem, arrossegat per aquell instint, recularia
davant la perspectiva de les greus responsabilitats i conseqüències
que per a ell tindrà l'acte de donar la vida. E l temor d'aquestes conseqüències—més greus en la dona que en l'home—és per a nosaltres
la causa originària, no diem única, del pudor, contra el que afirmen
arbitràriament o maliciosa quasi tots els sociòlegs i els indocumentats nudistes. Així les coses, la concupiscència seria en qualsevol estat de la naturalesa humana una tendència poderosa, però que hauria
de reconèixer el poder moderador de la raó i àdhuc de les altres tendències naturals—de conservació, de domini, de llibertat—les quals
l'obligarien a articular-se en el joc harmònic de la vida. No podem
dubtar que, si Déu hagués creat l'home en l'estat de naturalesa pura,
ço és, sense addicions gratuites, però també sense mancaments, la
pràctica de la castedat l i hauria estat, en general, molt més fàcil que
no ara. Hauria sentit algunes vegades la temptació carnal, però l'hauria superada amb la relativa expedició amb què vehcem la inclinació
a apropiar-nos els béns d'altri o a menjar una llaminadura que sabem no convenir al nostre organisme.
Ara les coses presenten un caire ben diferent. L'instint sexual
no sols es troba a cada pas en lluita oberta amb la raó, sinó que t i ranitza altres tendències tant o més necessàries a la vida i àdhuc
salta per damunt de lleis biològiques de caràcter general. Tal veiem,
per exemple, en el cas freqüent de fortes apetències sexuals en èpoques de la vida en què és impossible la fecundació: la que precedeix
a la pubertat i la que segueix al dimateri. Sense incórrer en les capricioses deformacions de Freul, sembla que no són infreqüents els
casos de sexualitat infantil, si hem de donar crèdit a Maranón en el
seu llibre titolat Amiel. També són massa nombroses en la nostra
espècie les perversions sexuals, per bé que no siguin desconegudes
en les espècies inferiors.
Per a explicar aquests i altres fenòmens, evidentment innaturals,
trobem els catòlics un esclariment en la doctrina del pecat original.
Aquest no sols privà l'home dels dons gratuits sobrenaturals i pre-
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ternaturals, sinó que malmeté la mateixa naturalesa, principalment
— i potser únicament—en l'esfera sexual. És, en efecte, ensenyament catòlic que la concupiscència és fruit del pecat original. Què
calgui entendre per concupiscència, no ho ha definit l'Església, però
de la doctrina dels Sants Pares i Teòlegs es dedueix clarament que
la paraula concupiscència té aquí un doble sentit: negatiu, o de pèrdua del privilegi que els teòlegs anomenen d'integritat, i positiu, equivalent a una certa exarcebació de la tendència envers la delectació
sensible. Que tal exacerbació sigui directa—com volen la majoria dels
teòlegs—o sols indirecta, com a resultat de trobar-se debilitada la voluntat frenadora de l'instint—com plau a alguns teòlegs més recents
—és cosa discutible entre catòlics. Sembla, però, més acordat amb les
paraules del Concili Tridentí admetre com a distintes i concurrents
ambdues causes. Tenim, doncs, que a la concupiscència natural se n'hi
ha agregat una de segona, que—atès el seu origen—podríem anomenar preternatural. Fins on arribi la influència de l'última, és impossible d'esbrinar; però és evident que, tenint el mateix subjecte i el
mateix objecte primordial que la sensualitat específica de l'home, s'arlicula amb ella i n'augmenta la violència.
Establerta ja la doctrina clàssica i tradicional, entrem en un ordre de consideracions que creiem molt importants i a les quals no
veiem que es doni el relleu degut, si ja no passen del tot desapercebudes. Ja hem apuntat abans que a juí nostre s'exageren molt les conseqüències del pecat original i en canvi s'obliden o atenuen altres causes que han d'haver contribuït extraordinàriament a l'actual exacerbació de la concupiscència.
És un axioma en Psicologia que les tendències—tant o més que
les facultats—s'intensifiquen amb l'exercici. Si ara donem un cop d'ull
a la història de la humanitat, observem que aquesta ha exercitat fora
mesura i , per tant, desenvolupat enormement les tendències libidinoses. Sense entrar en detalls, que serien fastigosos per partida doble,
advertim que les històries ens presenten la lubricitat, no sols tolerada,
sinó àdhuc canonitzada per les falses religions de quasi tots els pobles orientals, assenyaladament dels babilonis, fenicis i cananeus;
idealitzada i cultivada a Grècia en les formes perverses de pederàstia
i amor lèsbic—ço que, tractant-se de tot un poble, suposa l'esgotament previ de l'erotisme natural—; practicada pels romans de l'època
imperial en la forma alhora cínica i refinada que hom pot veure en
Càtul, Ovidí, Petroni i Apuleu; estenent-se com una epidèmia en l'Europa medieval en la forma més abjecta de totes, la bestialitat; macu-
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lant les esplendors del Renaixement amb el llibertinatge franc i platxeriós que omple tantes pàgines de la Mandràgora, el Decameron i Tirant lo Blanc—obres certament representatives de la seva època—;
per fi, convertida en els nostres dies en una indústria al servei de la
qual es posen les últimes troballes de la tècnica i les teories d'una
ciència que sembla atacada de monomania eròtica. Que tot això ha
d'haver creat una sensualitat artificial, o diguem-ne d'hivernacle, és
de sentit comú.
No és menys indiscutible que l'esmentada sensualitat ha estat tramesa per herència als homes d'avui dia. Ja el vell Aristòtil s'havia
adonat que la inclinació sexual passava de pares a fills amb més freqüència que altres inclinacions, com és ara la còlera. Avui en sabem
alguna cosa més.
Ja sia que la Ciència no pugui encara formular concretament les
lleis de l'herència biològica (les de Mendel són massa fragmentàries),
sabem que una qualitat bona o dolenta s'hereta per regla general
(car hi pot haver causes modificadores), a proporció que l'al·ludida
qualitat té relacions més o menys pròximes amb la substància germinal. No cal pas que fem l'aplicació. El que si volem fer remarcar
és que la transmissió de la sensualitat és tan conforme amb la naturalesa, que es verifica, no sols per via d'herència o generació, sinó
àdhuc per la lactància. Sigui'ns permès de confirmar-ho amb el testimoni d'un especialista i que per a més garantia de fidelitat, el citem
en la mateixa llengua en què ha arribat a les nostres mans: "Si ésta
—la dida—posee un apetito erótico grande, de origen moral o físico,
el pequeiio ser que nutre podrà estar asimismo dotado de un defecto
semejante. Esta espècie de herència secundaria no ha pasado desapercibida a los médicos antiguos, a juzgar por el siguiente extracto de la
Spermatologia de Schurigius:... V
Però això no és tot: l'home ha contribuït a produir aquesta nova
forma de concupiscència per mitjà d'altres procediments indirectes,
però tanmateix, molt eficaços. Podríem esmentar els excessos alimentaris, les begudes alcohòliques, la vida sedentària, la recerca exagerada del confort i del plaer sensible, l'afebliment de la voluntat i altres
que han contribuït al resultat que la majoria—potser la gran majoria
—dels individus sofreixin una irritabilitat nerviosa que busca descar1 DR. POITILLET. Estudio nUdico-psicológico sobre el onanisvio en el hombre.
Trad. per J . Olave. Madrid. Pàg. 153.
L'autor corrobora encara la doctrina que ens ocupa amb algunes observacions que
ens sembla més prudent d'ometre.
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regar-se per via sexual. De tot això tractarem més llargament, ajudant Déu, en un article pròxim.
Resti per ara establerta la nostra concepció d'una triple sensualitat encavallada: la natural, la preternatural i l'artificial.
Si aquesta doctrina és vertadera—com sembla evident—podríem
deduir-ne tres conseqüències de gran interès especulatiu i pràctic:
1. ' En el present estat de la naturalesa, l'home és un malalt,
assenyaladament en l'esfera sexual. Els optimismes, doncs, a l'imeri- •
cana, que creuen fer casta la joventut només que amb la instrucció
jexual i les pràctiques higièniques, són il·lusoris i perjudicials.
2. " De les dificultats que presenta actualment la pràctica de la
castedat no n'és responsable Déu, ni la Moral catòlica, sinó la humanitat que s'ha evadit, conscientment o inconscientment, de les normes que Déu i la naturalesa l i havien assenyalat.
3.* Que essent algunes desviacions corregibles. o almenys atenuables, per procediments d'ordre natural—ja que foren també procediments naturals o millor antinaturals els que les engendraren—, el
retorn a una vida higiènica i acordada amb les lleis de la naturalesa
facilitaria molt la pràctica de la continència. Considerem, doncs, equivocada la tàctica d'aquells educadors que descuren els recursos naturals i s'atenen exclusivament als sobrenaturals. Es pot i es deu donar
als últims la preferència, sense caure, però, en radicalismes, que semblen inspirats per la virtut i no són més que reminiscències jansenistes. Aquí, com en tot, la integralitat i l'harmonia són els millors mitjans educatius i els que més s'acosten a l'actuació divina.
JOSEP P U I G D E S S E N S , C . M . F .

E L MANAMENT D E L'ODA(,)

C

ADA vegada que rellegeixo l'anomenada "Oda a la Pàtria", de
Bonaventura Carles Aribau, veig més clar com d'allí ve tot;
aquell és el tombant sobtat i definitiu, i l'alta trasmudança que permet tota la represa.
Ja sé que en la musa de Rubió i Ors cal apreciar més propòsit, i
en la de Marian Aguiló més saviesa, i en la de Briz una ingènua i
commovedora diligència, i en la de Balaguer la passió de l'estimulant històric, que decidí tal vegada els primers tastos polítics. I sé
que Manuel Milà—la poesia del qual em sembla injustament negligida, encara—, torrejava més. Però l'Oda de l'Aribau fou el miracle, la reinvenció de cop i volta. Valentí Almirall féu gran plat
d'aquest detall: que aquella oda primera i capitaJíssima no era sinó
un esplai privat i de circumstàncies, una felicitació a un banquer.
La feta incalculable de l'Aribau l i escapava, i s'entretenia en una
tesi—valoració d'una obra d'art pel mòbil anecdòtic—que comportava, a més de l'error estètica, l'oblit, voluntari o no, de tants d'exemples en la història de les literatures com assenyalen que l'excellèncía té vies impensades, i que per un modest apremi i en un indret esquifit pot sobtar-vos la pressa, com aliena, del trascendental.
Déu mateix escollí d'inflamar un esbarzer.
Ningú no sap si l'Aribau, menat per l'ample gronxament de vaixell dels seus alexandrins, arribà, lluny de la sòrdida ribera que deixava, a un moment de visió que hauria semblat follia als seus contemporanis raonables: com a ell mateix, també, darrera aquella estranya intoxicació pel ritme. És ben possible que no el vagi atènyer
l'espalme peculiar dels oracles i de les sibiHes, però tanmateix, àdhuc si l'hagués visitat aquella tremor enlluernadora, no hi hauria
pas anat a raure, ben segur, a la metodització de conclusions pràctiques i un programa. Jo mantinc que l'encert de l'Aribau fou més
gran i més fecund que no pas si l'hagués acompanyat la premonició
de les Bases de Manresa, o fins i tot aquest Estatut de Catalunya
1 Arribat amb retard per al número anterior.
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que la segona República espanyola ens ha volgut consentir. Perquè
el fet és que de l'anomenada "Oda a la Pàtria", sense propòsits ni
apèndixs, no solament ha vingut tot, sinó que, encara, tot en vindrà,
l'increïble i l'inimaginable.
I , per la meva part, em decanto a sostenir que la causa d'aquella
sobirana endevinada no fou sinó un gust, un equilibri artístic afinadíssim (en aquell temps no menys que revolucionari!), en quiet solaç, que altre no esperava sinó una certa contentesa de si mateix, i
d'on resultà un atenyement, alhora recobrat i precoç, del fons etern
de l'idioma. I , ben mirat, la modèstia del pretext m'inspira més confiança en la realitat objectiva del mereixement; i em plau i tot que
l'Aribau (si hom fa abstracció del no pas menyspreable ni gaire significant Palamós) vagi ésser l'home que no plantà sinó un roure.

Quan l'Aribau escrivia la seva Oda, no era en cap manera que el
català hagués sofert minves territorials, ni es trobés en la vena popular fonamentalment consentit. Cap parla no superarà, en les circumstàncies adverses, la resistència obstinada de la nostra; el testament politic del Rei Jaume, irrevocable, n'ha determinat per sempre més les fronteres; la nostra naturalitat, impertèrrita, no es féu
enrera per prepotències ni per modes; i el nombre dels que seguiren parlant català sense, materialment, saber estar-se'n, romangué
sensiblement igual a la població del nostre llinatge: aquesta inexpugnabilitat, aquesta incapacitat per a la dissolució és testimoniada,
a través de segles, per una agror—ben honrosa per a nosaltres, i que
sempre ha fet les meves delícies—, amb què ens donen tracte de
contumèlia els cap-pares, agutzils i memorialistes de l'assimilisme,
que ens troben, com entreparlants a la nostra manera, odiosos, entrebanc de negra i viciosa determinació.
Però el que malaltejava i llanguia feia centúries, eren els escorrims de llengua literària, ja pervinguts a desdonar-se de tota ambició de pensament i gosadia de bellesa, i amb prou feines confinantse, davant les glòries d'un cert castellà culterà, a la devoció menys
mudada i a una roïna plagasitat. Ens entrelligava només que l'instint; i ni l'atzar pitjor que totes les opressions, el naufragi de l'esperit, no ajudava perquè ens decidíssim a repintar-nos d'exòtics.
Borrow, que en els abjectes dies fernandins corregué per la península—per on ens vingué el seu llibre més delitós, The Biblc in Spain
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—dóna entenent, en les acaballes d'aquest, com en eixint ell cap a
la costa africana en temps de funesta maror, res potser, en el seu inconfort i mareig, no l i era tan ofensiu com aquells catalans que es
passejaven, únics immunes, pel pont inestable, emprant maleïdament llur parla vernàcula que l i era defesa. Avui veiem glorificada
aquella insistència invariable dels obscurs. Al capdavall, l'esperit, el
qual necessita, d'un centre estant, escollir i fixar les formes d'expressió, es féu trobadís amb l'instint que dura, i de vegades salva, però
que, tot sol tendeix a una mena de deslligament, a una minva de
consciència de la unitat. Una parla no persisteix sinó en la seva expectació, baldament insabuda, d'una cultura. Aquells personatges catalans potser només deien que paraules Hordes, i renecs condemnables, però nostres: gelosos, matusserament i tot, del dipòsit que ens
daria, bell punt hagut un diapasó d'altura, la paraula pura de la
lírica i l'augusta de la llei.
* • •

Burns i Mistral foren dos desvetlladors, i més grans poetes que
no pas el nostre. Burns revelà a l'escocès els termes de la intimitat
caledònica, la identitat dels seus modes sentimentals. Ja interpenetració dels cors amb les brugueres i amb els llacs. Impossible d'imaginar un escocès en festes de companyonia, o bé morint, en lloc estrany, tot sol, sense unes passades de Burns en els seus llavis o en
l'oïda interior. Ell ha fixat (però amb geni alacre, i energia estimulant, per on és lluny de la saudade portuguesa i del dor, gairebé equivalent, de Romania) l'enyor del lloc nadiu, l'enyor de la joventut,
l'enyor dels vells costums, és a dir, dels que hom veia en la infantesa, i després s'han decolorat i perdut, com si la nostra creixença en
fos culpable. Burns és un poeta pairal.
Mistral és un poeta regionalista. La seva posició és sobretot defensiva, i recolzada en el folklore. Troba que París és un brillant
perill, però en bella part per les seves cançons de cabaret i la indústria de la moda femenina, que fa desaparèixer les vestimentes tradicionals (que, ai las, per altra banda mai no solen ésser una invenció del lloc, sinó la deixalla regolfada d'una moda universal que es
va extingir fa temps). L'all-i-oli entre els companys felibres, plens
de bonhomia, esdevé una mena d'emblema col·lectiu. La història,
la tradició de Provença. hom sent que són per a ell refugis finals;
i no és precisament un desfici d'ambició ço que l i inspira l'eterna
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plasticitat de la seva nissaga, que civilitzà Europa abans que no pas
el Renaixement italià. De molt es consola, i en gran manera es paga
de les supervivències, que replega, en les maneres de dir i de fer:
d'on ve el plaer mixt (per a un Baudelaire poc menys que bàrbar)
en la tradició provincial i en el popularesc. Els provençals així com
llur gran poeta els evoca, s'agrupen adés bíblicament, adés homèricament, per a sobreviure en mitologies que no podrà atènyer el
demà.

* * *
Aribau en el seu únic dia de tasca retornadora no féu pas tant,
! intuí millor. No a n à — a gratcient o no — sinó a un sol objecte,
i hi reeixí amb una perfecció pràcticament absoluta. Va dar un to.
Un to inesperat i extraordinari d'autèntica llengua literària. Això
era més que molts, potser que jo mateix—un devot—, no puguem pensar. Una inspiració tota sola, ni un ramell, no haurien pas abolit la
nostra decadència: l'erma inspiració, vull dir: bella, però sense aquell
mateix to, suposant-la expressada, per exemple, en l'arcaisme elaborat a la Chatterton o en el dialectalisme, recaptant la mandolina
0 bé el sac de gemecs. Però el to de l'Aribau ja ho contenia tot, la
substantivitat del nostre esperit, i la cultura que l i cal per al seu
esmerç, i la dignitat política sense la qual no fóra la cultura sinó
meteor evanescent.
"El poeta — diu Valery 1 — es consagra i es consum a definir
IM llenguatge dins el llenguatge; i la seva operació, que és llarga,
difícil, delicada, que demana les qualitats més diverses de l'esperit.
1 que mai no és acabada, com mai no és exactament possible, tendeix a constituir el discurs d'un ésser més pur, més potent i més
profund en els seus pensaments, més intens en la seva vida, més
elegant i feliç en la seva paraula que no cap persona real. Aquest
verb extraordinari es fa conèixer i reconèixer pel ritme i les harmonies que la sostenen i que cal que siguin tan íntimament i àdhuc
tan misteriosament lligades a la seva generació, que el so i el sentit
no puguin destriar-se mai més i es responguin indefinidament en la
memòria". He subratllat aquesta frase, molt exacta: un llenguatge
dins el llenguatge. Indubtablement, entre nosaltres Aribau comença, no pas sense un record de la ressonança de l'antic, a posar "en
evidència i acció aqueixes potències de moviment i d'encantarnent,
1
1 Varielé, pàgs. 170 i 171.
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aqueixos excitants de la vida afectiva i de la sensibilitat intel·lectual,
qije eren dins el llenguatge usual confosos amb els senyals i els mitjans de comunicació de la vida ordinària i superficial."
Fins i tot en quelcom que em plac a diferenciar del to de l'idioma: és a dir, la seva puresa i bellesa, molt del català que hom escriví darrera d'ell és, en absolut, inferior al seu; i si tenim en compte totes les riqueses que han anat afluint (recerques del lèxic, edicions de clàssics, alquímies poètiques de tota mena, assaigs d'emulació d'altres literatures, codificació final del llenguatge literari, ço
que anava permetent, cada dia, un augment d'exigència), ningú més
no ha dat, com l'Aribau, un salt tan sobtat de superació.
• * *
El tema de l'Oda és un doble enyor: el poeta és absent de Catalunya, i Catalunya de la seva glòria: paral·lelisme d'un adient
patètic, exalçat per un aire greu i poderós, i una mena d'austeritat
que escau a la recordança de muntanyes virils, a l'evocació de gestes que són un tàcit retret per als abandons de l'oblit o de la defallença. Aquest enyor és el més noble de tots—l'únic, potser, que mereixi
que l'en qualifiquem —: el que us provoca una necessitat de grandesa, com un implícit manament. Ací l'egotisme desapareix o es transfigura: entren en el sentiment perspectives i espais, les centúries dels
morts i les dels no vinguts; i tot i essent el passat irretornable, hi
ha una manera intensa de fer-ne esment, que vol dir que ens juramentem per a passar d'aquella indigència que àdhuc ha desaprès de
sospirar, a l'apetència de perfecció, per a la qual tota senyoria i
cabal seria poc, i la memòria més gloriosa presagi incomplet.
Per comparança amb el to de l'Aribau, que no sabria definir
sinó com un retorn de l'esma de majestat, cauen en la insignificància la histèria de la mal escarrassada musa englantinària, i el patriotisme andorranista mimètic del paisatge, i la timidesa provincial disfressada de cantelluda, i la mala gana d'una responsabilitat davant
l'universal.
El to de l'Aribau no s'aquieta amb engrunes: ho exigeix tot.
—Més longivident, és clar, que el mateix poeta.— No es conhortaria pas d'un felibrisme, d'una assemblea general de benemèrits gaiters i flabiolers; ni d'un regionalisme com el defensat per Milà i
Fontanals en un article candorós, ni d'un bilingüisme, encara sostingut per l'Ixart. com el que Portugal conegué en els tres regnats
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filipins, o Irlanda sofreix avui encara; ni d'una cultura d'afeccionats
i per tant subalterna, car subalterna és tota cultura descompartida
de les atribucions d'Estat. Per això la crida sorprenent de l'Aribau
és oda, això és, sentiment noble en dignitat d'estil, i no pas cançó
planyívola de ruïnes o balada de recances bucòliques. L'oda demana palaus, i fortaleses, i naus desafiant el pèlag, i aplecs de riquesa,
i generacions ardents, i esclat de ciències i d'arts. I aquesta oda,
fins en la postració, no es dóna pas; i prefigura la llengua per al
poder i la tribuna i el concili de doctes i la contesa — malavinguda
amb els termes fluctuants — de les idees, i la literatura responsable i normal.
Hom troba la continuació de la sagrada llivanya que l'Aribau
inaugura, en Costa i Llobera, Prat de la Riba, Pompeu Fabra, el
poeta, el polític i l'àrbitre gramatical de la llengua literària consolidada.
El dialectalisme folkloritzant, l'arcaisme que és una forma de
freda curiositat o de desesperança, l'alternança irreal del pagesívol i el guerrer de convenció, la festa major ruralista amb el seu espetec d'onomatopeies, l'estètica de la pura emoció anarquitzant, les
picabaralles de l'individualisme ortogràfic, el geni sense llast, la
facilitat sense control ni aturador, tot això apar, del mirador estant
de l'Oda, un seguit de provatures marginals, no pas, algunes, totalment infecundes, per excepció o per contracop.
L'Oda assenyala cap a una civilització responsable. E l seu enyor,
per recordança i tal vegada per premonició, és altiu. I la seva llengua no és pas nada per al desordre de consols escadussers d'un poble dimitit, sinó per al triomf.
JOSEP CARNER

E L PROBLEMA AGRARI A CATALUNYA
ENQUESTA
L a gran importància que, quasi sobtadament, ha adquirit aquest
problema a la nostra terra ens mogué a demanar al Sr. Duran i
Canyameres el text de la conferència que donà a la "Unió Democràtica de Catalunya", amb el propòsit, que ja havíem tingut altres
vegades, de demanar després el parer dels homes més qualificats sobre aquesta qüestió.
Ja prevèiem, com així ha estat, que les gosades afirmacions del
Sr. Duran i Canyameres no mereixerien l'aprovació de tothom. Per
això avui comencem a publicar les respostes rebudes, ben entès queia inserció de cap d'elles, com tampoc la de l'estudi del Sr. Duran i
Canyameres, no implica la nostra conformitat. L a nostra opinió, si
la cosa ens sembla avinent, anirà en tot cas al final de l'enquesta.
E l qüestionari sotmès als nostres consultats t's el següent:
1. —És igual el problema agrari a totes les comarques de Catalunya?
2. —Seria justa una solució per a tot Catalunya?
3. —És lícit que l'amo es reservi el dret d'explotar pedreres i mines?
4. —Qui ha de portar la direcció del cultiu, l'amo 0 el conreador?
$.—Quin contracte és més just, el de parceria o d d'arrendament?
6. —Què és més influent en la quantitat i qualitat de la producció,
els elements naturals (terra, pluges, sol, etc), 0 el treball de l'home?
7. —Per a quin termini s'han de fer els arrendamens?
8. —De qui ha d'ésser la terra? Crítica del principi la terra és del
qui la treballa.
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RESPOSTA D E L SR. JAUME MASPONS I CAMARASA,
SECRETARI D E L " T N S T I T U T AGRÍCOLA CATALÀ
D E SANT I S I D R E "
i i 2.—El que se'n diu problema agrari a Catalunya es caracteritza per les circumstàncies següents:
a) És creació per a fins particulars, de polítics demagogs.
b) Es circumscriu a determinades comarques, principalment
vinateres, que són les més minades per la "Unió de Rabassaires",
instrument del qual s'han valgut aquells polítics per a interrompre
la secular harmonia en què vivien les gents camperoles a Catalunya.
c) El problema afecta, primordialment, els contractes de parceria, retenint-se a l'efecte el parcer la totalitat de la collita o part
d'ella que correspon al contracte; generalment es reté el cinquanta
per cent de la part corresponent al propietari; i aquesta expoliació
la consagra la Llei de 26 de juny, promulgada per la Generalitat,,
obligant el parcer a la retenció d'aquell cinquanta per cent, si en
collites anteriors havia faltat als contractes o tenia intenció de faltar-hi i obligant en canvi el parcer complidor dels contractes a seguir
complint-los. Molts d'aquests parcers castigats per la Llei per la
seva honorabilitat s'han rebel·lat darrerament contra ella i s'han quedat la totalitat o part de les collites del propietari.
d) L a pregona pertorbació jurídica s'ha produït davant de la
general inhibició de les autoritats superiors i locals, governatives i
judicials.
Si és que s'han dictat algunes disposicions per part de dites autoritats, en quant contrarien els parcers, són incomplertes, com ho
han estat milers de resolucions d'una Comissió Arbitral Agrícola.,
de Jurats Mixtos i d'alguns Jutjats.
Altres contrafurs de diferent naturalesa s'han comès pels parcers en les esmentades comarques i en altres.
En les poques en què predominen els obrers assalariats, obeint
a Sindicats de resistència, han promogut vagues i coaccions i demanden els patrons davant dels Jurats Mixtos del Treball per suposades
infraccions legals. De manera que porta també molt de malestar
aquesta situació que no és entre patrons i propietaris, com la dels
parcers, sinó típicament social entre els patrons (propietaris, arrendataris, parcers) i obrers.
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No és, doncs, igual el problema agrari en tot Catalunya, ni, de
consegüent, seria justa una solució uniforme. Concretant-nos a un
sol aspecte de la qüestió de les parceries, no perdem de vista que,
en el cas d'usurpació de collites, el propietari és tant més castigat
com major sigui la seva participació en la collita i encara més si ha
contribuït a les despeses del cultiu. No vol dir que no es puguin donar normes cercant un arranjament o solució, però han d'ésser molt
flexibles.
Dit això, podem anar a la pregunta tercera.
3. —Ho judiquem perfectament lícit. El tracte es fa per la terra,
per la superfície conreable. Per la facultat de conrear terra aliena,
el conreador s'obliga a satisfer una renda en diner o una part de
fruits, i aquest pacte, com els altres, es convé lliurement entre les
dues parts, sense que cap d'elles es cregui perjudicada, perquè altrament el contracte no es portaria a terme.
Si l'explotació de pedreres o mines perjudica el conreu i aquest
perjudici no s'ha tingut en compte al fixar el preu d'arrendament i
altres condicions del contracte, procedeixen les corresponents indemnitzacions.
Altrament, el conreador difícilment estaria en condicions de dedicar-se a negocis de tal naturalesa.
4. —Depèn de la intel·ligència i aptituds de cadascun. L'ideal seria que la direcció del cultiu fos fruit dels coneixements i de l'experiència de les dues parts, però això sols és possible d'aconseguir en
casos especials. En règim de parceria, la intervenció del propietari
en la direcció del cultiu és més obligada que en el d'arrendamert.
En alguns contractes s'estipula per endavant quins cultius poden ferse i quins no.
5. —Les modalitats contractuals de Catalunya són justes en principi, si no contenen algun pacte que pugui ésser injust. Són igualment pràctiques, si bé s'ha de reconèixer que la parceria ho és més
en terrenys pobres o de cultiu extensiu i l'arrendament en terrenys
de regadiu i rics. Bona part del territori català ha assolit una
certa riquesa gràcies al contracte de parceria. El parcer sap que,
sigui bona o dolenta la collita, pot pagar el convingut; l'arrendatari
potser algun any pagarà cara la major independència de què gaudeix, però aquesta mateixa independència l'esperona per a intensificar i millorar el cultiu.
6.—Els elements naturals, sense el treball de l'home, no produí-
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rien res útil. El treball de l'home ha d'ésser més o menys esforçat,
segons la qualitat de la terra i l'equilibri en què hi estiguin els altres factors de la producció. Tindrà, de consegüent, el treball, així
com la tindrà la terra, diversa retribució i influència, segons siguin
aquelles circumstàncies.
7.—Si s'han de fer obres preparatòries a les terres i van aquestes
obres a càrrec del cultivador; si es tracta de cultius arbustius i van
també les despeses de plantació, en tot 0 en part, a càrrec del cultivador, necessita aquest d'un període llarg de contracte, quinze, vint,
trenta anys. Tractant-se de cultius de plantes anuals, els períodes
poden escurçar-se molt i és freqüent que es facin per un any agrícola, si bé, pràcticament, per pròrrogues successives, la duració del
contracte sol ésser indefinida.
8.—La fàbrica ha d'ésser de qui faci anar els telers; les explotacions mineres, dels qui les treballen. Aquesta és la lògica ampliació
del principi: la terra és de qui la treballa. Els capitals esmerçats per
a dotar de materials i bastir el conjunt d'una fàbrica o d'una mina;
els mil problemes d'ordre tècnic, social i econòmic que, en planejarse una d'aquelles explotacions industrials, s'han hagut de resoldre,
així com els d'altres ordres per a col·locar en mercats consumidors
els productes, no han d'ésser tinguts en res? I és que problemes d'aquesta naturalesa no s'han presentat en tota explotació agrícola?
Els cultius a què avui es dedica són fruit de llargues experiències,
com ho són els contractes de conreu. S'han fet a la finca, a més de
la casa o cases, cada una d'elles centre de progrés i benestar social,
millores de caràcter permanent: obres hidràuliques, carreteres, edificis proveïts de maquinària costosíssima per a elaboració de productes. I bé; de tot això, que és fruit del capital i la intel·ligència
d'una o diverses generacions, què en fem ara, si la terra ha de tenir
tants amos com homes que la cultiven? La intel·ligència i el capital
queden postergats pel treball manual: l'esforç muscular és l'única
raó de domini sobre la terra; és sobrera tota forma de civilització;
triomfa l'home primitiu.
RESPOSTA D E L SR. ENRIC SALA
1.—No és semblant. En unes comarques predomina la parceria, en
altres, la masoveria, etc. La topografia, el clima, l'aigua han fet que
la propietat agrícola sigui gran, mitjana o petita; i els contractes de
conreu, extraordinàriament variats.
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2.—Una solució per a tot Catalunya només pot ésser justa, si
respecta les diverses modalitats i és alhora prou flexible perquè la
pròpi^ pagesia, en l'aplicació del concepte jurídic, n'esmussi els inconvenients i ») converteixi en una mesura perfecta o perfectible de
distribució equitativa.
3.— É s lícit aquest dret, si hom indemnitza l'arrendatari en forma justa, dels danys que representi la reducció de l'àrea que s'exploti
i les plantacions que en resultin perjudicades.
4.—Si hi ha col·laboració en l'explotació i distribució de fruits, la direcció pot ésser la resultant de la col·laboració. Al propietari que percep l'arrendament en diner, només l i pertocaria d'exercir un control
o vigilància per tal que el conreador no practiqués una forma d'explotació que representés l'esterilització de la fertilitat de la terra o l'esgotament prematur dels plantius. D'altra banda, en les relacions contractuals de bona fe, dirigirà el més capacitat.
5. —El contracte a part de fruits és evidentment el més jusi. Si
la collita és bona, se'n beneficien el conreador i el propietari; si és
escassa o dolenta, ambdós hi perden. En l'arrendament en diner, en
canvi, si el diner es valoritza, hi guanya el propietari; però si es desvaloritza, hi guanya l'arrendatari. Amb la primera modalitat, ambdós contractants guanyen o perden; amb la segona, mentre l'un guanya, l'altre perd. A més, el contracte a part de fruits permet al conreador d'emprar tota 'a potencialitat de treball de la seva famíiia
per a explotar finques d'un rendiment superior a aquelles que podria
treballar, si havia de comptar amb el diner indispensable en les explotacions a arrendament fix.
6. —Depèn de la mena d'explotació. És indubtable, però, que en
l'explotació forestal, la influència del trebal1 de l'home és molt inferior a la dels elements naturals; en canvi, hi ha certes explotacions
pecuàries en les quals el factor home és gairebé decisiu. Amb els
conreus passa el mateix; en uns, cal un trebal' estrenu de l'home:
en altres, són els elements naturals els que predominen.
7. — A terra campa, els arrendaments haurien d'ésser per un cicle total de rotació de cultius.
8. —La terra ha d'ésser del qui la treballi, la desitgi i la mereixi.
Tota expropiació per a assolir aquesta finalitat ha d'anar acompanyada de la indemnització pertinent. S'han de respectar, però, aquelles finques que representen una perfecta imitat d'explotació. Convindria, a Catalunya, l'establiment de finques de tipus i condició
de patrimoni familiar, invendibles, inembargables i , d'acord amb
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l'article 46 de la Constitució de la República, lliures d'impostos.
Seria el mitjà d'arribar pausadament a l'absoluta desaparició del proletariado, al camp de Catalunya, aspiració de tots els patriotes conscients.

RESPOSTA DEL SR. CARLES JORDÀ, PROPIETARI
I ENGINYER INDUSTRIAL
Voldria, com escau a qui viu en contacte permanent amb les realitats que plantegen els problemes que les vostres pregunten volen
orientar o resoldre, fer unes quantes reflexions nades del xoc que la
lectura de les preguntes de l'enquesta ha produït en l'ànim del qui
les viu; reflexions que la vida renova, modifica, matisa i fins aclareix cada dia.
1. —Evidentment, no és igual el problema agrari en totes les nostres comarques, tant si el mirem en el seu caire purament econòmic,
com en el social. Caldria, però, saber què entenen per problema agrari els qui han formulat les preguntes de l'enquesta. El problema
agrari en tota la seva complexitat és un problema de cultura i d'ecooomia, jurídic i social, si és que volem que la gent que viu al camp
i es nodreix de la terra pugui assolir el màxim benestar dins un medi
civil que no sigui inferior al dels grans nuclis urbans.
2.—Per això, una solució legal i general per a tot Catalunya és
convenient, mentre la llei es limiti a'marcar els amples camins per
on la lliure voluntat dels agricultors pugui manifestar-se sense les
trabes que la necessitat, la fam o la força imposen massa vegades.
I al poder escau de garantir el lliure desenvolupament de les iniciatives individuals, sempre que no perjudiquin un tercer ni l'interès
general.
3. —Reservar-se el dret d'explotar mines o pedreres fóra lícit a
l'amo, sempre que estigués supeditat a l'interès col·lectiu. No pot consentir-se que el lliure voler del propietari obstaculitzi una millora o
privi la col·lectivitat de l'augment de riquesa que una explotació ben
dirigida pot reportar.
4. —L'interès col·lectiu necessita que l'explotació i direcció del
cultiu siguin dutes pel més intel·ligent i actiu, sigui propietari 0 parcer. La dificultat radica a determinar qui és el més intel·ligent i donar-li mitjans per a fer-ho, cas de no tenir-ne. És un problema de
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ben governar que no té receptes, que no pot articular-se en els preceptes d'una llei o reglament; cal un sentit especial en el qui ha d'aplicar uns preceptes que permetin de realitzar aquesta tasca, potser
la més profitosa per al progrés agrícola.
5. —Totes dues formes de contracte poden ésser justes i injustes.
Les unes seran més convenients per a determinats cultius espedalitzats, o en llocs pròxims a nuclis urbans, o per petites parcel·les destinades als cultius d'horta. En canvi, en els conreus normals de la
nostra terra, allunyats de nuclis urbans i industrials, on el treballador viu exclusivament de la terra, la parceria en les seves múltiples
formes, sempre que el propietari ajudi econòmicament i intel·ligentment el parcer i es preocupi de la defensa dels productes de la terra
i cerqui els cultius millors i de més rendiment, sempre que sigui guia
i no paràsit, és ei més convenient per a l'interès col·lectiu, i pot ésser
justíssim, si és lliurement estipulat entre dos ciutadans que tinguin
la independència necessària per a no tenir l'un d'ells de caure fatalment, per les raons que fos, en mans de l'altre.
6.—El treball intel·ligent i amorós és el que més val. Un treball
inoportú, mal fet o executat de qualsevol manera sovint perjudica la
terra i les plantes; un treball fet amb amor i intel·ligentment és i l
més important dels factors i tots els altres són negligibles.
7. —La llargada dels terminis hauria d'estar en harmonia amb
les qualitats indispensables del qui porta l'explotació. Per a uns, caldria que fos indefinit; per a altres, curtissim. També aquí, com
abans, és en l'aplicació de la llei—que cal que sigui folgada, i no casuística—on es troba el secret de la prosperitat o de l'endarreriment.
8.—La terra caldria que fos, no de qui la treballa, sinó de qui
l'estima, car estimant-la, la farà produir i acreixerà la riquesa collectiva, cercant-li els cultius'més adients i fent-hi les millores que no
farà mai qui en cerqui els rendiments immediats, sense pensar en
un pròxim demà.

LES

JAUME

BELLES

E L CONQUERIDOR,
RENAIXENÇA

LLETRES

P E L CENTENARI DE LA
CATALANA

T o n poble som i amb cor lleial
hem rcbc.stit l'antic casal,
volent provar-te a i x í com cal
que é s ta Mallorca l a mateixa;
la que ha servat ta doble deixa
com hereuatge principal.
L a que Ita servat gelosament
amb la fe viva del creient,
la parla noble i amatent
que dels teus llavis aprenia;
parla que dóna fesomia
i fe que salva eternament.

MAKIA-AXTONIA S A L V A

ENYORANT

L'AMOR

E l pom de roses del teu cos
es va marcint en el pitxer ombrívol.
Defora el n í n x o l clos
un passeig s e n y o r í v o l
amb quatre flames de x i p r è s
i el nuír bo i confegint, litúrgic, el seu res.
Vela lassa i plagada
al fons de l'ampla barca de l a M o r t ;
ahir erecta, a l grat del vent gotnflada
i amb un neguit de port.
A r a que el port has abastat,
perquè no tornes pel camí fressatf
Nota.—Reproduïm aquests dos poemes per tal de subsanar errades indesxibrables amb què sortiren en fascicle anterior. E n la primera, mancava el primer vers i.
a més, la seva il·lustre autora ens n'ha enviat algunes esmenes literàries que la milloren. E n la segona, mancava el nom de l'autor.
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Estel de l'alba. Dona que dugueres
—l'entranya fàcil al futur—
dos fills que als braços són dues banderes
guanyades a la glòria de l'atzur,
per què si vares ésser font de vida
ara la deu, per tu, s"és extingida?
Amfora-cos; desig humà i diví
sola la forma més perfecta i clara,
carn bategant i tacte de setí,
ttaun de foc i roserar de cara...
Cendra del món,
ara en les cendres de la Mort es fon.
La galta crema amb el dardell del plor.
Malda la llengua per resar, i calla!
E l cor és buit de tant vessar-se. Jo
sóc un captaire sense creu ni malla,
i absent a tot, tràgicament,
un ser vivent!
Absència la teva cos enfora
et linc en esperit,
no sé com ni per què, sempre devora.
Les glasses negres de toblit
no m'exornen encar
penjades o enfilades a fatsar.
Et posseeixo plenament
amb el record que punxa i esgarrapa.
Carn endins, cada nervi, com serment,
als ossos se m'arrapa
i em sento la ferida i l'esvoranc,
i no tinc ni la joia de la sang!
I el pom de roses fresques del teu cos
es va marcint dintre el pitxer ombrh/ol,
mentre al defora d'anuel nínxol clos
calla i dorm el passeig senyorívol,
amb les quatre flametes dels xiprés
i el mar, als peus, bo i sahnejant un res.
JAUME R O S Q U F . L I . E S A L E S S A N

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

DE FRANÇA

L'EGOISME, E L PITJOR ENEMIC
DE L A POLÍTICA

E

s lícit que un col·laborador demani als seus lectors que vulguin
creure'l abans de tenir a les mans les proves del que dóna a l'avançada? En cas afirmatiu, hom no veurà res més. en això que segueix,
que una pruïja de moral, tal vegada de religió, si és que una pecadora
pugui tenir la pretensió de donar un exemple a un auditori religiós...
El cas és aquest: la repetició dominical de sermons polítics a França. Són de dues menes. Primer els d'un diputat republicà, crec radicalsocialista: Franklin-Bouillon. Després els d'un socialista dissident: Marquet. Un i altre són els veritables herois de la política francesa de demà;
la que pretén dirigir, però no sofrir l'elector. Les gestes d'aquests futurs
herois seran diferents, àdhuc contràries, i no tenen, en llur punt de
partida, sinó una relació comuna: acabar amb l'estat de coses actual.

En un cinema o ball qualsevol, el diumenge, adés al Nord, adés al Sud,
un grup local invita aquests senyors—vull dir en tal àndret l'un i en tal
indret l'altre. I sense comitè parasitari, la qual cosa ja representa un
canvi en els mètodes generalment seguits fins ara—així, doncs, sense
cap petit déu local avantatjat—. l'orador exposa l'objecte de la seva vinguda. L'un i l'altre—i segueixo posant-los arbitràriament en línia paral·lela—descriuen la decadència en què ens trobem i allà on anem. A
França, i tal vegada fora de França. Situació monetària lamentable. (Fixeu-vos que als Estats Units també podrien recollir perfectament aquest
discurs). Incertitud del mètode polític a seguir enfront dels esdeveniirents previsibles: manca de treball esdevinguda tan aguda que ocasiona revoltes, i guerra de tarifes duaneres tan paorosament ferotge que
els industrials es moren de fam amb llurs obrers, mentre els productes
que podrien fabricar són venuts horriblement cars pertot. A més, la política, o allò que porta encara aquest nom, ha enverinat de tal manera
1 existència que les relacions intel·lectuals entre els humans han estat
abolides, per dir-ho així. Una mena d'inquietud comparable en els efectes, si no en la causa, a la famosa angoixa que va presidir l'any mil.
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comença a devorar el món. Persones dignes de fe m'asseguren que, als
Estats Units, si fracassa el pla Roosevelt (i el seu concepte de curs forçós, de compres estatistes de les mercaderies no sembla de cap manera
factible de salvar aquest país de la fallida que l'amenaça), gairebé es
pot tenir la certesa que l'anarquia hi regnarà dintre poc temps. Una
desagregació d'allò que no és sinó una confederació de països, no una
nació en el sentit místic de la paraula, pot profetitzar-se.
D'altra banda, particularment a Europa, tenim dos casos a considerar. Primer: una eufòria col·lectiva, creada d'una manera concordant i
que descansa sobre una nova deïficació de l'home (Lenín, Mussolini o
Hitler), produeix una impressió d'arravatament de les multituds, dóna
la sensació de seguicis imponents, d'un ritme dinàmic de la vida. Però
aquest desplaçament no pot ésser res més que una migració devers un
nou habitat humà: conquesta, o almenys, una processó vers el nou
ídol; però, aleshores, què exigirà aquest dels seus adoradors? Segon
cas: l'ateisme general, que el combisme, per exemple, ha cultivat tan
bé a França, ha acabat en una degeneració absoluta de la facultat de
commoure's per qualsevol idea religiosa (anant de l'ídol humà a la revelació), i assistim a una atonia absoluta del públic enfront de les conseqüències possibles de la crisi econòmica, de la manca de tota mena de
pla en política, del costum de no raonar espiritualment. És contra aquesta atonia, aquesta insensibilitat, acompanyada, en els moments de lucidesa, dels més tristos pressentiments (com la por de l'Any Mil) que
cal reaccionar i que es dirigeixen els dos homes polítics dels quals parlava més amunt.
Les conseqüències que en treuen, difereixen.

Marquet ha volgut rompre amb els socialistes tipus Léon Bluin,
aquesta barreja de perillós utopisme de programa, sense cap mena de
contacte amb la realitat, i de personal aspresa al gaudi. Marquet, doncs,
proclama un socialisme pur. Concep un Estat fort, que centralitzi tots
els poders econòmics, producció i distribució; repartiment de les riqueses i repartiment compensador de la manca de béns, és a dir, una organització estatista dels socorsos mèdics, de les indemnitzacions per manca de treball, etc... i No us sembla ja singularment significatiu el mot
indemnitsació per manca de treball, implicant el deure de la societat de
compensar el perjudici que causa al treballador la incapacitat en què es
troba de guanyar-se la vida?
Ja no cal dir que aquest programa ha assolit un gran èxit. Permet
de tenir esperança a la gent que pateix, una esperança de restabliment
de les coses, d'esmena del Destí. Substitueix la noció de pobresa per la
d'injustícia. Assenyala els responsables de la desgràcia comuna. Satisfà
a la vegada el ressentiment i l'enveja. En la seva part creadora, respon
a les objeccions per mitjà d'un panorama anticipat de l'economia dirigida. Una cosa així com el pla quinquenal i la Nacional-Socialització.
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Finalment, cedeix el seu lloc a aquesta necessitat eterna de l'heroi, que
desmenten els socialistes, però que existeix arreu del món: allista els
seus partidaris en una mena d'exèrcit que s'apresta a la conquesta de
l'Estat per tal de partir-se'n les despulles.
El programa de Franklin-Bouillon és diferent.

É nacionalista sense voler fer d'aquest nacionalisme la religió del
món enter. És intern. Constata el desafecte del poble per la cosa pública, motivat pel mal govern; acusa seriosament el parlamentarisme, i
pronostica la fallida, seguida de la guerra. S'aixeca contra els impostos,
que han assolit, a França, unes tals quantitats per cada cap d'habitant
que tota mena d"activitat esdevé un engany. Sols reïxen els defraudadors. La simple constatació del que paga per impostos anuals un ciutadà mitjà, és una base d'èxit per l'orador. El seu programa de reabtzació és diametralment oposat al de Marquct. S'erigeix contra l'Estat,
dóna a la iniciativa privada els seus drets i els seus deures, i sostreu
l'economia de la gerència política. Preveu una catàstrofe immediata, i
es reconeix apte per a assumir la presidència del Consell, a l'endemà de
la caiguda de tot, és a dir, vers l'any 1935. Fa veure a tothom el canvi
feliç que no podrà menys que ocasionar la seva arribada al poder.
Franklin-Bouillon invita les forces vives de la nació a una unió. Reconeix l'equivocació, el crim comès pel Govern de la seva generació i declara que no se'n fa solidari de cap mena. I un dia, en veure que un
jove aplaudia aquesta declaració, Franklin-Bouillon no li amagà pas que
si bé veia amb plaer com els joves agafaven les regnes, ells, els vells,
no es privarien pas del dret, també, de demanar més tard, quan calgués,
comptes al nou equip.
* **
En un mot. el programa dels antiestatistes també ha aconseguit acoblar adhesions. Ignoro si, segons el desig de Franklin-Bouillon, es formaran comitès provincials per estintolar la seva tesi, publicar-la i , si cal,
sostenir-la, però, indiscutiblement, sedueix molta gent.
Un tret característic d'aquestes dues polítiques és l'apel·lació a la
força per a aplicar-les. defensar-les i imposar-les. Radica en això un
canvi enorme en la concepció de la mentalitat cívica. El ciutadà ja no
ha d'ésser únicament el votant que dóna les seves ordres a elegit, sinó
el servidor de l'elegit, el soldat. Això, per poc que s'hi reflexioni, ja és
una revolució.
Està a punt d'acomplir-se? No exagerem les coses. La tendència, el
principi—agrupar-se entorn d'una idea, d'un programa—, sedueix algunes persones. Aquestes, però, triguen a organitzar-se.
He volgut observar el fenomen i he constatat que els contribuents,
els comerciants, els funcionaris als quals he demanat llurs impressions,
reconeixen que. evidentment, "cal fer alguna cosa", però vacil·len a de-
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cidir-se, allistar-se i manifestar-se. És sabuda l'oposició dels sindicats
de funcionaris francesos al projecte de llei de l'equilibri del pressupost,
gràcies, en part, a un descompte d'un 10 per 100 sobre els sous dels
funcionaris. De res no ha servit demostrar-los per A més B que sense
estalvis consentits, el pressupost anava a la fallida; ells segueixen tossuts i volen que els diners que falten es treguin d'uns altres que no
siguin ells. I empren contra aquesta petició llur força amenaçadora; el
trabucament dels polítics. La qual cosa sembla demostrar que Franklin-Bouillon té raó quan arriba a aquesta conclusió: "es veu ben clar
que el parlamentarisme és impracticable". Formuleu aquest argument als
vaguistes del deure .i us diran que le coses encara no són pas tan greus
per arribar a consentir sacrificis desesperats.
Els qui accepten de prestar atenció a aquest allistament no ho fan
perquè llurs interessos perillen: hom els promet menys impostos, més
venda de llurs productes, etc... Hom no pot pas exigir als ciutadans
que es llancin a la brega si no és per una qüestió de profit. Aquest truïsme sembla evident i data del principi del món habitat. La cosa admirable
és la concepció d'aquest profit. Totes les persones que he visitat i preguntat contesten: "Les coses canviaran. Defensaran el meu blat (o la meva
fabrica, o el meu comerç)." Cadascú calcula que d'un simple gest, insignificant del tot, o d'una adhesió, o bé d'un acte de presència, en treurà
un benefici formidable. Talment com si l'Estat no hagués organitzat el
seu govern sinó per assegurar al senyor X que realitzi una fortuna en dos
anys. Existeix, doncs, una infinitat d'interessos particulars que persegueixen llur propi f i . Però com que no són menys nombrosos els interessos
particulars adherits al partit en competència que sembla sostenir-los.
aquests dos corrents de molècules terriblement actives i dotades d'una
força semblant, acaben per crear un estanyament agitat i estèril. UH banc
de peixos que s'entredevoren. L'atmosfera n'és enverinada. L'Estat agonitza. La nació es mor.

*• •
Allò que caracteritza el nostre temj» cs sobretot aquest immens, aquest
múltiple, aquest uniforme egoisme. Hom ja no pensa sinó en ell mateix i oblida que un ésser no existeix sinó per gràcia d'altres éssers. La
faula dels membres i de l'estómac del bon La Fontaine encara és d'actualitat, però ningú no pensa a rellcgir-la. si algú hi fa al·lusió, és per tal
que l'interi^Hat n'atribueixi la moral al seu veí. En aquestes condicions,
no hi ha cap moral possible, ni cap conclusió previsible. Allò que impedeix un país de posseir el que se'n deia abans una política, és a dir, un
concert desforços envers un fi per la nació, f i bo o dolent, però en tot
cas efectiu, ha esdevingut impossible. H i ha aprenents de polític; el que
no hi ha a França, és política. Espectacle espantós, puix que allà on sembla que la reivindicació del dret individual ho hagi fet tot i ho dirigeixi
tot, ben aviat es veu que condueix al desastre i engolirà l'individu. Ho
prova el cas d'Alemanya, que ha passat d'un excés de llibertat a la dic-
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tadura. Per tal de no sacrificar una part dels seus propis drets la generalitat, cadascú precipita el desordre, augmenta la confusió, apressa la fallida i , si és que la guerra ha de venir, la farà ésser més catastròfica encara del que ja ho és per definició. Em sembla que això no és pas dir
poca cosa!...
La causa: l'absència del consentiment a les jerarquies. Hom no vol
admetre que tal activitat social hagi de prevaler damunt de tal altra. I
sobretot, més que res, hom nega el valor de l'espiritualitat. Hom es riu
d'un artista, d'un escriptor, d'un savi (llevat quan d'aquest ha de dependre la possibilitat d'una vacunació salvadora o d'una reforma industrial!),
d'un filòsof. Manca d'espiritualitat. Manca de religió. Només ella podia
fer que l'home consentís a admetre que és més poca cosa que el seu veí,
es a dir, reconèixer en principi la seva pròpia mediocritat. Creure's que
cadascú és superior a tots i capaç de tot, exigeix... i perd. Car tants d'individualismes acabaran forçosament en una enfonsada general.
Ara bé; en aquests dos programes exposats he volgut seguir l'actitud
religiosa de l'un i de l'altre. Els socialistes diuen que la religió els és indiferent; Franklin-Bouillon diu que el problema religiós no s'ha de plantejar. Heus aquí l'error. Heus aquí també, crec jo, la raó de l'acollida
fluixa, minoritària del públic. La gent no escolta la crida. Discuteix d'interessos amb aquests aprenents de polítics. No se sent atret. Solament, la
fe podria fer-la seguir. Aquests programes estan mancats de fe. Voler
agrupar la gent, àdhuc en nom d'interessos menys criminals, menys baixos que els del competidor veí, és només una solució en aparença. En el
fons, és el mateix que els altres partits. El que cal és dissociar els egoismes. Únicament un programa en el qual tingui la seva part l'espiritualitat,
pot aconseguir-ho. Qui diu resurrecció sotaentén divinitat.
MARIA ASUNCIÓN DE FALGAIROLLE

D'ANGLATERRA

LES RIFES I E L JOC A ANGLATERRA
Una "Reial Comissió" ha dictat ordres i reglaments respecte al joc
en general.
EI dictamen presentat recentment per l'esmentada Comissió, que es
reuní per discutir el joc i les apostes a Anglaterra, fou rebut amb satisfacció pels reformadors socials, però molts no estan conformes amb certs
detalls.
Tot cl dictamen està evidentment fonamentat cn el fet que el joc
és un perill per al benestar social de la gent i el seu objecte és restringir
tant com sigui possible tot sistema de joc i apostes en el país.
La Comissió requereix que tots els "bookmakers" (homes que prenen
nota de les apostes del públic en les carreres) estiguin inscrits en el registre; els "tipters" (homes que fan negoci informant quins seran probablement els guanyadors cn les carreres) són declarats il·legals; es prohibeix als periòdics l'anunci dels serveis dels "tipters" i dels concursos
per a premiar els qui endevinin els esdeveniments deportius i tota aposta
de les curses de cavalls és en gran manera restringida.
Referent a les apostes dels partits de football. la Comissió arribà a
la conclusió que apostar en petita escala pot ésser permès.
Referent a altres formes de joc, la Comissió està completament contra
la formació de rifes en gran escala, a menys que es formés en l'esdevenidor una rifa de l'Estat, cosa que no és probable per ara. Recomana
d'aplicar la més estricta llei contra ia venda de bitllets de la rifa estrangera.
La formació d'aquesta Comissió és el resultat indirecte de la gran
venda de bitllets de la rifa efectuada ací a benefici dels hospitals de l'Estat
Lliure d'Irlanda. Els anglesos han comprat quasi més gran nombre de
bitllets que els mateixos irlandesos i amb molta freqüència els grans premis han anat a gent que pertanyen a diferents llocs d'Anglaterra.
Els s ï v e e p s t a k e s sempre estan en connexió amb les més importants
carreres. No són com la rifa espanyola: és necessari que el que obté un
bitllet i vol guanyar un premi, primerament posi per escrit, en dit bitllet,
cl nom d'un dels cavalls que prengui part en les carreres, i la persona
que té la sort d'haver escrit el nom del cavall que guanya la carrera se'n
porta el primer premi j els altres premis són distribuïts en concordància
amb el lloc que el corresponent cavall ha obtingut en la carrera. La gent
anglesa, en general, són notòriament jugadors en el que es refereix a
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curses o competències de qualsevol classe; carreres de cavalls, carreres
de gossos, partits de futbol, etc, i el sweeptake per a l'Hospital Irlandès,
que fou instituït fa anys amb el propòsit d'ajudar els nombrosos hospitals que hi ha en tot el país d'Irlanda, rebia una gran ajuda per mitjà dels
bitllets venuts arreu d'Anglaterra; però ara el Govern anglès ha pres mesures molt enèrgiques per a posar-hi fi, i els bitllets i els diners enviats
per correu que tenen connexió amb el stveepstake són confiscats, en cas
d'ésser descoberts.
El lloc on el joc es realitza en més gran escala a Anglaterra és en les
curses, i com a conseqüència d'això, la Comissió va dedicar-hi gran atenció. Als dirigents d'una cursa no els és permès de donar cap mena de facilitat per a les apostes i no poden tenir cap intervenció econòmica directa en les dites apostes que tenen lloc.
L'objecte d'aquesta reglamentació és evitar que la part vertaderament
esportiva passi a ocupar un lloc secundari respecte al joc. Però protegeix
el "bookmaker" en el sentit que els dirigents no poden fer-li pagar més
del doble del preu corrent d'entrada i han de donar-li un "stand" adequat en un lloc fix, amb el seu equip necessari. Les concessions per a
apostar en qualsevol cursa són limitades a deu dies cada mes i no pot
haver-hi més que una cursa per dia. Els dirigents d'una cursa de cavalls
han d'obtenir permís del Consell del Comtat perquè cs pugui apostar en
la cursa, però aquest permís pot ésser denegat, si la cursa ha de tenir
lloc en una localitat molt densa de població, o bé si és prop d'una escola
o algun altra institució de caràcter cultural.
Les apostes que tenen connexió amb les curses són fetes en gran escala per gent que viu a moltes milles del lloc on aquestes es verifiquen;
"bookmakers" o "bookies" (així anomenats correntment) tenen els seus
agents en totes les grans ciutats i gent que segueix la història dels diversos cavalls de carreres, 0 bé obtenen indicacions que són informació esjjecial secreta sobre els probables guanyadors i aposten per mitjà d'aquests
agents o bé per mitjà del "bookmaker" per telèfon o telègraf. Això també ha estat en gran manera restringit i controlat, però no declarat il·legal.
No està permès d'establir cap oficina per a fer apostes puix que induiria
el públic a entrar-hi per apostar, cosa que no és recomanable.
Apostar en els clubs és contrari a la llei anglesa, però moltes vegades
s'hi aposta secretament, particularment en els anomenats clubs nocturns,
però les autoritats estan constantment vigilant i posant quantioses multes als culpables, quan els descobreixen. Aquests clubs, principalment a
Londres, que manquen a la llei pel que fa referència a les apostes, saben
que tard o aviat seran descoberts, però entretant aprofiten l'ocasió i fan
pagar preus exorbitants als seus clients. Quan el propietari (sigui home
o dona) és descobert, la multa posada és de dues o tres-centes lliures i
vénen obligats a tancar l'establiment, però solen obrir de nou en un altre
lloc i amb un altre nom. Els mitjans de què es valen per a no ésser descoberts moltes vegades són enginyosos, i tenen la policia en dubte per
llarg temps. H i havia un club d'aqueixos a Londres (el propietari del
qual fou finalment descobert), que tenia instal·lat un senyal elèctric que
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en un moment donat avisava tots els jugadors de la casa, però el fer-ho
funcionar periòdicament per fer proves, com si vingués la policia, fou
la seva desfeta: un timbre elèctric que hi havia a la porta de dit club
podia ésser tocat sense que ningú se n'adonés pel porter que hi havia a
la porta, en cas que veiés prop algú que sospites ésser de la policia
i així no solament donava el senyal en el despatx del propietari, sinó àdhuc a les diverses taules de les diferents habitacions, en el bar, etc. Però
alguns policies llestos varen arreglar-se per a fer-se membres del club
i descobrireu la maquinació secreta que havia anat funcionant bé feia
molt de temps, i una nit el porter va adonar-se d'un petit grup sospitós
que romania prop del club: féu el senyal pitjant el timbre, í jwc temps
després, el grup en qüestió entrà, atropellant-lo, cap a dintre la casa.
Tothom fou agafat jugant, car no havien rebut el senyal convingut: els
fils elèctrics havien estat tallats pels agents de policia dintre del local.
A la gent jove no els és permès d'estar-se en llocs de joc i un "bookmaker" o bé algú que faci companyia amb ell, si fan transaccions d'apostes amb qualsevol que tingui menys de disset anys és severament
castigat. Seria el desig de la Reial Comissió d'ampliar la llei de manera
que fos considerat com a causa criminal que un "bookmaker" emprés
qualsevol persona de menys de disset anys en afers relacionats amb el
seu negoci.
La Comissió també es proposa de restringir la llei referent als jocs
de cartes en general.
La policia té el dret d'examinar a qualsevol moment la documentació
completa dels "bookmakers". La Comissió recomana que les lleis contra
les rifes estrangeres o il·legals siguin més fortes i restringides.
A fi de portar a cap la prohibició de les rifes, la Comissió va recomanar que es considerés com un mancament a la llei el que segueix;
(a) "Organitzar una rifa il·legal (una per a la qual no es tingui autorització.)"
(b) "Posar anuncis; vendre bitllets, o imprimir tota classe de pallers que facin referència a rifes estrangeres, o bé a rifes il·legals."
(c) "Portar a Anglaterra, amb l'intenció d'anunci o venda, bitllets
o altres coses referents a rifes estrangeres o il·legals, o bé enviar o transferir claus convingudes i girs als organitzadors de l'estranger."
(d) "Publicar qualsevol informació referent a rifes estrangeres o
il·legals, incloent-hi la informació sobre els resultats del sorteig i les adjudicacions dels premis, exceptuant el cas que sigui senzillament una no-.
tícia sense importància lliure de cap probable tendència a fomentar l'afidó a les rifes."
"Quan els processos legals tenen lloc, el tribunal de justícia hauria
de tenir la força necessària per a confiscar a favor de l'Estat qualsevol
diner o cosa de valor que es demostri que ha servit de pagament per una
rifa estrangera o il·legal o bé que hagi estat destinat a premi en metàl·lic,
o que sigui procedent d'una d'aquestes rifes."
Això que acabo de copiar, tret del report de la Comissió, demostra
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com pensa el Govern anglès resiK-cte a les rifes en general i sobretot de
les estrangeres.
La rifa de l'Estat Lliure d'Irlanda no és considerada com estrangera,
però és considerada com il·legal a Anglaterra.
La popularitat de la rifa de l'Estat Lliure d'Irlanda a Anglaterra i
el grandiós negoci que es feia a Anglaterra per mitjà d'ella i encara es
fa, ha estat causa de la creació d'aquesta Comissió que té el deure d'informar-se del joc en general a Anglaterra, perquè, encara que existeixin
moltes lleis contra les rifes, apostes i joc en general, fa tçmps que han
caigut en desús i no es tenen en compte, però el Govern veu que és necessari de prendre fortes mesures.
És molt difícil que la gent deixi de jugar ,1 Anglaterra i molts estan
ja pensant com fer-ho per evadir la llei.
i Podria ésser que, a la fi, el Govern es decidís a fer una rifa nacional?
Potser seria millor que oposar-se resoltament a les inclinacions del
públic, i així es jugaria legalment.
R. T. J. HEGARTY
(ALFONSA PERÉS, trad.)
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LLIBRES
En aquesta secció es faran recensions crítiqaes de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

Docmnentos i n é d i t o s accrca de M n . Jacinta Vcrdayucr, su amistad con los
Agustinos del Escorial, por el P. MANUEL MONJAS, O. S. A . , 350 j » -

ginas.- Barcelona, 1933.
En el pròleg l'autor explica les diferents fases per què ha passat la crítica
entorn de la persona de Mn. Verdaguer, començada ja des del vivent d'aquest, represa amb fúria arran de la seva mort i continuada de llavors ençà. No és tant cl
valor literari seu el que hom discuteix, si bé aquest sofrí una envestida forta uns
quants anys enrera de part de certs noucentistes: el que principalment hom vol
posar en clar és l'home, no l'artista. Molt s'ha escrit sobre això, de totes bandes;
però manquen encara molts documents per a publicar, que poden aclarir bastant
el cas. Val a dir que ja s'ha parlat amb força documentació i serenitat per poder
declarar que Verdaguer no tingué prou destresa ni, sens dubte, virtut, per a superar-sc. Però, d'això a fer-lo una víctima de la follia i de no sé què més, hi ha
una bona diferència. Serra i Boldú sembla ésser l'únic que, fins ara. havia escrit
bastant, i sempre amb consideració, del gran poeta, fts clar que no s'ha volgut introduir, precisament, en el "santuari de la consciència" de Verdaguer.
L'aportació que ara fa el P. Monjas no és tant per canviar punts de vista com
per confirmar els que són comunament admesos. Ell ha fet tots els passos que ha
calgut per presentar una documentació tan completa com fos possible. Hom pot
dir que no ha deixat porta per trucar, a fi d'aconseguir ni que fos una minsa clan'cia. Malauradament les cirsumstàncies actuals, adverses a aquesta mena de treballs, no han permès a l'autor de recórrer a altres indrets per assolir una documentació més acabada. Passen dc vuitanta els documents publicats aci. fins ara
inèdits. E l P. Monjas hi fa les seves consideracions, sempre amb serietat i esperit
crític; però creu que alguns dels seus judicis poden modificar-se, i fins es poden
trobar documents amb que es demostri cl contrari. L'actitud del religiós agustí és
com cal.
L a intervenció amical i assenyada dels P P . Agustíns, i més especialment la del
P. Blanco, queda ben descrita i provada en aquestes pàgines. E l P. Miguélez, en
canvi, amb la seva admiració cega i protecció incondicional per Verdaguer, resulta
una figura menys serena, menys hàbil i menys simpàtica. Magnífica i justa és la
defensa que el P. Monjas fa del Dr. Morgades i dels Agustíns contra les fantasies
interessades del Dr. Turró en el seu contradictori fullet Verdaguer vindicada.
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Una vegada mes es veu aci com Verdaguer fou víctima de la familia Duran.
E l seu malencert a escriure al periòdic farnemaçònic E l Diluvio i altres periòdics
• conreadors de l'escàndol; les seves prevencions contra el marquès de Comillas i el
bisbe Morgades, que tanmateix creia portats pels PP. Jesuïtes; i, en fi, el seu
testament darrer, oposat al primer, i sobretot el fet que la seva germana Franciscà
ocupi, en aquest, el darrer Hoc, mentre que tenia, en aquell el primer, heus ací
unes quantes ombres o taques en la conducta de Verdaguer. Dut per l'obcecació
envers la família Duran, i explotat per les esquerres, el gran poeta resultà, com
a home, un exemplar de desobediència i d'ingratitud vers els seus majors i sincers
amics.
A traves d'aquesta història, les elevacions místiques del poeta i les seves protestes d'amor a la creu sonen moltes vegades com a retrets i sàtires fines contra
els pretesos botxins. És una manera "cristiana" de fer la víctima. E l Dr. Morgades escrivia no sense raó al Dr. Torres i Bages: "jCreurà V. que després de la
inconcebible caiguda de Mn. Cinto, ha perdut per a mí la poesia la meitat del seu
encant?" (p. 288). Verdaguer acostuma a comparar-se a Jesucrist, encara que de
lluny, i escriu en una carta dura í irrespectuosa al bisbe Morgades: "Demani, si
li plau, a nostre Senyor per mi una gran paciència i una gran humilitat, virtuts
que mai he conegut" (p. 259). Aquestes paraules tenen un relleu de veritat, en resseguir la maltcmpsada per on el poeta-sacerdot passà. Citem, com a confirmació
d'això, dos passatges de ducs cartes adreçades per Verdaguer al mateix bisbe de
Vic: "Si V. i son advocat volen escàndol, a pesar de la negror dels temps hi haurà escàndol i li juro que ressonarà per tot Europa" (p. 283). L'altre és així: "Si
no se'm torna la missa ja no tinc més paciència i, com ja li hc dit cn altres cartes, estic decidit a tot, fins a enviar a V, E . la sotana, que sí no meresc celebrar
tampoc meresc portar-la" (p. 285). E l grau de la seva humilitat queda, així mateix, provat per aquestes seves paraules: " E n mon cas la veu de Déu o la de ma
consciència, que és el mateix, no em deixa obeir" (p. 319). E l poeta arribà a tenir
una obsessió contra el bisbe amic i protector; car el mateix Verdaguer, quan era
a la Gleva, contava a un capellà el que havia somiat, i era una serp que se li cnroscava cos amunt, i li dava la volta al coll i. al davant de la seva cara. treia el
cap; i aquest cap de la serp era el del Dr. Morgades. E l canonge Collell, doncs,
pogué dir de Verdaguer "pseudo-mistíc que al final de la seva vida donà tan mal
exemple de rebel·lia" (p. 342).
La lliçó final a deduir d'aquest llibre no és pas nova. Contra el que podrà creure el P. Monjas, per als catalans que han estudiat poc o molt el cas Verdaguer és
d'una exactitud perfecta aquella frase tan í tan dita: "Verdaguer fou un gran poeta, però un pobre home".
En una carta escrita en un castellà molt elegant, el P. Rupert M.* de Manresa explica les ofertes que els caputxins, en la persona del prop dit religiós, feren
a Mn. Verdaguer per sortir de la difícil situació; però com les de tants altres
admiradors i amics, resultaren vanes.
Després de reconèixer que aquest llibre del P. Monjas està fet amb molt bon
criteri, cal assenyalar dos punts que no estan bé. Primerament, no és cert que els
catalans siguin tan gelosos de Mn. Verdaguer, que no permetin de tocar-lo per
res. Aquest mateix llibre del P. Monjas, fet com és per un castellà que algunes
vegades sembla complaure's a fer de pare pedaç, ha estat ben acollit ací per la seva
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bona orientació general. I, segonament, no cal ésser "purista català" (p. 348) per
veure que en molts dels passatges en català hi ha faltes, i faltes, entre altres, de
sentit. L a transcripció deixa quelcom a desitjar.—P. Nolasc del Molar, O. M. Cap.

NOVELL ESGUARD, de Josep A l s i n a .
Josep Alsina Cases, és, si hem de creure el proemi, un poeta jove; i " Novell
esguard", el llibre de què ens ocupem, el primer fruit de la seva inspiració. Dos
detalls que abans de prendre l'obra fan sentar la base que anem a llegir unes poesies que han de tenir forçosament les qualitats i defectes de joventut. Aquestes
obres de joventut que tants mals de cap han donat als poetes quan. en obres posteriors, han constatat la diferència que separa unes de les altres. Però ja és proverbial l'etern descontentament dels artistes autèntics i prou sabut que si haguessin escoltat, temps enrera, les intencions anihiladores de Virgili, posem per cas.
ara la seva Eneida fóra no-res. Què deduirem d'aquest horror que posteriorment
han sentit els artistes per la seva obra? Que el crític, més que una valor definitiva ha de veure en l'obra d'un jove la valor que correspon a la seva edat i, en
segon terme, descobrir i dirigir aquells raigs de llum, presentits a traves de l'obra,
que són el germen, més que del present, del futur poeta. Una crítica que no partís
d'aquests principis ens semblaria injusta i, per tant, severament criticable.
E l nostre poeta s'encara, en general, amb el món visible, la natura amb un
veritable optimisme. Hom no sap si veu totes les criatures sota llur aspecte de bondat i de bellesa o si, tot veient-ne els defectes que tenen adherits, vol només cantar-ne la millor part. Altres poetes descriuen de vegades temes naturalment eixuts
i els poetitzen, sí de tard en tard no els satiratzen; el nostre poeta escull uns lemes
tan plàcids que no admetrien ni la més fina ironia.
Aquesta faisó de considerar la natura vol, al seu torn, uns versos que siguin
tan naturals com els paisatges estergits. Quin contrast no farien uns versos torturats, amb la visió simplícíssima, per exemple, d'un prat florit 1 Apressem-nos a
dir, girant la correlació, que un poeta qne torturi massa els seus versos, que vulgui, com qui diu, empolainar-los, no està tan capacitat per a veure la simplicitat
de la natura; sense ador.ar-sc'n l'cnfarfega. No; no. és aquest el procediment de
Josep Alsina: els seus versos, sí tenen una semblança amb algun tipus de poesia,
són més aviat ínfantívols que cerebrals; una qualitat al capdavall, de grans averanys. Més val tenir una base establerta sobre la qual puguem afegir materials, que
no tenir un edifici fet a corre-cuita i sense previsió, amb l'agravant d'haver-lo d'enderrocar, si volem salvar-lo. fins a trobar els fonaments.
I de fet. el nostre poeta va construint a poc a poc, però amb seguretat:
"clarivident prou tot s'ho pensa!"
Així, al costat de la poesia "Ja ve el bon temps" poesia ingènuament temorenca, hi ha "Rumb feliç". "Cant a l'ardidcsa", " E l caprici del vent", etc, que
són a la vora del cim. E n la primera al·legada, el poeta ha copsat no direm un
tema, sinó un ritme i una rima, als quals subjecta el pensament amb escrúpol. Cada
vers és un pensament deslligat de l'altrc. independent, ajustat a un motllo predeter-
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minat, o sigui, a la cançoncta del conjunt. Cada estrofa serà. fatalment un punt i
a part:
L'horitzó és més fi
cl pradell més verd
més franc el camí.
i el gaudir més cert.
En "Rumb feliç", per contra, el pensament navega feliçment per les ones del
vers com aquell núvol que descriu navega amb "la popa eixuta... en el cel magnificent"; eixuta d'aquella excessiva ingenuïtat. En resum, cal dir d'aquest poeta
el que s'ha dit de tots: que una composició és més o menys valuosa a mesura que
el pensament es porta el vers i, viceversa, és més pobra, a mesura que el vers o
la música obliguen a improvisar idees. La justícia ens obliga a constatar que el
poeta al·ludit se sent inclinat al primer cas: fora d'una o poques excepcions, les altres
contenen un pensament, una inspiració, i el seu vers escaient, en general fàcil i
sempre fidel a les normes de poètica.
I acabem: Josep Alsina, tal com ara s'ha donat a conèixer, amb el seu fons luminic i la seva forma mancada de pretensions, fa creure que en un altre volum
donarà un reraiiment cent per cent. Que asseguri més encara el vers, donant-li
major consistència; que doni més solidesa al fons—això s'ho porten els anys i l'estudi—i tindrem el goig imlecible d'aclamar-lo poeta insigne de la nostra Catalunva renaixent.—E. VANDIXLÓS.
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Les reprodaccioMs d'articles d altri
retes en aquesta secció tenen només
caràcter doenmenlal: la inserció d'elles
no implica, doncs, conformitat plena
amb llar conlingnt.

COM S'HA PUEPARAT LA CRISI ECONÒMICA ACTUAL, segons Lucicn Romier, tret de "L'Ami du Clergé", de 25 de maig de 1933.
I.

E l capitalisme d'estalvi i el cal>ilalisme d'especulació.—II. F.l capitalisme d'especulació en pràctica d'ençà de la guerra.—Els seus disbarats.—III. Com s'és
produïda la catàstrofe.—Imprevisió del capitalisme, sobretot en el camp de
l'agricultura industrialitcada.—IV. E l bolxei-isme inteUectual en el país eslau.

É s ben clar. per tot observador reflexiu, que la humanitat travessa un període
decisiu de la seva evolució. Constantment parlem de la "crisi"; en sentim parlar
al nostre entorn. Cal que penetrem fins al cor d'aquest fenomen, si volem arribar
a extreure'n la part de diví que enclou en ell mateix. Partim del principi que és
Déu que dirigeix tots els esdeveniments, que tots tenen un sentit, que en tots hi ha
una crida a la nostra acció sacerdotal, i que l'essencial és, doncs, conèixer-los bé
a fi de poder treure'n tot el profit.
Justament, un dels més eminents economistes, i no gens suspecte de cap tendresa especial envers el catolicisme, M. Lucicn Romier. l'autoritat del qual mantes vegades hem invocat, acaba de tractar el tema que ens interessa en una sèrie
d'articles de la Revue des Deux Mondes. que comencen en el número del 15 de febrer. Sens dubte, el seu punt de vista no és pas el nostre; serà, per tant, més interessant encara de fer notar en el seu treball les més marcades insinuacions envers una revalidacíó de les forces morals en el si de la humanitat.
E l títol dels seus articles és el següent: "La desgràcia del Capitalisme", i constitueixen un anàlisi tan penetrant com pot fer-se de les causes del malestar en què
cs troba submergida actualment la nostra civilització bon xic massa materialitzada.
Lucien Romier distingeix dues formes de capitalisme, i aquesta distinció és
necessària per a ben entendre el seu treball: hi hagué el "capitalisme d'estalvi"
i el "capitalisme d'especulació". Abans de 1914. el capitalisme d'estalvi domina en
el món. D'encà de la guerra, el segon porta camí de suplantar-lo. Un i altre, ca-
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dascun a la seva manera, són responsables de la catàstrofe que afligeix cn aquest
moment la humanitat. E l pas de l'un a l'altre es féu d'una manera insensible i
lògica.
E l capitalisme d'estalvi és aquell que es fonamenta en la riquesa adquirida per
mitjà del treball i de l'estalvi. Pel fet del seu origen, conservava una empremta
de moralitat; cn efecte, res no hi ha més moral en si mateix que el treball i l'estalvi. E s caracteritzava pel "prodomini dels capitals personals i familiars" sobre
"els capitals anònims i col·lectius". Un home havia treballat havia estalviat i posat de banda un petit capital. Havia provat de fer-lo fructificar en una empresa
feta possible a la vegada pel progrés de la tècnica, el desenrotllament de la mecànica, l'impuls del comerç i la set de benestar; l'estructura de la societat l'havia
ajudat en la seva empresa; havia aconseguit "fer fortuna". Era cl tipus del "burgès" modern, amb el cap ple de ciència, de llibertat politica, dc progrés material,
molt confiat en l'esdevenidor del sistema dc què formava part i al qual s'havia
sumat el seu esforç amb un èxit que l'omplia d'orgull. Desgraciadament no s'adonava que el seu triomf temporal era condicionat, sense que cH se'n donés compte, per una armadura moral i espiritual de la societat. Es beneficiava d'aquesta estructura, traint-la, però massa sovint pel seu profit personal i sostreint-se a les obligacions que li imposava. Aquest home que no havia capit cl sentit de l'esforç, de
la perseverança, del sacrifici, de l'economia sinó gràcies a una llarga formació
cristiana, acabava per atribuir tot el mèrit de les seves victòries sobre la matèria
al seu propi valer, al seu sabor, a la seva energia i divinitzar la seva pròpia persona. No veient d'on li venia el seu gust per "l'esforç vital", es considerava superior per aquest mateix gust, abans d'aplicar-lo a un cas pràctic. Però guardava
dc la moral tradicional les nocions més precioses per a la continuació de la seva
activitat. D'aquí provenen aquestes morals sense Déu. aquestes morals laiques que,
en alguns punts, s'assemblen d'una manera ben estranya a la moral catòlica despullada del seu gran ideal i de les seves divines aspiracions de vers l'infinit.
Aquest capitlisme d'altre temps tenia, doncs, encara la seva disciplina i la seva
força. Arrencava d'una cosa sòlida i real: l'estalvi adquirit. Posava en pràctica Ics
iniciatives individuals. "Cada empresa, cada fortuna obeïa a una gestió relativament lliure, amb probabilitats i iresponsabilitiats que en res no comprometien la
sort de les altres empreses i fortunes".
E l fre del 'sistema consistia, precisament, en aquest sentit personal dc la responsabilitat i del risc inherent a l'empresa. E l més greu dels inconvenients d'aquest règim era l'individualisme exagerat, la tendència a creure que si el treball
i l'estalvi enriqueixen, la pobresa ve a ésser com la sanció natural i necessària del
peresós i del dissípador i que. per tant, no mereix sinó una pietat distant i desconfiada. Era sobretot la primacia concedida a l'èxit, a la fortuna, a l'energia
personal, al talent, més que no pas al valor mòral i religiós. Dintre aquest capitalisme engendrat per les virtuts cristianes hi havia un materialisme latent. Després d'haver treballat per a complir la voluntat de Déu i per a guanyar el paradís,
hom era vingut a treballar per a enriquir-se i enriquir pels seus.
Sens dubte que en l'Europa d'abans de I9t4 hi havia agrupacions de capitals,
sindicats de banquers, coalicions d'industrials i de comerciants, societats anònimes,
grans empreses l'amplitud de les quals feia necessària la solidaritat de l'interès
privat i de l'interès públic, per exemple l'empresa dels ferrocarrils, per no parlar
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més que d'aquesta. Però a despit del desenrotllament prodigiós de riqueses i activitats, l'individualisme seguia predominant cn cl nostre món modern, i el director de la indústria privada, dc la banca i del comerç restava l'amo de l'evolució
econòmica.
E l principal avantatge d'aquest individualisme era que assegurava una gran
flexibilitat al sistema de producció i obligava els productors a una constant moderació. "L'industrial o el comerciant posava en joc el seu propi diner, el dels seus
parents i afins, o el dels especuladors que el coneixien i que eH coneixia, diner ja
guanyat, altrament anomenat de l'estalvi real, del qual ell es sentia personalment
responsable. Aquesta responsabilitat personal, encara que no tingués sinó una
sanció moral o social, el feia retingut en Ics seves inciatives. Sabia que cl capital
de què disposava era limitat; sabia també que el primer que patiria de la seva
pèrdua, i de la manera més dura, seria ell mateix. D'aquí venia una certa timidesa
en l'esperit d'empresa, però alhora una varietat infinita d'empreses, ja que cada
una traduïa probabilitats i capacitats particulars."
E n principi—les excepcions no apareixen sinó entre els proveïdors de l'Estat,
serveis públics i exèrcits—. el capital evitava els grans utiHatges, que necessiten
molt de temps per a la seva amortització i s'oposen, per la seva mateixa rigidesa,
a la marxa del progrés. Només hi havia grans fàbriques per a atendre les comandes regulars i assegurades dels governs o dels serveis públics. Aquí teniu França;
a part dc les fàbriques d'acer dc la marina, foneries de canons, construccions de
vaixells, ferrocarrils i fàbriques d'armes, gairebé no existeixen grans indústries
que exigeixin l'esmerç regular i sistemàtic de capitals impersonals dividits en infinitat dc parcel·les, anomenades "accions al portador" i destinades a canviar constantment de mà. Hi ha, en canvi, tot un exèrcit d'indústries petites o mitjanes que
depenen essencialment d'un home qui amb la seva activitat, la seva tenacitat, el
seu esperit d'ordre, fa rutllar, ell sol, tot el seu "negoci". Aquest home es creu
tan obligat pel seu honor al bon funcionament de la seva empresa que, si fracassa,
es considera deshonorat i sovint no pot sobreviure a la seva desesperació. E l cas
de suïcidi d'un director d'empressa desafortunat en negocis, és força freqüent.
Heus aquí amb tota evidència un prejudici a base d'orgull, però fins aquest perjudici és molt suggestiu: demostra tota una mentalitat, descobreix tota una psicologia.
En cas de fracàs, les conseqüències desagradables es limitaven estretament a
un home, a una família, a tot estirar a algunes famílies. I en cas d'èxit, l'individualisme dels capitals afavoria l'emulació en forma d'investigacions enginyoses, per
a la qualitat i per al preu de les mercaderies. E l públic era qui es beneficiava de
les troballes particulars de cadascun dels competidors de la indústria.
Lucícn Romier assenyala en aquest sistema diversos inconvenients, tant en
l'ordre econòmic, com en l'ordre social. " E r a , diu, de bell antuvi la lentitud en l'evolució col·lectiva, pel fet que el progrés, en lloc d'obeir les previsions coordenades sobre vastos plans, responia a una multitud d'impulsos particulars, fraccíonats
i sovint incoherents. E r a després l'excés d'estabilitat dels mitjans d'existència, i
per consegüent la limitació de les probabilitats de vida o de fortuna per a la massa
humana cn ràpida creixença: d'on prové l'expansió colonial d'Europa després el
malestar social, finalment la disminució de la natalitat en els vells països."
Hom podria presentar, ben cert. aquest quadre sota un altre aspecte. E l capi-

LLIBRP.S & R E V I S T E S

52'

talisme d'estalvi era a base de l'individualisme; conservava d'aquest caràcter un
caire un xic egoista. La vida esdevenia una competència desenfrenada: cadascú
havia de córrer la seva pròpia sort sense preocupar-se del veí. Els hàbils triomfaven ; els febles es quedaven pel camí. L a colonització no fou solament el fruit
de l'excés de natalitat, sinó el resultat de la necessitat de trobar nous mercats,
noves clienteles, combinat amb la curiositat geogràfica, l'afany d'aventures, la set
d'apostolat religiós. Sens dubte, calia també tenir excedents de població per a colontzar; però aquests excedents no foren pas la causa inicial de la colonització.
Europa no havia acabat encara el seu propi acondicionament quan començà a colonitzar. No obstant, la colonització no esdevingué intensiva fins que els grans
Estats europeus sentiren la necessitat de terrenys per a poblar que poguessin rebre
aquells individus que la metròpoli es veia amb treballs per a ocupar i alimentar.
Si ens situem sota el punt de vista espiritual, és a dir catòlic, és ben clar que
el capitalisme d'estalvi tingué Com a resultat una mena d'embriaguesa de progrés
material, un oblit progressiu dels valors religiosos, una deplorable descristianització de les masses obreres, l'obsessió del benestar material, el prejudici laïcista, cl
naixement del socialisme i del comunisme, que no són altra cosa que la religió de
la matèria, la religió del progrés (!), la religió d'aquells que no en tenen cap.

II
M. Lucien Romier considera considera les coses des d'un punt de vista una
mica diferent. Veu en el capitalisme d'especulació, que ell fa responsable de l'actual catàstrofe econòmica, la conseqüència i el càstig del capitalisme d'estalvi.
Per dir-ho clar, escriu, aquesta civilització no estava equilibrada sinó en aparença. Ko tenia per res en compte l'augment inoït del nombre de sers humans.
No havia previst que aquest ràpid augment de la població humana, i més que res
de la població europea, crearia dintre la societat un excés també creixent de gent
a la qual l'estabilitat social apareixeria, no com una garantia, sinó com un destorb
per al desenrotllament de les seves probabilitats individuals. Era prou flexible per
a absorbir a petites dosis els sobrants de població, però no estava organitzada per
a absorbir-los a dosis massa fortes. Els sobrants de població han provocat indirectament la nova orientació del capitalisme, i eHs són els amos del seu desti futur.
Els sobrants de població europea, en emigrar cap als països d'ultramar, crearen
allí una forma, no individual, sinó col·lectiva de capitalisme que ha produït el desequilibri de l'activitat universal. Els sobrants de població europea han fet recular
a poc a poc, dintre la mateixa Europa, el capitalisme individual en profit del collectiu i han obert el camí, cada vegada més ample, al socialisme parlamentari o
socialisme dictatorial"1*.
Ara que M. Romier s'adona molt bé que només fa esment de la causa externa.
Els sobrants de població no eren periHosos sinó en el cas que la part selecta de
la societat capitalista, per un excés d'individualisme i de liberalisme ateu. no volgués ocupar-se, tan moralment i religiosa com socialment i temporal, de la classe
pobra, i deixés que entre Ics masses populars es desenrotHés aquell llevat d'ira,
d'humor agre. d'enveja i d'afany de plaers materials que hom troba al fons del
.-ocialisme revolucionari.
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Sigui el que es vulgui, pot tenir-se per cosa ben certa que el capitalisme dels
nous països ha arruïnat per la base el capitalisme de l'antiga civilització. Com ha
estat això? És el que Lucien Romicr explica d'una manera ben clara: "Un pais
nou, diu. per definició, no posseeix cap estalvi. Cal importar-hi, o. com sol dir-se,
"invertir-hi" capitals de l'exterior, per a fundar les primeres instal·lacions i descnrotllar-les després. Així, mentre el capitalisme dels vells països procedeix, des
del seu origen, d'una especulació i, per consegüent, suposa l'esperança d'un guany
immediat. E n lloc de reflectir el passat, la societat és projectada devers l'esdevenidor. "
Al començament, l'exportació dels capitals va seguir la dels homes. Cada immigrant aportava el seu petit peculi, o bé estava afiliat a una companyia que sab:a
a què el destinaria i finançava les empreses a les quals havia de cooperar. E l capitalisme dels nous paTsos, en aquest primer període, no era més que la prolongació del capitalisme d'estalvi dels països antics.
"Però, de cinquanta anys ençà. l'explotació dels països d'ultramar, responent
d'una banda a l'afluència de noves multituds d'immigrants i d'altra banda a les
especulacions d'empreses europees a l'encalç d'inversions fructuoses, de deus de
primeres matèries o de mercats per a Hurs productes, es deu molt menys als capitals d'importació individuals que als capitals bancaris, concentrats i anònims
des que entraren en acció. Aixi, doncs, gairebé tot l'acondicionament econòmic
dels territoris de fora d'Europa, l'explotació dels quals no data pas de més enllà
de mig segle, descansa sobre fórmules de crèdit expeculatiu o d'inversions prèvies, concebudes dintre el marc d'operacions bancàries i a profit d'un capitalisme impersonal És a dir, les preocupacions d'índole financiera havien de dominar
allí, i no solament els mètodes de producció i venda, sinó fins i tot l'evolució social."
Aquest últim punt té molta importància. Ve a dir que les conseqüències socials
del sapitalisme d'especulació són totalment diferents de Ics del capitalisme d'estalvi. En altres termes, la "mentalitat" dels capitalistes que especulen és completíiment distinta de la del capitalista que està en posseir d'una riquesa adquirida,
anomenada estalvi.
França és el tipus més notable del capitalisme d'estalvi. E l capitalista hi és
perseguit per dues idees que l'obsessionen: la recerca d'una col·locació segura i
la por del risc. En els nous països, en canvi, és en el risc on es troba tota la probabilitat del capitalisme. Per altra banda, el benefici eventual es calcula sobre el
mateix risc. L a maniobra natural del capitalista consistirà, doncs, a accelerar el
joc, per tal de destriar al més aviat possible la primera aportació del primer benefici, que es convertirà en una nova aportació. Retardant el joc, hom corre cl
perill de perdre-ho tot, i hom faria insuportable la càrrega dels capitals manllevats, ja que no poden ésser remunerats sinó per mitjà del joc.
Representem-nos un pais nou. Per exemple, l'Amèrica de cinquanta anys enrera. S'hi disposa de l'espai, s'hi veuen arribar masses d'immigrants, els mitjans
naturals hi abunden: l'organització mateixa del país donarà lloc a una activitat
formidable. Però en el pla d'aquesta organització, per a la qual hom pren com a
model els països més perfeccionats de l'antiga civilització, no solament hom hi
fa entrar les necessitats immediates, sinó també les futures. Aquestes últimes són
les que el capital d'especulació té pressa de provocar per a explotar-les. A partir
d'aquest moment les bestretes de crèdits i les construccions d'utiHatge precedei-
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xen la vinguda dels immigrants, forcen la naixença de Ics ciutats i determinen
els mcrtats. "No és ja, com en la vella Europa d'altres temps, la societat humana
la que elabora el seu marc; és cl marc material, concebut per a una especulació
de capitalisme impersonal, el que imposa la seva força i el seu "Standard" a la
societat humana en formació."
Això ho hem vist als Estats Units. l í o hem vist també en tots els nous països.
Molt abans de la guerra, el capitalisme d'ultramar s'havia fet notar pels seus
procediments accelerats i violents, per la seva inestabilitat i les seves crisis freqüents. Feia molt de temps que el capital d'especulació es mostrava inclinat a
construir massa de pressa, amb massa amplitud, massa a la Heugera. Però l'antiga
Europa conservava la preponderància econòmica; perdia diners, però també en
guanyava en les seves inversions d'ultramar, on continuava enviant homes i diners.
Les crisis eren. per dir-ho aixi, en la superfície del sistema i no l'afectaven en les
seves forces vives. La guerra i les seves conseqüències invertiren els papers i provocaren el formidable desequilibri que anomenem "la crisi".
Europa va esgotar les seves reserves d'estalvi amb la guerra. Ha hagut de recórrer als països nous per a obtenir mitjans que li permetessin de continuar la
lluita fins a l'anihilament d'un dels dos adversaris. E l capitalista especulatiu visqué els seus dies més brillants. Els països nous muntaíen un utillatge prfdigiós
per a subvenir a les demandes dels europeus aferrissats en la Huita. Un cop acabada la guerra, aquest utillatge ha continuat subsistint; ha calgut emprar-'o; ha
esdevingut un utillatge de competència per aquell que Europa tractava de reconstituir després de les seves desgràcies. Europa ha hagut de recórrer altra vegada
als capitals dels països nous i sobretot a Amèrica, esdevinguda la gran creditora
del món civilitzat. Els països que havien fet la guerra es deixaren seduir pel miratge de les grans empreses econòmiques. Hem vist, a Alemanya sobretot i a la
Rússia bolxevista, desenrotllar-se aquells mateixos plans de vastes construccions
el monopoli de les quals havia estat fins llavors exclusiu d'Amèrica. Ara bé; en
el moment en què hom es preparava per a llançar al mercat una quantitat molt
gran de productes manufacturats de totes menes, la clientela, en lloc d'ampliarsi-, es retreia del consum. D'una part, immensos països que fins llavors havien
estat compradors, com la Xina i la índia anglesa, es tancaven a les exportacions
europees per raons diverses que tothom coneix o endevina. D'altres s'havien utillat durant la guerra o després d'ella i es posaven a fer la Competència als països
industrials, en particular Rússia, l'Africa del Sud i. en proporcions més petites,
molts altres països.
Resumint, hem arribat a una mena de carreró del qual és dificil de veure com
podrà sortir-se.
Els bancs han tingut en tot això una gran part de responsabilitat. E n altre
temps, es parlava poc d'ells; el caràcter de llur comerç exigeix, per altra part,
una certa discreció. D'ençà de la guerra s'han transformat en un dels agents mes
actius de l'acceleració del ritme de la producció i, per consegüent, del desordre
econòmic.
Els bancs han tingut en tot això una gran part de responsabilitat. E n altre
vien mobilitzat l'estalvi en benefici dels Estats bel·ligerants; havien col·locat els
grans emprèstits de l'Estat. Havien rebut el formidable Pactol dels "beneficis de
guerra" en el sentit que el diner mobilitzat per ells, en benefici dels Estats, havia
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estat lliurat, a canvi de material de guerra, a un nombre limitat de persones, que
l'endemà de la guerra es trobaren detentorcs de quantitats de vegades enormes.
Hi hagué "els enriquits per la guerra"; els bancs hagueren dc dirigir llurs inversions. E s veieren solficitats pels grans caps d'indústria i fàcilment es prestaren a aquestes crides. E l s bancs proporcionaren diners en massa i sense un control suficient. L'ocasió semblava favorable: la guerra havia destruït molt. havia
provocat la naixença d-un gran nombre de fàbriques, l'endemà de la lluita; hi havia un buit per emplenar. Hom cregué oue aquest buit no tindria límit; els primers d'arribar realitzaren beneficis enllaminadnrs.
"Finalment, l'esperit d'especulació, afavorit primer per la irregularitat dels
abastiments i dels intercanvis; sobreexcitat després pel desordre en les monedes
i en els preus, es va servir dels mitjans tècnics que trobava en els bancs. L a
clientela d'especuladors esdevingué tan nombrosa, que donà lloc a la creació de
bancs de totes menes, per qualsevol motiu i pertot arreu. Al mateix temps, els
titols que representaven capitals industrials i comercials eren objecte de moviments borsàtils cada vegada més ?mples, sense tenir en compte cap altre interès
que no fos el de les "diferències" de moviment. Alguns bancs prengueren aviat
el costum de considerar qualsevol negoci com un pretext o ocasió per a "col·locar" paper, especulant a tota hora del dia sobre l'alça i la baixa dels titols". Negocis com el dc Mme. Hanau són particularment suggestius. Ella no és més que
cl prototipus en gran de iietits escàndols de la mateixa índole.
Què mancava, doncs, en mig d'aquest frenesí, per a evitar la catàstrofe? L u cien Romier ho veu ben clar i té la franquesa de dir-ho: "L'impuls—diu—no podia durar, sense arribar a una caiguda, sinó mitjançant dues condicions imperioses: una de mesura cn el seu desenrotllament i l'altra d'utilitat social dintre el
seu objecte. Aquestes dues condicions implicaven una previsió superior, diguemho clar: una moral que no podia trobar-se en la sola llei del guany. Abandonada
a si mateixa, la llei del guany segueix l'impuls dels càlculs limitats i de les probabilitats sobre el pendent de l'egoisme desordenat."
Hom no sabria indicar (''una manera més seriosa i més precisa que l'economia
anomenada liberal, fundada en la sola llei de demanda i oferta no és suficient
si mateixa i condueix necessàriament a l'abisme.
Its indispensable tina moral en l'economia política si aquesta ha d'ésser estable
i benefactora. Ah I, si els homes responsables de la direcció dels pobles poguessin
penetrar-se d'aquesta veritat essencial, quantes de coses anirien millor o podrien
ésser redreçades, sobretot si arribaven a comprendre aquesta segona veritat, complement dc la primera: No hi ha mora! sense relifiiól
Per no haver comprès o retingut aquestes dues veritats primordials, l'economia capitalista s ha precipitat, per dir-ho així. amb cl cap baix. devers la seva
pròpia ruïna.
E l paper dels bancs ha estat funest, en el sentit que han practicat la inflació
del crèdit, procurant recomanar tota mena dc negocis que no eren viables, sense
el control suficient ni la competència per a exercir-lo. E l s bancs han assumit "un
volum de riscos industrials, comercials i fins agrícoles del tot estranys a la funció bancària". " E n sentit invers, els gerents de la indústria i del comerç cn haver
d'esmerçar, no ja capitals individuals i limitats, sinó capitals anònims, que, pel
joc del crèdit, semblaven indefinidament extensibles, es van prendre a la lleugera

LLIBRES & REVISTES

525

els riscos financiers, tot confiant que els banquers ja tindrien cura d'apreciar-los.
De manera que uns i altres, capitalistes i prestataris, corrien uns riscos que, mancats d'un comú control de competència, d'altra banda impossible d'establir amb
eficàcia, es multiplicaven en lloc de neutralitzar-se".
Hi hagué, doncs, abusos formidables a espatlles del públic benèvol que dipositava el diner en els bancs. Els prestamistes anònims ho ignoraven Iot de les
empreses en que s'invertien llurs diners; se'ls enllaminia amb l'asqucr de grans
rendiments o de "diferències" sensacionals; la societat en massa es trobà atacada de la febre de l'agiotatge. L a mateixa autoritat patronal, en la gerència de les
empreses, cedi el pas als càlculs dels enginyers, que. sense saber-ho ni voler-ho.
conspiraven amb els banquers per veure-ho tot i fer-ho tot en gran. " L a col·laboració del banquer amb l'enginyer, sense un vertader patró, ecònom dels sens
diners i de les seves probabilitats, havia de conduir al gegantisme industrial: el
banquer era remunerat en proporció als seus préstecs, l'enginyer en proporció a
les seves construccions. Aixi quedaren immobilitzats capitals enormes en utillatges desmesurats. Aquests utillatges, rígids per raó de llur amplitud, solidaris de
la marxa d'altres activitats, pel mateix fet de llur especialització i també perquè
depenien d'"un cicle" de compromisos financiers. eren impossibles d'amortitzar
sense una producció abundant que no tan sols havia de remunerar l'explotació,
sinó reemborsar els capitals d'origen i la quantitat indefinida de corretatges sobre
lliurament de materials. Per això hom veu com el "potencial" de la producció,
augmentat en primer lloc per a respondre a les necessitats excepcionals de la
guerra, anà creixent després, a impuls del capital d'expeculació. esdevingut l'amo
de l'economia general, i en cl marc de càlculs purament financiers."
Aixi, l'home que havia construït la màquina esdevenia esclau i víctima de la
seva obra.

III
Tot amb tot, en la crisi actual hi ha una cosa que roman misteriosa.
Tothom ens diu: " L a crisi de la sobreproducció s'ha mirat massa amunt,
s'han construït massa fàbriques, dotades d'utillatges excessius, que ha calgut fer
treballar de ple per a poder-los pagar i fer-los rendir." Bé. Això es comprèn:
això és ben senzill i ben clar. Però el que no és ni senzill ni clar, és que aquesta
sobreproducció no hagi arribat a posar a la disposició dels consumidors una gran
quantitat de mercaderies a uns preus baixos que el consum, de grat o per força,
acabés per absorbir tota aquesta pioducció.
En efecte, representem-nos l'esquema ideal del sistema general del mecanisme
industrial: l'home construeix màquines cada dia en un nombre més gran; aquestes màquines produeixen cada dia més (sacrificant la qualitat a la quantitat, això
sí, però, de totes maneres. la quantitat existeix) hom ha d'arribar, doncs, a llançar al mercat productes cada dia més nombrosos per un preu cada dia més baix.
de manera que l'home més pobre arribi a poder proporcionar-se cada dia més riqueses consumiblcs per una quantitat de signes monetaris cada dia més petita. Al
límit, tots els homes estan dotats dels avantatges de la fortuna. L a màquina arri-
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ha a enriquir tothom en cl sentit que permet a totes les bosses de procurar-se el
confort i gairebé el luxe!
Això és la teoria, i aquesta teoria tornarem a veure-la cn allò que anomenarem, amb el P. du Passage, "el bolxevisme intel·lectual". Aquesta teoria és la del
"paradis en la terra", en lloc del "paradís celestial" promès per la fe cristiana
als seus creients i a tots els homes de bona fe i de bona voluntat.
Ara bé, aquesta teoria és desmentida pels fets de la manera més clara. E l s
preus haurien hagut de baixar, fins a fer-se assequibles per tothom, acostant-se
constantment a zero. Però no ha pas succeït així.
"En observar la corba dels índexs generals de preus a l'engròs a Europa i a
Amèrica, d'una seixantena d'anys ençà, hom fa la següent constatació: en la
primera fase d'industrialització intensiva, fins a la fi del segle xix, els preus tingueren tendència a baixar (el punt més baix fou en 1896), des del 1900 fins al
1014, els preus arribaren a una relativa estabilitat; després. Ics necessitats i pertorbacions derivades de la guerra els feren pujar a un nivell més del doble de
l'anterior; finalment, del 1921 al 1921). és a dir, en la fase que precedí la "sobreproducció" i la "crisi", els preus quedaren més d'una tercera part superiors als
preus de IÇ13. L a comparació dels preus al detall, si fos possible, ens proporcionaria un testimoni encara més demostratiu. E l dels preus a l'engròs. per bé que resumit, és suficient almenys per a demostrar-nos que el nou capitalisme no ha pas
realitzat la primera condició del seu equilibri: lluny d'haver fet baixar els preus,
els ha fet pujar fins a la ruptura, en altres termes, fins al crac de 1929."
S'ha calculat que el volum dels objectes produïts havia augmentat en un 50
per 100 almenys, mentre que els preus augmentaven en un 33 per 100! Com podem
sorprendre'ns, doncs, que s'hagi trencat l'equilibri? L'augment de preus portava
cl retraïment de la clientela quan el que calia era ampliar-la! Per tant. l'única
cosa que sorprèn, no és que s'hagi produït la crisi, sinó que trigués tant de temps
a declarar-se. E l que ha retardat la catàstrofe han estat els socors que de fora.
per mitjà de la política i la intervenció dels Estats, han acudit en auxili del sistema fracassat. L a producció es veié afavorida fins al 1925 pels buits ocasionats
per la guerra, i després de 1925 la inflació de crèdits sostingué l'edifici econòmic
ja vacil·lant.
Però, com i per què els preus no han baixat? ; Per què el capitalisme ha desconegut aquesta veritat elemental: que per a trobar prou consumidors per a una
producció sempre creixent, calia oferir-la a uns preus cada vegada més assequibles als guanys dels més humils? L a culpa no és pas de la mecànica, que veritablement ha disminuït el cost real de la producció en augmentar l'abundància de
productes; la culpa és d'aquells que han retingut el guany que aquest funcionament de la mecànica havia d'assegurar normalment. Què ha esdevingut aqlicst
guany?
Al principi, és a dir, immediatament després de la guerra, els productors aprofitaren l'augment de demanda per a encarir l'oferta, és a dir, per a pujar els
preus i retenir per a ells tot el benefici. Els millors d'entre ells van deixar participar llurs obrers del guany mitjançant un augment de salaris, calculant que els
salaris elevats afavoririen encara la demanda, per tal com llurs obrers ben pagats
estarien cn disposició de procurar-se productes de consum. Però els més repugnaren d'estendre aquest guany nascut de la mecànica fins al mateix consumidor,
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bo i abaixant els preus de venda. D'aquesta manera cl consum, cn lloc de créixer,
havia de tendir a disminuir. La indústria es trobava greument mancada de previsió: creava al seu entorn l'atractiu perillós d'ésser una manera fàcil d'enriquir-se;
era portada a "invertir" els beneficis obtinguts d'una manera tan senzilla en negocis superflus, en fàbriques desmesurades, en especulacions borsàtils. L'afany
materialista del guany immediat va preparar, doncs, la pròxima ruïna!
Però això no és pas tot. L'augment del mecanisme conduïa, alhora que la racionalització, a una disminució del nombre d'obrers emprats en la fabricació d'un
volum donat de productes. E l primer moviment dels homes que la indústria deixava d'ocupar fou necessàriament de refluir vers els organismes de distribució.
En altres termes, el comerç—la funció del qual consisteix a repartir o distribuir
els productes manufacturats per la indústria, acolli primerament el sobrant del
personal que la indústria no emprava. Des del moment que augmentava la quantitat de productes fabricats, era natural que els distribuïdors fossin més nombrosos.
Però. el comerç no consisteix únicament en la distribució; comporta, també, una
pila d'altres operacions connexes, com la publicitat, les comissions, els corretatges,
els viatges dels venedors. Ara bé. com més abundant esdevé la fabricació, més
necessari es fa per al fabricant dc recórrer a la força del reclam o a l'habilitat
dels "viatjants de comerç", per a col·locar els seus productes. Les despeses de
publicitat de tota mena acaben per absorbir la major part del guany realitzat amb
la disminució del cost de producció. És per això—i ajudant-hi els impostos—. que
la vida no para d'encarir-se. alhora que va disminuint el poder adquisitiu dels individus.
Voleu detalls? "Els estadistes americans han calculat, sobre termes mitjos
universals, que les despeses de distribució d'un producte, comprenent-hi el transport. Ics manipulacions intermediàries, la publicitat, les comissions i corretatges,
exposició i venda, representen més de la meitat del preu demanat al consumidor.
Aquestes despeses de distribució gairebé han doblat en trenta anys, i un revenedor
ve a servir avui, per terme mitjà un nombre de clients que representa la meitat
del d'altre temps. Aixi, mentre el cost de producció s'és anat reduint sistemàticament pel mecanisme, hom ha deixat augmentar sense mida el cost de distribució.
Per un cantó, el progrés; per l'altrc, la regressió, almenys quant a l'economia."
Podia evitar-se aquest augment del nombre de comerciants? fis poc probable.
Hom havia començat per arrencar del camp una munió de gent que vivien de
l'agricultura. Després d'haver tastat la ciutat, d'haver-hi trobat una existència més
agradable i lucrativa, no podien pensar a tornar al camp. Agrupats en els centres
urbans, tots aquests comerciants hi tenien una influència política de la qual sc
servien per a mantenir de totes passades llur posició. A més, els Estats trobaven
mes còmode de fer servir els comerciants de col·lectors d'impostos, per mitjà de la
famosa "xifra de negocis". D'aquesta manera la situació del comerciant esdevenia politicament molt sòlida. Però, la massa augmentada dels comerciants, havia
de treure la seva subsistència del total dels productes que passava per les seves
mans. Aixi el consumidor paga una alça de preus que es deu molt menys al benefici exagerat de tal o tal comerciant, com ell de vegades s'imagina, que les despeses d'entreteniment d'un excés enorme de comerciants i l'amortització del cost
excessiu dels fons de comerç que en resulta.
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L a producció en sèrie, en tendir per una part a reduir el preu dels productes
i alhora la seva qualitat, arribava, d'altra banda, a fer pujar aquests mateixos
preus, tot influint doblement l'augment del nombre d'intermediaris. Doblement,
diem, perquè la indústria perfeccionada llançava una part del personal de fàbriques
vers les tasques de revenedors o comerciants, i també perquè r"estandardització"
dels productes—nom bàrbar per a indicar llur uniformitat i llur inferioritat qualitativa—, tenia per resultat de fer més fàcil l'ofici de revenedor pel fet de no
exigh- sinó un minim de coneixements previs i de competència tècnica, puix que
tots els productes són semblants i reduïts, per dir-ho aixi, al mateix denominador.
' ' E l revenedor d'avui lliura al públic productes "estandarditzats", empaquetats.
marcats, garantits i tarifats per endavant pel fabricant, semblants als productes
de la niateixa marca i que per consegüent, ell, revenedor, no té cap necessitat de
conèixer tècnicament. Un apotecari dels nostres dies podria, en rigor, dispensar-se
d'aprendre la química, de la mateixa manera que se'n dispensa el perruquer o l'adroguer que ven les mateixes marques d'aigua de Colònia i de dentifrics."
Cal afegir a aquesta facilitat de l'ofici de revenedor un risc insignificant. L'industrial té immobilitzacions enormes; el comerciant sovint no és més que un depositari sense cap fons circulant ni cap càrrega real de capital. Ara bé, els productors, lluny de posar obstacles a la multiplicació dels intermediaris, l'han afavorida, no per cap benevolença especial devers el comerç, sinó perquè la producció
en sèrie, per raó del seu mateix caràcter, i per a vèncer la competència dels productes similars, necessita un gran nombre de distribuïdors. Com que el producte
no sc sosté per la seva qualitat intrínseca, cal que se sostingui des de fora. per
mitjà de l'exèrcit imposant dels agents distribuïdors. Això explica el caràcte
cada vegada més tirànic i onerós de la publicitat. A mesura que l'estandardització
feia disminuir la qual!t?t en profit de la quantitat, calgué Atreure l'atenció del
públic per mitjà d'un "reclam" més ressonant, amb epítets més rebuscats i mentiders. I.a publicitat és un dels trets més colpidors i més enganyosos de la nostra
civilització massa material. No sempre aconsegueix que tingui èxit el producte
Hançat, però cap producte, per més excel·lent que sigui, vestit de bany o novella d'aventures, no pot esperar gran difusió sense la publicitat.
Tot això—afegint-hi el pes excessiu d'impostos provinents de diverses causes:
deutes de guerra, política socialitzant de redistribució de la fortuna a les masses
per mitjà de despeses públiques, etc.—. explica per què el capitalisme havia d'anar
a parar a un carreró sense sortida àdhuc dintre el cicle purament industrial.
Però, és sobretot en el camp de l'agricultura on el nou capitalisme ha demostrat primerament la seva insuficiència i on ha tingut els primers fracassos.
Recordem que més de dues terceres parts de la població humana viuen directament o indirecta del treball agrícola, és a dir, adés de l'agricultura, adés del
comerç de productes agrícoles. És. doncs, l'agricultura la que domina l'economia
general de la humanitat.
Doncs bé, l'aplicació de l'industrialisme a l'agricultura donà per resultat de fer
baixar constantment els preus a l'engròs dels productes agrícoles alhora que els
preus dels productes industrials augmentava sense parar.
És que si la indústria pot, mitjançant un hàbil reclam, accelerar el ritme del
consum dels productes per ella infantats, l'agricultura no disposa de cap mitjà per
acréixer la" venda dels seus. E l consum dels productes agrícoles no s'augmenta
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d'una manera sensible sinó a proporció del creixement de la població humana,
però si el nombre dels humans s'estaciona, el dit consum roman indefectiblement
el mateix. Hom pot canviar més sovint de vestit o d'auto, però hom menja i beu
sempre el mateix, poc més o menys, d'un any a l'altre. En tota hipòtesi, les necessitats de pa, de vi, de carn, 110 tenen la mateixa elasticitat que aquelles més
ficticies a les quals respon l'activitat industrial. L'agricultura arriba, doncs, molt
més de pressa que la indústria al seu punt-li'mit. i quan hi toca, fot nou impuls,
tota nova empenta del capital d'especulació, en lloc de fer-la progressar, precipita
la seva caiguda.
Aquest és el punt sobre el qual la imprevisió dels especuladors ha estat més
estranya. E l s agricultors americans han fet un gran ús dels crèdits que els bancs
els oferien. Com més han produït, més han fet baixar els preus, i menys aptes
han estat per alliberar-se dels emprèstits que havien assumit. Ja fa molt de temps
que els nostres pagesos han observat que llurs beneficis no són pas molt niés
grans l'any d'abundància que l'any de fretura, mentre que l'una i l'altra siguin
generals. E n l'any d'abundància, els preus baixen; en l'any dc fretura, pugen;
el guany final de les mans de l'agricultor és sensiblement el mateix, o almenys les
seves diferències no tenen la importància que hom podria creure. E n produir l'abnudància artificial per mitjà de la industrialització en gran de l'agricultura, els
pagesos americans han pogut constatar que llurs càlculs amb mires a grans beneficis eren equivocats. Observeu els preus mitjos del "bushal" de blat a Xicago
des de 1925. Per aquell temps, aquest "bushal", o sigui uns 25 kilos de blat, valia
166 cents, és a dir, 8,30 frs. de la nostra moneda d'avant-guerra, i 41,50 de l'actual.
E n 1926, baixava a 155 cents, a 137 en 1927, a 131 en 1928 i a 123 en 1929.
Corbes anàlogues foren registrades per l'arròs, sucre, cafè, per les matèries
industrials d'origen vegetal o animal com el cotó, la llana, el cautxú, etc.
I I.ucien Romier, passa en silenci, a més de les equivocacions comeses pel capitalisme imprudentment aplicat a l'agricultura, al que fa referència a la disminució de la qualitat dels productes. Si els vostres teixits són dc qualitat inferior,
és ben deplorable, però aixó no interessa sensiblement la salut pública; però si
el pa, les fruites, els llegums i fins el vi sofreixen una disminució del valor nutritiu degut a l'esmerç, d'adobs que modifiquin llur composició química, és la salut
general, el nivell corporal de la humanitat que en pateix. Tots aquells que n'han
fet l'experiment saben el que costa d'adobar un hort per a obtenir llegums de grossària extraordinària. Res no val tant com la bona naturalesa tal com la conegueren els nostres pares!

IV
Però, siguin els que es vulguin els disbarats del capitalisme en el mateix ordre
de la matèria, que s'enorgullia de conèixer tan a la perfecció i on es prometia tan
bells triomfs, encara ha fet més mal, molt més mal en l'ordre espiritual.
M. Romier, ha fet nombroses al·lusions a les seves llacunes sota aquest aspecte.
Però cal cercar en altre lloc per a tenir una exposició clara i completa d'aquest
aspecte de la nostra terrible "crisi" actual.
Dos articles molt notables del Rev. P. du Passage, en els "Etudes", ens infor-
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fraran. Aquests dos articles (20 de març i 5 d'abril de 1933) porten el següent
títol: FA bolxevisme inleUectual. Ens exposa la "filosofia" engendrada per l'era
del capitalisme.
M. Romier ens és testimoni que el socialisme revolucionari és. en efecte, el
fill indiscutible del capitalisme imprevisor que es desenrotllà sota el signe de la
llei d'oferta i demanda.
E . P. du Passage, estudià primerament el bolxevisme al país eslau, on ha arribat, com sap tothom, al màximum del seu desenrotllament i on es presenta sota
la seva vertadera fesomia.
L a filosofia nascuda de l'era capitalista tingué Karl Marx per teòric. E l dogma
fonamental d'aquesta filosofia és el materialisme històric que mantes vegades hem
descrit ací. Segons aquest materialisme històric, les condicions econòmiques, l'estat
de la indústria, del comerç, dels transports, de l'agricultura i de l'utillatge de qui
disposa, expliquen i determinen a cada època tota l'estructura social, la formació
de les idees, dels costums, en una paraula, tota la civilització corresponent.
Karl Marx. en dedueix que el sistema que engendrà cl capitalisme, per raó
d'una influència irresistible i fatal, havia de portar també, automàticament, cl
triomf del socialisme. E n efecte, la mecanització provoca la concentració de negocis, el creixement del poder capitalista, l'omnipotència de l'Estat, i posa en front
de tot això el proletariat desenganyat i rancuniós que representa el nombre i la
força. És inevitable que el proletariat, arribat a un cert grau de rencor social, i no
havent de fer sinó allargar la mà per a agafar les palanques del govern d'una
societat totalment industrialitzada i dominada per la màquina, faci el millor dia el
gest que les circumstàncies li assenyalin, i s'apoderi alhora del poder i de la font
general de producció de nqueses del món. La revolució prolctaària serà així la
prolongació fàcil, feliç i en certa manera l'única sortida possible d'un règim que
s'haurà ficat ell mateix en un carreró sense sortida.
E l capitalisme industrial, abans d'expirar, haurà posat a punt un utillatge perfeccionat del qual s'aprofitaran els seus hereus i els seus vencedors, els socialistes
revolucionaris. E l s èxits econòmics de la gran indústria són. doncs, en aquest sistema, el prefaci necessari de la revolució. I "el punt més favorable per als capgiraments eficaços, el teatre idoni per als canvis decisius fóra també, segons la
lògica d'aquesta tesi. la regió on el capitalisme industrial estigués en el seu paroxisme, on les oposicions que provoca es fessin més violentes i més clares. Ets
països de gran concentració obrera i capitalista serien, per la força del materialisme històric, els primers a provocar la revolució, a obrir el camí de les realitzacions marxistes."
Però ha succeït tot el contrari. I heus aquí per què Lenin i els seus deixebles
es consideren com a marxistes del progrés que han sabut modificar a temps i
prolongar la doctrina del mestre, mentre que els pàllids reformistes anomenats
avui socialistes no són sinó tímits deixebles que han traït la doctrina a força de
voler conservar-la sense mutacions. E I bolxevisme intel·lectual no és, doncs, el
marxisme literal; és l'autèntic marxisme corregit i rectificat segons els fets i la
lliçó que han aportat al proletariat.
"Si un país hi havia on la preparació de la revolució semblava retardatària.
segons diagnòstics admesos, era, sens dubte, Rússia. All i, poques concentracions
industrials, immenses regions agrícoles on els pagesos endarrerits no formaven
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sinó una massa incoherent. Kl fruit revolucionari no semblava pas madurar en els
camps eslaus. I. tot amb tot. Lenin. en el moll muteix on desembarcà (en 1917).
anuncià que seguiria endavant i forçaria la maduració gràcies a la temperatura
dels dies molt calorosos."
Havia aprofundit el problema de la revolució; el seu successor. Stalin. ens descriu les etapes del seu pensament.
"—On començarà la revolució?— On, en quin pais, pot ésser clivellat en primer lloc el front del capital ?" Heus aquí les preguntes que ell es formula.
"—Allà on la indústria és més perfeccionada, on el proletariat té majoria, on
la civilització està més avançada, i la democràcia mésr desenrotllada." Tal és la
resposta del marxisme clàssic. "—No. respon la teoria leniniana. E l front del
capitalisme no serà clivellat allà on la indústria estigui més desenrotllada; serà
clivellat allà on la cadena de l'imperialisme sigui més feble..."
Ara be, en 1917. aquest punt més feble de l'imperialisme era Rússia. E l proletariat d'aquest país, per bé que més feble que en altres llocs, lii tenia per aliada la
pagesia oprimida pels grans propietaris. Si hom sabia aprofitar l'hora propícia,
treure profit del fàstic i del cansament provocats per la guerra, era evident que el
tsarisme no podria oposar gran resistència a l'empenta revolucionària. I això podia preveure's des de molt temps: la guerra russo-japoncsa havia ja mostrat el
camí.
Els països molt democràtics i molt perfeccionats tenen, com a salvaguarda del
capitalisme, una joventut burgesa que posseeix encara vigor, impuls, saber, energia. E n un país corromput, únicament l'aristocràcia ocupava les altures, on no hi
havia "classe mitja" entre la gran riquesa i la inif)èn> proletària, la revolució
tenia bon xic més de probabilitats que en cap altre lloc. És veritat que Marx considerava la seva revolució com una conclusió feliç i natural, mentre que Lenin va
fer una revolució violenta, horrible i terrorífica molt més pròpia per a disposar la
humanitat contra el comunisme i retardar-ne l'adveniment que no pas per a embadalir els homes i comunicar-los aquell entusiasme que venç tots els obstacles!
E l leninisme era un fruit tan poc madur, una floració tan poc normal i una
etapa tan poc natural de l'evolució econòmica, que d'ençà de la seva victòria no
ha fet sinó vacil·lar sobre el camí a seguir. Ha fet provatures, reculades estratègiques, abandons provisionals de la seva doctrina, discussions entre els grans dirigents. Hom coneix les discrepàncies entre Stalin i Trotzky. E l primer volia,
abans que tot, equipar Rússia per a fer-ne el campió invencible de la revolució
a tot el món. Amo d'un pais igual a la sisena part de l'univers, amb una població
que ve a ésser la desena part, vol provar un experiment formidable: dotar aquest
pais. retardat en relació amb els altres, d'un utillatge perfeccionat, a fi d'organitl
zar-hi un proletariat molt poderós i llançar-lo després a la conquesta de la resta
de l'univers o almenys fer-lo servir per a la revolució universal. Trotsky. al contrari, creia que primerament calia fer triomfar el bolxevisme a tot el món per a
poder implantar-lo després d'una manera estable en país eslau. L a tesi de Stalin
ha prevalgut i d'ell prové el famós pla quinquennal i els altres plans que han
acabat per ofegar-lo, sobretot el pla dc l'ateisme universal de què parlàvem fa dos
mesos, després dels lluminosos estudis de Monsenyor d'Herbigny.
Però. si el leninisme ha vacillat sebre el camí a seguir, en canvi continua con-
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siderant-se com el més autèntic i sefiur marxisme. Proclama una fc invencible en
els seus principis, en els seus dogmes, en el seu esdevenidor.
Resumir aquests principis és demostrar d'una manera evident la filiació del
bolxevisme en relació amb cl capitalisme.
Quina és. en efecte, la "filosofia" subjacent de tot sistema capitalista pur. tal
com acaba de descriure'l M. Romier?
És que s'ha acabat el temps de la religió, que la moral no és sinó un prejudici,
que l'afany de felicitat terrena, excloent tots els paradisos il·lusoris, és l'única llei
dels temps nous, que la ciència és la gran força dc transformació dels elements
per anar a la conquesta d'aquesta felicitat, que el mecanisme lia d'arribar a posarla a l'abast de tots els mortals. E l laïcisme contemporani no és més que el triomf
d'aquesta filosofia en el camp dc la política. L'escola neutra sense Déu tendeix directament a formar una sèrie dc ciutadans sense altra fc que la fe bolxevista:
"la fe en la ciència, la confiança en la tècnica, l'himne al Progrés econòmic." Tot
això és cl que constitueix tant cl "Credo" de la revolució eslava com el "Credo"
del laïcisme incrèdul del petit burgès francès. D'aqui vénen aquestes estranyes
afinitats que veiem en el nostre pais entre el radicalisme i el socialisme. E n oposició en qüestions dc fet. socialisme i radicalisme coincideixen en el fons de les
doctrines i fratemitzen en el misticisme orb del progrés únicament per la ciència,
sense la fe religiosa.
Però cl bolxevisme duu la lògica més enllà que el materialisme del petit burgès.
Mentre cl nostre radicalisme es limita a la neutralitat en el terreny religiós, cre'ent
que amb això n'hi ha prou per a ofegar el ferment religiós en Ics ànimes, el bolxevisme , es declara obertament adversari resolut. No solament somnia a destruir
la religió, ans bé vol reemplaçar-la. Fins dintre la seva funció moral, té la pretensió de fer-ho tan bé i millor que ella.
"Tot l'esforç vers l'objectiu revolucionari rep des d'aquell moment, un caràcter
sagrat. E l progrés en l'associació comunista ocupa el lloc de la divinitat. E l tractor, l'alt forn, la dinamo, són objectes de culte. No tan sols se'ls admira per llur
rendiment material; se'ls venera per la virtut gairebé miraculosa que tindrien de
purificar els esperits i unificar les ànimes. Recordem, com un indici significatiu,
aquest títol d'un film soviètic: F.l camí de la vida. Hi veiem una banda d'infants
abandonats i viciosos regenerats pel miracle d'una cura laboriosa, per la sola gràcia laica de la tècnica."
I heus aqui com el bolxevisme ha esdevingut una religió a la inversa.
"Un sistema estrictament social, ha escrit Berdaieff. hauria pogut restar neutre en el terreny religiós: el comunisme, al contrari, igual en això a les altres
religions, porta en ell mateix una ètica integral; vol resoldre les qüestions fonamentals plantejades per la vida; té els seus dogmes, escampa els seus catecismes,
fins té un embrió de culte. E n fi, és a les ànimes a qui s'adreça per a tuscitar-hi
l'entusiasmc i el gust del sacrifici. Al contrari de la majoria de partits polítics,
exigeix dels seus membres una adhesió que enrola el conjunt de totes llurs idees.
Són les energies religioses de l'ànima posades al servei d'una ideologia atea." 3
H i ha, doncs, en el bolxevisme una oposició no solament latent, sinó declarada
envers el cristianisme, i aquesta oposició, de naturalesa religiosa, va fins a la reprovació, fins a l'horror. Llavors hem comprèn aquest mot de Lenin a Màxim
Gorki, recordat per la revista "Europe" (feb. 1933): "Tota idea de Déu, el mer

LLIBRES & REVISTES

533

fet dc "flirtejar" amb una idea semblant, constitueix una infàmia que no pot expressar-se, la infecció més perillosa, la més abjecte."
Costa de concebre un odi portat fins a un grau tal d'obsessió! Aquest ateisme
furiós forma part del sistema. Sembla com si la sola creença de Déu constituis
una amenaça de caducitat per a tota la fe bolxevista. E n efecte, si l'home conserva
cn ell mateix la idea de l'Infinit, com voleu que cregui encara en les migrades
realitzacions del "paradis del progrés"? Però si suprimiu la idea de Déu, si
exorcitzeu aquesta imatge d'una felicitat infinita reservada a la humanitat en el
si del "Pare" que està cn el Cel llavors no resta altra esperança que el somni
bolxevista: "Allà. mes lluny. demà. el paradis en la terra espera la comitiva de
la humanitat. I.'home cn prendrà possessió col·lectiva mentre Deu cn serà proscrit.
I per tal d'evitar el seu retorn, hom posarà per a guardar la porta, no pas certament l'Arcàngel de la Bíblia, sinó el Geni del progrés, amb la consigna de no
admetre sinó els portadors de la falç i del martell. Mentrestant, les avingudes que
porten cap al demà benaurat estan guarnides amb la flor de l'esperança. E l s
viatgers en respiren cl perfum violent dins una atmosfera pesada. I els fruits pronicsos per més tard, tindran, potser, un gust de cendra."
Cal reconèixer que si Deu no existeix o si són vanes les esperances que ens
dóna la fe cristiana, la fe bolxevista és l'única raonable. Si no hi ha Cel, no cal
sinó procurar ordenar aquesta terra tan bé com sigui possible. I si el capitalisme
ha fracassat cn aquesta tasca, cal obligar-lo a dimitir, substituir-lo, manllevant-li
la seva tècnica, el seu utillatge, i gràcies a la mecànica, fruit del progrés, aarribar
a donar a l'home, a tot home, cl màxim de benestar que la ciència pot realitzar.
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VIDA R E L I G I O S A
I MORAL
E L CONGRÉS DELS JURISTES ALEMANYS: NOVES DOCTRINES SOBRE EL
DRET I NOVES LLEIS SOBRE LA PROPIETAT TERRITORIAL.
E l reCCllt C o n g r é s dels juristes alemanys, celebrat a Leipzig, ha donat o c a s i ó als dirigents de la política alemanya per a precisar certes doctrines j u r í d i q u e s del
líacionalsocialisme.
D e primer, el nou concepte del dret: " E l s nacionalsociaüstes—ha declarat el ministre Frick—afirmen que el dret é s el que serveix al poble
alemanv, i la injustícia el que el perjudica. I / i n t e r è s del poble ha de
substituir l'interès individual, que era l'únic que tenia en compte el lliberaïisme. L a protecció i la conservació del poble é s la suprema llei. Calen
lleis especials per a assegurar la puresa de la r a ç a ; els matrimonis mixtos
seran prohibits".
E l professor Scharaut ha ratificat el concepte utilitari í nacionalista
del dret, en d i r : " E l dret, en el sentit que li d ó n a el nacionalsocialisme,
depèn d'una actitud d'Alcnmanya determinada per la seva sang. E l dret
està condicionat per la raça. Poden existir, doncs, els drets d'un poble;
és, p e r ò , una utopia el dret dels pobles, a i x ò é s un conjunt de principis
aplicables a tots els pobles''.
Aquestes teories comencen j a d'inspirar í a legislació positiva com demostra la llei sobre l'herència rural, promulgada fa poc. Estableix la transm i s s i ó de l'herència rural a un hereu únic, mentre no passi de 125 hectàries. E l s estrangers i els israelites s ó n exclosos de dret de propietat territorial, reservat als que tinguin la ciutadania i la sang alemanys. P e r a la
venda de béns rurals, cal, en cada cas, autorització judicial.
P e r a la ulterior elaboració doctrinal del nou dret, el Comissari de
Justícia, Franck, ha anunciat la fundació d'una nova a c a d è m i a de dret
alemanv, que constarà de 95 membres designats pel mateix comissari.—

M. R.

LA PROPAGANDA DEMOGRAI·ICA A ALEMANYA: ENÈRGIQUES RECLAMACJONS DEL CARDENAL BERTRAM.—EI Govern alemany vol despertar en el
poble l'interès per la salut de l a raça i la p u i x a n ç a de la família. E l s catòlics alemanys es proposen també de desplegar una propaganda especial
d'educació popular fundada en els principis de la moral cristiana. Prenent
per molt d'ordre Chrisllich Volk gesundes f 'olk (poble cristià, poble sa),
l'acció de propaganda demogràfica catòlica va c o m e n ç a r , el dia 26 d'oclubre passat, una sèrie de c o n f e r è n c i e s sobre aquest tema.
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L'Einni. Cardenal Bertram, arquebisbe de Breslau, aprova la iniciativa i recomana aquesta propaganda demogràfica catòlica en'una lletra adreçada al president del comitè que 'la promou. Recorda els ensenyaments i
l'actuació dc l'Església encaminats a conrear el sentit ideal de la família
i la vida moral cristiana com a base de la salut dels pobles. ,
"Any per any, s'han anat divulgant, fins als llogarets més remots,
nombroses Pastorals sobre el matrimoni i la família, la responsabilitat dels
pares, els fins del matrimoni, la moralitat en les relacions familiars, la
vida cristiana. L'Església ha desplegat sempre en aquest camp actuació
benefactora, mitjançant els ensenyaments i consells donats als nuvis, les
conferències per a mases catòliques les amonestacions a la vida cristiana
donades en la confessió, les missions populars i els exercicis espirituals."
"Tot això representa un treball íntim i profund, verament [^toral,
un treball incansable i confidencial, de persona a persona, -ple de valor
pràctic i de palpitant actualitat, conseqüència espontània del qual és el
progrés demogràfic i eugènic. Sols els qui ignoren tot això podran dir
que l'Església no ha complert el seu deure en aquesta matèria o que no ha
tingut èxit."
"L«s organitzacions catòliques tenen actualment una ocasió magnífica
d'explicar al poble cristià les màximes de política demogràfica que es desprenen de la moral catòlica, oferint a les masses ensenyaments, i consells
que els organismes estatals no poden donar. Exigeix també el moment actual que els escriptors catòlics, capaços d'infondre una força suggestiva a
ilurs escrits, componguin fulletons d'estil popular, breus i convincents, on
exposin al poble els ensenyaments i consells cristians en forma concreta
viva i clara, de manera que tant els pares com el jovent en puguin treure
instruccions i encoratjaments Molt d'això s'ha fet ja en els temps passats,
però cada època exigeix noves formes de propaganda que facin més accessible i eficaç el tresor de la nostra fe i dels nostres preceptes morals."
M . R.
PASTORAL DEL CARDENAL BERTRAM SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICO-RELIGIOSA D'ALEMANYA DESPRÉS DEI. CONCORDAT.
Amb data del 15 d'oc-

tubre, festa de Santa Eduvigis, patrona de Silèsia, el Cardenal Bertram,
Arquebisbe de Breslau, ha adreçat als seus fidels una lletra patronal que
té especial importància, perquè està escrita de retorn de la visita ad liinwa
i després de conferenciar amb el Sant Pare, perquè explica i defensa
l'actitud de l'episcopat alemany abans i després del canvi de règim, perquè exposa les preocupacions i propòsits de l'episcopat alemany i perquè
està escrita d'acord amb tots els bisbes d'Alemanya.
Diu que l'Episcopat, per motius exclusivament religiosos, va aixecar la veu contra moviments i partits l'actuació dels quals amenaçava de
fer arribar el trasbals polític al camp religiós i eclesiàstic. Però així
que el canvi de règim fou un fet consumat, els bisbes, sense canviar
llurs declaracions doctrinals, van facilitar una entesa pacífica. Abans i
després del 23 de març de 1933, els bisbes han obrat com havien d'obrar, guiats exclusivament per motius d'ordre religiós i observant plenament els immutables principis del dret diví. Els bisbes han saludat
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amb alegria l'estipulació i la ratificació del Concordat, puix que, malgrat les dificultats de la seva aplicació, el miren com una sòlida base
per a la pacífica sistematització de les relacions entre l'Església i l'Estat.
Quant a l'esdevenidor, han d'acomplir una tasca importantíssima per
a la vida catòlica alemanya: tal és la defensa dc la vida i dc l'actuació
de les organitzacions catòliques, la llibertat de les obres benèfiques, la
formació religiosa i cultural del jovent catòlic, la llibertat d'acció de la
premsa catòlica, i moltes altres que requereixen, de part dels bisbes,
una paraula clara i orientadora, que serà promulgada oportunament.
" Una altra gravíssima i dolorosa preocupació oprimeix el cor de
molts milers de fidels cristians catòlics: la preocupació per aquells que,
en el règim caigut, van seguir els capitostos polítics que, per sentiment
religiós del propi deure, procuraren de portar la lluita espiritual contra
el marxisme i el bolxevisme en la forma que s'adeia millor amb l'organització estatal d'aquell temps. Aquets homes, que es proposaren de
servir i fomentar el bé del poble i de l'Estat, de la religió i de l'Església, amb totes llurs forces i amb estricta obediència al poder constituït, estan avui disposats també a servir el nou Estat, amb sinceritat
i fidelitat, per al bé del poble, i a posar a la seva disposició llurs energies i activitats en lleial harmonia amb el nou Govern per a l'obra comuna de salvació. Ben lluny de nosaltres la intenció d'al·ludir casos d'actuació verament condemnable per sostreure'ls a l'acció d'una justícia
incorruptible, que fa passar pel mateix raser amics i adversaris i que
no sap el que són les excepcions arbitràries. La nostra afectuosa paraula pastoral es refereix a aquell gran nombre de persones d'ambdós sexes que són i han estat de caràcter íntegre i d'absoluta i lleial bona voluntat. Per aquestes persones que, en gran nombre, han sofert i sofreixen greus danys batega amb calorós afecte el cor de l'Església, i , en
primer lloc, el del Sant Pare. Quan es presenti l'ocasió d'alleujar llur
dura sort, és un greu deure cristià de procurar-ho."
"Els bisbes no han estat peresosos en l'acompliment d'aquest deure. Per això adrecem a les autiritats superiors, del Reich i dels Estats, una súplica urgent i que sotmetin a una seriosa, ràpida i benèvola
revisió les greus mesures adoptades."
"Ens adrecem devotament a Déu pregant-li que vulgui ésser escut
i defensa del poble i de la i)àtria. Com niés dificultosos són els temps,
més fervorosa ha d'ésser la nostra pregària de cada diumenge, encaminada a implorar prudència i fortitud per als que dirigéixen el nostre
poble; i més ferma ha d'ésser la nostra confiança en la benigna i iwderosa actuació dc la Divina Providència."
L'Osservalorc Romaiio del dia 23-24 d'octubre publica íntegrament
la susdita Pastoral, precedida d'una nota que fa remarcar la seva importància. Coincidint amb això, les agències telegràfiques anuncien l'arribada a Roma d'un agent del Govern alemany encarregat de ixjsar-se
d'acord amb la Santa Seu sobre alguns ponts importantíssims, especialment la vida i l'actuació de les organitzacions catòliques, sobretot de jovent i la llibertat de la premsa catòlica, greument amenaçada per les disposicions que reglamenten l'exercici de la professió de ix;riodista.—M. R.
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RETORN D'UNS CATÒLICS LITUANS PERSEGUITS PER LA FE EN LA RÚS-

SIA SOVIÈTICA.—A darrers d'octubre, ha tingut lloc un canvi de presoners entre Lituània i els Soviets. Per 24 presos polítics, acusats d'ésser
els principals agents de la propaganda comunista a Lituània, els Soviets
han alliberat 18 lituans empresonats per la fe catòlica en diverses presons russes, especialment en l'illa de Solwki, entre els quals hi havia 9
sacerdots i el bisbe Mons. Teòfil Matulionis, consagrat en 1929, en plena
persecució, després d'haver regit amb zel exemplar la parròquia del Sagrat Cor de Leningrad.
Els va acompanyar, des de Moscou fins a Kaunàs, un funcionari diplomàtic de la legació lituana. A la frontera de Letònia, els va rebre el
Bisbe i distingides personalitats del país. En arribar a la pàtria lituana,
que els alliberats no havien vist encara nació independent, foren rebuts
pel President general de l'Acció Catòlica, Rvdm. Micliska que els va
donar una benedicció especial de part del Sant Pare. A Kaunàs, on arribaren el dia 19 al vespre, tingueren una rebuda triomfal. L'endemà visitaren l'arquebisbe, Mons. Skvireckas, el Seminari, el ministre de Negocis estrangers, al qual Mons. Matulionis, en nom dels companys, va
donar les gràcies per haver agenciat el canvi que els ha alliberat; després
foren obsequiats amb un àpat. L'endemà els rebé en audiència el President de la República, senyor Antoni Smetona, al qual regraciaren l'interès que havia mostrat per ells en proposar el canvi de presoners.—M. R.
LA PRIMERA SETMANA UNIVERSITÀRIA DE PRAGA.—Praga es vana de
tenir la primera Universitat de l'Europa central. La va fundar Carles I V
en 1348, en l'edat d'or de la nació txeca i aviat va ésser la metròpoli intel·lectual del món eslau. La històrica ciutat que fins als nostres dies s'ha
mantingut fidel al nom del fundador de la Universitat, vol tornar a l'esperit de Carles I V : per això ha celebrat enguany la primera Akademicky
Tyden (setmana universitària) catòlica, que, d'ací endavant, es repetirà
cada any.
Aquesta primera, organitzada per la Revista Filosòfica txecoeslovaca,
ha tingut lloc del 26 de setembre al 6 d'octubre, sota l'alt patronatge de
Mons. Carles Kaspar, arquebisbe de Praga i de tot l'Episcopat txecoeslovac, de les facultats de Teologia de Praga i d'OIomone, del Pare General dels dominics i de Paul Claudel. ambaixador de França. Formaven
part de la presidència d'honor les personalitats més eminents de la vida
catòlica txecoeslovaca, eclesiàstics i seglars, entre els quals cal esmentar
diversos Abats, els Provincials dels Jesuïtes. Franciscans, i Dominicans,
el president de l'Acadèmia txeca de ciències i arts, el vice-rector de la
Universitat de Breslau, el degà de la facultat de Dret de la Universitat
de Praga i molts professors del país i estrangers.
Els ferrocarrils de l'Estat atorgaren als setmaners una rebaixa del
50 per 100 i les autoritats escolars els concediren vacances. La setmana
es celebrà al monestir benedictí de Praga - Brevnov, i les conferències
més importants, en sales públiques del centre de la ciutat. Els membres
inscrits eren cap a 250.
Les conferències jxxlien subdividir-se en quatre grans grups. Consi-
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derava el primer els valors de la cultura cristiana per a la vida. El tenia
general de la segona sèrie era l'actuació de les idees cristianes en el món.
El tercer grup de conferències versava sobre la Sociologia cristiana i el
quart sobre temes d'història i literatura.
La Setmana Universitària catòlica es va cloure amb una funció religiosa en què va oficiar el Bisbe auxiliar de Praga, com s'havia obert amb
un Pontifical en l'abadia de Brenov. La segona setmana tindrà lloc l'any
vinent, i es preveu que l'exemple dels intel·lectuals alemanys i . francesos
tindrà imitadors, cosa que augmentarà el nombre dels participants estrangers en aquesta manifestació de cultura catòlica.—M. R.
LA SETMANA SOCIAL DBLS CATÒLICS DEL CAXADA. — Ja fa uns quants
anys que els catòlics canadencs celebren la seva Setmana Social, a imitació de les cèlebres setmanes socials franceses: aquestes jornades d'oració
i d'estudi són llur màxima manifestació anyal. La segona quinzena de setembre, es va celebrar a Romouski, important centre agrícola de l interior
i seu episcopal, la X I I sessió de la Setmana social canadenca. El ttma
escollit guardava estreta relació amb les necessitats actuals del país: era
el problema de la terra.
Varen donar doctes conferències el P. Archambault S. J., president i
fundador de les Setmanes Socials canadenques,.Maurici Dufré, Ministre
del Govern federal; Godbout, Ministre del Govern regional, i molts altres
oradors que representaven la flor de la intel·lectualitat catòlica del país.
Prengueren part en els treballs, fent ús sovint de la paraula, el Cardenal
Villeneuve. arquebisbe de (.Xiébec; Mons. Cassulo. üelegat Apostòlic, i
Mons. Courchesne. bisbe de Rimouski. Dues solemnes funcions religioses,
presidides respectivament pel Cardenal Villeneuve i pel Delegat Ajx)stòl:c, han reunit al peu dels altars una munió de setmaners.
La premsa canadenca, de tots els matisos ha donat una àmplia informació dels treballs de la Setmana, jxjsant de relleu l'actualitat del problema discutit, puix que justament l'esdevenidor del Canadà està lligat al
retorn a la terra i a l'agricultura, que és el camí més segur per a la reconstitució econòmica de la nació.
En efecte, aquesta X I I sessió ha tingut una importància sense precedents en la ja gloriosa història de les Setmanes Socials canadenques. llom
ha insistit molt en la necessitat de fundar una sòlida organització agrícola, de base familiar, per tal d'obviar els greus inconvenients de l'agricultura industrialitzada i especulativa, amb formes de salariat que permeten
l'explotació dels obrers. S'ha iniciat una campanya a favor de l'organització de sindicats agrícoles catòlics i de l'ensenyament agrícola, de què
hom espera aviat resultats pràctics.
La nota predominant dels treballs de la Setmana ha estat l'activa i
contínua participació de la Jerarquia Eclesiàsica. vertadera guia i mestra
del poble cristià. — M . R.
LA PASSIÓ A OBERAMMERGAU.—L'any vinent, es reprendrà a Oberammergau la representació de la Passió, que gaudeix ja de fama mundial. Les
darreres representacions tingueren lloc l'any 1930, i segons el costum es-
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tablert, havien de passar cinc anys abans de la repetició; però, com que
l'any vinent s'escau el tercer centenari de la institució d'aquestes representacions, s'ha determinat de celebrar-lo amb úna sèrie extraordinària de
la Passió, que començarà per la Pentecosta. La interpretació del paper
de Jesús ha estat encomanada a Lluís Lang, germà d'Antoni, que el va
representar en 1930. Farà de Mare de Déu Anna Rutz, que representa
aquest pa])er per primera vegada. — M . R.
HOMENATGE DE LA JOVENTUT CATALANA AL PAPA ORGANITZAT PER LA

F. J. C. DE C.—Catalunya, terra d'indiscutible romanitat, no podia deixar passar desapercebuda la memorable commemoració del dinovè centenari de la Redemjjció del món, ni podia desoir la paraula pontifícia que
ens convidava, amb tots els altres pobles del món, a anar a Roma a
guanyar el jubileu extraordinari instituït per a commemorar l'Any Sant
de la Redempció del llinatge humà. I si, com a catalans hi veníem obligats per la nostra història i per la nostra tradició, com a joves ho érem
doblement perquè Pius Xlè. és el gran cabdill de la joventut d'acció
ratòlica, és per antonomàsia el gran "Papa dels joves".
Per això la F. J. C. de C. va llançar la iniciativa d'anar a Roma a
commemorar aquest gloriós centenari i homenatjar alhora el Papa, en
nom de tota la joventut catalana, com a mostra de l'agraïment i de la
devoció que per ell senten els nous estols de la joventut d'acció catòlica
catalana.
Tal com era de preveure, una vegada més. la romanitat nostrada quedà en el lloc d'honor que li pertoca. El dia 3 d'octubre marxaven cap a
Roma 500 pelegrins, en tren espècia], per portar al Papa el nostre entusiasme i el nostre homenatge.
EJ viatge transcorregué enmig de la més perfecta harmonia i esperit
de pietat. Cada dia al vespre tots els pelegrins resaven el rosari. En
passar per Marsella, aprofitant dues hores de parada, els pelegrins es
traslladaren, en diferents autocars, al bell santuari de Notre Dame de la
Garde, situat al cim d'un promontori que domina tot Marsella i el seu
port, on després de fer l'estació al Santíssim i resar la visita espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat es cantà la Salve i el Virolai.
Un nou descans a Gènova permeté de visitar els monuments més
notables de la gran ciutat marítima.
Entrada ja la nit del dia 4, s'arribà a Roma, la Ciutat eterna, on
tantes emocions hom devia experimentar.
Durant els dies 5. 6, 7 i 8, es visitaren els principals monuments i
esglésies de Roma i es feren, enmig d'un ordre perfecte i altament alliçonador les visites jubilars a les basíliques de Sant Pau Extramurs, Santa Maria la Major, Sant Joan del Latcrà i Sant Pere; aquesta última fou
presidida per l'Enmi. Sr. Cardenal de Tarragona vingut expressament
el dia abans per presidir-nos i presentar-nos al Papa.
El dia 8, diumenge, el Sr. Cardenal celebrà una Missa de comunió a
les catacumbes de Santa DomitiHa, amb assistència de tots els pelegrins.
Abans de la comunió exhortà tots els presents a prosseguir la gran tasca
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tic recristianització iniciada per la F. J. C. de C. i posà com a comparació
la fervorosa exemplaritat dels primers cristians que en aquell mateix
lloc ofrenaren llur vida en holocaust de la causa de Crist.
El dia 9, dilluns, darrer dia de l'estança a Roma, a la tarda, el pelegrinatge fou rebut cn audiència especial pel Papa el qual fou victorejat
i ovacionat abans i després del magnífic i encoratjador paflament que
adreçà als pelegrins.
Enmig d'una gran emoció i abans que el l'apa s'acomiadés, els jK-legrins entonaren vibrantment l'Himne de la F. J. C. de C. que el Sant
Pare escoltà, a peu dret, profundament emocionat.
Encara, abans de sopar, tingué lloc una breu vetllada a l'estatge de
TAcció Catòlica Italiana, en la qual prengué part l'elenc escènic de la
joventut italiana i l'Escola Coral de la F. J. C. de C.
Finalment, el president de la Joventut Catòlica Italiana en un bell
jKirlament saludà la joventut de Catalunya allí aplegada. Fèlix Millet
president de la F. J. C. de C. cn termes idèntics s'oferí a la Joventut
Catòlica Italiana.
El dia 10 al mati, de retorn ja cap a Barcelona, en passar per Piça, es
visità breument el baptisteri i la cèlebre torre inclinada i s'arribà, feliçment, a Barcelona el dia 11 al caient de la tarda.
L'homenatge de la joventut catalana al Papa creà una nova fita gloriosa per a la joventut cristiana de Catalunya i per la F. J. C. de C.
—LLuís Prat.
UN CONGRÉS NEGRE.—A Kizantu. al Congo interior, els 13, 14 i 15
del proppassat mes d'agost va tenir-hi lloc un Congrés negre. La concurrència va ésser inusitada i bé pot dir-se única en la història del continent africà, perquè va reunir una immensa multitud de negres cristians
per a celebrar un Congrés eucarístic.
Dues dades poden ajudar 0 formar-se idea de l'esdeveniment; a la
Missa de comunió del primer dia hi combregaren més de dotze mil assistents; la processó del dia darrer, tot i ésser una desfilada, no pas d'africans devots, sinó de multituds compactes, va durar dues hores i mitja.
Hi hagué congressistes que es veieren obligats a fer deu i dotze dies
de camí per a arribar-hi i alguns poblats hi assistiren gairebé íntegrament.
Va ésser presidida ])el Delegat Apostòlic Monsenyor Dellapiane que
celebrà una Missa pontifical, i per Monsenyor Verwimp. Vicari Apostòlic cle Kisantu.
Aquest Congrés dóna idea de fins on arriba el progrés del catolicisme
•i l'Africa central.—F. M . i A.

LE.9 I D E E S I E L S F E T S

54i

MOVIMENT
PEDAGÒGIC
L'esdeveniment més important, sota l'aspecte pedagògic, durant els
darrers mesos ha estat la concessió d'un Estatut d'autonomia a la Universitat de Barcelona. La nova organització que ell determina, no tan sols implica una millor captinença en els estudis, ans uns novells ideals, i . ])er
tant. tota una altra llei de procediments. La quantitat de l'erudició haurà
«l'ésser subsituïda per l'afinament del sentit de la cultura i el nombre d'assignatures pel daler entusiasta d'eixamorar l'horitzó de la intel·ligència.
Per això la cobejança d'adquisició d'un títol a fi d'exercir una carrera amb
profit exclusivament personal, més aviat cedirà el lloc a la impulsió generosa d'estudiar ])cr a servir els grans ideals col·lectius. Resta ben clar, per
això. que el règim autonòmic de la nostra Universitat comportri una trascendència pedagògica ben notable per a la formació del caràcter definitiu
de la joventut estudiosa de Catalunya.
No pot existir, però, una veritable formació de caràcter sense una unitat d'idea! i l'estructuració d'un veritable cos doctrinal. La supeciofitat de
Ics Universitats medievals sobre les Universitats modernes resideix tota
en això. I la crisi, de molts anys ençà, d'aquestes mateixes en una causa igual. Els propis Estats, senyors de les Universitats, han hagut de reconèixer-ho. I fins alguns han negligit de remeiar-ho. amb el privat docentisme. o sigui amb la integració de catedràtics particulars a les facultats
oficials. En aqueixos casos l'alumne disposa dels mitjans convenients per
a estudiar totes les ciències segons els seus ideals religiosos i patriòtics,
puix pot triar-se els professors segons ells. I alhora, se li garanteix la llibertat de la consciència, des del moment que pot eludir el mestratge moral
i intel·lectual de catedràtics, d'idees i de creences completament contràries
a les seves. 1 això també comporta una trascendència enorme per a la formació del caràcter. L'Església, entenent-ho així, i sempre amatent a oferir
tota mena cle bons exemples, tot d'una que ha pogut no s'ha refiat completament ni del privat-docentisme. i ha creat Universitats catòliques ben
lliures.
Sota aquest aspecte, l'Estatut d'autonomia de la Universitat de Barcelona no sabria conquistar la nostra adhesió incondicional, ni fer-se creditor a tots e!s nostres aplaudiments. El privat-docentisme hi és reconegut, però condicionat. I aquest condicionament encara el fa més poc simpàtic per no dir netament sospitós. Només serà lícit de professar lliurement, privadament, dins la Universitat autònoma, als homes de ciència
que no professin en les institucions privades. Per mica de tolerància que
volgués concedir a la malícia humana, tal vegada pensaríem que una tal
restricció obeeix a la intenció d'excloure els professors d'un caràcter religiós, o procedents dels instituts religiosos ja defesos d'ensenyar.
També el factor de la llengua resulta d'una altíssima trascendència per
a l'educació de la joventut universitària. Les dues llengües, la catalana i la
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castellana, són reconegudes a l'Estatut. I amb això sol, els pares de l'autonomia de la nostra Universitat sembla que ja es senten completament
satisfets. No volem regatejar un marge ben ample de crèdit als entusiastes autors de la nostra autonomia universitària. Però tampoc no volem
ésser irreflexius. La vigència de les dues llengües dins el nostre primer
Centre docent, no és pas el mateix que el conreu de les dues cultures. La
una llengua pot ésser la senyora i majora: l'altra, la domèstica. Tenim
el precedent dc la Universitat de Praga, en la qual el txec és la veritable
llengua, i l'eslovac, la llengua que, com per força, és tolerada o no inquielada. Justament les manifestacionss d'un membre del Patronat ens impelleixen encara més a contenir els nostres entusiasmes en aqueix assumpte.
Els alumnes—segons elles seran absolutament lliures d'enraonar en català o en castellà. Els catedràtics també... Però. si un alumne no ho entén,
cl catedràtic serà obligat o invitat a emprar la llengua de l'alumne ignorant.
Encara podríem fer altres remarques o advertiments a l'Estatut d'Autonomia de la nostra Universitat. Però això no és un article, sinó una simple ressenya. Si per cas, ja ens lleurà.
•—No podem silenciar el nomenament d'un Consell Regional d'ensenyament secundari, i un altre d'Ensenyament Primari jier a Catalunya. Tant
l'un com l'altre tenen, com a empresa immediata, l'organització dels Colle-gis i Instituts a les envistes de la substitució dels Ordes Religiosos. Ja
l'anterior ministre de la Instrucció Pública creà una sèrie de comissions
per a cada regió, cada província, cada contrada, cada poble. Sembla talment que els nous consells amb jurisdicció a tot Catalunya obeeixin a
dissimular el fracàs de totes les anteriors i a eliminar-les d'una empresa
tan difícil.
Acabem el mes d'octubre i tan sols funcionen els vells Instituts. Els
altres creats novament, així com els Col·legis i Liceus de diverses poblacions — Vilafranca, Igualada. Vic i algunes més — encara no han estat
oberts. I quasi tot el personal d'ells és per nomenar. Les seves despeses
principals recauen sobre els municipis, i si sempre és atrevit i sovint ineficaç de disposar de ía hisenda o de les financés d'altri, encara ho resulta
més en el cas de l'Estat respecte dels Municipis. No han de plaure gens
als contribuents uns esmerços quantiosos per culpa del sectarisme d'uns
bàndols polítics. Ni el personal tècnic o burocràtic tampoc no ha de sentir
gents grat d'haver de refiar-se dels municipis per uns sacrificis imposats a
la força.
El procedir de l'Estat no ha fet més que estimular les energies dels
ca'òlics a la creació de noves escoles lliures, perquè tants de fills no es
quedin al carrer el primer de gener, quan l'ensenyament dels Ordes Religiosos cessarà del tot. Seria desitjable que un entusiasme així, tot al
contrari de defallir, es redoblés i augmentés de més en més. Una altra
vegada, apareix ben clar que l'Estat resulta simplement un mal i)edagog.
—El Panorama general que ofereix el moviment pedagògic estranger
durant els darrers mesos és llastant a to amb el de la nostra terra. Estatificació de l'ensenyament: lenta i calculada implantació de l'Escola única.
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La tàctica més seguida per a això, per part dels pedagogs i polítics unicistes, és neutralitzar, anul·lar o minvar l'eficàcia de les lleis que garantitzen l'escolaritat lliure per mitjà de decrets ministerials. L'un d'ells produeix actualment força enrenou a Bèlgica; atempta d'una manera íntima
l'ensenyament tècnic.
Per reial decret del proppassat agost, va ésser nomenat el Consell Nacional de l'Ensenyament tècnic. La raó no podia ésser més enganyosa.
Davant el desenvolupament extraordinari d'aqueixes escoles, de la guerra
ençà (se n'ha doblat el nombre) es feia necessari un Consell de l'Estat
per a distribuir amb més cura i més justícia les subvencions amb què ell
les ajudava. Però, sota la pressió del" sector sacialista, el dit Consell ha
formulat una sèrie de condicions als Col·legis tècnics lliures, per tenir dret
a la subvenció que fan pensar que han estat ideades per intervenir-los o
0 bé negar-los-el. Les escoles tècniques han d'ésser plaçades en determinats centres geogràfics i econòmics. Moblades amb especial moblatge.
Tot el personal tècnic i burocràtic, necessita del Vist i plau dels directors del Consell. Han d'acceptar totes les inspeccions tècniques i administratives oficials. Elles, encara, cada any han de presentar a l'Estat
els comptes i el pressupost per al curs següent. Davant d'un atemptat
de tal naturalesa contra la llibertat d'ensenyament, diaris catòlics s'han
queixat molt fort, i alguns acusen, com responsables els ministres catòlics d'haver cedit tant sota la pressió dels socialistes. Algunes escoles
ja han renunciat a la subvenció, a fi de conservar la completa llibertat
1 independència.
El Senat francès està per començar la discussió d'un projecte de
llei votat pel Parlament a les darreries del maig. La premsa catòlica —
sobretot la periòdica—va ocupar-se'n amb força atenció i no l'ha oblidat en tot l'estiu. Es anomenat de Certificats d'estudis i assiduïtat esco-

lar. Es tracta de refermar l'obligació dels alcaldes i dels nares de família
de fer anar els nois a l'escola dels sis als catorze anys. EI més important
de l'esmentat projecte és la condició que imposa a tot ciutadà francès
de presentar el carnet d'assiduïtat escolar per a optar a qualsevol càrrec públic, ni que es tracti del més humil. El popular canonge Desgranges. campió incansable de l'escola lliure, arrencà del ministre d'Instrucció Pública la declaració que, per això, serien igualment vàlids els certificats expedits pels directius de les escoles privades. I que això seria
concretat i especificat en el reglament de la Llei.
El certificat d'estudis ja era de molt temps lliurat a petició de l'alumne interessat, i les alcaldies també estaven obligades a imposar als
pares el compliment de la llei respecte a l'assistència dels fills a les escoles. Però resultava un precepte legal que no es complia amb massa
escrúpol. Aquesta nova exigència és tolerable, mentre quedin en igualtat l'escola lliure i l'escola oficial. Però, no és una passa més per imposar, com a únic vàlid per a optar a qualsevol càrrec de l'Estat, el carnet de les Escoles oficials? Aquest nou privilegi a favor d'elles és el que
desvetlla la por en l'ànim dels catòlics.
Entretant, esperem les discussions del nou projecte de llei al Senat i les modificacions que sofrirà. — A. G.
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MOVIMENT
SOCIAL
LA SETMANA SOCIAL DE MADRID.—Responent a un fervent desig de
l'Episcopat espanyol, s'han reinstaurat les Setmanes Socials a Espanya.
Seguint l'impuls renovador que haria fet establir-les a diverses nacions
europees, ací s'havien també ja celebrat sis sessions a diverses ciutats
amb no poc interès i expectació, però a partir de l'any 1912, en què se
celebrà la darrera a Pamplona, no havien tornat a donar senyals de vida,
fins ara que s'han deixat sentir les vergassades sagnants de l'enemic, i
s'ha vist en quina situació i en quin pla s'havien situat les masses obreres
davant aquesta llarga tongada d'anys de desorientació política i d'abandonament social del poble. Si d'una banda hem de lamentar que hagi hagut d'ésser necessària l'apostasia absoluta de les masses perquè els catòlics es decidissin a actuar en el camp social amb un pla de conjunt, de
l'altra, cal felicitar-nos i sentir-nos optimistes que sortosament hagi calgut només una primera explosió pública d'aquest estat lamentable de la
nostra societat, perquè totes les persones de bona voluntat desitjoses
d'amplis moviments de caràcter social, cristià i conscients de la capacitat
justiciadora de les doctrines del catolicisme social s'acoblessin sota la
direcció de la Jerarquia Eclesiàstica, per estructurar, fomentar i portar a
cap les actuacions convenients, per salvar els beneficis essencials de la
civilització cristiana, i retornar al si amorós i comprensiu de l'Església
la sostra societat moderna, però esiKcialment les classes treballadores,
allunyades temps ha de la seva influència per l'eficàcia corruptora de les
propagandes dissolvents, pel comportament injust dels que haurien d'ésser protectors seus, i per l'abandó suïcida i vergonyós que han tingut per
ells els seus problemes els mateixos catòlics. Davant l'expectació passiva
dels catòlics, molts dels nostres obrers s'han anat envilint, pervertint
cada dia més per la predicació constant de doctrines dissolvents, fomentadores d'odis i de baixes passions contra les coses més santes i sagrades,
quan no contra els mateixos principis de la societat, en nom d'idees i
teories utòpiques que només poden portar-los a la misèria i que representen un retorn a la barbàrie; contrastant amb la passivitat dels catòlics
que, posseint una doctrina veritablement salvadora, no s'han preocuixit
de posar-la a l'abast dels obrers, en benefici propi, dels obrers, i de la
societat en conjunt; i el que és més greu, tampoc no s'han preocupat de
traduir en realitzacions pràctiques els ensenyaments i recomanacions de
caràcter social dels Sants Pares i dels catòlics socials, donats els uns i
fetes les altres abans d'iniciar-se l'onada revolucionària, i que per tant,
podien contenir la desviació i allunyament del poble, assegurant en temps
oportú i per mitjà d'evolucions apropiades l'imperi de la justicia social;
de la pau i de la germanor cristiana; amb tot el conjunt d'institucions
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.^ue en són el més bell exponent i la vitalitat més fecunda. Cal esperar
que aquesta conducta serà rectificada i que de l'actuació conjunta d'un i
d'altres sorgiran resultats òptims d'eficàcia pràctica.
Donada la situació actual, la importància cada dia creixent dels problemes socials i la dependència més o menys directa respecte a aquests
problemes de la pau i de la germanor entre els homes, era ja d'esperar
que el sol intent dc restaurar les Setmanes Socials, seria acollit amb la
màxima simpatiar-i amb el major entusiasme per totes aquelles persones
que s'adonen de la manca enorme que han represestat per a la nostra
capacitació social aquests vint anys d'interrupció, i que d'ací en avant,
voldrien corregir amb el desvetllament i Tacció aquesta falla tan sensible. En la lletra adreçada cl més d'abril darrer pel Bisbe d'Oviedo, Consiliari General d'Acció Catòlica, al senyor Severí Aznar, quedava restaurada la Institució de les Setmanes Socials, i confirmava el nomenamen'
de dit senyor com a President de la Comissió Permanent. I precisava el
caràcter, la necessitat, i el marc on s'han de moure i desenrotllar la seva
activitat.
Cal apreciar en la seva importància la tasca i l'interès dels elements
designats, que en tan poc temps han fet possible que aquest any pogués
ja celebrar-se el primer curs d'aquesta nova etapa, i que hagi estat, amb
una brillantor, un èxit i — cal creure — un profit, ben remarcable. Gràcies a la inspirada iniciativa de l'Episcopat, al zel del Conciliari d'Acció
Catòlica, i a l'activitat abnegada dels membres de la Junta Permanent,,
ha estat possible de portar a cap amb una rapidesa extraordinària i un
tacte exquisit la realització pràctica i eficient del que era una viva aspiració de molts. I com que estava en l'ambient l'anhel de realització; i
com que a més d'ésser una necessitat ineludible, hi havia i hi ha encara
l'apetència de veure tractats i estudiats a la llum de la doctrina catòlica
els magnes problemes, especialment socials, de l'hora present; i com que
s'havia tingut l'encert d'encomanar l'estudi d'aquests problemes a personalitats rellevants, de gran preparació i de gran competència, l'expectació i l'interès anà creixent i l'afluència d'inscripcions fou extraordinària, arribant a la xifra de mil cinc-centes.
La major part dc setmanistes eren vinguts dels diferents indrets de
la península, ço que demostra la preocupació i interès amb què se segueix, i sobretot el poder d'irradiació de les doctrines i conceptes allí
exposats, quan tots els assistens tornats al seu ambient natural, actuiïn
de divulgadors, segons llurs possibilitats, de les orientacions copsades,
de les lliçons apreses, de les conferències sentides, que durant aquells
vuit dies saturaren el seu esperit i contribuïren a formar la seva consciència social De Madrid, per ésser la ciutat on se celebrava, i centre si
no natural, efectiu avui dia, de l'Acció Catòlica, també hi havia, no cal
dir, una representació nombrosa i distingida. Catalunya, per bé que
potser un xic esquerpa, hi envià una nodrida representació, amb tots els
matisos de la nostra activitat social i catòlica; i en el que es refereix als
professors, la lliçó serena i justa del senyor Gallart causà una impressió favorable, que no dubtem que deixà ben situat el nom de la nostra
Pàtria. En conjunt, aquells dies es reuní la gent més selecta i sensible
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per a aquesta classe de problemes; el quadre de professors reunia una
selecció entre les persones més enteses, i al seu entorn s'apleguen totes
aquelles altres persones d'arreu que senten i viuen amb més intensitat
la vida social. Ens cal lloar el gest magnífic de la Junta Permanent i de
moltes altres entitats que amb el seu desprendiment feren possible l'assistència de molts obrers, preferentment joves, que d'altra manera no
haurien pogut assistir-hi. quan són ells precisament els que més fruits
poden llevar-ne, i els que tindran potser més bona voluntat per a treure'n el màxim profit.
H i assistiren representants de diversos països estrangers, com a prova de solidaritat i companyonia. Entre ells, ens cal esmentar especialment, M . Gerth. d'Alemanya; Mr. Danel de les Setmanes Socials de
França i de la Unió Catòlica d'Estudis Internacionals; el P. Barde de
l'Action Populaire; M . Serrarens, secretari de la Internacional de Sindicats Cristians: i l'iHustre P. Rutten, ànima de les organitzacions socials a Bèlgica.
Les sessions es celebraren a la sala d'actes de la Casa Catòlica, durant els dies 15 a 22 d'octubre passat. Les d'obertura i clausura, al Cinema Callao. Totes elles foren presidides per alguna dignitat eclesiàstica de les moltes que assistiren a la Setmana, els Bisbes de Madrid, d'Oviedo, de Tenerife, Aux. de Lisboa; Arquebisbes de Toledo i València;
Cardenal-Arquebisbe de Sevilla i Tarragona.
EI tema general que es tractava d'estudiar en les lliçons d'aquesta setmana era L a crisi mora!, social i e c o n ò m i c a del m ó n . en els tres enunciats
de corrents doctrinals; problemes ai'tuals; i realitzacions d ' A c c w social.

El diumenge, dia 15, es celebrà, a dos quarts de nou, üna Missa dc
Comunió a la Catedral de Sant Isidre; i a les onze, la solemne sessió
inaugural sota la presidència del Comitè d'Honor de la Setmana, amb un
discurs del Sr. I-eopold Eijo, Bisbe de Madrid-Alcalà. La concurrència
fou enorme, l'expectació, motivada, i el discurs, magnífic, i digne de la
solemnitat i significació de l'acte.
El Dr. Eijo dóna gràcies a Déu i)er la represa de les Setmanes Socials i assenyala com a causa de l'esterilitat de l'apostolat social dels catòlics, aquesta paràlisi de vint-i-un anys. Cal que l'estudi i l'acció sobre
la doctrina social de l'Església siguin presidits i vivificats per l'esperit
cristià, que és esperit de justícia, de caritat i de fraternitat. Com més
superior és un home. més ha d'assemblar-se a Jesucrist, que vingué a
servir i no ha ésser servit. El que sigui major que serveixi als seus germans. Esperit de mutu auxili, que respecta la persona individual com a
membre de la societat, i que està tan allunyat de l'individualisme egoista,
com el fracassat lliberalisme, i de l'estatisme de darrera hora; que està
per sobre de les diferències accidentals, i que cerca un fi sobrenatural
comú a tots.
Es refereix al desordre social que representen l'atracament, la vaga
revolucionària, el pistolerisme, que cal evitar ; però pregunta si no és
també un desordre social greu que hi hagi tantes famílies obreres a la
misèria que en una societat cristiana hi hagi persones que es morin de
fam. Ordre social, sí, però cercant-lo en el fonament, no en el que és
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cunseqüència d'un altre desordre. Diu que cal posar a la consideració de
les clases altes aquestes realitats tristíssimes, car hi ha molt de desconeixement i insensibilitat, perquè no viuen de prop aquestes tristeses. Cal
fer-los-les conèixer, perquè si comprenguessin la seva missió i complissin el seu deure, geirebé desapareixeria la qüestió social.
Hi ha catòlics que miren amb recel i àdhuc procuren fer el buit a
nquest moviment social, catòlic. No és cap innovació; l'abona la història,
els ensenyaments dels Sants Pares i dels Doctors, i no pot dubtar-se d'un
camí assenyalat jjel Pontífex i pels Bisbes.
Aquesta mateixa propaganda s'ha de fer a les classes obreres que han
estat enganyades i explotades degut a la manca de cultura, i no sempre
perquè hagin estat sords a les nostres paraules, sinó perquè massa sovint
hem estat muts per a les seves ànimes.
Acaba dient que els mals socials es deuen a no haber sabut els catòlics complir el seu deure, i que és hora d'estudiar i treballar per Déu i
pels necessitaats., perquè la pàtria sigui 'socialment redimida i l'Església
glorificada.
El dilluns, inicià les lliçons el President de la Comissió Permanent, i
catedràtic de sociologia a la Universitat de Madrid. El senyor Severí Aznar tractà de les orientacions socials de Pius X I . Enumera les Encícliques socials de l'actual Sant Pare i fa un interessant paral·lel entra la
Rerum N o v a r u m i la OuaJrayesinio A t m o ; fent remarcar, sobretot, el
que Pius X I afegeix a Lleó X I I I , principalment en el que es refereix
n l'organització sindical i corporativa, al dret de propietat, d'herència,
al salari familiar, a l'atur forçós, a les limitacions a la lliure concurrència, a les grans concentracions de capital, a la intervenció de l'Estat, etc.
A continuació fa una glossa de la Quadmyesivw Anno, comentant els
punts més sobresortints de la doctrina social de Pius X I . El dret de
propietat és un dret natural, no obstant, limitat, i d'administració. L'abús
de la propietat no anul·la el dret. L'Estat té dret a intervenir en el dret
de propietat, per evitar perjudicis i defensar la propietat privada. Els
Sants Pares fustiguen els propietaris que no acompleixen el seu deure.
El treball personal és necessari per a la sustentació de J.a vida, i no
és ni ha de tenir el caràcter de mercaderia. Justifica el salari familiar que
ni els patrons catòlics no han comprès. El treball és una funció social
per l'origen i \ k \ fi. Sense societat, l'obrer no podria treballar. Cal harmonitzar la direcció, el capital i el treball en bé de la societat. El poder
no ha de tolerar les opressions a la societat, com són les vagues revolucionàries, i com és l'odiosa i antisocial lluita de classes que mena a la
dictadura del proletariat,
E! contracte de salari no és injust \ycr naturalesa, però diu Pius X I
<iue s'ha de suavitzar pel contracte de societat. L'Església és progressiva,
l)erò mai per mitjà de la revolució, que sempre és un mal, sinó pels medis evolutius. El contracte de societat és un nou viarany que pot portar
a canviar le base del règim actual. Els obrers han de tendir a un règim
més perfecte, però cal mirar de no enderrocar l'existent, mentre no tinguem el que ha de subsistir. El contracte de societat representa participació en l'empresa, en els beneficis, accionariat obrer, parceria al camp,
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control obrer, que és el que pot portar-nos a un règim millor, i que exigeix una major capacitació dels obrers.
El salari familiar ja fou defensat per Lleó XTII. Ha d'ésser suficient per a l'obrer i a la seva família, per tal que els pares puguin atendre
llurs obligacions, tal com exigeix la justícia. La justícia social demana
l'assegurança d'un salari just. Segons Pius X I . el salari familiar no ha
d'ésser absolut, sinó relatiu. És a dir. primer el salari, i després el subsidi segons les necessitats; per mitjà de Caixes dc compensació i assegurances socials. Els jxitrons i l'Estat han de col·laborar-hi, ja que potser
és el remei més eficient als mals presents.
És inútil de pensar en la pau i en l'ordre dc la societat, si no es posen
en pràctica les doctrines socials de l'Església. Són dues civiitzacioss que
s'enfronten. Si els partits polítics no procuren fer efectives les reformes
socials que proclama el Papa, la revolució social serà inevitable. Resoldre
el desordre social existent depèn, doncs, dels catòlics.
L'Encíclica ens imposa el deüre d'estudiar-la, conèixer-la, explicar-la,
propagar-la i practicar-la. És necessari de guanyar l'opinió pública per
a aquests principis, però especialment trobar fórmules d'aplicació pràctica que puguin fer-los apreciables als ulls del poble. Tenim la teoria; ara
ens manca la pràctica i els fets.
El senyor Carles Ruiz del Castillo, catedràtic de Dret polític a la Universitat de Santiago, donà amb gran competència la seva lliçó sobre el
dret d'associació. Comença fixant el sentit del catolicisme social, l'estruclura de la societat i de la vida actual. L'associació com a dret individual
i com a fenomen col·lectiu. Distinció entre societat i associació. La societat és la coordinació natural de la vida humana: és la coexistència dels
homes per un fet natural; són existències simultànies; és convivència.
Ningú no és antisocial. Tothom reconeix el fet primari de la societat.
L'associació és al servei de le nsecessitats dels homes. Cal que hi hagi diverses associacions per a les diferents necessitats, malgrat la seva complexitat, que imposa limitacions, però que és aliança de llibertat i de disciplina. Es refereix al contracte social i diu que l'Estat perfecte éss el que
fa possible la coexistència de l'home i de la societat. Critica la teoria que
voldria substituir la societat per l'associació i la que vodria reemplaçar la
llibertat de l'individu per la de l'Estat, que és la posició falsa de Rousseau i de l'Estat liberal. Tota associació comporta una disciplina i limita
ia llibertat dels individus. Tot el que dura tendeix a absorbir el que és
transitori. L'associació és un fenomen natural, que requereix llibertat, ja
que és fusió de voluntats; real i explícit, abans que legal i reconegut. Més
que el nombre, és l'alçada mental i moral dels individus el que val.
En la societat, hi ha períodes orgànics i períodes crítics. Els orgànics
fón d'harmonia social, constructius. Els crítics són dissolvents i corrompen les institucions. Tota cultura és orgànica, i tota institució és constructiva. Sembla que la societat retrocedeixi a un regim de selva; és que
caminen cap a una nova unitat orgànica i han de venir noves institucions.
L'associació és un gran factor d'unitat; solament l'esperit uneix.
Destria les diferents formes d'associació en l'Estat. Les estatals, que
són creades per l'Estat o incorporades, i en les quals ell és l'àrbitre abso-
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lut. Les intraestatals. que són les que l'Estat s'assimila en allò que considera d'interès social. Les extraestatals, que estan al marge de l'Estat i
que sempre existiran. Fa una al·lusió a les Asosciacions religioses i diu,
referint-se a l'Estat espanyol, que, mentre tolera les associacions internacionals de caràcter social, fa excepció amb les de caràcter religiós. Elogia els ordes religiosos, dels quals diu que són l'isdividualisme sublimat
on el sacrifici i en l'amor. Diu que es vol secularitzar la vida, i substituir
l'Església per l'Estat, i que els Concordats són l'única forma legal satisfl·lctòria de la separació de l'Església i de l'Estat.
Passa a estudiar l'Estat corporatiu en relació amb el fenomen d'associació. L'Estat corporatiu no és absorbit per les associacions, ni abdica
del seu poder. No són les coses que han d'empetitir-se per cabre a l'Estat,
sinó aquest engrandir la seva estructura per acollir-les. El fenomen corporatiu s'ha d'orientar cap a ia defensa dels interessos de caràcter públic:
producció, consum i treball. Ha d'ésser instrument d'unificació, i no de
resitèsncia i de revolució. Es refereix també a l'economia dirigida, i diu
que no és individual ni estatilzada. Cal distinguir bé entre el sindicat i la
corporació. Blasma la teoria materialista, que és la del sindicat únic, i proclama la primacia de la consciència subjectiva. L'existència del sindicat
és necessària per a l'organització de la defensa dels individus i per a interès públic. L'esdevenidor és de la corporació, vinitat mixta de sindicats. L'adaptació de totes farà impossible una economia que no tingui
un sentit totalitari. Nosaltres som la generació combativa que ha d'operar
el canvi.
Cal un retorn a l'ordre, però per a fer-ho possible, són necessàries les
reformes socials i morals que són la idea de les Encícliques. Davant la
crisi del capitalisme i del socialisme, dues fases del materialisme històric, cal la reivindicació de l'ordre ideològic i moral, fer reviure l'esperit.
S'ha de substituir l'oposició de classes per la col·laboració al bé comú en
un règim d'associació, per bé que no en el pla de llibertat absoluta. Hem
d'avesar-nos a defensar els interessos en el pla de les idees.
El senyor Lluís Marichalar parlà de la propietat privada i els seus
deures. Es referí a les fórmules de propietat en els seus inicis, dient que
no hi ha cap prova que fos comunista; més aviat fórmules de propietat
familiar. L'ocupació és un fet, però no un dret. El treball és condició,
però no principi de la propietat. La propietat privada és necessària per a
la pau. segons sant Tomàs; per a la regulació i distribució dels béns; per
a viure en societat; és de dret natural; enrobusteix el caràcter i conserva
i posa de relleu les característiques bones. S'ha de procurar evitar la desigualtat, la incertitud. les penalitats produïdes per l'excessiva pobresa eníornt d'una excessiva riquesa en què es troba avui la societat. Cal donar
t l necessari a tothom i servir al l)é comú. Així com els socialistes diuen
que s'han d'abolir els propietaris, els catòlics diem que se n'ha de fer els
qui encara no ho són. Segons Pius Xlè, les riqueses estan mal repartides
i i>er tant cal modificar la situació actual. La propietat té deures socials
ineludibles, i ha de emplir una funció social. Cal que els propietaris extremin el seu sentit de vigilàngia per la situació i condicions dels obrers. El
salari, l'horari, l'ocupació dels lleures, la prevenció d'accidents, al treball

550

LA PARAULA

CRISTIANA

úe la dona. dels infants, les condicions de vida, la participació en els beneficis, etc. són qüestions que no han de deixar indiferent un propietari
que tingui consciència dels seus deures i de la seva responsabilitat. Cita
com a exemple unes fàbriques angleses on. per la seva iniciativa, han
establert la participació en els beneficis a favor dels obrers, i compara
amb Espanya, on encara res o gairel)é res no s'ha fet en aquest sentit.
Cita Balmes i recomana que es llegeixi, especialment en els seus estudis
socials; i acaba dient que hem d'ésser homes conscients, fidels complidors
dels nostres deures.
La lliçó del senyor Pedró Langro i Ros de Olano, ex-ministre del
Treball, versà sobre principis i realitzacions del Servei social. Exposa el
concepte del servei social, que és racionalitzar un apostolat per al bé social;
es l'exercici d'una vocació social al servei dels esforços preventius del cos
social. Fa una distinció entre servei i acció social: servei són les institucions d'ajuda i de dignificació més aviat moral: acció, les activitats en pro
• l'aspiracions legitimes, però de caràcter material. El servei social cerca
l'adaptació de les necessitats de la vida a l'home; és un cojnunt d'esforços voluntaris amb aptitud i capacitat per a solucionar els problemes d'origen social. Remarca la diferència entre ordre públic i ordre cristià. El
servei social no suplanta la caritat, que és fonament de la civilització cristiana i motor de sevei social. I,a caritat va a l'individu; el servei, a la
massa.
Per exercir amb eficàcia l'apostolat social, es necessita virtut, aptitud,
vocació i acció, jxjsades al servei d'un conjunt d'institucions permanents.
I.a realitat sòcia! ens convida a servir per alguna cosa a favor del proïsme.
La virtut del treball ennobleix i impulsa, i és el veritable capital de tota
acció social. Cal ésser generosos, audaços i tenir bona voluntat, per bè
que aquesta no basta; s'ha d'haver acabat l'època de les improvisacions en
matèria social. S'han de tenir coneixement, ciència i experiència, i és
necessari l'esforç personal. Generalment, els més ocujats són els més
útils. En la situació de misèria en què molts es troben, hi ha molts factors que passen de la responsabilitat personal, com són; malaltia, accidents
del treball, vellesa, atur. etc. S'han de cercar els homes servidors socials
1 erquè infonguin un sentit eufòric dc la vida a les masses, i es procuri
fer cada dia un xic de justícia i de caritat.
Aquest exercici de la caritat no està renyit amb la ciència ni amb la
tècnica. Cal la preparació teòrica i pràctica a través dels fets; l'esperit
científic i la formació superior són necessaris. Cita els diferents sistemes
establerts als Estats Units, Bèlgica i Alemanya. La revolució francesa no
és la primera etapa del servei social; l'Església ja s'havia anticipat. En
temps de Sant Vicenç de Paül. època de la caritat privada: després de la
guerra, amb la doctrina i la tècnica. Les lleis socials li han donat un gran
impuls.
.Passa a estudiar el servei social en l'aspecte oficial, i diu que la neutralitat és un defecte. Els poders públics han fundat ix)ques institucions,
més aviat reconeixen o subvencionen les privades. Dóna una idea del servei social a França, a Bèlgica, i per últim a Espanya. Ací. de fa poc
temps, hi han les Escoles socials del Ministeri de Treball, a Barcelona,
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Bilbao. València, Madrid, etc, l'Escola de la llar, exploradores, infeme!es. A Madrid, l'ordre privat. l'Institut Social Obrer i l'Institut Superior
de Cultura Femenina. Amb tot. manquen directors, per treure les masses
cle l abandó cultural en què estan. Cal una selecció i formació cultural superior, per tenir els homes capaços, abnegats i experimentats, que poden
portar a cap una actuació eficaç.
El director de l'Escola Social de Barcelona, senyor Alexandre Gallart
i Folch, exposà les orientacions corporatives en la legislació del treball.
Començà jjer explicar el que s'entén per règim coqxiratiu. que és estructurar el treball a base de la professió per mitjà de corporacions. Les relacions del gremialismc amb el corporativisme. La manca d'evolució
dels gremis els portà al fracàs, per inadaptació a les noves formes de
producció. La col·laboració social i la solidaritat professional són recollides pel corporativisme. Reivindica com a justícia històrica el sistema corporatiu, per al Catolicisme. L'Estat al qual manca l'organització professional no és complet. L'acció vers un nou ordre social cristià fou iniciada
abans del manifest comunista de Marx i Engels.
Ni l'individualisme, ni el socialisme, no poden resoldre la qüestió social : només la doctrina social catòlica. Després de la revolució francesa,
ve el socialisme per reacció. esi)eronant-se mútuament. Aquestes reaccions
afavoreixen l'individualisme burgès i anàrquic. Fixa l'antítesis del catolicisme amb l'individualisme i el socialisme. Cal ajudar el sindicalisme
com a fet espontani de la vida social. Requereix llibertat, car el fenomen
sindical té fonaments ideològics. Defensa de classe, però no lluita de classes, que és anticatòlica i antihumana. Fa una crítica del sindicalisme estatal i únic. Diu que l'assaig corporatiu espanyol fracassà per manca d'esperit. Eb òrgans corporatius en mans dels antisocials són destructors.
Critica el corporativisme nacionalista i feixista, que és una exaltació de
l'imperialisme. Fa un lleuger examen de l'organització corporativa d'Itàlia i Fspanya, i anuncia com a dignes d'interès les d'Alemanya, Àustria
i Portugal, i diu que de l'estructuració en l'ordre del treball trancendirà
l'ordre polític, encara que no jxn saltar-se improvisadament d'una democràcia liberal a un règim corporatiu.
Per últim, anuncia els punts que entén que han d'ésser d'aspiració
immediata al nostre pais. Fer efectiva la llibertat sindical. Fer assequible
la representació de les minories sindicals als Jurats Mixtos, i , per tant,
una reforma justa de la llei d'aquests Jurats. I acaba augurant un esdevenidor immediat per al corporativisme.
La crisi econòmica i l'organització de la producció fou el tema tractat
pel catedràtic de la Universitat de València senyor Josep Zumalacàrregui. L'existència de crisis econòmiques no és un fet nou. sinó que sempre n'hi ha hagut. Encara el sistema de l'economia liberal no estava implantat, ja la societat sofrí una greu crisi econòmica. Va indicant els diferents jíeríodes en què la humanitat ha estat víctima de les crisis econòmiques registrades. Un cop passada la guerra, es considera ja liquidat
el règim anterior. La primera explicació científica de la crisi és deguda
a un anglès; més tard se'n preocupa un francès. Els estudiosos d'aquests
problemes es van unint, sobretot després de la guerra, i cada dia se'n
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yap més el com i el què no se saben guarir. Se sap que sempre n'hi hagut,
i que poc més o menys, l'economia té unes pujades i baixades cada deu
anys. Gràcies a l'estadistica, es poden conèixer fets. La crisi no és una
malaltia. Altes i baixes de la conjuntura; els fenòmens econòmics segueixen una tendència, i tenen oscil·lacions estacionals. Fa una explicació dels moments de prosperitat i de crisi, amb les causes i conseqüències
que li són pròpies: tensió monetària, manca de confiança, reducció de
renda, baixa de valors, manca de treball, pànic, etc. Explica com a Espanya la crisi mundial ha arribat més tard. i la repercussió de la crisi
d'unes indústries a les altres, i la superproducció deguda a la introducció
de la maquinària.
Parla de la teoria de Malthus, equivocada, ja que al segle X I X , la
població aumentà i la manutenció no mancà. I«i guerra trencà el ritme
de naixements i ara manquen joves. La mortalitat masculina és superior
a la femenina, i el neomalthusianisme s'ha estès. La població marxa cap
a la ruïna.
Quin remeis hi ha per a sortir de la crisi o evitar-la? Rússia ja féu
la revolució abans de la crisi; és la realització de la doctrina de Marx.
Vingué la reacció feixista a Itàlia i a Alemanya. Uns giren la vista cap
al comunisme, altres cap a l'economia dirigida, altres cap a l'Estat corjoratiu. Cal tenir la tutela de l'Estat, i anar cap a una estabilització monetària ; a una legislació social, i a unes relacions internacionals, inspirades per la moral cristiana, que es l'única manera de poder prevenir i
evitar en el possible els efectes desagradables de les crisis econòmiques.
El professor senyor Francisco Sànchez Puerta, tractà de les classes
mitjanes i els seus problemes. La classe mitjana no és una classe social
determinada per la riquesa, per la cultura i per la professió; que ret una
renda regular, té un treball autònom i no fa serveis mecànics.
Estudia la classe mitjana en el camp agrari fent observar la gran crisi que actualment travessa i els factors que han de contribuir a resoldre
aquest problema. Es mostrà partidari de la petita propietat privada i de
ia difusió de patrimonis familiars. Passa a estudiar la seva situació en la
indústria i el comerç, i combat les teories marxistes que tendeixen fatalment a fer desaparèixer la clase mitjana. S'ocupa dels petits tallers
particulars i de la formació professional, fent remarcar la importància de
l'elecció d'ofici. Parlant de l'aprenentatge, es refereix a la institució admirable dels gremis i a l'organització corporativa. La classe mitjana intel·lectual comprèn les professions liberals, els dependents d'oficina, els
íuncionaris, i diu que passen per una situació angoixosa i estan pretèrits
pels poders públics. Defensa la seva organització dins les files del sindicalisme i del corporativisme catòlic.
Posa de relleu la funció social de les classes mitjanes que facilita la
bona constitució de la societat; evita el contrast de l'extrema pobresa i
extrema riquesa i posa els millors elements de les classes inferiors en
situació d'ascendir a posicions més elevades, facilitant la major difusió
de la riquesa. Opina que les classes mitjanes s'han d'organitzar i constituir un bloc per a la defensa de la societat i amb independència de tot
partit polític. El socialisme és el seu pitjor enemic. Segons el professor.
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cl programa per a la seva defensa ha de tenir per basc les orientacions
pontifícies, i comprendre: la defensa de la propietat privada; l'accès a
la propietat; política familiar i de subsidis; política financiera i tributària, de l'estatge, de subsistències, etc. en general, assegurar una política
de iwcilïcació social, de cordialitat i de solidaritat cristiana.
La senyora Carmcn Gayarre de Gil desenrotllà d'una manera brillant
la seva lliçó sobre el treball de la mare fora de la llar. Aquest problema
començà a nianifestar-se a començaments del segle X I X , i és degut a la
insuficiència de mitjans per a atendre a les necessitats familiars. Afecta
la major part dels països. Fa una investigació del problema segons els
nostres principis. Examina la condició de la dona, el caràcter del treball,
els trets peculiars de la dona; intuïció, sentit pràctic, concreció, falta de
lògica, dificultat d'abstracció. l l i ha diferències entre l'home i la dona;
la dona per bé que un ésser diferent, no és un ésser inferior. Es una persona humana; tenen comunitat de naturalesa, i diversitat de funció. La
dona no pot desplegar els mateixos treballs que l'home. Assoleix la seva
plenitud en el moment d'ésser mare i depèn de la preparació maternal
<;ue hagi tingut. No pot fer esforços físics, i és propensa a les malalties
causades pel treball.
Estudia l'origen del treball femení. Al principi, hi havia una economia demèstica tancada, després urbana. Nasqueren els oficis, a l'Edat
Mitjana, hi havia un excedent de dones. S'inicia un moviment d'emancipació. Neix el maquinisme, la fàbrica, i el lliberalisme econòmic, que
contribueixen a augmentar el nombre d'obrers. Ve l'abandó de les ocupacions familiars. La major part de vegades és per motius econòmics:
desnivell del pressupost familiar; salari patern insuficient. La casa deixa
d'ésser el lloc d'estada de la família, per esdevenir una espècie d'hostal.
Després passa que la dona no sap cosir, ni cuinar, ni fer cl que li escau
com a mestressa de casa. Es fixa en estadístiques de diversos països, per
a saber quins són els motius que les porten a treballar. En la indústria,
la major part treballen per motius econòmics. En els treballs intel·lectuals, ja no tant; algunes, per tenir major independència, per vocació
nrofcssionàl, perquè era sovint se substitueix el dot per una preparació
professional, etc. Queden encara en aquest aspecte les carreres socials;
infermeres, inspectores, assistentes socials.
I,es conseqüències de tot això actuen sobre la descendència i la societat. Es registra una major mortalitat en els fills d'obrers; i decreixement de la natalitat. Els fills han re rebre la formació de la seva mare,
i no la reben. No basta l'instint matem: cal la preparació i la possibilitat material, i la mare que treballa tot el dia no la té. Es necessària la
presència vital i activa de la mare a la llar. La família ha d'ésser protegida. A tot arreu s'intensifica la campanya a favor del millorament de
les condicions de treball de la mare obrera. Cal, en primer lloc, que els
ingressos de la família siguin suficients; que es donin ensenyaments domèstics a les noies. Fa referència al Congrés sobre aquesta matèria celebrat a Paris el mes de juny i que forneix gran material. Diu que s'ha
d'infondre l'amor a la família, com a primera cèl·lula de la societat; que
s'ha de restaurar l'ideal familiar, però que per fer-ho possible, cal una
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nova organització que resolgui els problemes que té plantejats. L'establiment del salari familiar, els subsidis, l'assegurança familiar, tot això,
sostingut per caixes de compensació, pot assegurar l'economia de la llar
obrera, que és el motiu general de l'abandonament de la llar. Parla del
treball a domicili, del de mitja jornada, i de si seria convenient d'establir
la prohibició legal del treball de la dona.
Per últim, es refereix a la preparació que s'ha de donar a la futura
esposa i mare; diu que la professió domèstica requereix una preparació
i capacitació; que el treball domèstic també experimenta els avenços de
l'organització científica, i que s'ha d'anar ràpidament a la reeducació de
k-s mares d'avui i a la preparacació eficient de les futures mares de demà.
El laïcisme és tractat pel P. Enric Herrera, que comença dient que
avui dia laic vol dir simplement anticatòlic o antireligiós. Degut a l'extensió del tema, se cenyirà solament a l'aspecte de l'educació, que avui és
cl més caracteritzat. La neutralitat en l'ensenyança ha nascut de la concepció lliberal de l'Estat. Lleis laiques són les que prescindeixen de Déu
en l'educació dels infants. H i ha hagut al món dos grans moviments laïcistes: el tradicional de finals del segle X V I I I i l'actual, fruit de la pedagogia soviètica. A Espanya, està encarnat de fa anys per l'Institució
Lliure d'Ensenyança, que defensa la neutralitat filosòfica, religiosa i política. Sense la idea de Déu no hi ha educació possible, diuen els anglesos. S'ha de permetre una intervenció gradual de l'alumne, segons la
seva capacitat. Es refereix al laïcisme rus i diu que no és imparcial. El
seu ideal és formar nois sense Déu i amb esperit antireligiós. Explica el
sistema escolar comunista antireligiós.
A Espanya, el moviment laïcista està concretat en l'escola única,
encara, que la Constitució no prescriu la coeducació, a la qual d'allra
banda, les teories modernes són contràries. Davant d'això, els catòlics
tenim un Codi magnífic i clar, que és l'Encíclica de Pius X I sobre l'Educació de la joventut, en la qual es consignen amb precisió els drets de
i Església, de la família i de l'Estat. L'Església té dret a l'educació dtls
infants per missió especial de Jesucrist; per tant, pot organitzar tots els
centres d'instrucció i de tots els graus que vulgui. Els pares tenen obligació de donar educació moral i cristiana als seus fills. L'Estat, en legislar, ha de tenir en compte aquests drets, que són anteriors al mateix Estat. El laïcisme escolar és un atropell dels drets de l'Església i de la família.
Acaba dient que no hem d'acontestar-nos amb la doctrina, sinó que
hem de treballar per portar a la pràctica i fer efectius aquests principis.
I per això és necessari organitzar-se i actuar.
Sobre els problemes agraris i l'organització de les classes agrícoles
versà la lliçó donada pel senyor Josep Aragón Montejo. Començà exposant la situació precària de l'agricultura espanyola, amb les pobreses
i misèries de la ruralitat més baixa i l'estat no tan miseriós i abandonat
de la classe una mica més bes situada. Remarcà l'atracció poderosa que
exerceixen les grans urbs damunt la població agrícola mancada de tants
atractius i de tantes coses indispensables; i descriu el procés que s'ha seguit per arribar a l'estat de rebel·lió que d'un temps ençà ha caracterit-
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zat els camps d'Espanya. L'egoisme dels rics i poderosos començà per
trencar la moral que sempre els havia sostingut; desentenent-se de les
misèries i necessitats dels pobres, dels mancats de recursos, desfaran la
solidaritat humana que els havia unit i trencats els lligams morals que
podien sostenir un ordre social veritable, es confià el manteniment d'aquest ordre a la guàrdia civil. L'abandó per part dels governs que no
feien res per al lumestar de les poblacions rurals i per al millorament dels
obrers del camp; el menyspreu sistemàtic de les classes superiors i l'abandó de tots els qui han d'influir en l'ambient que les tavernes són una
Fcumulació d'odis i de males passions. Assenyala els greus deures que
pertoquen a les classes directores i diu que a elles incumbeix l'elevació
dels obrers.
Per malaltia del seu autor és llegida la lliçó sobre el divorci del senyor
Rafael Marin. LI divorci és el gran dissolvent de la fanulia. La sola possibilitat d'un canvi és ja un estimul per a desitjar-lo. Es incomprensible
amb la família i amb els fins del matrimoni. Impideix l'ajuda mútua dels
esposos, i és una burla del dret dels fills. Si la indissolubilitat del matrimoni és una desgràcia per a alguns, és la salvaguarda de la multitud. Ea
un gran elogi de la família. Ea referència a la implantació del divorci a
la Constitució espanyola. Per damunt de la llei civil, per als catòlics hi
ha la llei de l'Església. Primer és la llei de Déu que la llei dels homes.
Advoca per la unió dels catòlics i disciplina a la Jerarquia davant aquesta
llei. Cal treballar fins que questa llei sigui anul·lada.Assenyala els deures socials dels catòlics davant l'aplicació d'aquesta
Üei sectària. Diu que l'Església permet una separació en casos greus.
S'han de fer tots els possibles jjerquè no es corrompi la millor de les institucions humanes que és la família.
El canonge de Còrdova, senyor Josep Gallegos Rocafull, plantejà el
problema de l'organització obrera. Després de fer un anàlisi del nombre
d'obrers i dels afiliats a les organitzacions obreres espanyoles, dedueix
que són en poca quantitat els obrers sindicats, i que la massa és indiferent. Els primers que els han parlat el seu llenguatge els han atret.
L'encert d'una organització capta l'adhesió dels obrers. Malgrat el fracàs socialista, els obrers no tendeixen a adherir-se a cap organització
catòlica. Quines són les causes? Primer, que molts, la major part. no són
catòlics; que tenen una prevenció poderosa contra l'Església, sobretot
en jnatèries socials; hi ha molts prejudicis i no es té cap idea de la doctrina social catòlica. En tot cas, es creu que no va a favor dels obrers.
Si se'ls fa arribar la doctrina, no els desagrada, però tenen un prevenció
per als homes i per a la manca de realitzacions. Els sindicats catòlics
no han fet res per la classe obrera; l'Estat no els ajudà i els patrons se'ls
miraren amb recel.
Estudia cl que ha d'ésser l'organització obrera. La direcció no ha de
pertànyer a la Jerarquia. Els sindicats obrers no han d'ésser oposats a
la fe; i han de treballar per la defensa dels interessos professionals.
Instruments de pau i de concòrdia, han de descartar la lluita de classes
i els atemptats. Es poden admetre els neutres, mentre respectin la justícia, l'equitat, i l'esperit de consciència dels catòlics. Diu que no hi ha
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prou moderació en l'ús del nom de catòlics, i que no ha d'haver-hi consiliaris. més aviat missioners del treball, que formin i preparin obrers
i patrons. Creu que els sindicats han desser purs, no mixtos; i que han
d'estar separats de la politica; es tot cas, ja coincidiran. Han de tènir
caràcter professional i estar dirigits pels més ben situats professionalment. Han de vetllar pels seus interessos i representar-los davant els
patrons. La defensa ha d'ésser per a tots els obrers, àdhuc els no sindicats. Poden fer aliances amb tots. mentre sigui per la defensa dels interessos professionals i es faci amb les degudes precaucions.
El sindicat ha d'ésser autònom. Els profans no han d'intervenir-hi;
ha d'estar en mans dels obrers d'una manera efectiva, prèvia l'educació
corresponent. Tot amb tot, sempre podran assessorar-se; tot equivocantse, n'aprendran, i la plena llibertat els infondrà més responsabilitat. H i
ha d'haver llibertat sindical. No ha d'imperar la violència d'uns pocs,
davant la covardia dels patrons i el mal comportamen de l'Estat. Cal
popularitzar i fer atractiu el programa social catòlic. S'ha de combatre
contra la negligència dels qui preparen la revolució. Contra el desordre
dels de dalt, s'ha d'apel·lar a tots els mitjans legals; en darrer terme la
vaga.
S'ha de treballar per a la formació de dirigents aptes i capacitats.
Que tinguin contacte amb la realitat i que es practiquin a parlar, escriure i dirigir. Cal impulsar els cercles d'estudis. Cita l'Institut Social Catòlic de Madrid, i diu que s'ha de fer ambient propici i cercar la influència dels intel·lectuals per a les aspiracions obreres. S'ha de formar un
exèrcit d'avantguarda que després pugui fer seguir la massa; oposar-se
a totes les injustícies, i ajudar als qui defensen els seus drets.
El problen a de l'atur és exposat pel senyor Lluís Jordana de Pozas,
que comença estudiant el procés de l'atur forçós, fent remarcar la seva
magnitud. L'atur forçós no és el cas de l'obrer malalt, ni el del que no
compleix, sinó cl de l'obrer que no té treball adequat a la seva professió.
Aquest flagell va gairebé unit a la indústria moderna, per bé que. després
de la guerra, ha sofert una gran transformació. Abans de la guerra, era
com una reserva; ara és un sobrant que arriba al 33 per 100 de la població obrera. A Espanya, al juny d'aquest any, n'hi havia 514.000, la major \KLTt de l'agricultura, construcció, fusta, i , sobretot, mines. Assenyala
les diverses causes que l'han produït; la desorganització del mercat del
ireball. que existeix de fa poc; les causes meteorològiques; l'atur tecnològic, degut a l'ús de noves màquines i nous mètodes, els avanços tècnics
que tendeixen a substituir l'home per la màquina. Com a resultat, la producció augmentava i el treball dels homes disminuïa; es reduïa el consum i en resultava l'excès de producció. Indústries que desapareixen; el
treball de la dona, que no deixa també de tenir-hi una influència. Els
defensors de l'assegurança d'atur diuen que priva de baixar els salaris
i que permet un major consum. Diu que cal organitzar el mercat del
treball obligatori; que per l'atur temporal, és necessari d'harmonitzar
les indústdies; que s'ha d'allargar l'esdat escolar; que s'han de dictar
lleis per al treball dels estrangers, i que s'han de disminuir les hores de
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treball segons l'augnient de producció. Referint-se a les obres públiques,
diu que requereixen una gran preparació i oportunitat.
Per cercar els remeis possibles a aquest estat de coses, cal repassar
la "Quadragesimo Anno", el Codi social de Malines, els principis del
sindicalisme cristià, la "Casti Connubii", etc. S'ha de procurar que la
mare no hagi d'anar a treballar. El retorn al camp és una cosa necessària. Com que l'obrer parat ha de viure a costes de la societat, cal mirar
quina, és la millor manera d'ajudar-lo Existeixen dues classes d'assegurança: la d'atur extraordinari, i la corrent. Fixa la diferència entre assistència i assegurança. L'assegurança és més eficaç que l'assistència.
Hi ha una llei espanyola, per la qual l'Estat dóna la meitat del que dóna
l'entitat als seus assegurats. Després hi ha els que dóna l'Estat junt amb
ixitrons i obrers. Ha de procurar-se que l'assistència sigui productiva,
per tal que els obrers no perdin l'habitud del treball. Calen institucions
complementàries. L'ocupació que es doni a canvi dels socors s'ha dç mirar que sigui útil, però que no alteri la producció normal. Darrerament,
fa una apel·lació al mòbil de la caritat envers el pròxim.
EI degà de la Catedral d'Oviedo, senyor Arboleya Martínez., estudià
1 apostasia de les masses. Recorda que fa 33 anys va dir que en una democràcia ha de governar la majoria del país. i és un fet dolorós que
avui dia aquesta majoria no està amb l'Església. S'ha de cercar el remei,
però abans s'han d'estudiar les causes. Existeix una gran ignorància religiosa. Per alguns, aquesta apostasia ix)pular és deguda a l'activitat
ocis cabdills revolucionaris i a la seva premsa; i la causa veritable no és
d sindicat, sinó el que els portà al sindicat. A tothom ateny la responsabilitat. Molts dels que es diuen seguidors del Crist. l'han traït massa vegades. Molts catòlics actuen en la vida pràctica com si les normes papals fossin caducades i inservibles. Entén que en l'ordre polític s'ha d'actuar dins el règim i procurar canviar les lleis injustes; i en l'ordre social, anar al poble directament i evitar que vagi al socialisme.
Retreu Sant Tomàs quan diu que un cert benestar material és necessari per a la pràctica de la virtut. A l'actitud de menyspreu i d'egoisme davant la misèria dels obrers, ells han contestat girant l'esquena a
l'Església. Amb fets i amb paraules ha estat com si se'ls hagués dit:
La vostra misèria no ens interessa; nosaltres venim a predicar-vos la
virtut cristiana. I davant d'això, ells lògicament han cregut el Crist protector de les injustícies de la burgesia. S'ha atacat el socialisme en bloc,
sense destriar les coses bones dels errors, i llavors els obrers s'han cregut que l'Església condemnava les millores que obtenien per mitjà del
socialisme, i que, per a ésser catòlics, havien de renunciar a aquelles millores. Parla de la conducta dels ixitrons catòlics i de la premsa catòlica,
la qual diu que massa sovint és portantveu d'una sola classe, que no és
pas precisament l'obrera. H i ha molts sacerdots que han sentit vocació
per a actuar en el camp social, i no han estat assistits convenientment.
Hi ha hagut molts pretesos homes d'ordre que amb la seva actuació han
fet impossible la conquista dels obrers. Entre la religió i el poble, hi ha
una ratlla d'equívocs, que ha fet ennsiderar el catolicisme religió de la
burgesia i el comunisme religió dels obrers.
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Es fixa' en el misticisme del proletariat i diu que no tot és materialisme en els obrers. La doctrina social catòlica nua i clara exerceix una
atracció que és anul·lada per les injustícies dels qui s'anomenen cristians
i no actuen d'acord amb aquella doctrina. El cristianisme pur i simple
és el remei a tots aquests mals. Les masses ])opulars fugen del catolicisme,
perquè el creuen aliat del capitalisme. No n'hi ha prou de predicar resignació, i si el que ho fa està bé, encara és una irritació per als obrers.
Es què tots els catòlics vetllen per la justícia i la caritat? Abans de parlar de caritat, cal establir la justícia. L'obrer que treballa té dret a la
vida. al descans, i a tot el que sigui necessari. i)erquè no hagin de fer-li
caritat. La caritat no ha de substituir mai la justícia. Les escoles catòliques de poc serveixen sí, quan en surten els alumnes, se'n van al sindicat revolucionari. No és la política qui per la força ho ha d'arranjar;
ni la crítica negativa, que no construeix res, sinó un programa social
positúl, segons el Cardenal Mercier. Que no sembli que defensem cl
capitalisme i la propietat privada amb tots els seus abusos. No s'han tingut en compte els principis de les Encícliques, i és indispensable un retorn a les orientacions pontifícies precises i sinceres.
Per a dedicar-se a l'aixwtolat social, cal competència i vocació. Ha de
tenir-se en compte que l'obrer no demana caritat, sinó que exigeix que
se li faci justícia. Seguint aquesta oriestació és la manera datreure's les
masses. S'han d'organit/ar sindicats eficients, sense fixar-se massa en el
nom.La conquista de l'obrer s'ha de fer pel mateix obrer.
Nacionalisme i internacionalisme en la doctrina catòlica fou el tema
tractat pel senyor Antoni Luna. Nacionalisme i cosmopolitisme són
dues exageracions, encara que totes dues contenen quelcom de veritat.
El nacionalisme exalça la ])àtria exageradament i la converteix en valor
absolut. Per contra, hi ha un exclusivisme que és contrari a tota coHaboració internacional. Per uns. la nació no és la unitat de raça. sinó la
creença en la unitat. La religió és un gran factor d'unitat. L'Estat ha
d'ésser una societat suficient. Segons Suàrez, l'única limitació d'una nacionalitat és que l'Estat que constitueixi sigui suficient. I-a nació és una
categoria històrica. La família i la humanitat són dos pols en què es
mou l'home. Critica el nacionalisme jacobí, derivat de al revolució francesa. El feixisme és una estatologia pagana. El cosmopolitisme no reconeix la idea de pàtria. Pius X I condemna la idea desordenada de pàtria.
El catolicisme és qui ha portat la concepció justa de la personalitat.
La comunitat d'ideal que representa l'Església va despertant en les
animes. Cal que s'acabin les incomprensions entre els pobles, per tal que
sigui un fet l'establiment de la pau a la terra entre els homes de bona
voluntat.
1-a crisi de la llibertat fou la lliçó donada pel Catedràtic de Saragossa senyor Salvador Minguijon. La llei del món no és la fatalitat. 1^ llibertat és combativa, no és indiferència. L'home ha de conquistar-la.
L'home adquirí consciència de la seva llibertat, i començà a dictar lleis
al món. L'home coneix una necessitat que és el deure; el sent, però,
tanmateix, veu que jiot obrar de manera diferent. Hem de començar a
ordenar-nos nosaltres mateixos. L'home té facultat de combatre les pas-
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sions; els animals no, però tenen l'instint que els priva de sobrepassarse. L'home pot sobrepassar-se, però té la raó \>er evitar-ho. El que és
esclau de les seves passions tendeix a esclavitzar els altres, segons Torres i Bages. .
Tots els actes tenen motius o mòbils. El mòbil és degut a un estat
empíric; el motiu, a la consciència racional: és idea. l^a. llibertat és per
perfeccionar-nos. La voluntat permanent va orientada als fins essencials
de la vida. La voluntat passatgera és l'humor del moment. Quan els
pobles s'hi abandonen, no saben el que volen, com l'home que en un
moment de mal humor pren una determinació i després se n'ha de penedir. La resolució es fer triomfar aquesta, per fer desaparèixer la voluntat permament dels pobles. Una gran part de la humanitat viu d'idees
d'altri. No es pot afirmar que el sufragi universal sigui essencialment
tevolucionari. El poder legislatiu és il·limitat; però no sempre es pot fer
leament el que pot fer-se legalment. L'omnipotència de la majoria sol
projectar-se a l'esdevenidor, i per això vol assegurar-se l'educació dels
infants, la propaganda, etc. L'estatisme és contrari a la llibertat. El socialisme suprimeix la propietat, que és el fonament de la personalitat i
la base de la llibertat. L'home que no té pa no és lliure. El socialisme
mata la llibertat. La propietat és el baluard de la llibertat davant l'Estat.
Què seria de la vida de l'esperit, si s'establia el monopoli de l'ensenyament? En règim socialista, tots seriem governats en monarquia industrial. EI feixisme, que començà sense doctrina, s'ha format amb fets. Es
una disciplina en nom d'un interès nacional totalitari. Es una reacció
d'urgència contra l'anarquia, la descomposició, la desfeta. La força re>o\ els problemes de moment, però no basta a donar estabilitat. Per
comptes d'apcHar a les forces morals de l'esperit, apel·la al sentit patriòtic. Els capitalistes i bolxevics es troben junts en la seva concepció econòmica. Si de l'estatisme se'n volia fer una doctrina permanent, els
horitzons de l'esperit es tancarien. L'exaltació bèl·lica del feixisme no és
l'existència normal d'un poble, i entre ells es posen en camí de guerra.
L'organització corporativa contra l'estatisme. EI capitalisme desfà
la personalitat, perquè el diner despersonalitza. La civilització moderna
ha posat l'home al servei de la producció, per comptes de fer el contrari.
Les forces materials s'han escapat del domini de l'home. La primera
condició i)er a l'existència de la llibertat és una autoritat forta i respectada, sense la qual moriria víctima dels seus excessos. La llibertat i l'ordre són coses integrals i fràgils. La potestat resideix en el poble, que la
delega. L i democràcia té inconvenients i avantatges. I.es forces socials
estan dominades per les forces morals. La tradició s'aixeca per sobre
dels personalismes; és fora de les lluites del moment. Pocs saben el que
volen i tenen idees clares. L'n poble corromput no pot gaudir de Uiliertat;
I* corresjxm el cesarisme. La llibertat no és cosa absoluta. Els pobles la
tenen en la mida que la mereixen; i per ésser lliure s'ha de creure en la
llibertat.
El senyor Alfred Mendizàbal. catedràtic d'Oviedo, tracta del comunisme. Limita la seva lliçó als dos agents fonamentals del comuii'sme: anticristianisme i antidemocràcia. El comunisme i el capitalisme
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coincideixen en el concepte materialista de la vida. Estudia la concepció
materialista de la història i la transformació de l'home individual en
l'home col·lectiu del bolxevisme. El culte a la màquina és la nova mística
del materialisme. La religió, que per al socialisme era cosa privada, per
al comunisme és una preocupació antireligiosa. El bolxevisme vol anihilar i suplantar la religió cristiana.
Els corrents actuals ajuten el comunisme i el feixisme en el concepte
d'antidemocràcia. H i ha un conservadorisme que voldria oposar al comunisme la reafirmació del sistema capitalista. Per als cristians, l'organització de la societat basada en injustícies socials no. pot ésser satisfactòria. H i ha valors absoluts de la personalitat que són els que cal salvar.
Si som contraris al comunisme pel seu anticristianisme i la seva antidemocràcia, hem de procurar superar aquests elements per l'afirmació rolunda del Cristianisme i la Democràcia autèntica.
A més de les lliçons magnífiques, algunes delies insuperables, d'un
conting-uj realment formidable, foren donades algunes conferències púl·liques al vespre. Una del P. Peiró sobre el sentit social, en la qual constatà la debilitació de la consciència moral i professional. El sentit social és sensible a les necessitats privades o públiques; és un fre a l'egoisme dels homes; vigila la repercussió dels nostres actes en la vida dels
altres. Cal un profús expandiment de la doctrina social catòlica. Als Seminaris i escoles, s'ha d'instruir als alumnes cu qüestions socials. A la
doctrina s'han d'ajuntar les bones accions per assolir la reforma social
i ètica dels homes.
Una altra del Dr. Barcia sobre eugènia. Explica el concepte de l'eugenèsia. que vol remeiar les causes que tendexen a eliminar els homes
més ben dotats. H i ha una eugenèsia privada i una altra de pública. En
general, és la ciència que tendeix a la millora de la raça. Cal que els catòlics es preocupin d'aquest nou aspecte de la ciència, per no deixar-la
solament al control dels acatòlics.
El P. Rutten, que havia vingut expressament per a assistir a la Setmana Social, donà una conferència que la seva erudició convertí en lliçó
interessantíssima i profitosa. Versà sobre Acció Social Catòlica. La primera condició indispensable per a fer acció social és conquistar la confiança de les masses obreres. Els catòlics que han d'ésser defensats pels
sindicats que no ho siguin cauen a la indiferència. I si els que no ho són
són defensats per un sindicat catòlic, són atrets a les pràctiques religioses. Abans de predicar les virtuts, s'ha de donar menjar. Hem començat tard i ara és difícil d'arribar a l'hora. Els predecessors del catolicisme social no han estat seguits per tots. No n'hi ha prou de desfer el passat, cal actuar per al present. Perquè el poble ens tingui confiança, ens
ha de veure decidits i units. Si a Bèlgica haguéssim esperat la conformitat de tots els sacerdots i de tots els patrons, els socialistes s"haurien
fet els amos. Els veritables culpables no són els que fan la revolució,
sinó els que amb el seu comportament la fan inevitable.
Es absolutament necessari de tenir unitat d'acció i de doctrina. Ha
d'atreure el nostre interès l'obrer amb totes les seves necessitats i inteicssos. Explica l'organització social belga, començant per l'obra de la
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Joventut Obrera Cristiana, els sindicats, cooperativa, mutualitat. Vetllen per la vellesa, accidents, mort, formació professional,' habftadó
obrera (és una vergonya la manera com molts viuen), contra l'alcoholisme. Caixes d'estalvis, bancs populars. La Lliga de Treballadors Cristians
c-s limita al que no és sindical, cooperatiu i mutual. Formació religiosa,
cívica i estètica. Davant la racionalització, què és el que hem fet per ocupar els ocis dels obrers? Es què també ens deixarem passar al davant
per l'adversari? Si als obrers no els donem distracció adient, aniran a
cercar-la a fora. Cinema i teatre, radiotelefonia, cercles d'estudis interessants, cal un conjunt que els atregui l'atenció.
Calen secretariats socials permanents, que procurin directrius i documentació. Ha d'ésser al centre i obert tots els dies, i no pot deixar-se
a la bona voluntat dels qui tenen temps lliure, sinó que hi ha d'haver
gent permanent i de competència, que sigui independent i ben pagada.
Sense secretariat i bona organització, no hi ha res a fer. Els dirigents i
propagandistes han de tenir la confiança dels obrers i han d'ésser homes
que vulguin servir la causa obrera; que no siguin tímids i vacil·lants,
sinó enèrgics, decidits i que es facin respectar. Amb bona voluntat no
n'hi ha prou.
Es necessària la creació d'escoles socials per a formar els dirigents i
secretaris. Això es fa amb cursos teòrics i pràctics. Primer, la doctrina
cristiana; després, qüestions econòmiques i socials. Els teòrics, per professors d'Universitat; els pràctics, per dirigents de les obres socials.
Després, cercles d'estudis on no es facin discursos, sinó que es discuteixi.
Admira els dirigents obrers, pels esforços i sacrificis que fan per ins'ruir-se. Cal una premsa que mereixi la confiança dels obrers. Setmanaris professionals. Tots els esforços són inútils si els obrers llegeixen cada
dia un diari contrari. I per mantenir tot això, com és natural, és necessari diners. Fan petites subscripcions a tots els llocs. Els sindicats i mutualitats són pagats únicament pels obrers. L'obrer té afecte i adhesió
allí on té uns interessos acumulats. L'activitat comercial i financiera a
mans de gent preparada i ben pagada, càr l'esdevenidor i la garantia
del demà dels obrers no pot ésser deixada a mans de gent que no mreixi
absoluta confiança.
Fa referència a la participació dels clergues en les obres socials. Després de la "Quadragésimo Anno", cap sacerdot no pot ignorar que l'activitat social forma part integrant del seu apostolat. L'obra de la joventut
obrera està sota la direcció absoluta de l'Acció Catòlica. En les obres socials, el sacerdot no ha substituir la direcció dels laics. Els sacerdots nohan de dirigir, però han de formar els membres que han de dirigir; és
el que el Papa diu en la "Q. A . " No importa el que diem i escrivim, sinó
el que som. El programa de l'Evangeli i de la democràcia cristiana no
confon la demagògia amb la democràcia i recurreix als homes de caràcter
i valor, surtin del poble o surtin de l'aristocràcia. S'ha de sostenir la
lluita justa per a portar a cap la reforma necessària.
El senyor Àngel Herrera, president de la Junta Central d'Acció Catòlica, desenrotllà també una brillant conferència sobre l'ordenació jurídica de la premsa. Estudià el dret de premsa a través de la història, cn
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què la llibertat absoluta d'opinió per mitjà de la premsa era considerada
cosa intangible. Els pobles es preocupen del que és un periòdic. L'essència està en el públic que deposita la confiança en la redacció. Es un verb
per parlar a la Nació a l'Estat, i a l'estranger. D'aquest concepte neixen
l'empresa, la redacció i el públic. L'Estat no pot restar indifierent als
xocs que se li presenten.
Fa referència a la història periodística d'Anglaterra, on el "Times"
ba estat representant d'una gran nació. La propietat de la premsa no és
del milionari que el compra, sinó del ciutadà que paga els deu cèntims.
Es fixa en Alemanya, i fa un estudi crític del projecte de llei de premsa,
en el qual es converteix el periodista en una espècie de funcionari públic. Els diaris es van concentrant en poques mans. Abans tenien una
força que no els corresponia. El problema de la premsa s'ha de resoldre,
i sense euferismes. Alguns països no l'han reglamentada, sinó estatitzada: Rússia, Itàlia. Alemanya. Suprimeixen la premsa contrària, fan un
registre oficial de periodistes. Es confon la Nació amb l'Estat, i l'Estat
amb el partit governant. Si es vol el monopoli de l'ensenyament, és lògic que es vulgui també el de la premsa: tot és un mitjà de formar la
consciència col·lectiva. Al·ludeix les lleis de premsa d'Alemanya, Turquia,
Egipte i Japó, i com a conclusió dóna lectura a un projecte particular
de premsa elaborat per a Espanya. Conclou dient que s'han de conciliar la llibertat i l'autoritat, i que solament així es podrà crear una aristocràcia intel·lectual.
Com a final de la Setmana, se celebrà el diumenge la solemne sesf.ió de clausura en la qual el Sr. Cardenal Vidal i Barraquer, Arquebisbe
de Tarragona, pronuncià un bellíssim discurs que fou una lliçó preciosa,
veritable colofó a les ja escoltades durant el transcurs de la setmana i
que ací hem procurat de resumir. La Setmana Social constitueix una
defensa de la classe popular; és una propaganda de les solucions catòliques. Quan perillen els principis de la civilització cristiana, s'han de
deixar les qüestions petites. Estudia la crisi moral de la societat, que es
caracteritza per una relaxació de la voluntat, preponderància dels aventatges materials, ànsia d'ambicions, menyspreu de la llei, intolerància
a l'autoritat, perjudicis i reducció de la reducció de la Religió a un vague sentimentalisme. Incontinència de les passions en els individus i en
la massa. Crisi de disciplina. L'home fuig de la línia del deure. Indisciplina en l'ordre ètic, poc cas de les prescripcions eclesiàstiques. S'esvaeixen els lligams de de família, es viola la santedat del matrimoni.
Molt pocs pares estan preparats i abandonen l'educació dels fills a mans
estranyes. Insídies contra la fecunditat i la fidelitat conjugal.
En la societat civil, perversió d'idees, crisi desmoralitzadora, com un
retorn a la barbàrie. El lliberalisme, laïcisme i modernisme, hi tenen
gran part de culpa. Si tots els espanyols haguessin viscut la vida cristiana intensa, no hauria passat el que es lamenta. Sense perdre de vista
la tàctica de L'enemic, cal enrobustir la nostra posició. Formació personal, disciplina. Si l'educació hagués estat el que havia d'ésser, no n'hi
hauria hagut tants en la defecció. S'ha desatès i falsejat la formació dels
Joves. No s'han afermat principis sans en l'ànima dels infants. No s'ha
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precisat prou el consell i cl precepte. Immutabilitat i do d'adaptació de
l'Església, per al bé suprem de les ànimes. Falta formació sòlida en els
problemes fonamentals. Falta d'incorporació dels fidels a l'Església; el
culte, l'oració, l'expiació no són coses individuals. Excés d'individualisme; poca participació dels fidels en la Missa; poca estima de la predicació. Individualisme religiós i individualisme col·lectiu. Fer-se independent de les autoritats superiors. L'amor a la pròpia associació ha d'ésser ordenat, sinó, es torna orgull col·lectiu. L'Esglésit té el dipòsit de la
moral i de la veritat. Manca de sentir amb l'Església: succeeix com amb
la "Rerum Novarum", que n'hi va haver que la reberen amb recel i
escàndol. Manca d'incorporació a la jerarquia.
Els remeis a tots aquests mals cal cercar-los en l'Acció Catòlica.
Subordinació a la Jerarquia. Intensificació de la vida cristiana. Formació integral per la pràctica de la vida catòlica. És perniciós barrejar
l'Acció Catòlica amb la política. Tanmateix, prepara els joves per a les
qüestions polítiques. La política, feta a temps i per qui ha de fer-la.
Els catòlics han d'ésser els millors ciutadans. Acció Catòlica és no solament perfecció individual, sinó apostolat. Afirmació, difusió i aplicació dels principis cristians. Cal una coordinació de forces. Unió que no
és unitat, concòrdia, coordinació. Unió sense unificar; agrupar sense
absorbir. Obediència filial, no passiva. Cooperació a l'apostolat jeràrquic.
Mestre serem a la terra, hi haurà lluita entre veritat i error. S'enruna
el que ha d'enrunar-se, i resta el que ha de restar. Disciplina i caritat
que impregna d'amor la justícia. Combatre les idees i respectar els homes. La caritat afina el sentit social. Una gran efusió de caritat, de la
qual cal esperar la salvació.
No vacil·lem a dir, que l'èxit d'aquesta sessió de les Setmanes Socials represes ha estat esclatant. D'organització, de públic, de professors,
de tot. L'ambient social que es respirava aquells dies a Madrid entorn
de la setmana era cosa esperançadora i fecunda, que ha deixat un record ben fresc i viu en la ment dels que hi assistiren, i fou tan intens,
(jue el reu ressò perdura encara arreu de la Península, i tenim l'esperança que perdurarà fins l'any que ve, per entroncar-se amb una altra
sessió, que reprengui el ritme normal d'una institució necessària, que
no s'havia d'haver interromput. A l seu voltant s'aniran perfilant les
institucions i organitzacions que la nostra vida social demana, i al seu
impuls es formaran els nostres homes socials, i aniran despertant-se i
sorgint les vocacions socials dels nostres joves i obrers, que han d'ésser
l'esperança positiva de tota la nostra acció social.
JOSEP MARLET
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MOVIMENT
INTERN ACICNAL
L'ANARQUIA CUBANA.—Comentàvem en número de setembre la caii^uda del dictador Machado, i dèiem que feien mal els comentaristes europeus de veure en l'ascensió de Cèspedes un canvi radical de política,
puix la seva posició d'antic col·laborador de Machado li treia aquella significació "antimachadista" que a través de l'Atlàntic semblava simbolitzar. Els fets vingueren a donar-nos la raó.
No havia passat una setmana de l'arribada de Machado a les illes
Bermudes, que un nou moviment insurreccional obligava Cèspedes a dimitir, per a donar pas a un Govern més extremista, presidit pel professor Grau San Martín i , com a "protector", el sargcnt Batista, enlairat de
cop i volta al Ministeri de Guerra. Es curiós el cas d'aquesta sublevació.
que servirà per batejar amb el nom de "cop d'Estat a la cubana" tots
aquells moviments semblants que d'ara endavant puguin produir-se. Un
precedent tenim en la història contemporània espanyola del cop de Batista: la sublevació de la caserna de San Gil a Madrid l'any 1866. La diferència és que aquells sergents obraven sota la inspiració de generals, i en
el cas de Batista és ell el director de tota una conjura, estesa per totes les
guarnicions i amb la finalitat de destituir l'oficialitat per coHocar-se en els
primers llocs de comandament. Eí sergent Batista és un innovador en el
camp del cop d'Estat, alçant la seva fama quasi al hivéíl de la de Trotzki, realitzador de les jornades d'octubre. Curzio Malaparte, quan revisarà
la seva obra "Teoria del cop d'Estat" haurà dafegir-hi un nou capítol.
Els EE. U U . tot i l'amenaça d'intervenció, cometeren la lleugeresa de
reconèixer precipitadament el règim Cèspedes. Per això ara s'hi pensen
i no veient la situació poc clara, deixen transcórrer els mesos, sense que el
seu ambaixador doni cap pas en aquest sentit. Els seus creuers segueixen
passejant-se davant de les costes cubanes, com a garantia de la vida i els
béns dels súbdits de la gran República esteHada. Probablement pensen que
qui ha esperat dos mesos també en pot esperar quatre, i mentrestant, la
situació o s'estabilitzarà, o deixarà pas a una altra, amb la qual es pactarà
quan sigui l'hora. I els interessos ianquis estan millor garantits per les boques dels canons dels seus creuers que no per un parell de signatures posades al peu d'un paper per uns governants que no se sap si demà encara
ho seran.
Els excessos que seguiren a l'enderrocament de Machado no podien
en cap manera deixar pas a bells auguris. Aquelles fotografies que tots
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hem vist, en les quals es contempla com soldats descamisats i turbes semisalvatges arrosseguen pels carrers de L'Havana els servidors de Machado, fins a penjar-los dalt d'un fanal, enmig de cants de joia, ens recorden
aquelles escenes semblants de la Revolució francesa, en la qual els revolucionaris acabaren per devorar-se els uns als altres, quan ja no tingueren
enemics a combatre. La destrucció i saqueig dels palaus presidencials —
amb què es malmetia la riquesa del pais—ens recorda els incendis de la
Commune, en què els revolucionaris intentaren cremar el Louvre, la millor col·lecció d"obres d'art del món.
D'aleshores ençà, Cuba viu una situació tràgica. Primer foren els militars, revoltats en veure com un sergent es posava tranquil·lament les insígnies de coronel, els que plantaren cara, refugiant-se en l'Hotel Nacional, on foren assetjats i bombardejats per les tropess sota el comandament
de caps i oficials que la vetlla encara eren caporals i sergents. Després fou
la policia i l'aviació els que es rebel·laren contra el govern, promovent-sc
combats sagnants que han produït innombrables víctimes. I les persones
sacrificades al furor destructor de l'anarquia no són totes cubanes. Moltes
d'elles són espanyoles, sense que el Govern de Madrid hagi fet una reclamació enèrgica en defensa dels nostres conciutadans residents a les Antilles. En canvi, el desig de mostrar-se avançat — a semblança del succeït
en reconèixer els Soviets — l'impel·lia a solemnitzar la Festa de la Raça
reconeixent solemnement la facció que governava Cuba.
I no és ja sols la pèrdua de precioses vides humanes, sinó també l'anorreament del comerç i la indústria — que no pot subsistir mentre diàriament es combati pels carrers — el que depaupera Cuba, amb la natural conseqüència de crims i robatoris a mà armada a què es llencen, obligats per la necessitat de menjar, innombrables cubans.
Possiblement distrets en la seva N . R. A., els nord-americans no han
pensat encara a intervenir a Cuba. Els seus cuirassats estan a l'aguait
d'una circumstància favorable, més aviat de caire internacional — la posició que adoptessin les altres potències — per decidir-se a desembarcar a
Cuba i aplicar la famosa esmena Platt que confereix als EE. U U . una
mena de protectorat en determinats casos, damunt de Cuba. També cap
dintre el terreny de les possibilitats que l'Oncle Sam es decideixi a protegir qualsevol temptativa subversiva per a instaurar un règim que millor
empari els seus interessos comercials, que sols poden desenrotllar-se en
un ambient de pau. — L . O.

E L PLEBISCIT ALEMANY.—Distrets com estem en la campanya electoral, a casa nostra no s'ha comentat com es devia el plebiscit alemany i
l'elecció del nou Reichtag. Ací on ens hem vanat durant anys de viure
de cara a Europa, ens trobem ara que ens hi hem girat completament d'esquena. Tot el més que fem és prendre partit per Hitler o per Stalin, d'acord amb la ideologia de cadascú, i anar pels nostres carrers i places
cridant "Visca el Fascio" o "Visquen els Soviets". En aquesta lluita,
tothom té la seva posició delimitada i forçosament els uns tot ho fan
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bé i els altres tot ho fan malament, i així, amb aquesta visió simplificada, no cal trencar-se el cap cercant qui té raó, o els antecedents dels
problemes, sinó que és molt mes còmode de sortir del pas amb quatre insults per als del camp contrari, o bé elogis desmesurats si són d'una ideologia més o menys emparentada amb la nostra.
Així és com les nostres publicacions han baixat de to, des de la caiguda de la Dictadura. Bé és veritat que aleshores ens deixàvem guiar
pel mirallet de quatre paraules boniques, quedant-nos bocabadats cada
any pel mes de setembre, en llegir 'les cròniques de l'apertura de l'Assemblea de la Societat de Nacions, que comentaristes eixerits ens presentaven com la panacea que havia de guarir tots els mals. des del nostre plet nacional fins a la redacció d'un nou Codi Civil per a tot el món,
passant per la desaparició de l'atur forçós i de l'espantall de la guerra.
Tot i aquest simplisme, l'esperit es delecta de tant en tant, llegint glosses de les obres de Coudenhove-Kalergi. Vitòria i altres filòsofs de-·apareguts o contemporanis.
Prescindint del criteri que cadascú tingui sobre la labor de Hitler en
ía Cancelleria del Reich, ningú no podrà negar que la seva retirada de
Ginebra — supeditant-la al plebiscit ulterior —, des del punt de vista
alemany és justa. Fa quasi dos anys que funciona la Conferència del
Desarmament i encara no es veu el seu resultat per enlloc. I mentrestant, s'ha presentat el conflicte — millor dirífin guerra — de Manxúria.
sense que ni un ni altre organisme pogués fer res d'eficient per aturar
ia marxa d'uns exèrcits contra els aítres. Sols han sabut entestar-se a
fer prevaler una fórmula a cuita corrents per tancar la Conferència, en
la qual s'intenta perpetuar les clàusules del Tractat de Versalles, dictades en un moment passional. Es lògic que no fos acceptada per la delegació nacionalsocialista. Negar avui a Alemanya la igualtat d'armaments,
quan es troba rodejada d'una L'. R. S. S., Polònia, França, etc, armades fins a les dents i la Societat de Nacions és una ficció, és una actitud
amb la qual no poden mostrar-se conformes els alemanys, no per ésser
nazis precisament, sinó pel seu desig natural d'ésser un poble lliure, no
mediatitzat per ningú.
Per a veure la seva posició refermada per la unanimitat del país, és
perquè el Canceller convocà per al 12 de novembre la celebració d'un
plebiscit i la renovació del Reichtag. Les xifres de 40.618.147 " S í " per
:2·055·363 "No", atorguen a Hitler la confiança indispensable per a portar endavant la seva obra. Es a dir, la seva retirada de Ginebra queda
consagrada per l'assentiment jxjpular. Els adversaris de Hitler cercaran de treure importància a la votació, al·legant l'atmosfera de coacció
que domina en el Tercer Reich. També ixidrien refugiar-se en la ficció
que han representat sempre els plebiscits. Però les circumstàncies que es
donen en la consulta popular suara celebrada (jCÒm és que cap antic partit—excloent-ne naturalment els comunistes—ni a través dels seus emigrats, no s'ha atrevit a alçar-se contra l'actitud de Hitler?) demostra l'enorme popularitat de la posició adoptada.
Millor argument és que Hitler sabé encarrilar la consulta pels via-
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ranys dels objectius nacionals, enlloc de fer-la sobre mòbils de política
interior. Nosaltres, naturalment, no volem negar la realitat que la política de violència que desenrotlla Hitler a l'interior congria al seu voltant
una atmosfera hostil molt extensa.
El fet principal sempre influeix sobre l'accesori. Per això un plebiscit favorable no podria mai anar de costat amb una votació adversa.
Així ningú no estranyarà que la llista nacionalsocialista assolís una votació de 39.638.789 entre 42.988.152 votants. Bé cal dir que eri les últimes
eleccions del que podríem dir-ne "ancien régime". Ilifler obtingué una
votació nutridíssima i que d'aleshores ençà els diferents partits, exceptuant els marxistes, s'han dissolt — més o menys espontàniament — per
incorporar-se al moviment nacionalsocialista.
Alemanya ha expressat ben clarament quin era el seu desig. França,
la Petita Entesa i Anglaterra tenen ara ocasió de meditar l'actitud a
seguir. El període de la post-guerra està definitivament clos. Caldrà reconèixer al Reich la igualtat de drets, i sobre aquests, pactar lliurement
les clàusules d'un desarmament que, d'altra banda, elaborat unilateralment, és rebutjat per la totalitat d'una nació de setanta milions d'habifans. — L . O.

ESCLATARÀ EN 1934 ÜÍÍA NOVA GUERRA EUROPEA? — Un conegut polí-

tic nordamericà, Mr. Henry Morgenthau, ex president de la delegació
dels Estats Units a la Conferència econòmica de Londres, publica al diari
"Detroit Thimes", de Detroit (EE. UU.) un sensacional article en el
qual afirma que l'any 1934 serà el d'una nova guerra. Traduïm i n extenso aquest article:
"Crec que en 1934 esclatarà inevitablement una guerra. S'anuncia
amb senyals precursors que ens recorden massa els de 1913. La guerra
ja hauria començat fa alguns mesos, si no haguessin estat els dos factors
següents:
1. —Les nacions volien recollir les collites d'aquest any abans de llançar-se a la prova inevitable.
2. —S'ha parlat massa de responsabilitats de guerra, i els homes d'Estat dirigents volen evitar, cada un al seu propi país, el qualificatiu d'agressor. Cerquen, doncs, el que podrien anomenar la "justa" causa que
els permeti fer una guerra "defensiva".
Tant bon punt sigui trobada aquesta causa—i, si cal, ja sabran inventar-la—. la guerra esclatarà sobtadament. La situació serà de tal manera, que serà impossible qualsevulla mitjanceria.
Durant els darrers anys, plens d'inquietuds, els estats majors han preparat plans per a una acció militar molt més ràpida que la de fa vint anys.
Avions i soldats en armes entraran en combat immediatament. Milions de
mobilitzats estaran en ruta en 24 hores.
Tot el món té por, odi. enveja, ambicions contrariades i crisi econòmica, resultat de quatre anys de devastacions...
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Nosaltres, els nordamericans, tenim un punt de vista diferent. No
comprenem les forces que impel·leixen els europeus a fer-se la guerra.
Despenem milions en publicitat, per a la creació dels mercats, per a l'augment del nombre de treballadors. A Europa, de fa segles, quan els dirigents veuen que llur comerç va de baixa, no saben fer res més que cercar
un "remolí".
Llurs exèrcits i llurs flotes treballen per assegurar-los un "nou lloc
per al sol": es tracta d adquirir nous territoris, noves vies per al comerç,
noves colònies, o. encara, de possessionar-se amb la lluita, d'una situació
preponderant en alguna regió important per al comerç mundial.
Fa algun temps veicrem en l'oceà Atlàntic com tres tempestes es fonien en una sola, que vingué a esberlar-se contra les nostres costes. En
l'Europa actual hi ha quatre regions en què bramulen les tempestes. La
pressió baromètrica internacional és tal que la remor dels canons, en una
d'aquelles regions, per poc que esdevingui més intensa, pot provocar fàcilment un huracà terrible sobre tot el continent.
Aquests centres de tempesta són vies fluvials i marítimes (l'aigua serveix per al tràfic comercial en temps de pau i per al transport de municions en temps de guerra; en canvi, els ferrocarrils poden ésser destruïts).
Aquells centres de tempesta són:
ï.—El Rin. zona de combat moltes vegades, des del temps dels gals i
dels gods. Per damunt del Rin, Hitler desafia França, i vol apoderar-se
de les fonts i de la desembocadura del Rin — primer pas de la croada que
ha de donar a la raça alemanya "nòrdica" [àriaj la supremacia en el món.
2.—El Danubi, la gran via comercial la conca del qual és el graner
d'Europa. Les seves aigües banyen Bulgària, Àustria, Alemanya, Hongria, Romania, lugoeslàvia i Txecoslovàquia; i tots aquests països són
altres tants camps armats.
3. —El Vístula. via fluvial de Polònia i de la Prussià Oriental, amb el
seu corredor polonès, que provoca tantes suspicàcies.
4. —L'Adriàtica. que Mussolini vol transformar, ambiciosament, en
una mar "interior" italiana.
Hom ha calculat que la darrera guerra costà 600.000.000.000 de dòlars. Les nacions massa endeutades no han pogut complir amb llurs obligacions. Milions d'homes foren arrabassats a llur treball per esdevenir
consumidors i destructors. El desllorigament econòmic del món conduí a
la crisi que sofrim fa quatre anys.
Tot i això, les nacions europees continuen despenent milers de milions i emprant la força de milions d'homes per preparar-se per a la
guerra. Ni a Londres ni a Ginebra no es podia, doncs, reeixir.
Les darreres fonts d'ingressos de tots aquests països que en altre
temps eren pròsperes, són destruïdes pels huracans que es formen. L'únic mitjà que tenen aquestes nacions per aixecar-se i rehabilitar-se és
reduir immediatament llurs armaments. Però ningú no ho vol fer mentre
l'horitzó estigui ple de núvols amenaçadors.
Kl pes econòmic dels armamcnls no deixa d'augmentar, i amb ell, l'a-
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menaqa de guerra. Un dia, una nació decidirà—davant d'un incident o
d'un agreujament de la crisi—d'arriscar-ho tot. preferint el combat a
l'agonia contínua en una crisi econòmica sense esperança. Després d'això,
Europa caurà en un estat comparable a la misèria que seguí a la guerra
dels Trenta Anys." — L. J.

LA LLIGA INTERNACIONAL D'ESTUDIANTS PER A LA TRANSFORMACIÓ

D'EUROPA. — Després de diverses conversacions prèvies, hagudes l'any
passat a Budapest i a Viena, ha tingut lloc a Sofia, durant els dies 23 a
28 de juny, la conferència plenària de les Unions nacionals d'estudiants
d'Albània, d'Alemanya, de Hulgària, de Croàcia, de Macedònia, d'Ausíria, d'Hongria i d'Ucrània, a les quals s'han ajuntat representacions d'esuidiants holandesos i americans.

Els quaranta delegats reunits assistiren a diverses sessions en les
quals foren estudiats "L'esdevenidor de Bulgària", "Les qüestions vitals
del poble alemany a Alemanya i a Àustria", " E l problema hongarès",
"La lluita per a l'alliberació del poble croata", "La lluita d'alliberació del
poble ucranià", "La qüestió de Macedònia", etc. i després procediren a
la discussió i aprovació de l'Estatut de la L l i g a Internacional d'Estudiants

per a la transfornuició d'Europa. L'acord de fundació de la Lliga va obtenir el vot unànime de les delegacions reunides, i l'aprovació va ésser
també per unanimitat.

El títol de la nova organització dóna a comprendre la seva finalitat,
que és treballar, no sols per a aconseguir la revisió dels Tractats de pau,
(e! text diu literalment: "anomenats de pau"), sinó també per a realitzar
l'ideal de consolidació d'Europa sobre la basc del dret d'autodeterminació
dels pobles oprimits.
L'acte darrer de la conferència va ésser una manifestació pública a
Sofia, a la qual va assistir una imponent multitud. Va prendre la paraula
un representant de cada una de les nacions que participaven a la Conferència, i per a donar un caràcter més solemnial a la manifestació, cada
us d'ells va parlar en la seva llengua materna.
En acabar, va ésser llegida la Resolució final que assoli el vot unànime
de les Delegacions reunides, i diu així:
"REVOLUCIÓ
"La joventut universitària d'Albània, de Bulgària, de la gran Alemanya (això és, d'Alemanya i Àustria), de Croàcia, de Macedònia, d'Ucrània i d'Hongria, declara que s'oposa al sistema d'opressió instituït pels
tractats internacionals i que lluitarà contra el seu manteniment amb totes
les seves forces.
"Partint dels principis wilsonians pels quals cada poble té el dret d'escollir el seu Estat, reclama que les fronteres dels Estats coincideixin amb
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les fronteres ètniques, i que aquelles minories que no puguin estar unides
al seu propi pais per raons geogràfiques o econòmiques, tinguin els seus
drets garantits amb una garantia internacional. Entre aquests drets hi ha
principalment el d'ésser protegit contra la injustícia en l'aplicació de les
lleis i sobretot contra les produïdes amb les reformes agràries; el d'autonomia cultural; el d'administració autònoma en matèria cultural i religiosa ; el d'ensenyament en la llengua materna de 1 alumne i el d'emprar
la llengua materna en les relacions amb l'autoritat.
"La Conferència constata que durant catorze anys, el xovinisme dels
Estats vencedors no ha respectat els principis de justícia i d'humanitat,
i els declara moralment responsables de les malvestats que poden derivar
de sa manera d'ésser i han de derivar forçosament dels problemes nacionals deixats sense solució.
"Partint de la necessitat de garantitzar la pau, la joventut universitària no albira altre mitjà de defensa contra el flagell de la rlesnacionalilzació. que cl refús de doblegar-se a les injustícies del més fort.
"La joventut universitària constitueix un front únic per a la lluita per
la justícia als pobles i invita tots els qui, en veritat, desitgin la pau. a
participar-hi a fi de substituir el caos provocat a Europa pels tractas per
un règim equitatiu."
De "La Macedoine", de Sofia, núm. 208.— F. M . i A.

LA yuESTio IRLANDESA, ENCARA.—Una revista francesa, "Le Mouvement des faits et des idees" recull alguns fragments de les negociacions
entre Anglaterra i Irlanda, als dies que va ésser reconegut l'Estat Lliure,
que tornen a esdevenir d'actualitat, ara que la qüestió s ha agreujat per
haver, el ministre anglès, plantejat a De Valera, el dilema de dintre a
l'Imperi, amb avantatges, però lligams, o fora de l'Imperi, però s^nsé
avantatges.
Els fragments es refereixen al punt capdal del jurament de fidelitat
dels diputats irlandesos al rei anglès.
El text del jurament és aquest: "Juro solemnement ésser fidel a la
Constitució de l'Estat Lliure d'Irlanda, tal com ha estat establerta per
la llei, i que ho seré igualment a Sa Majestat el rei Jordi Vè. a =os descendents i a sos governs, en virtut de la comunitat que existeix entre
Irlanda i la Gran Bretanya, i del fet de ])ertànyer Irlanda a I agrupament
de pobles que formen la Societat Britànica de Nacions".
M . Auster Chamberlain en explicar l'entrevista decisiva de les negociacions, que precediren el reconeixement l'any 1921, es refereix a ta
qüestió del jurament en aquests termes:
" E l primer ministre, Lloyd George. va lliurar als delegats irlandesos
dos projectes de comunicacions adreçades a Sir James Craig. que és el
comandant de les tropes angleses a Irlanda, manifestant-los que era amb
condició que un dels dos havia d'ésser cursat el mateix dia. E n el primer,
li donava notícia d'haver ja estat signat el tractat; i en el segon, li notificava
que els Sinn-Fein havien manifestat que estaven decidits a sortir-se de
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rimperi. Si faig cursar aquesta segona comunicació—va dir més endavant Lloyd George—.abans dels tres dies hauriem tingut declarada la
guerra entre anglesos i irlandesos."
Un dels delegats irlandesos que han parlat de les mateixes negociacions, N . Duggan, diu el que segueix:
"El jurament de fidelitat, va ésser un dels principals dels esculls del
Tractat de 1921. Els irlandesos teníem aquesta qüestió com una de les
més importants i abans de signar-lo anàrem a Dublín a parlar amb M .
De Valera. Ell sabia que els anglesos consideraven el jurament indispensable, i per a evitar majors dificultats va dictar a M . Barton una fórmula,
al seu entendre tolerable."
El propi De Valera va exposar després a YAvenir el seu punt de vis1a d'una manera que no dóna lloc a dubtes.
"Irlanda — diu — vol acabar amb el jurament, perquè té dret a una
independència absoluta. Els irlandesos som membres d'una nació amb sobirania pròpia, i no podem acceptar un acte que respon a la manera anglesa de veure les coses i al criteri polític anglès. Anglaterra, en 1921,
es va valer de la seva superioritat militar per a imposar-nos condicions
humiliants i contràries a l'equitat. Un acord imposat per la força no
lliga la part dèbil si no és mentre les circumstàncies no li permeten assolir una posició més avantatjosa."
Els tres fragments inclouen una lliçó de coses que, com totes les
que posa de relleu l'experiència, mereixen ésser meditades.—I*". M . A.

LA FORÇA POLÍTICA EXTERIOR D'ALEMANYA.—El conegut escriptor
Ludovic Nodeu. després del seu viatge d'enquesta al territori alemany,
ha resumit, en un petit estudi, a "L'Illustration" les seves impressions
sobre les causes que donen força al germanisme fora de les fronteres
polítiques d'Alemanya.
No és possible de formar exacte judici de molts esdeveniments que
tenen avui agitada l'Europa central sense tenir en compte, entre altres,
les dades demogràfiques i , en el que es refereix a Alemanya l'articulista
recull les informacions publicades per Paul Lévy, que en resum diuen el
següent:
Fa notar, en primer lloc, que no hi ha cap altre poble l'expansió ètnica
del qual es desavingui més amb les seves fronteres polítiques.
Ni els anglesos, ni els txecs, ni els russos, ni els noruecs, ni els grecs,
ni els espanyols, ni els romanesos, no tenen grups compactes de nacionals
seus fora dels respectius territoris polítics. Els habitants de regions de
llengua italiana fora d'Itàlia no arriben al 3 per 100 del cens italià; cl
conjunt dels francesos establerts a Bèlgica. Suïssa i el Canadà representen aproximadament un 10 per 100; en canvi hi ha un 34 per 100 de
la població alemanya que viu fora del territori del Reich, del qual un 20
per 100, des del Tractat de Versalles, resident a Europa, viu en tetra
d'Estats no alemanys.
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Heus ací alguns signes externs d'aquesta situació, deixant de banda
el que succeeix a Àustria on les manifestacions dels na2is demostren
prou la densitat de la població alemanya que hi resideix.
A Dantzing, les eleccions donaren cl següent resultat; 3 diputats nacionalment polonesos, elegits per 5.800 vots. i 100 diputats nacionalment
alemanys, elegits per 165.000 vots.
Al Parlament de Lituania. només hi ha 6 diputats alemanys entre
78; en canvi al de Mensel (territori antònom de Lituània) hi ha 21 diputats alemanys i només 5 de lituans.
A Eupen-Malmédy. territori anexionat a Bèlgica pel Tractat de Versalles, el resultat de les eleccions fou aquest: de 14.840 votants, 11.500
demanaren que fos decidit si el territori havia de continuar essent belga
o retornar a Alemanya, sense amagar que volien aquest segon extrem.
A l Tirol del Sud. les eleccions donaren un 90 jx-r 100 de supremacia
als vots alemanys sobre els italians.
A la Silèsia polonesa, són alemanys una tercera jxirt dels votants.
A Txecoslovàquia, els vots alemanys pugen al 30 per 100.
Al cens hongarès. 600.000 inscrits declararen la seva nacionalitat
alemanya.
Al nft't istme que uneix Dinamarca amb Alemanya, ço és, al Slesvig.
avui politicament danès, hi viu una jx^blació de 30.000 alemanys.
Amb aquests antecedents hom jxrt albirar quina empenta jx)rta la
campanya per la revisió del Tractat de Versalles, sobretot si es té en compte que al costat del clam dels alemanys, s'hi ha de posar el dels hongaresos repartits entre Txecoslovàquia i Kumania; el de Hesaràbia avui romanesa: el d'Ucrània convertida en terra polonesa, per raons militars,
a l>cnefici dels Aliats : el de Croàcia, el de Macedònia, i tants altres com
cl del Dodecanès que, per referir-sc a territoris més reduïts no són taiit
visibles però igualment reals. — F. M . i A.

RUBRICA
D E L A VIDA
D'ESPANYA
El triomf de les dretes en les eleccions del dia 19 ha estat rotund.
L'èxit aconseguit en el primer torn no podrà quedar desvirtuat el 3 de
desembre, encara que tots els partits de centre i esquerra es coaliguessin,
refent la històrica "Conjunció republicana socialista" que vencé el 12
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d'abril. Una entesa electoral d'aquest caire—a semblança del que s'esdevé a França, en els districtes on hi ha ballotage—encara que impossible, per l'antagonisme Lcrroux-socialistes, no aconseguiria més que abandonar les minories, en tots aquells punts on cs repeteix l'elecció, a mans
dels grups de dreta, llocs que, sumats als dos-cents diputats sortits al primer torn, assegurarien quasi la meitat del nou Parlament als partits revisionistes.
Aquesta vegada no han estat únicament els famosos "burgos podrides" els que s'han pronunciat contra la funesta política d'Azana i els
socialistes. Ha estat tot el país el que s'ha posat dempeus, rebutjant la
política d'odi i sectarisme que arruïnava la nació i feria els sentiments
més íntims de la majoria dels ciutadans. Es Madrid, la que sumant els
vots obtinguts per les dretes i els radicals, sobrepassa la xifra del socialistes, que no assoleixen el "quòrum". És Saragossa, València, Sevilla...
i totes les grans ciutats de la Península, que atorguen la majoria dels sufragis als partits de dreta o als radicals i deixa sense acta els mateixos líders
socialistes, sufragats pels organismes sindicals de la U . G. T. Difícilment
es troba en el mapa d'Espanya una circumscripció en la qual assoleixi les
majories el partit socialista.
Aquestes eleccions marquen el desig de rectificar la ruta empresa per
les Constituents. Els partits triomfants ho són per haver inscrit en les
seves banderes la "revisió de la Constitució". L'estacionament dels radicals n'és una prova palesa. T-a seva política fluctuant, adés votalnt els preceptes més sectaris de la Constitució, adés rebutjant-ne d'altres, més tard
donant la seva conformitat a la incautació de finques rústiques de determinat estament, per declarar al dia següent Lerroux, que el seu partit
ara respectuós amb el legítim dret de propietat, li havia llevat la simpatia de la part més entusiasta i valenta del cos electoral. Avui dia ia
política no està limitada a mitja dotzena de fórmules buides, d'un contingut estrictament teòric, sinó que del camí que emprengui en depèn la
pau social, els tractats de comerç, la protecció a determinades indústries,
etcètera, en fi tota l'economia del país. Per això ningú pot inhibir-se dels
problemes que cada es presenten i menys un partit que aspirava a governar dintre breu temps. Per haver seguit aquest camí equivocat, el Partit Radical quedarà—realitzada la segona volta—en cl mateix lloc que ocupava en les Constituents, tot i l'excel·lent plataforma política en que quedà
col·locat en sortir Lerroux del Ministeri d'Estat, en fonnar-se el Govern
Azana. I encara sort han tingut els radicals d'haver adoptat des de fa
uns mesos una línia de conducta aferrissadament antimarxista, puix del
contrari el seu grup hauria quedat considerablement disminuït, quan no
reduït al no res, com ha succeït amb els azanyistes i els radicals socialistes
en les seves diferents branques. Des de la Gran Guerra la política ha
adoptat posicions arreconant les concepcions migrades d'altres temps. En
els quinze ahys últims s'han produït fenòmens com el comunisme rus i el
feixisme italià, que és impossible de desconèixer i han revolucionat tota
l'estructura política anterior. Entestar-se en rotular partits amb noms tan
històrics com el de radical-socialista — resucitant idearis de l'època de
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Gambetta, Mac-Mahon. Combes o Waldeck-Rousseau—és viure d'esquena al món. D'aquí els ha pervingut la seva derrota. Únicament un poble dejú d'educació política els podia atorgar els seus sufragis, llavors
de l'elecció de les Corts Constituents.
L'enorme victòria electoral de les dretes planteja a aquestes el deure
d'intervenir en la governació de l'Estat. Esperançat» im.^fïnient d'obtenir un nombre d'actes equivalent a la tercera part de la Cambra, a tot
estirar, calculaven imprimir una nova direcció a la política, des de fora
del Govern. El Ministeri que es formi haurà de comptar amb la seva benevolcncia, si vol fer tasca parlamentària útil. Segons com vagin les eleccions a la segona volta, els grups de dreta moderada—agraris i Acció
Popular—hauran de participar d'una manera activa en el Govern que es
formi, presidit per Lerroux o una altra persona. En qualsevol d'aquestes
eventualitats, no ja sols no es podrà governar contra les dretes, sinó que
aquestes marcaran el camí que s'ha de seguir.
El programa mínim que les dretes sembla que imposaran per aju lar
un ministeri radical queda concretat en els següents punts: Concordat amb
la Santa S ^ . indispensable pel bon govern dels catòlics. Concessió d'una
àmplia amnistia política i social, que esborri el record de les violèncias del
bienni esquerrista. Derogació de les disposicions de caraccer exfwlúltuí
contingudes en la llei de Reforma Agrària i la llei de confiscació de béns
aplicada a un determinat estament amb motiu dels fets del 10 d'agost.
Derogació de tota la legislació pertorbadora del ministeri de Treball, que
arruina la indústria i l'agricultura, sense per això desemparar el treballado.en tot allò que sigui just. Revalorització dels productes del camp. per tai
que puguin viure els propietaris, masovers i jornalers, arruinats des del
pas de Marcel·lí Domingo \ye\ ministeri del ram. Com es veu, aquestes bases mínimes no contenen cap extremisme i poden ésser subscrites pels mateixos partits de centre, puix el propi Lerroux realitzà gran part de la
campanya electoral a base de propugnar aquests punts.
A part d'aquests punts comuns a tots els grups de dreta, dintre els
vencedors del 19 de novembre es perfilen netament dos grups: els monàrquics (Tradicionalistes i Renovación Espanola) i els indiferents a la
forma de govern. El cas de Royo i Villanova declarant-se públicament republicà és únic fins ara dintre els diputats recomanats ]>el Comitè d'Enllaç de les Dretes. La majoria del segon grup—integrat per agraris i Acció Popular—potser esperarà a classificar-se en la qüestió de la forma de
govern a veure quines directrius agafa la i)olítica espanyola. Un "ralliement" en massa d'aquests dos grups, exceptuant casos isolats, no és cap
utopia. Gil Robles ha declarat mantes vegades la seva neutralitat i la necessitat de suliordinar la forma de govern als interessos de cada moment.
Realitzat aquest programa mínim de què parlem més amunt, és també una aspiració comuna a totes les dretes, la revisió del Codi fonamental
elaborat per les Constituents. Aquesta revisió no afectaria per ara el principi que senta que Esj)anya és una República; potser arribarà a l'adjectivació declarant-la "de trabajadores de todas clases", que tantes rialles
ha produït a l'estranger. L·i revisió es indispensable per derogar el vexa-
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tiu article 26, amb el qual no poden transigir la majoria dels espanyols.
Per les manifestacions fetes pels líders de les dretes aquests dies, es veu
ben clar que no persegueixen aquesta revisió, més que a través dels procediments legals marcats per la mateixa Constitució.
Es gràcies al vot de la dona que s"ha assolit aquest bell resultat. La
consciència cívica amb què ha acudit a dipositar el sufragi, tot i les coaccions de què s'ha vist rodejada arreu, la fan mereixedora al nostre reconeixement. Dintre de l'esbojarrament en què es debat més de mig món,
pot significar a Espanya una força de contenció de tots els extremismes
que aspiren a imposar-se per la violència, quan els fallen les campanyes
demagògiques des dels organismes oficials o la tribuna del míting.

* * •

A Catalunya la lluita electoral ha adoptat característiques diferents
que a la resta de la Península. Aquí tots els prtits catalans tenien un comú
denominador: la defensa de l'Estatut. A Espanya no existia cap punt de
convergència entre els socialistes i les dretes. Lluitaven per les circumscripcions catalanes dues forces hegemòniques: l'Esquerra i la Lliga. Els
altres partits que prenien part en la lluita electoral no tenien cap possibilitat de reeixir en l'empresa.
La Lliga ha triomfat. I-a derrota del conglomerat de l'Esquerra Republicana no ha estat tan decisiu com el dels seus amics d'Espanya, perquè
encara subsisteix en determinades comarques de la nostra terra, aquell
fetitxisme per la persona del senyor Macià.
Decididament Barcelona elegeix major nombre de diputats de la Lliga
que de l'Esquerra—14 a 5—. Tarragona i Lleida elegeixen netament les
seves majories de la Lliga. L'Esquerra únicament conserva la majoria—
fortament reduïda—en la circumscripció de Girona, baluard del federalisme pimargallià i a la província de Barcelona, on estan enclavats els forts
nuclis rabassaires que són els que l i donen el triomf.
Quines noves directrius marcarà a Catalunya el canvi que ha experimentat la política espanyola? Certament les dretes espanyoles no s'han
significat precisament pel seu amor a les institucions autonòmiques. Si
prescindm dels grups nacionalistes bascos i de les dretes valencianes, més
aviat són adversaris de les nostres aspiracions. Això comporta a Catalunya el deure ineludible de comportar-se amb la màxima discreció no
desprestigiant les institucions autònomes, posant-les al servei d'un partit.
Es l'hora d'esborrar les diferències partidistes—enlloc d'enfondir-les com
fa l'Esquerra—si es vol assegurar el manteniment de les llibertats obtingudes i imprimir orientacions eficients a l'Estatut.
El Parlament de Catalunya haurà d'ara endavant de renunciar a la lalwr
partidista que realitzava—puix ja s'ha demostrat que no compta amb l'assentiment popular— si no vol precipitar la seva dissolució, seguint els
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camins que marca l'Estatut interior de Catalunya, que preveu el referèndum, ço que comportaria la desaparició de la majoria actual i la seva
substitució per una altra de Lliga Catalana. Cal creure que el President
de la Generalitat variarà la línia de conducta, si no vol enfonsar decididament el partit que acabdilla.—L. 0 .

PREGUEM PELS NOSTRES D I F U N T S
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquest
germà nostre que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm cl son de
la pau: M . I . Dr. Josep Gasia, Canonge de Barcelona.
Tots els mesos L a Paraula Cristiana fa celebrar una missa en sufragi dels seus difunts i afavoridors i llurs propi>arents.
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