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' / ^ O N C E B R À S i injuntaràs un fill i li posaràs de nom Jesús. Serà
gran, i hom l'anomenarà Fill de VAltíssim, i el Senyor Déu U
donarà el solt del seu pare David, i regnarà en la casa de Jacob
eternament, i el seu regnat no tindrà fi."
Aquestes paraules foren dites a la humilitat, a l'obscuritat, a la
pobresa. Aquell Ésser essencial, brollador infinit de tot ésser, per
a qui tot l'Univers és menys que una joguina infantil i totes les dignitats i reialeses humanes menys que un núvol rogent de capvespre,
quan vol enviar en aquest món el Rei, l'únic que té aquest títol per
natura i per sempre, el que ha de salvar el llinatge amb una salut
que és més forta que la mort, perquè salta la fossa del sepulcre per
incorporar-se a vida immortal, tenint en compte que aquest Rei és
E l l mateix, Persona divina enviada per una Persona divina, li elegeix per Mare la dona més acostable i més acostada a la divinitat
que li pot presentar tota l'estesa de generacions humanes. Per a nosaltres, nascuts i educats enmig del Cristianisme, ja no és cap impressió de meravella que aquesta dona fos pobra, humil, obscura,
una dona del poble i, al judici del món, de l'estament vulgar. Per a
un gentil i àdhuc per a un jueu d'aquell temps, havia d'ésser un
absurd, per no dir una niciesa, i és segur que la gran dificultat de
superar el menyspreu pel vulgar fou un dels pitjors entrebancs que
hagué de saltar el Cristianisme.
Però nosaltres mateixos, si travessem la impressió soma, més
filla de la rutina que del criteri, i penetrem en el nostre petit món
intel·lectual i moral, no trobarem també una oposició real entre
aquesta elecció d'una persona vulgar i el nostre sistema de valoració
de la societat humana? Ho faríem així nosaltres, no diguem ja si ens
havíem d'escollir la mare, però si havíem de confiar una missió transcendental a una dona discreta? No mesuraríem la vistença més
tost des del punt de mira social que des del punt de mira diví?
I tanmateix, l'elecció de Mare de Déu havia de recaure en una
dona del poble. Per què? Són coses difícils d'expressar. E n aquella
reialesa—l'única, l'eterna—que anava a fer ingrés en aquest món,
no es tractava d'enregimentar aparences externes de valor, categories superficials, vestimentes que poden mentir, per tal com les faisonen l'herència, l'orgull, la influència subjecta a l'egoisme o l'albir
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fal·lible dels tribunals humans, sinó aquella substància oculta i malalta de l'home, aquell punt ultracorporal per on s'efectua, o s'ha
d'efectuar, el contacte de l'home amb Déu, allò de l'home que és
etern i per això és més present en el temps, és diví i per això és més
humà.
A aquesta profunditat, que o es té ingènuament, o no es té, no
hi arriben les vestimentes humanes estratificadores de les classes
socials. Llur pla de distribució és un altre, és el d'aquells valors
—si aquest nom mereixen—tan submergidament temporals, que valen menys i duren menys que el temps, tan anecdòticament humanes, que valen menys i duren menys que l'home.
A aquesta profunditat només hi arriba la simplicitat del cor que
s'ignora ell mateix, que estima la veritat com els infants estimen la
mare pobra, preferida a la manyaguera rica, que ni s'adona dels
seus interessos davant la transcendència eterna dels de Déu, que socavant dolorosament la pròpia carn i la part carnalitzada del propi
esperit, arriba a copsar la saviesa eterna, d'un gust sobreeminent, un
pic s'ha tastat la qual, tots els lleures del món i totes les seves glòries
no mereixen ni l'honor de tenir nom en la llengua dels esperits.
Aquesta simplicitat exigeix un despullament previ de si mateix
i de tots els egoismes i un trepitjament previ de tots els valors mundans. Per això només hi arriben les ànimes allunyades del fast, les
que no s'han enganyat o s'han desenganyat de les seduccions del
món, cosa tan difícil en les persones que ocupen una posició vistent en la categoria del diner, del poder o de la fama. La simplicitat del cor, cel·la de Déu en el castell interior de l'ànima, única on
pot mantenir-se el foc celeste de la presència sentida de Déu, és
més freqüent entre les persones humils que entre les elevades, i quan
una d'elevada arriba a excavar aquesta cel·la, s'esvaeix ràpidament
d'aqueix reialme de la vanitat que és el món.
E l món es mou en un pla d'una sola dimensió, que és el dé la
vanitat. Déu obra en el món d'innombrables dimensions, que és la
veritat. És evident que quan Déu vol posar aquest món pluridimensional a la vista dels homes, no triarà pas princeses, ni generals, ni
rics opulents, sinó gent del poble: l'esposa del fuster, els pescadors
de Galilea, i el Fill de l'Home, nat vergonyosament, mort més vergonyosament encara. Rebuig de la humanitat, ludibri del món, però
gent d'ànima profunda, no enfarfegada per les draperies de les pompes humanes, tan superficials, però que costen tant, ai las, de deixar.
De fora estant, adherides a la superfície de l'esperit, l'emmotllen de-
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jormement, i per a tornar aquella ànima a la simple semblança de
Déu, li calen unes tortures morals escruixidores.
Déu, per a la seva obra, volgué gent senzilla. L a vista espiritual d'aquesta gent, no desenfocada per les convencions de la cul'ura
humana, pot rebre més sanitosament la llum divina i plegar-se més
perfectament al misteri. L'infant que creu en el pas dels Reis és
més savi que l'aciençat que perd la idea de Déu darrera el curs dels
estels. Ni que sembli una paradoxa, la cultura purament humana
encomana a l'esperit una mena de vulgaritat, una tossuderia, un
seny limitador d'horitzons, una incapacitat de percepció del misteri,
que s'encobreix amb les positures elegants de l'escepticisme.
Aquests esperits tan refinats només saben veure el possible, el
convenient, el consonant amb una pila de lleis curtes de vista, que
amonjoien molt assenyadament el petit món de les seves migrades
relativitats. Quan s'entra en aquesta elegància recelosa, com més
seny, més incapacitat de pressentiment del futur, menys marge a la
fe, a l'aventura, a l'heroisme. Per fer trencadissa de totes les tanques del seny mundà i entrellucar el possible, el convenient, el futur
desorbitat de les lleis fugisseres del moment, cal posseir una lluïssor
de flama divina: simplicitat, geni, santedat, que manta vegada produirà als assenyats la impressió de la follia.
Follia són per al món l'Anunciació, la Fusteria de Nazaret, les
xarxes del mar de Tibcrlades (elevades a símbol de l'Art diví de
pescar homes), la Creu... Doncs això salvà el llinatge caigut, perquè
actuà en aquell món de la veritat, de la realitat, de la divinitat de
l'home, de la humanitdt de Déu.
E l món és ple de coses humils, moltes de les quals, sense sabuda
seva, són llavors de valors eternes. L a vanitat humana, enfarbalanada de pompes falses, calciga aquestes menuderies i defuig el tracte de la gent vulgar. Però ve un dia que la humilitat resignada dels
pobres, dels ignorants, dels calcigats, i fins de les coses petites del
món inferior,ocells, flors, estels, ovelles, sent una glopada de co.isol
diví que puja de les entranyes. Perquè, cn bon compte. Déu també
és humil. Oh delícia! Ha nascut en una estable, escalfat per l'alè
de dos animals sense ferotgia. I és D é u ! 1 damunt els seus muscles
Isdias veié el Principat diví de tot el món! L a divinitat s'empelta
al món pel punt dolorós de la humilitat. I quan el temps es buidarà
en l'eternitat i totes les aparences cauran com vestits vells, el regne
immortal serà de la humilitat i de la pobresa.
Veniu, adorem el Déu nat, petit entre els petits.
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N un capvespre trist d'hivern, un home il·lustre caminava d'esma pels voltants d'una ciutat. Era un geni, però atuït sota
els colps de l'infortuni. De sobte, com desvetllant-lo, li fereix les
orelles el so de la campana d'un convent veí. Aquell so li semblfl
talment una veu amiga que l'invitava per aconhortar-lo. Mogué els
seus passos vers el convent, i quan fou allí, trucà a la porta. Aquesta s'obrí de seguida i aparegué un frare venerable que saludà així:
"La pau sigui amb tu, o pelegrí; què cerques tu ací en aquesta
hora?" —Què cerco jo?, respongué: cerco la pau que tu m'augures, i que jo mai no he trobat enlloc".
Aquesta llegenda de la vida de Dant suscita en nosaltres la
imatge desoladora de la humanitat en el moment que vivim. L a
humanitat també, trista i dsconhortada sota el pes d'immensa desgràcia, va com esmaperduda en busca de la pau. Va d'un continent
a l'altre, d'una ciutat a l'altra, d'una conferència a l'altra. I en torna sempre decebuda. Per què?

L — E S POT PARLAR D E L A PAU? -- E L S P R O B L E M E S
APASSIONANTS
Una de les coses més belles és una gran orquestra o una gran
massa coral que toca o canta acordada i harmònica. Cadascuna de
les seccions que la componen té la pròpia part diversa de les altres; però totes, fonent-se, triomfen en una síntesi de sons.
Una de les coses més insuportables seria una orquestra o una
massa coral en què cadascuna de les seccions que la integren, interpretant i tot amb precisió perfecta la pròpia melodia, genial, si
plau, i sublim, no es fongués amb les altres per a formar l'harmonia. Una sèrie de melodies delicioses formarien un conjunt horríson.
Tal em sembla la qüestió o el problema de la pau, objecte de
tantes conferències, de tantes marxes i contramarxes, de tantes
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preocupacions de pobles i governs. Llurs representants parlen tots
de pau; ara des de la tribuna del propi país, sempre amb l'altaveu
que trameti la paraula als altres països, ara en les conferències en
què s'apleguen per discutir i entendre's. Discuteixen ja fa molts
anys; però fins avui no s'han entès encara.
Naturalment, tots parlen sàviament; tots tenen raó; cadascú
canta admirablement el seu paper; cadascú triomfa; però el triomf
de cadascú és el desastre de tots.
En el Consell del govern de cada país es discuteixen a fons els
problemes nacionals i internacionals, o en altres paraules més senzilles i clares, els interessos particulars i els interessos generals;
cosa que és perfectament lògica i legítima, amb un criteri, però,
que ja no és ni tan lògic ni tan legítim, i és el subordinar a l'interès
propi els interessos dels altres. Això, naturalment, no es diu; es
diu, potser fins el contrari. Però això no té cap importància si és
d'avantatge per a l'interès nacional.
Del Consell del govern surt, per tant, el pla a desenrotllar en
l'anunciada conferència. Persones expertes i segures sabran defensar-lo. No es trobaran soles. Tenen el suport de tota la nació que
externa clarament el seu pensar ( ? ) , i el seu voler en la premsa.
L a nació vol la defensa dels propis interessos, que considera
de fet i pràcticament sempre legítima. E n abstracte, tothom admet
que l'interès propi no pot prevaler sobre la justícia; pot no coincidir amb la justícia. Ningú, almenys, no gosa afirmar el contrari.
De fet, però, i en la pràctica, això no es discuteix mai; i en la
vida dels pobles, parlant en general, és cosa axiomàtica que interès
i justícia es confonen.
Heu vist mai un monument alçat a un home que en la seva vida
no féu altra cosa que viure en l'equitat i justícia? Això només passa en la pàtria dels sants. En canvi, en tots els pobles trobareu
monuments alçats a la glòria dels qui ells proclamen llurs benefactors i herois, sense preocupar-se gaire de la honestedat o moralitat
de llurs empreses. Tot el que glorifica la pàtria és per això mateix
gloriós i just i noble.
Una de les coses més desconcertadores és aquest amoralisme
pràctic en la vida dels pobles.
En tractar-se de les grans qüestions nacionals, socials, econòmiques, financieres... que avui pertorben la vida de la humanitat,
des de diverses tribunes autoritzades, fins cridades potser a intervenir, ens arriben proclames, exhortacions i normes d'equitat i jus-
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tícia; però quasi sempre es tracta d'afirmacions generals i vagues
que res no resolen, ni a ningú no fan nosa. Deixen, com diem a Itàlia, el temps que troben. Alguna vegada semblaria que voldrien
tocar punts més particulars. Semblaria, car de fet també es tracta d'intervencions bastant innòcues. Si de cas, seran els més febles
i els més necessitats d'ajuda que escoltaran normes més dures, en
tot cas més precises i concretes de justícia. Serà pràcticament impossible de captenir-se diversament?
Potser sí. Tanmateix, pel nostre compte, voldríem reaccionar
contra semblant pessimisme, esterilitzador de totes les energies en
favor de la causa de la justícia. Comprenem que és difícil per als
individus i per als pobles d'arribar a la intel·ligència, i per tant,
a la concòrdia, en els problemes que fortament apassionen. És difícil la discussió i tot. No s'admet ni tan sols el diàleg. E l diàleg
és, en realitat, una forma dissimulala de monòleg. Observeu el que
passa en la premsa, en la conversa particular, en una reunió, en un
parlament, en una conferència internacional. Preguntes, respostes,
afirmacions, exposicions, aclariments, concessions, repulses, advertències... tota una sèrie d'actes d'un interessant diàleg. E l diàleg,
però, és només aparent. De fet no hi ha sinó monòlegs. Cada interlocutor té davant seu el propi panorama. Allí l'immobilitza l'apassionament, impedint-li de veure els altres panorames. Defensa
amb el més gran aplom, convenciment i serietat, la seva idea, i no
comprèn com els altres puguin dissentir-ne.
Tothom parla, tothom explica, tothom entén el que els altres
diuen; però, al capdavall, ningú no s'entén. I fineix la reunió, la
conversa, la campanya en la premsa o en el parlament, la conferència nacional o internacional, deixant coses i persones allà on
eren en començar el diàleg.
És el destí dels problemes apassionants.
I un dels problemes més apassionants avui és el problema de
la pau. I la raó és ben clara. E l problema de la pau, tal com avui
es planteja, és la suma o la síntesi de tots els altres problemes que
torturen el nostre món. Qüestions nacionals, socials, econòmiques,
financieres: qüestions dels deutes de guerra, de les reparacions, de
la revisió dels tractats, dels armaments de terra, de mar, de l'aire...
tot es concentra en la gran preocupació, en la gran necessitat, en
el gran problema de la pau.
És, doncs, possible, de parlar-ne?

E L PROBLEMA D E LA P A U

I I . — E L F E N O M E N D E L A PAU I D E L A G U E R R A
EN GENERAL
"Per tal com de la paraula "pau" s'abusa tant, que esdevé
ella mateixa tema de discòrdia, en comptes de parlar als homes de
pau, de concòrdia, de benevolència, en parlaré només a Déu", deia
Pius X I en la seva al·locució nadalenca del 24 de dsembre del 1931.
Exactament. Els homes parlen de pau i no s'entenen. Els homes cerquen la pau i, tot cercant-la, guerregen. Això prové, probablement, d'una idea falsa 0 confusa de la pau i del seu contrari
la guerra, i sobretot, d'aquella voluntat desordenada, per la qual.
contra totes les aparences, en realitat ni es crea la pau ni es defuig
la guerra.
Algunes preguntes ens podran orientar. Pau i guerra són fenòmens exclusius del món humà o fenòmens generals de la natura?
En el món humà, és natural la pau i antinatural la guerra? És un
bé i cosa desitjable la pau, i al contrari, és un mal i cosa odiosa la
guerra? Què vol realment l'home quan vol la pau, i què defuig
realment quan defuig la guerra?
E l tema, evidentment, comença a complicar-se i flaira a filosofia. No volguéssim endinsar-nos-hi. Contentem-nos per això de
destriar i fixar algunes idees.
a) Pau i guerra en el món injra-humà. "La lluita per l'existència", "la lluita per la vida", és, hom diu, la llei del món. L'oratòria, la poesia i fins el llenguatge familiar estan plens d'imatges
vives i pintoresques de les lluites dels elements, de la guerra en la
natura física.
Quant al regne inorgànic, sols metafòricament es pot parlar de
lluita i de guerra. L a lluita i la guerra és en canvi innegable en el
regne vegetal i en el regne animal. Lluites visibles i lluites sobretot
invisibles, volem dir en els dominis immensos del microbi. Lluites
en l'aire, en la terra, en les entranyes de la terra, en els abismes
de les aigües, en l'interior mateix dels vivents, on milions de combatents, guerrejant-se. Sostenen la vida d'un altre vivent, o la destrueixen. I no obstant aquesta lluita, millor per l'eficàcia d'aquesta
mateixa lluita, el món de què parlem es conserva i es desenrotlla.
Naturalment que qui en la lluita triomfa, assegura la seva exis-
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tència d'anys, de mesos, d'un moment...; triomf que és alhora la
conservació de la natura i la pau del triomfador. Una pura lluita
sense triomf seria la destrucció de tot.
La llei, doncs, de la natura és alhora guerra i pau. L'antítesi es
fon en una sintesi superior. No serà també aquesta la llei del món
humà?
b) Pau i guerra en el món humà. — Llastimosament, aquesta
lògica domina en gran part encara en el camp de l'anomenada
cultura.
Ja: una sola llei amb modalitats més aparents que reals condiciona l'existència i regeix l'activitat de tots els éssers: més encara,
la realitat és una sola, essent les innegables diferències, aspectes
només, fenòmens o estadis de l'única realitat. Aquesta vellíssima
teoria, sota diverses formes, ha arribat fins a nosaltres. E l bergsonisme mateix — digui's el que es digui — no és altra cosa. Bergson, és cert, admet, de paraula almenys, i segons sembla, sincerament, un principi distint de la única realitat atenyible o abastable
només amb la intuïció. Distingeix també Bergson la matèria que
no és més que la parada o l'atur de Vélan vital i de la durada bergsoniana. E n les últimes obres del filòsof, hi ha un esforç evident
i lloable per a purificar la teoria, que s'acosta així un xic més a nosaltres. Hi ha qui espera que anirà encara més lluny. Lloem l'esforç;
però el bergsonisme, en substància, resta avui el que fou ahir. I lamentem que no tots, en el nostre camp, per un noble afany de comprensió, deixin de posar de relleu o subratllar com caldria, l'error
fonamental de la filosofia bergsoniana. I parlem d'aquesta com de
la més elevada i noble d'entre el grup que al·ludim.
Ara, doncs, suposem que el món infrahumà estigués del tot i
plenament regulat per aquella llei de pau i guerra de què parlàvem.
Quant de l'existència de la matèria o de la vida inferior incipient (vegetal i animal) passem a la intel·ligència, saltem un abisme
incommensurable. Entrem senzillament en un nou món immensament superior al primer. Entre un i altre, podrà haver-hi analogies,
però res més que analogies. Endebades, doncs, i contra tota lògica,
hom estendria al món humà la llei de lluita o guerra del món inferior, si no és per una certa analogia i amb caràcters i modalitats
de tal natura que llevarien tota força a la temptativa fantàstica i
arbitrària de generalitzar. L'home és un món a part.
Sigui, es dirà. Deixem les analogies, les generalitzacions, la filosofia. Mirem senzillament i exclusivament el que passa en aquest
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pobre món nostre. èQuè és la vida? Una lluita continua, una guerra
vertadera.
L a història de tots els pobles, de totes les nacions, de tots els
regnes i imperis és una successió ininterrompuda de guerres. L a
guerra és un fet general, universal, humà. Es, per tant, profundament, natural. L'axioma "homo homini lupus" és un fet, una
realitat històrica.
E n la història de tots els pobles antics i moderns d'intensa vida,
el capítol més important és el'capítol de les guerres afortunades;
els herois més grans, els guerrers afortunats; la glòria més preada
la glòria militar. Les condecoracions que amb més orgull es rumbegen són les condecoracions de guerra. L'heràldica és en gran part
una glorificació de la guerra. L a literatura, la poesia, els cants, la
pintura, l'escultura, i sovint els actes de la mateixa religió són el
ressò de la vibració íntima de l'ésser humà davant les grandeses
de la guerra. E l "Tedeum" que els pobles canten amb major entusiasme és el "Tedeum" després d'una guerra victoriosa.
Dins el mateix catolicisme, la doctrina del qual respecte de la
guerra és tan precisa, segura, exacta i rigorosa, hem de lamentar,
en aquest sentit, exaltacions reprobables.
L a guerra és blasmada quan és infortunada. Això s'ensenya als
infants a les escoles; i hom creu educar-los cantant les gestes guerreres del seu poble.
E l fenomen és innegable; fenomen que presenta un doble aspecte: el jet material de la guerra i l'estat d'esperit davant el fet
material, d Pot dubtar-se encara que la guerra sigui un fet profundament humà? No serà, per tant, necessari i indestructible?
Així ho afirmen molts avui mateix, en què d'altra banda és
igualment innegable i vivíssim en els pobles i en els governs (ien
tots?) el sentiment i la voluntat de la pau.
i Serà això un aspecte i una prova d'aquesta eterna contradicció, d'aquesta eterna absurda i tràgica antítesi que sembla constituir la substància de la vida humana, impotent a realitzar la síntesi
harmònica de l'existència nostra? i O serà que, en veritat, s'ignora
el que és la pau i el que és la guerra?
III.—QUÈ ÉS LA PAU? QUÈ ÉS L A G U E R R A ?
Dos sentiments i dos fets hem observat en el món. D'una banda, el fet i el sentiment de la guerra; de l'altra, el fet de la pau i
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el sentiment vivissim de la pau. ^Per què això? iQuè és la pau?
éQuè és la guerra?
La pau no és el cansament que segueix a l'esforç que demana
una lluita perllongada; no és Vhorror que causa l'espectacle dels
desastres de la guerra; no és la por d'afrontar els perills de la pèrdua de béns, de les ferides o de la mateixa mort. L a pau no és l'atonia i la grisor d'un viure vulgar i còmode; ni l'adaptació quieta,
covarda i estúpida a l'esclavatge.
Semblants disposicions, si són generals i arrelades, sigui per natura, sigui per habitud, donaran el tipus de pobles que anomenem
pacífics. Però aquesta pau no és la vertadera pau, no és la pau humana.
Tampoc no és pau humana aquell statu quo injust i opressor
que es manté sota l'amenaça de la força o de la temença que el canvi podria aportar danys més greus.
Molt menys pot dir-se pau l'equilibri i la quietud mecànica que
resulta de l'encontre de dues forces iguals oposades; volem dir la
quietud material en què es trcben diversos rivals que, insegurs de la
reeixida de l'atac, no gosen a escometre's.
Menys encara és pau l'armistici, o la suspensió de les hostilitats, o la vetlla sobre les armes, o aquell estat general en què sovintegen les proclames, els discursos, les conferències... en favor
de la pau, mentre silenciosament i secreta treballa la febre destructora dels armaments.
Si això fos la pau, la pau fóra insensibilitat, covardia o hipocresia; és a dir, un deshonor i una vergonya.
La pau, en el món humà, com també la guerra, ha d'ésser cosa
humana, és a dir, ètica o moral. Si no és un fet espiritual; si no és
un fet moral, si no és la realització de l'ètica, de l'ordre absolut,
transcendent, etern, de l'ordre amb la plenitud de significació del
vocable, és un absurd, un deshonor, una vergonya.
Val ací per a la pau el que en general s'ha d'admetre per a l'ordre públic. L'ordre públic social no és un fet mecànic; l'ordre humà no és un ordre mecànic; l'ordre humà és l'ordre de la intel·ligència, de la voluntat, de la llibertat. L a força mecànica podrà i
deurà, potser, intervenir-hi, en la mesura necessària al triomf de la
força moral i jurídica.
Ja Sant Agustí intuí genialment el problema de la pau i el definí admirablement amb aquella sintètica frase: "La pau és la tranquil·litat en l'ordre". TranquUUtas ordinis.
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Hi ha pau en la societat humana, quan hi ha tranquil·litat en
l'ordre, és a dir, en la justícia i equitat. Sense justícia i equitat podrà existir la pau mecànica, però no la pau humana.

IV.—DIVERSES FORMES D E PACIFISME
Pacifisme socialista
Això, avui, de paraula almenys, tothom ho admet. Tothom parla de pau; tothom parla de justícia i d'equitat.
Tothom, fins els mateixos comunistes i socialistes, els quals, si
volguessin ésser deixebles de Marx i fidels a la seva doctrina del
materialisme històric, no haurien de parlar de justícia, de dret dels
humils, d'amor i fraternitat humanes. Carles Marx es befava de
totes aquestes que ell anomenava bestieses "eseleien"; ruqueries
literalment. Quant s'esdevé al món, s'esdevé necessàriament, fatalment, mecànicament. L a concepció socialista del món és una concepció mecànica. E l materialisme històric és mecànica pura.
Per això, pau i guerra són fets purament mecànics. L'única manera de suprimir la guerra és suprimir el capitalisme, causa mecànica
de la guerra.
Tal és la pau socialista. Hom sap que els socialistes proclamen
el laïcisme absolut i radical. L a pau socialista seria una pau laica.
Com sigui, però, que ni l'existència és mecànica pura, ni la vida
de l'home pot ésser laica, la pau socialista és una il·lusió i una mentida.
Admetem de grat que una solució equitativa del problema del
capital i treball eliminaria una de les causes de les guerres; però
no totes. Altrament, la supressió del capital no resol, ans bé pertorba
i enverina el problema social, perquè destrueix una realitat imposada per la mateixa natura.

Pacifisme de l'alta burgesia conservadora i pacifisme spencerià
E l pacifisme de l'alta burgesia capitalista és l'antítesi del pacifisme marxista. Aquest, substituint a les diverses classes socials, una
sola classe, la treballadora, creu eliminar alhora rivals i rivalitats,
lluitadors i lluites.
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La dictadura del proletariat s'encarregaria de realitzar el canvi,
operat el qual, la dictadura cessaria automàticament.
El pacisme de l'alta burgesia (Banca, Trusts, grans Societats i
Companyies) recolza en el principi que la vertadera i definitiva força del món és l'economia i la finança. Prendre'n el monopoli significa tenir en les pròpies mans els destins de nacions i pobles. E l capitalisme és naturalment conservador i enemic de la guerra. Una forta
i sòlida burgesia conservadora seria una segura garantia de pau en el
món. Pau aquesta, també, en substància, laica, materialista i quasi
mecànica. I per això mateix, absurda i tirànica. Per això mateix i per
una altra raó encara. És una pau dictatorial. E l socialisme radical, o
comunisme, admet la dictadura del proletariat com a condició prèvia i necessària per a abatre el capitalisme. Ensenya, però, que semblant dictadura serà només transitòria. És clar que això és una pura
il·lusió. Tanmateix, així, almenys, ho ensenya.
En canvi, la plutocràcia o el pacifisme de l'alta burgesia capitalista, en la seva dèria que ella sola pot garantir definitivament la
pau del món, voldria exercir una constant dictadura i dictadura enguantada o dissimulada, però no menys real. Avui, tot amb tot, impossible. L a massa treballadora està prou desperta i organitzada, i
enlloc no consentirà el predomini absolut de la plutocràcia. E l pacifisme de la qual, en conseqüència, és purament fictici.
Semblant al precedent, o millor, en substància, una modalitat del
precedent és el pacifisme econòmic lliberal de Spencer, basat damunt
la moral de l'interès. E l lliure contrast dels interessos, així com manté millor que qualsevol altre sistema l'equilibri intern econòmic, causa de benestar dintre de cada Estat o nació, així és el més eficaç
per a assegurar la pau internacional. Ara que, davant la catàstrofe
que contemplen els nostres ulls, no sabem com pugui defensar-se
semblant teoria, laica també, materialista i quasi mecànica.
Pacifisme jurídic.—És el de Grotius, per exemple, i Puffendorf.
L'ultima ratio en els conflictes internacionals no pertany a les armes
sinó als tribunals. Com en els conflictes interiors d'un Estat no s'admet la vindicta privada, així els conflictes internacionals s'han de resoldre davant els tribunals.
Així hauria d'ésser. Però és això possible? L'ordre jurídic vertaderament humà no és tanmat&ix l'ordre fonamental o definitiu.
L'ordre jurídic té com a base que l'aguanta l'ètica o la moralitat.
Però la moralitat vertadera, no la moralitat arbitrària, interessada.
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convencional. La moralitat o l'ètica absoluta, universal, transcendent, és l'únic fonament indestructible de l'ordre jurídic.
Pacifisme de l'Imperi universal, 0 la pax romana
Esplèndida utopia. E l "totus orbis in pace compositus" sota l'imperi de Roma, històricament mitja veritat, veritat einstiniana o relativa — car relativa és la significació de la paraula "orbis" —, no
sembla que hagi de tornar. Almenys per ara i tant. Deixem-ho,
doncs, si de cas, a les generacions futures.
Pau armada.—És l'única pau en què molts creuen entre aquells
que sincerament la desitgen. Diem això, perquè hi ha qui defensa
la pau armada, senzillament perquè vol armar-se per estar a punt
en el moment de l'atac que secretament prepara. No ho diem per inculpar-lo o censurar-lo. Potser té raó. Potser en realitat no voldria
la guerra.
Hi ha pobles que s'armen, i tanmateix no voldrien la guerra. Per
què s'armen? Els que es creuen oprimits i ofesos, perquè sols amb
l'amenaça de les armes pensen poder reparar la injustícia. Els opressors, perquè sols amb l'amenaça de les armes pensen tenir a ratlla
els que aspiren a modificar Vstatu quo.
L a pau armada és filla del pessimisme, de l'escepticisme, de l'egoisme, de la mecànica brutal. No hi ha fe en l'home; no hi ha fe
en la justícia i en l'equitat. Només la força és la llei del món. Llavors, la conseqüència és tràgicament lògica: "Si vis pacem para bellum". Si vols la pau, arma't. Armaments que són la ruïna del món
i la preparació per a la guerra més espantosa.
Pacifisme cristià.—"Si vis pacem, para pacem". Si vols la pau
prepara la pau. Renuncia als armaments materials; renuncia als
armaments de l'esperit. Vols la pau? Vols la concòrdia en el món?
Combat les causes de la discòrdia. Destrueix tot allò que divideix
els homes i afirma la unió de tots. Quina és la força que ajunta honorablement i benèfica, homes, famílies i pobles? L a justícia i la
caritat. Quin és el fonament de la justícia? L a moralitat. És possible la moralitat sense Déu? De cap manera.
Déu és l'única garantia de la pau entre els homes; Déu, que
se'ns ha reveHat en el seu Crist: el Rex pacijicus.
Si Jesucrist regna, podrà haver-hi pau. Si Jesucrist no regna, la
sort reservada a la humanitat és la guerra.
P. V O L T E S , C. M. F .

SANT B A S I L I
P R E D I C A D O R D E L'ALMOINA

T

OTS els grans Pares de l'Església, en exposar el precepte de la
caritat, tal com està contingut en l'Evangeli, han pledejat amb
eloqüència la causa dels pobres. No es podien eximir d'una obligació
més o menys imperiosa en tots els temps, com era la d'urgir als rics
el compliment del precepte cristià envers els germans pobres i freturosos , car és obligació inherent al càrrec pastoral procurar que siguin
acomplertes les obres de misericòrdia. A alguns els plaïa tant de tractar aquesta matèria, que en feren un dels motius preferits de la seva
predicació. Altres, si no arriben fins a aquest punt, en tractar-ne, empren tot el seu zel a inculcar als seus oients aquest deure de la caritat.
Un exemple dels primers és Sant Joan Crisòstcm, el qual més o
menys directament, se n'ocupa en la major part de les seves homilies.
No plany els elogis més encomiàstics: "És aquesta compassió per als
pobres—diu—, que és la mare de la caritat, aquesta és la virtut que
caracteritza el cristianisme, que emergeix per damunt tots els altres
senyals de la fe, i per la qual hom reconeix els deixebles de Crist.
Ella és el remei dels nostres mancaments, ella és la purificació de les
màcules de la nostra ànima, ella és l'escala per la qual pujarem al
Cel, ella la que ajunta en un sol cos els membres de Jesucrist" 1.
Hbm diria que la seva eloqüència esgota tots els recursos per a
encarir-la: "L'almoina és un gran bé, és un gran do de Déu, i quan
nosaltres en fem, ens fa semblants a Déu, tant com és possible; car
l'almoina és principalment el que fa l'home bo. L'almoina és una gràcia més gran que ressuscitar els morts. E n efecte, cosa molt més excel·lent que tornar en nom de Jesucrist els morts a la vida, és nodrir
el mateix Crist, quan ell té fam; car llavors ets tu qui fas mercè a
Jesucrist, mentre que en ressuscitar morts, és Crist que te'n fa a tu.
Doncs bé, la recompensa es guanya fent el bé, no pas rebent-lo. E n
el primer cas, vull dir, quan fas miracles, ets tu qui t'endeutes amb
Déu, i, al contrari, quan tu fas almoina Déu és el teu deutor" 2.
Hom. I V I n e/nst. Ad Titúm par. 2. 3; Mique, P. G.. vol. 62, col. 697-8.
llom. X V I In epist. I I A d Carinlh., par. 4; Mique, P. G.. vol. 61, col. 516.
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Entre els del segon grup, trobem Sant Lleó el Gran. Les seves
obres es distingeixen més aviat pel seu caràcter cristològic. Però en
el seu sermó novè, sobre el dejuni del setzè mes, ens ha deixat sobre
l'almoina uns mots profundíssims. "L'home—diu—creat a imatge i
semblança de Déu, res no té en la dignitat de la seva natura tan propi com la imitació de la bonesa del seu autor, el qual, com atorga
misericordiosament els seus dons, n'exigeix igualment compte rigorós, volent que nosaltres participem en les seves obres; per tal que
nosaltres que no podem crear una natura, puguem, si més no, treballar, per la gràcia de Déu, la matèria que ens ha estat lliurada;
car els béns temporals no ens han estat pas concedits per al nostre
ús, de faisó que únicament servissin per a la delectança i sadollament dels sentits corporals, altrament no ens diferenciaríem gens
dels irracionals, no ens diferenciaríem gens de les bèsties, que no
saben atendre les necessitats de les altres... Vegi cadascú les seves
possessions i qui més hagi rebut, doni més. Sigui l'abstinència dels
fidels, l'aliment dels pobres."
Però allò que distingeix, en aquest punt, la predicació de Sant
Basili de la predicació dels altres Sants Pares, és el caràcter eminentment social que fa ressaltar en l'acompliment d'aquesta obra de misericòrdia. Això per una banda, i per altra, l'haver estat ell el primer cronològicament d'haver insistit preferentment en aquest tema
ha estat causa que hom vegés en ell el Predicador de l'almoina.
Com en els passatges que hem citat de Sant Joan Crisòstom i de
Sant Lleó, els altres Pares de l'Església, en tractar de l'almoina, la
consideren més aviat com un mitjà de perfecció individual que com
un deure a complir envers els homes freturosos3. L'almoina, per
ells, és principalment un mitjà d'expiació dels propis mancaments,
una bona acció que atreu damunt el qui la fa les benediccions del
Senyor, més que qualsevol pregària. E n canvi, per Sant Basili la
pràctica de l'almoina és una obligació que tenen els homes més o
menys rics, per tal com ells són uns simples administradors per als
seus germans dels béns que la divina Providència els ha confiat.
"Reconeix, oh home, el lliberal donador. Recorda't de tu mateix,
qui ets, què administres, de qui ho has rebut, per què has estat
avantpcsat a tants d'altres. Has estat constituït ministre del Déu
' No vol dir això que els altres Sants Pares oblidin el caràcter social de l'almoina. Sant Joan Crisòstom, Sant Agustí i Sant Ambròs. empren sovint expressions semblants a les de Sant Basili.
* Hom. In tcud: Desirmm horrea, etc, 2, 7.
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òptim, administradors dels teus conservents; no et pensis pas que

tot ha estat preparat per a satisfacció del teu ventrell. Talment com
si fossin d'altri, disposa de les coses que estan en les teves mans...
D'on t'ha vingut aquesta fortuna? Si em dius de l'atzar, ets un impietós, que no vel reconèixer el seu Creador, ni fer gràcies al seu
donador. Altrament si confesses que et ve de Déu, digue'm, per què
l'has rebut? Per ventura és Déu injust, per a fer una distribució tan
desigual de les coses necessàries a la vida? Com és que tu ets ric i
aquell és pobre? No és tal vegada, per tal que tu rebis la recompensa de la beneficència i de l'administració fidel i ell assoleixi el gran
premi de la paciència?" 4
E l ric, doncs,» no deu els seus tresors ni a l'atzar, ni únicament
als seus esforços personals, sinó a la Providència Ella l'ha escollit
per ministre i per majordom. E l ric ha d'atenir-se a les obligacions
d'aquest ministeri. Cap pensament no podria exalçar a un grau més
elevat la missió dels rics. Sant Basili és rigorós, gairebé a ultrança,
en exigir-los el compliment d'aquest ministeri: "Tu, però, qui tot
ho reclous en el si insadollable de l'avarícia, et penses que no fas
tort a ningú, quan en prives tants i tants dels teus semblants? Qui
és l'avar? E l qui no s'acontenta de les coses necessàries. Qui és l'espoliador? E l qui arrabassa les coses d'altri. I tu no ets un avar, i
tu no ets un expoliador, tu que t'apropies la fortuna, que has rebut
per administrar? Qui despulla el que va vestit, se li ha de dir lladre,
i qui, podent-ho fer, no vesteix el despullat, quin altre nom ha de
merèixer? És de l'afamat aquest pa que tu detentes, és del nu aquest
mantell que tu serves a l'arca, són del qui va descalç aquestes sandàlies que es podreixen a casa teva, és de l'indigent l'argent que has
soterrat. Per això fas injustícia a tants homes, com homes podries
socórrer" '.
No basta, per explicar la duresa d'aquestes frases, dir que són
simplement fórmules oratòries, que han d'ésser interpretades ien
sentit ample, en quant els béns superflus dels rics han estat destinats, en la intenció de la Providència, a l'alleujament de les necessitats dels pobres. Dubtem que sols per aquest motiu Basili, hagués
condemnat d'una faisó tan crua, tal vegada menys justa, els rics.
Cal tenir en compte que Sant Basili predicà aquesta homilia en temps
de fam, mentre moltes famílies de Cesarea es trobaven en e x t r é m a
Ibid.
ibid. s.
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necessitat, fins al punt que, cosa més horrorosa que morir de fam,
els pares venien en esclavatge els seus fills, per tal de poder comprar
aliments amb el preu que en treien 0, d'altres negociants sense entranyes, explotaven la fam dels habitants amb guanys injustos T.
L'arquebisbe, doncs, els podia fer retret d'avarícia i d'injustícia sense exageració, car ho havien ben merescut.
No són únicamnt els rics els qui estan obligats a llei de la caritat. Aquesta llei ateny, també, els pobres. "Tu ets pobre? Un altre
n'hi ha que és més pobre que tu. Tu tens vitualles per deu dies?
Sigues bo i generós, parteix el que et sobra amb aquest malaurat.
No temis de donar del poc que tens, no avantposis el teu interès
al perill públic. Ni que tot el teu nodriment consisteixi en un sol
pa, si un captaire truca a la teva porta, treu de la pastera aquest únic
pa, i, prenent-lo en les teves mans i elevant-lo vers el Cel, digues aquestes paraules d'amor i compassió: No tinc, Senyor, sinó
aquest únic pa que Vós veieu, i la fam m'amenaça; però, jo prefereixo el vostre manament a la meva persona, i del poc que em resta
dono al germà que fameja. Doneu, Vós, també el necessari al vostre
servent, que és en perill. Sé la vostra bondat, confio en la vostra
puixança, mai no feu esperar massa els vostres dons... Si tu parles
i obres d'aquesta faisó, aquest pa de la indigència, que tu donaràs,
esdevindrà increment de la sembra, llevarà fruit abundós, serà penyora d'ubertat. conciliadora de misericòrdia N.
E l to amb què s'adreça als pobres és més suau. Ja no és una
invectiva, com quan s'adreça als rics; més aviat és un prec. Un prec,
però, que urgeix la caritat fins al mateix heroisme.
E l venerable orador fonamenta les seves exhortacions en motius
tant d'ordre espiritual com temporal, per tal que ningú, ni els més
encegats per l'egoisme, no deixi de contribuir a l'alleujament d'aquella calamitat pública.
Oh, home! Imita la terra. Fruita com ella. No et guanyés pas un
ésser inanimat. Ella lleva els fruits, no per a la pròpia fruïció, sinó
per al teu servei. E n canvi, tu, el fruit de beneficència que donaràs,
serà per al teu profit, car la gràcia de les bones obres recau damunt
aquell qui les practica. Has donat al famolenc, i el que has donat
és encara teu i torna a tu amb escreix. Car talment com el blat, en
caure a terra, és un guany per al qui el llança, així el pa donat al
ibid. 3.
Hom. In jamcm el succitatem, 6.
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qui fameja reporta després grans beneficis. Sigui, doncs, per a tu
el començament de la sembra celestial el terme de la conror. Sembreu en la justícia per a vosaltres mateixos 0. Per què et turmentes?
Per què t'obstines a tancar i barrar les riqueses? Més val un nom
òptim que molta riquesa 10. Si daleges riquesa per l'honor que en
prové, considera que és molt més gloriós de sentir-se anomenar pare
de mil infants, que tenir milers d'estateres a la bossa. De grat o per
força deixaràs aquí la teva fortuna; per contra, la glòria de les teves
bones obres et seguirà davant el Senyor"
A aquells qui no podia moure a caritat la promesa de la glòria,
els demostra que la duresa de cor envers els germans és causa també
de les calamitats presents. L a calor i el fred ultrapassant d'una faisó desacostumada els termes de la natura, i conspirant porfidiosament a la nostra perdició, lleven als homes el rodriment i la vida.
Quina és la causa d'aquest desordre i d'aquesta confusió? Què és
aquest trastorn dels elements? Examinem-ho com a homes raonables,
raonem com a homes assenyats. Tal vegada no hi ha ningú que governi l'Univers? Tal vegada el Suprem Artífex, Déu, s'ha oblidat de
la seva providència? Tal vegada li han estat llevades la potestat i
la puixança? O si conserva la puixança i no li manca l'imperi, ha
mudat en odi als homes la seva gran bonesa?... Clara i evident és la
causa per la qual no som tractats com solíem. Nosaltres, que rebem
sempre, mai no donem res als altres. Lloem la beneficència i no en
tenim per als freturosos. Erem esclaus, hem estat alliberats, ara no
compadim els nostres conservents; famejants, hem estat sadollats i
deixem morir l'indigent. Tot i tenir Déu, liberal donador i atorgador,
som mesquins, i no volem saber res amb els pobres. Les nostres ovelles són fecundes; però més nombrosos que les ovelles són els homes
que no tenen amb què vestir-se. Els graners cruixen sota l'abundor
de les collites emmagatzemades, i no ens colpeix la sort del qui gemega en l'angoixa. És per això que el rigorós judici de Déu ens amenaça. És per això també que Déu no desclou la mà, per tal com
nosaltres hem foragitat l'amor fraterna. Perquè la caritat s'ha refredat, per això s'han assecat els conreus.
Debades clama la veu dels suplicants, debades s'escampa per l'aire. Tampoc nosaltres no hem escoltat els qui ens demanaven" 12.
OSCES, 10, 12.

Pror.. 22, i .

In Illud Lucae., 3.
In fametn et siccitatem, 2-3.
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Però si hom és tan dur de cor que ni amb el temor dels càstigs
presents no s'abelleixi a les exhortacions a la caritat, Sant Basili li
proposa els càstigs de la vida futura. "Què respondràs al Jutge, tu,
que vesteixes les parets i no vesteixes l'home, tu que agences els
cavalls i que menysprees el germà que va mal vestit? T u que deixes
podrir el blat i no alimentes els famolencs, que soterres l'or i menysprees l'oprès?... Quants no podria alliberar dels seus creditors, un
dels teus anells, quantes cases que cauen no podria aixecar! Els
vestits d'una sola de les teves arques podria abrigar tot un poble que
tremoleja de fred; però persisteixes a acomiadar el poble amb les
mans buides, sense témer la justícia de la recompensa del Jutge.
No compadeixes; tampoc seràs compadit; no obres la teva casa, seràs exclòs del reialme; no dones pa; no rebràs la vida eterna" 18.
"Procura, doncs, mirar per la cosa present i la cosa futura. No
traïssis pas aquesta per un guany vergonyós. Aquest cos, objecte de
la teva predilecció, t'abandonarà. I tu mateix et tancaràs, per al dia
de l'adveniment del Jutge que esperem i que indubtablement vindrà,
la retribució de les honors i la glòria celestial; i t'obriràs un foc inextingible, la geenna, la tortura, una eternitat esgarrifosa de turments, en comptes de la vida immortal i benaurada... Això, però,
no és pas un conte; són paraules eixides de la boca de la Veritat.
I sàpigues bé que de l'Evangeli res no passarà, ni una iota, ni una
coma, i que el cos destruït en la fossa ressuscitarà, i l'ànima que per
la mort n'havia estat separada l'habitarà altra vegada. Les proves
precises de les nostres accions seran paleses, no perquè altres en
donin testimoni, sinó perquè les atestarà, sola, la pròpia consciència.
Llavors, segons hagin estat els mèrits de cadascú, serà també la recompensa del Jutge dreturer."
E l recordar el judici final podrà ésser sempre escaient per a estimular a la pràctica de les bones obres i aquest fragment basilià
escauria a qualsevol de les seves homilies morals. Però, ha estat precisament emprat com a peroració en l'homilia pronunciada en temps
de fam i de secada. Abans, en la mateixa homilia 14, havia parlat
també de les penes que mereix aquell qui no socorre, podent-ho fer,
els famolencs. Després d'haver descrit d'una faisó patètica els estralls de la fam, Basili s'adreça als rics indiferents. "Quin càstig no
mereixerà aquell qui passa fredament vora d'aquest cos malmenat
In dk-iles, 4.
Par. 7.
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de la fam? Què li manca perquè arribi a l'últim excés d'inhumanitat?
Per què no mereixeria que el contessin entre les feres més cruels?
No se l'ha de mirar com un detestable i un homeier? Qui té en les
seves mans el remei d'un mal i voluntàriamnt i per avarícia, ho difereix hom podria condemnar-lo, sense fer-li tort, com són condemnats els assassins. L a tortura de la fam n'ha constret molts a tirar
pel dret davant els límits de la natura: un home ha devorat els seus
companys, una mare ha tornat abominablement a les seves entranyes el fill que n'havia eixit... E l Senyor, que no feia cas d'altres
contrarietats, té profunda compassió dels famolencs: "Em fa compassió la multitud", diu 15. Per això en el judici final, quan el Senyor cridarà els justos, el baró generós obtindrà el primer lloc, el
qui hagi donat menjar serà el primer dels qui seran premiats, el qui
hagi donat pa serà cridat abans de tots, el baró benefactor i lliberal
serà introduït a la vida eterna abans dels altres justos. Aquell, per
contra, qui haurà estat gasiu i mesquí serà lliurat al foc abans de
tots els altres pecadors."
A vegades representa als seus oients el judici del Senyor amb una
al·legoria colpidora. "Et tempta a tu també l'avarícia... i t'agafa pels
vestits per a fer-te menysprear el precepte i vol que l'estimis més a
ella, amiga del món i de l'argent, que el manament del Senyor? Tot
d'una que s'insinuï al teu esperit un pensament que contradigui
aquest manament, abellint el teu cor temperant a avarícia i instant-te
a negligir la caritat germanívola... desfes-te tu també dels teus vestits, fuig ple d'indignació, serva fidelitat al Senyor, talment com
Josep en servà a Putifar, proveeix a la penúria d'aquest any, com
aquell va proveir a la penúria de set anys. No ho donessis pas tot
als plaers, dóna, també, alguna cosa a l'ànima. Pensa que tens dues
filles: la prosperitat i la vida celestial. Si no vols donar-ho tot a la
més bona, reparteix-ho, almenys, equitablement entre la filla disbauxada i la filla casta. Quan hagis de presentar-te a Crist i de comparèixer davant del Jutge, guarda't de mostrar-li la vida d'aquest món opulentament agençada, i l'altra, en canvi, nua i mal coberta de parracs,
quan, segons virtut, és justament la que té la faç i el nom d'esposa.
Guarda't de presentar a l'espòs una esposa lletja i sense agençar,
no fos que tan aviat com la vegi, giri el seu rostre i en esguardar-la
l'avorreixi i li refusi l'abraçada. Procura, per contra, adornar-la escaientment i que servi la seva formosor per al dia de les noces, a fi
*

MATEU. 15, 32.
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que pugui encendre la lluerna amb les verges prudents, per tal com
porta el foc de la saviesa i no li manca l'oli de les bones obres" 18.
Comentant el cas d'aquell jove que reculà davant la invitació de
Jesús a vendre els seus béns i a distribuir-ne el preu als pobres,
Sant Basili aprofita l'avinentesa per a demostrar la inutilitat de les
altres bones obres si no són acompanyades de la caritat, per tal com
manca l'acompliment del precepte principal que és estimar el proïsme com a si mateix. "L'anomenes Mestre (Crisi), i no fas el que ha
de fer un deixeble? L i dius bo, i rebutges el que dóna? I el que és bo,
és certament atorgador de coses bones. L i preguntes de la vida eterna i paleses que estàs lliurat a les delícies de la vida present. Què té
de carregós, de dur o d'intolerable el consell que t'ha proposat el
Mestre?" "Ven el que tens i dóna-ho als pobres". Si t'hagués proposat les feines del camp, els perills del comerç, o qualsevol altra
fatiga de les que han de suportar els dalerosos de riquesa, amb un
manament com aquest, hauries tingut motiu d'acorar-te. Però quan
et promet fer-te hereu de la vida eterna per un camí tan fàcil, sense
pena ni treball, no t'alegres per la facilitat de salvar-te, i et retires
consirós i entristit i et malmets totes les fadigues que has suportat
fins ara? Si no has occit, com tu dius, ni fet adulteri, ni furtat, ni
llevat fals testimoni, et fas inútil tot aquest esforç, si no afegeixes
el que manca i el que sol pot obrir-te la porta al reialme de Déu. Si
un metge prometés de guarir-te un membre atrofiat..., no t'entristiries pas, quan ho sentissis; i ara perquè el gran Metge de les ànimes
et proposa de fer-te perfet, a tu que estàs mancat de les coses principals, en comptes d'acceptar la seva oferta, te'n planys i te n'acores? Ben clar és, doncs, que estàs molt allunyat del precepte, que
falsament has afirmat complir, és a dir, que estimes el proïsme com
a tu mateix. Ve't ací com amb la paraula del Senyor has estat convicte de manca de vera caritat. Car si era veritat el que afirmaves,
que des de la teva jovenesa havies guardat el precepte de l'amor i
que havies donat a cada u tant com a tu mateix, com podies tenir una
fortuna tan gran? L a sol·licitud pels pobres consumeix la riquesa,
per tal com cadascú pren les poques coses que basten a la pròpia
necessitat i tothom reparteix igualment els seus béns, esmerçant-los
per a alleujament dels freturosos. Per la qual cosa, qui ama el proïsme
com a si mateix, no té res més del que té el proïsme. Ara bé, és cosa
manifesta que tu tens encara grans possessions. Com és això sinó
Hom. In fanicm et siccitatem, 7 i 8.

A M B R O S M.' B U S Q U E T S

24

que tu prefereixes les teves conveniències a l'alleujament de molts
altres? Com més abundosa, doncs, és la teva riquesa, més migrada és
la teva caritat. Car, si haguessis estimat de debò el teu proïsme,
temps ha que hauries procurat repartir els teus béns17... E n conec
molts que dejunen, que preguen, que ploren, que practiquen totes les
obres de pietat que no interessen la butxaca: però que mai no donen
un òbol als freturosos. De què els serviran tots aquests mèrits? E l
reialme dels cels els està tancat...18.
Conseqüent amb el principi primer, que el ric és un administradors dels béns que la Providència li ha confiat, el sant Dc-ctor vol
que el ric faci almoina no quan ell vulgui, sinó quan el pobre ho necessiti. Tota tardança no justificable en socórrer al pobre és avarícia.
"Ja donaré als pobres quan hauré omplert els graners nous. E t
promets molts anys de vida. Mira que el dia fatal no s'avanci als
teus càlculs. L a teva promesa, en efecte, no és pas una prova de
bondat , sinó de malícia. Car promets no per donar més endavant,
sinó per sostreure't a l'obligació present. Què et priva de donar des
d'ara? No tens aquí el pobre? No són plens els graners? No està
preparada la recompensa? E l precepte no és clar i formal? L'afamat es mor, el nu tremola de fred, el deutor és estrangulat, i tu retardes la teva almoina fins demà? Escolta Salomó: "No diguessis
pas: Tornant tornaré, demà donaré, car no saps què et parirà el dia
que ve" ,9. Quins preceptes no menysprees, perquè l'avarícia t'ha
tapat les orelles? No hauries d'estar agraït envers el teu benefactor,
no hauries d'esta: content i orgullós d'aquesta honor, és a dir, que
no solament no hagis de trucar a les portes dels altres, "sinó que els
altres vinguin a les teves? I en canvi, ara ets sorrut i inaccessible, i
evites de trobar ningú, no fos que et veiessis obligat a deixar caure
de les teves mans res, per insignificant que sigui. Només saps dir:
No tinc res, no et puc donar res, perquè sóc pobre. Realment ets
pobre i et manca tot: pobre de caritat, pobre d'humanitat, pobre de
confiança en Déu, pobre d'esperança eterna. Reparteix el blat als
teus germans. Allò que demà s'ha de podrir, dóna-ho avui a qui en
té fretura. No hi ha llei pitjor que la de l'avarícia; ni allò que es va
a corrompre no ho distribueixes als pobres" 20.
Basili és igualment inflexible amb aquells que esperen esmerçar
"

"
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els seus béns en obres caritatives, després que ells n'hagin fruït durant tota la seva vida, car—diu—si fossin immortals, mai no acomplirien aquest precepte. Amb aquests mots, posa en descobert l'aferrament a la riquesa de certa gent que de present deixa el proïsme
en el destret, i difereix aidar-lo quan ha passat ja l'ocassió de les
obres de misericòrdia.
"Després d'haver fruït tota la vida de la meva fortuna, quan em
mori, faré els pobres hereus de les meves possessions; els declararé
senyors dels meus béns amb lletres i testaments. Quan ja no estaràs
entre els homes, aleshores seràs humà. Quan et veuré mort, diré que
estimes els germans. Gran reconeixença serà deguda per la teva munificència, per tal com, jaient a la fossa, i reduït a pols, t'has tornat
generós i lliberal a fer almoina. Digue'm, per quin temps demanaràs
la recompensa? pel de la vida o pel temps de després de mort? Ara
bé, mentre has viscut lliurat als plaers i sebollit en les delícies de la
vida, no t'has dignat ni mirar els pobres; i un mort què fa? Quina
recompensa mereix el seu treball? Demostra les teves obres i reclama el teu salari. Ningú no mercadeja acabada la fira; ni és coronat aquell qui ve després del combat, ni és celebrat el coratge del
qui ve després de la lluita. Tampoc, doncs, "no és possible de practicar la pietat després de la vida. Promets de fer bones obres amb
tinta i tauletes? Qui t'arunciarà I hora del traspàs? Qui et garantirà
la mena de mort? Quants no han estat arravatats per accidents
imprevistos, sense.que la seva gravetat els permetés pronunciar una
sola paraula? Quants no n'ha fet caure la febre en deliri? Per què,
doncs, esperes una hora, quan molt probablement no seràs senyor
de tu mateix? L a nit és profunda, la malaltia greu, i per a aidar-te,
ningú; i l'aguaitador de la teva herència, es prepara ja a emprar-ho
tot per al seu servei i fer inútils totes les teves bones intencions. Giraràs el teu esguard a l'una banda i l'altra, i en veure la solitud que
t'envolta, llavors comprendràs la teva follia. Llavors ploraràs la teva
oradura d'haver deixat l'acompliment del precepte per aquell moment en què la llengua es paralitza i la mà tremola de defallença, de
faisó que, ni de paraula ni per escrit, no és possible de manifestar
el teu voler. A més, ni que tot hagi estat clarament escrit, ni que
totes les teves paraules hagin estat distintament pronunciades, la
interposició d'una sola lletra bastaria o no bastaria per a transformar les teves intencions; una firma falsa, dos o tres testimonis subornats poden transferir a estranys tota la teva herència. Com és,
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doncs, que t'enganyes a tu mateix, esmerçant ara malament la teva
fortuna en els plaers de la carn i prometent-te per a després coses
de les quals no seràs senyor? Mal consell és aquest, com ho demostra el discurs; mentre viuré em lliuraré als plaers i quan em moriré
observaré els preceptes. També a tu et dirà Abraham: "Has rebut
la teva recompensa durant la teva vida".21. No entraràs per la senda estreta i fatigosa mentre no deposis la inflor de la riquesa. Has
eixit portant-la damunt i no has volgut llençar-la, com està manat.
Mentre has viscut has avantposat els teus gustos al precepte, sols
una vegada mort i corromput has preferit el precepte als enemics.
Per tal que no passi a aquell, diu, passi al Senyor. Com s'ha d'anomenar això: venjança dels enemics o amor del proïsme? Llegeix el teu
testament. Volia viure i fruir encara de la meva fortuna... Gràcies
a la mort, no a tu. Car si fossis immortal, no t'hauries recordat mai
dels preceptes. "No us enganyeu: ningú no es burla de Déu"22.
Ningú no porta a l'altar una bèstia morta; ofereix, doncs, una víctima vivent. No és accepte el qui ofereix de les sobralles. I tu ofereixes al teu benefactor el que sobra de tota la vida? Si no goses a
obsequiar hostes il·lustres amb les romanalles de la teva taula, com
t'atreviràs a aplacar Déu amb les teves deixalles? Considereu, rics,
la fi de l'avarícia, i no us apassioneu més per les riqueses... seguiu
els consells d'un savi conseller, de Crist, que t'estima, que s'és fet
pobre per nosaltres, per tal que nosaltres ens enriquíssim per la seva
pobresa23, que s'ha lliurat ell mateix per ésser el preu de la nostra
redempció" 24.
Altres s'excusen amb les necessitats, preteses o reals, de la família:
"Però necessito el diner per als meus fills. Parençosa excusa de
l'avarícia. Poses com a pretext els teus fills, però, en realitat, vols
acontentar el teu cor. No facis responsable aquell que no n'és. Té
el seu Senyor, té el seu protector. Ha rebut la vida d'un altre, d'ell
també rebrà els mitjans per a viure. Tal vegada els Evangelis no
han estat escrits per als casats?". Si vols ésser perfet, vèn el que
tinguis i dóna-ho als pobres" *. Quan demanaves a Déu una gran
família, potser afegies: doneu-me fills perquè violi els preceptes,
doneu-me fills, perquè no pervingui al reialme dels cels? Qui resLIuc. 16, 25.
Galal.. 6, 7.
2 Als Corint.. 8. 9; 1 Ad Tim.,
In dk-ites. 8, 9.
Eccle.. i 1.1.
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pondrà de què el teu fill usarà degudament el que li dónes? Per a
molts la riquesa ha estat causa de luxúria. No sents l'Ecclesiasta que
diu: "Vegi un mal dolent, les riqueses guardades per aquell a qui
havien de danyar?" 26. I encara: "Deixo el fruit del meu treball a
l'home que serà el meu hereu. Però qui sap si serà savi o toix?"
Mira, doncs, que després d'haver aplegat a la terra riquesa amb peres i treballs, no en facis per a una altre matèria de pecat i al capdavall rebis una doble punició, pel que tu has fet injustament i pel mal
que ha fet Taltre. ajudat dels recursos que li has proporcionat. Potser no t'és més familiar la teva ànima que tots els teus fills? Potser
no t'és unida més íntimament que tots? Puix que ella és la primera,
dóna-li les primícies de la teva herència, proporciora-li rics mitjans
de subsistència, i llavors distribueix als teus fills el que resta. Sovint hom veu que fills, els quals els pares no havien dotat, aixequen
una casa. Però, de la teva ànima, si tu la descures, qui se'n compadirà?" 27.
Els qui no poden o no objecten les necessitats de la família, objecten la revolució que causaria al món la pràctica literal del consell
evangèlic i les dificultats, en què es trobarien per a viure.
"Però, com viurem, si ens deseixim de tot? Què passarà en el
món, si tothom ven i tothom abandona el que té? No em preguntessis pas la raó dels preceptes divins. E l legislador sap harmonitzar
amb la llei allò qne sembla impossible. És el teu cor que ha estat
posat com en unes balances, per veure si s'inclinarà a la banda de
la vida veritable o vers els plaers d'aquest món. L a riquesa és un
bé a administrar i no una font de delícies: així ho ha d'entendre
tota conciència sana. I aquells qui se'n desfan més aviat s'han d'alegrar, talment si lliuressin un dipòsit d'altri, que no queixar-se,
com si perdessin res seu"28.
L'exemple d'algunes comunitats que s'havien format entre els
pagans i sobretot la comunitat de béns de la primera església de
Jerusalem és la millor refutació d'aquests temerosos per la sort del
món, si tothom abandona els seus béns29.
"Avergonyeixin-nos els exemples d'humanitat dels gentils. E n tre alguns d'ells, la filantropia arribà fins a la comunitat de taula i
d'aliments i fer una sola família d'un poble nombrossíssim. Però

"
•

Hom. In famcm cl siccitatem, 8.
In divites, 7.
Ibid.. 3.
Acl. Apostolar., 2, 41.

A M B R O S M.° B U S Q U E T S

28

deixeu els de fora i passem a l'exemple dels tres mil. Imitem aquella
primera comunitat cristiana. Tot era comú entre ells: vida, ànima,
cor, taula; era una germanor indivisible, una caritat sincera, que de
molts cossos no feia sinó una sola vida i identificava en el mateix
sentiment ànimes diferents. Són molts els exemples de germanívola
caritat que et proposa tant l'Antic com el Nou Testament" 30.
Finalment, Basili posa de manifest una altra excusa de l'avarícia. Alguns, sense al·legar ni les necessitats de la família, ni el canvi
que produiria en el món la pràctica literal del consell evangèlic, s'excusen simplement amb la misèria dels mateixos pobres.
"No és pas perquè reservem la nostra fortuna per als fills o per
a altres parents, que tanquem les nostres oïdes a les súpliques dels
pobres, sinó per no esmerçar-la ven usos pitjors i fer de la nostra
munificència un estímul de malícia per a aquells qui la conreen.
Quantes dones i quants homes no estan al voltant de la taula de
certa gent, dels quals, els uns deliten el comensal amb paraules obscenes, els altres amb mirades i gestos indecorosos ablamen el foc de
la luxúria. Però si se'ns presenta un pobre, al qual la fam impedeix
gairebé de parlar, ens apartem enfastijats d'un home que té la mateixa natura que nosaltres, passem de pressa, talment com si tinguéssim por que, anant més poc a poc, ens encomanéssim la seva
misèria. I si la vergonya, que li infon la seva desgràcia li fa abaixar
els ulls, l'acusem d'hipocresia. Al contrari, si, agullonat pel fibló de
la fam, ens esguarda francament, llavors li diem desvergonyit i insolent. Si es presenta convenientment vestit, perquè algú li ha donat alguna peça de roba, el rebutgem com a un que mai no està satisfet i jurem que la seva pobretat és fingida. Si, per contra, port?
damunt quatre miserables parracs, l'apartem com si fes mala olor.
Ni que en les seves súpliques interposi el nom de Déu, desitjant vivament qu no caiguin damunt nostre calamitats com les seves, res
no pot flectir la nostra voluntat sense misericòrdia. Per la qual cosa
temo "per vosaltres" un foc més intens en la geenna, que aquell que
cremava el dic" 81. Sant Basili es refereix al mal ric de la paràbola
de Llàtzer. Abans havia dit als seus oients que llur duresa de cor
superava la d'aquell ric32.
En el present recull de textos de Sant Basili, ens hem concretat
únicament als que fan referència a la pràctica de l'almoina, tal com
H(m. In jamem el siccifatcm, 8.
Hom. Quod mundanis adhcerendum nen sit, 8.
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indica cl títol de l'article. Seria, doncs, desencertat d'interpretar solament amb aquests fragments tot el pensament del Doctor de l'Església sobre la riquesa. L'almoina és una de les obligacions del ric
envers el pobre, més ben dit, d'un germà envers un altre germà. E n
l'homilia contra els usurers, ensenya els altres deures dels primers
envers els segons, els quals poden resumirse a no explotar el pobre,
cosa fàcil per als rics. que disposen d'una influència i d'un ascendent, que, si no estan ben formats en l'esperit de justícia, poden
convertir-los en opressors dels pobres.
Creiem, però. imprescindibles alguns mots explicatius de certes
expressions que semblarien indicar que els rics no són veritablement
propietaris dels seus béns i que no els posseeixen sinó per una mena
de rapinya. Res tan estrany a la ment de Basili com el negar el dret
de propietat als rics. Reconeix clarament que els béns que posseeixen són seus, ben seus. L a Providència els els ha concedit. Cal, per
tant, que el dret de propietat sigui respectat. Atemptar contra aquest
dret seria atemptar contra una de les principals bases de l'ordre
social. E l sant Arquebisbe, l'única cosa que pretén és posar de relleu els deures dels rics, sobre l'ús que han de fer dels seus béns i
sobre l'ús que no en poden fer. Detentar la riquesa és avarícia. Els
detentors són els avars. Tothom sap prou bé la resistència que els
avars oposen a deseixir-se del diner. L'orador havia d'emprar contra ells tots els recursos imaginables per tal d'abellir-los a la caritat.
Molt més quan en les circumstàncies en què predicava, eren freqüents els casos en què els pobres morien de fam o es veien precisats a vendre els seus fills en esclavatge.
Basili, en les seves homilies, va treure tot el partit possible del
contrast que oferia la misèria dels uns i el luxe dels altres. L'emoció
que causen a certs comentaristes de Sant Basili alguns passatges
sobre els deures dels rics s'explica en gran part pel relleu que aquest
mateix contrast dóna a les seves expressions. Es ridícul de titllar
de socialisme les paraules del nostre orador. L a vehemència de les
seves expressions — i el mateix diem de les expressions semblants
de Sant Gregori de Nazianzi, de Sant Joan Crisòstom, de Sant Ambròs i de Sant Agustí — és una prova palesa de l'esforç formidable,
que hagué de fer l'Església per a alliberar la massa dels estralls del
pauperisme. Sant Basili no ha fet més que urgir els rics per tal que
acomplissin les obligacions que els imposen la llei natural i la llei
cristiana, mai no ha atiat edis. S'ha fet advocat dels pobres, no ene-
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mic dels rics. Així ho han comprès també els grans oradors eclesiàstics dels segles posteriors. Bossuet i Bourdaloue i altres sovint repetiren des de la càtedra les mateixes frases de Basili sobre l'almoina s3.
No sabríem acabar aquestes ratlles sense recordar els grans exemples de caritat d'aqueil que tan zelosament l'havia encarida. Nat ja
de pares caritatius, els seus pares havien destinat part del seu patrimoni a almoina.—Basili, com els altres germans seus 3i, heretà d'ells
l'esperit de misericòrdia.
Vers l'any 368, una fam terrible desolà la Capadòcia. Un hivern sec, una primavera1 sense pluges, un canvi de temps brusc,
que féu d'una temperatura glacial a una calor tòrrida, havia desfruït tota esperança de collita. Els camps quedaren tan perjudicats
que els pagesos ni pogueren segar. L'avituallament del poble era
més difícil, per tal com la Capadòcia era allunyada del mar i d'altres vies fàcils de comunicació. Les autoritats civils, o no feren res
per tal de remeiar la desastrosa situació dels ciutadans, o les mesures preses foren completament ineficaces. Únicament Basili fou capaç d'afrontar aquell malastre sense precedents. Amb la mort de la
seva mare. Santa Emèlia, ocorreguda en aquells temps, es trobà hereu d'un gran patrimoni. Vengué tot el que pogué i amb el fons que
en va treure va fer venir a Cesàrea tots les provisions possibles. E l
seu exemple i la seva paraula de foc avergonyiren els comerciants
de gra, que explotaven la fam dels seus conciutadans i els corstrenyeren a obrir els seus graners. Els dons en metàl·lic i en natura
afluïren també d'altres bandes. Per la sol·licitud de Basili, hom veié
reunir-se cada dia a les places de Cesarea una multitud de gent famolenca, per rebre una porció dels llegums que es coïen en grans
calderes. E l sant arquebisbe, ajudat dels seus clergues i d'altres persones caritatives, servia els pobres.
Aquest episodi bastaria per a fer comprendre la gran caritat del
nostre sant. Amb tot, on la seva caritat esdevingué més esclatant fou
en la fundació del gran establiment de beneficència, a dos o tres
quilòmetres de Cesarea. L a fundació d'aquest establiment ha estat
una de les més grans que s'han fet, no solament durant els primers
segles de l'Església, sinó també durant els segles posteriors. Si hem
de comparar una obra dels nostres temps a l'obra benèfica de Basili, recordarem la Casa de la Divina Providència fundada a Valdocco
pel beat Josep Cottolengo. Allí cada malaltia, cada misèria tenia el
"
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seu edifici especial amb les habitacions destinades al metge i als servents. Al voltant de l'església, que s'alçava al mig de l'establiment,
hi havia la casa episcopal i la dels altres ministres que tenien cura
espiritual d'aquella colònia. No hi mancaven tampoc les granges per
al cultiu dels camps i la cria d'animals, etc. E n el seu conjunt, oferia l'aspecte d'un poble, i un segle després era anomenat Basilíades,
del nom del seu fundador. L'atracció d'aquest gran centre de beneficència fou tan gran, que poc a poc la gent de Cesarea abandonà
la seva ciutat per a anar a residir en el poble que s'estava formant.
I avui dia la ciutat turca que amb el nom de Kaisari subsisteix
a alguns quilòmetres de l'antiga Cesarea, és la mateixa ciutat que
va fundar Sant Basili.
AMBROS M.° BUSQUETS, O. S. B .

E N Q U E S T A SOBRE E L P R O B L E M A
AGRARI A CATALUNYA
QÜESTIONARI
1. —És igual el problema agrari a totes les comarques de Catalunya?
2. —Seria justa una solució per a tot Catalunya?
3. — É s lícit que l'amo es reservi el dret d'explotar pedreres i mines?
4. — Q u i ha de portar la direcció del cultiu, l'amo o el conreador?
5. —Quin contracte és més just, el de parceria o el d'arrendament?
6. — Q u è 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. — P e r a quin termini s'han de fer els arrendaments?
8. —De qui ha d'ésser la terra? Critica del principi: la terra és del
qui la treballa.

RESPOSTA D E L SENYOR JOSEP C I R E R A I SOLER,
ADVOCAT
1. —Té variadíssimes modalitats, no solament de comarca a comarca, sinó dintre de cada poble i fins en una mateixa finca. Deriven de causes múltiples: Classes d'explotació i de conreu, clima, característiques geogràfiques, històriques, ancestrals,s situació respecte als centres urbans i mercats d'exportació i de consum, etc. etc.
2.—L'extrem anterior ens diu que no. L'uniformisme, altrament,
és cosa centralista, renyida amb el nostre sentit autonòmic i de llibertat. D'acord amb aquesta i amb les variants exposades en l'extrem primer, les modalitats contractuals s'adapten a les condicions
de la terra, de l'explotació i del conreu, a les característiques comarcals, ancestrals, consuetudinàries i temporals de cada localitat o territori.
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El nostre instint d'adaptació ha fet que automàticament els contractes s'anessin modificant, posant-se a to amb les circumsàncies,
per bé que no pas a tot arreu, ni d'acord sempre amb l'equitat.
Les normes jurídiques a establir, doncs, només poden ser unes
directrius molt genèriques, que consentin un folgat moviment d'adaptació a les modalitats comarcals i locals.
3.—Si el centracte amb el conreador de la terra no ha tingut altra finalitat que l'exercici de la professió de pagès, ho entenem lícit,
parlant en principi, per tal com l'explotació de minés i pedreres té
un caràcter industrial, deslligat completament de l'agrari, el qual
ha estat l'origen únic del dret del conreador i de la llur continuïtat.
Admesa la distinció entre la propietat de la terra i la del conreu,
i que cada una pot tenir distint propietari, en sentit jurídic, el qui
ho sigui del sòl, ho és de les pedreres i de certa classe de mines, com
accessoris del sòl i del subsòl, fins a una profunditat que les lleis
han determinat.
Cal, però, concretar un xic. Totes les legislacions que reconeixen
el dret de la propietat privada declaren les pedreres i les mines de
primera categoria de plena propietat de l'amo de la terra. E n les
de segona categoria, es dóna preferència per a l'explotació a l'amo
de la terra, dintre un termini, passat el qual sense fer-ho, són concedides en explotació al sol·licitant. I les de tercera categoria són reconegudes en plena propietat al sol·licitant, sense reconèixer cap dret
sobre elles a l'amo de la terra.
Èticament, entenem que l'amo de la terra es pot reservar el dret
d'explotació de les pedreres i de les mines, l'existència de les quals
sigui coneguda en estipular-se el contracte de conreu, per ésser aquest
distint de l'industrial anexe a l'explotació d'aquelles.
Si no eren conegudes, entenem que abans de conèixer-se, no eren
de ningú, perquè no hi havia ni l'ocupació, ni el treball d'adquisició,
ni tan sols el principi d'afecció, indispensables per a adquirir el dret
de propietat. Ens sembla que en tal cas, les mines trobades posteriorment haurien d'ésser primi capientis, si les denunciés i volgués
explotar. Eixamplant molt, es podria donar a les mines abans desconegudes el caràcter de troballa, i com a tal, partir-la entre l'amo
de la gleva i el del conreu, almenys per al temps en què el conreador
tingui dret a l'explotació de la terra. Suposem que no les ha trobades un tercer, puix en aquest cas el tercer hauria de tenir dret a
un atercera part almenys. Insistim, però, que haurien d'ésser p r i m i
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capientis, per ésser cosa completament
agrícola.

distinta de la propietat

Cal no confonlre el dret sobre les mires, amb el dret a indemnització pels danys i perjudicis soferts per la finca i el conreu, la qual
indemnització ha de percebre cada un, segons el dany sofert.
4. — L a forma més perfecta entenem que és aquella en la qual
es vincula en una sola persona individual, familiar o moral (civil,
mercantil 0 mutual), la propietat de la terra i la del conreu, en el
qual cas no es presentaria el problema que planteja la pregunta.
Actualment, reconegut el dret a la propietat privada de la terra,
entenem que el propietari de la gleva té preferència per a dirigir el
conreu, si realment actua de pagès de la seva finca, per tal com el
conreador encara no hi ha adquirit cap dret. Aquest es troba lligat
bàsicament a la forma d'explotació.
Si aquesta és la tradicional de la notra terra, és a dir, si el propietari viu a la seva heretat i la cuida, constituint una sola explotació agrícola, és ell qui ha de dirigir el conreu, ço que imposa
també la unitat d'explotació, la disciplina indispensable per ella i la
responsabilitat pels seus resultats.
Per contra, si el propietari no viu a la seva heretat, o vivint-hi,
ha desvinculat de la seva explotació una part, lliurant-la a conreador, amb pactes que trametin a aquest la responsbilítat de l'explotació i en sofreixi els efectes, llavors sembla bàsic que la direcció del
cultiu la porti el conreador.
5. — E l contracte d'arrendament el considerem molt més ètic que
el de parceria. No és massa equitatiu que l'amo de la terra es beneficiï de l'esforç del conreador, i fins direm que li fóra perjudicial
que sofrís els efectes de la deixadesa del propi conreador.
E l contracte de parceria en la qual el conreador ha de pagar-ho tot
en fruits a l'amo de la terra, el creiem molt poc equitatiu. En tot cas
el pagament hauria d'ésser part en fruits i paït en diner.
E l contracte de parceria pura, és a dir, aquell en el qual l'amo
de la terra no coopera en la seva explotació, l'entenem injust i per tal
creiem que ha de desaparèixer. L'amo de la terra no pot ésser un
paràsit d'ella, convertint-se en un rendista passiu.
L a parceria és acceptable i pot ésser un dels contractes més ètics,
quan l'amo de la terra forma una mena de societat amb el conreador, cooperant aquell en l'explotació, aportant-hi numerari almenys
i, a ésser possible, amb aportació de treball personal (directe o indi-
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recte). E n aquest cas, però, la parcerla desapareix de fet, convertint-se en contracte de societat.
6.—La contesta no pot ésser disjuntiva. Hi ha una colla de circumstàncies que s'hi oposen.
Per a contestar plenament, caldria un llarg treball que sortiria
de l'òrbita d'una enquesta.
Ens concretarem a dir que, en general, depèn de la qualitat de
la terra, del cultiu, del medi ambient, de les circumstàncies econòmiques i socials i altres. L a gama és amplíssima, i dintre d'ella hem
pot anar de l'extrem en el qual la naturalesa ho fa gairebé tot a aquell
en el qual l'home posa la major part de la productibilitat.
Remarqueu la diferència entre la quantitat i la qualitat de vi
de Xerez o de Màlaga i el de la Ribera navarresa. E l treball humà
és molt més intens a la Ribera i el fruit molt inferior al del Migdia
d'Espanya. Entre una terra plana, rica en humus i altres matèries
fertilitzants, situada en clima adient a cada conreu, amb pluges regulars i aigua per a regar, i una altra terra àrida, de rostos i margeres, clima ingrat, secanera i amb pluges irregulars, la primera
exigirà poc treball i els seus fruits seran millors i més abundosos
que els de la segona, que originarà un treball centuplicat. Hi ha
plantes (boscos i prats naturals, per exemple), o bé fruits (cacau,
plàtans, etc), que no demanen a l'home altre treball que fer-los
pasturar, o bé collir-los i transportar-los. Allà la naturalesa ho fa
tot o gairebé tot. Hi ha plantes que reclamen poc treball (el blat
a la nostra terra n'exigeix molt menys que la vinya), i d'altres-molt
<hortalisses, per exemple). Per aquest i altres motius s'equivocà
Marx en posar en el treball Vúnica base del valor econòmic.
La contesta, doncs, no pot ésser disjuntiva, al nostre entendre,
per tal com varia en cada cas.
7-—Per llarg termini, per tal que el conreador pugui beneficiarse dels fruits de l'esforç que reclama una preparació i explotació
acurada de la terra, d'acord amb la tècnica i pràctiques agrícoles.
En el conreu de plantes caduques (de durada curta), entenem
que l'arrendament no ha d'ésser inferior a deu anys.
En el de plantes perennes (de llarga durada), no hauria d'ésser
inferior a la vida de la planta, si aquesta no passa de cinquanta
anys i l'ha plantada el conreador. E n arribar als cinquanta anys,
podria rescindir-se el contracte, indemnitzant, però, el conreador

36

EL PR0B1FMA

AGRARI A

CATALUNYA

amb el valor de les plantes que perduressin i les millores permanents que hagués fet a la terra.
Si les plantes perennes no les ha plantades el conreador, l'arrendament no hauria d'ésser inferior a quinze anys.
Noteu bé que, en sentit general i salvades excepcions, som partidaris de la redempció dels censos, rabasses, parcries de llarga durada i dels conreus de planta perenne. I reconeixeríem aquest dret
de redempció a favor de! conreador, quan ell o la seva família haguessin menat la terra per un període no inferior a vint anys, amb
l'obligació, però, de continuar conreant-la l'adquirent, o la seva família, per un altre període no inferior a quinze anys, si ro ho impedís una impossibilitat física, social o legal, posteriors a la redempció.
Aquesta s'hauria de fer mitjançant pagaments a termini, períodes concordants amb les possibilitats normals mitjanes d'un bon
conreador.
Entenem que és aquest un dels millors mitjans per a vincular
el pagès professional a la terra.
8.—Tanmateix hi ha ocasions en què el valor h u m à que té la
terra, l'hi ha donat el conreador distint de l'amo. (Recordem que la
seva fertilitat natural, l'aigua, el clima, els agents atmosfèrics etcètera, no depenen de l'home). Moltes vegades el conreador l'ha treta
de l'ermot, del roquisser. de l'aiguamoll, de l'areny, i l'ha convertida
en regadiu; n'ha fet un jardí.
Però tampoc no són escadusseres les heretats gràvides d'angúnies, de dols i de suors dels ascendents de l'amo i d'aquest mateix.
El conreador no pot negligir que moltes de les heretats que ell cobeja havien estat un desert, una garriga salvatge, un pendís que no
hauria sostingut la rella; sense teulada per aixoplugar-s'hi, sense
comunicacions per arribar-hi i traure'n els fruits. I que avui té una
casa pairal que ell no ha bastit, i unes feixes que ell no ha artigat, i
un nucli urbà que s'ha anat alçant a redós d'aquella casa pairal, com
a cèl·lula mare, fornint-li tots els avantatges de la civilització i unes
comunicacions que li valoren els productes. El conreador nouvingut,
d'ahir o d'avui, s'apropiarà de tota aquesta acumulació d'esforços,
de sacrificis i d'afectes d'una colla de generacions, repetint sense escrúpol, "la terra és de qui la treballa"?
Sovint masover i amo han conviscut anys i generacions en vida
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gairebé familiar. L a cooperació ha estat íntima, constant i portada
a latituds espirituals ben allunyades de la gleva.
Altres vegades, el masover s'ha enriquit a despeses de l'amo i el
moço ha e s m e r ç a t anys i anys el seu esforç en tota mena de treballs,
sense concretar-los a una peça determinada, a profit de l'amo o del
masover. Tampoc no són clars els casos en els quals l'amo ha l l i u rat la terra esponjada i adobada al conreador, i aquest l'ha malmesa, l'ha exhaurida i la té gairebé erma.
Són molts els q u i comprenen que el propietari h i té alguna cosa
a la terra. E l cost d'adquisició, les despeses i suors que l i ha reclamat la seva transformació i la conservació de la productibilitat, les
càrregues fiscals i t a m b é un valor d'afecció familiar que no pot neííHgir-se, p e r q u è , entre altres elemerts, forma el s u b s t r à c t u m permanent i m é s intens del patriotisme.
El treball de qui la conrea té igualment un valor econòmic i d'afecció a n à l e g al de l'amo en tants i tants casos de continuïtat familiar. Aquell q u i cobeja una heretat amb la dita " l a terra és de q u i
la treballa", ha de pensar que un dia o altre t o r n a r à vell i xacrós,
que no t i n d r à fills, i si en t é , poden haver volat a ciutat, poden ésser
menors o deixar v í d u a ; i ell n i els seus no podrà conrear la terra
i hauran d'ésser altres els qui la conrearan. Llavors no t r o b a r à tan
planera i agradable aquella dita, que a dret fil l i llevaria la mateixa terra adquirida al seu empar.
Per tots aquests motius, no es pot pas contestar d'una manera
simplista la pregunta. Els lligams del a m o . i del conreador amb la
terra tenen una característica peculiar íntima, que en cada cas és
diferent.
Així i tot, hom creu que la terra ha d'estar vinculada més íntimament amb el qui v i u adherit a ella que amb l'absentista que l'ha
abandonada v o l u n t à r i a m e n t . H o m és partidari decidit que el p a g è s
professional tingui p r ò p i a , ben seva, una quantitat de terra suficient a atendre les necessitats econòmiques i morals de la seva família. E l patrimoni familiar inalienable i inembargable, adquirit
per mitjà de redempcions, de Uuïsmes i d'expropiacions justament
indemnitzades.
Amb la multiplicació de propietaris, enfortirem un estament
que, passat aquest trasbal, tornarà a ésser el suport m é s ferm de la
nostra nacionalitat.
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RESPOSTA D E L S E N Y O R E N R T C P R A T D E L A R I B A
1.— E l problema agrari, que sols existeix en una part petita de
Tagricultura catalana, no és igual en totes les seves comarques,
p e r q u è , en primer lloc, el rendiment de la terra no és en tots els llocs
proporcionat a l'esforç de conreu. H i ha terres fèrtils i terres pobres.
E l dret del conreador serà molt diferent en cada cas. A m é s a m é s ,
t a m b é depèn de la relació j u r í d i c a vigent entre el propietari i el que
treballa la terra, quan aquests dos subjectes no estan units en la mateixa persona.
2. — N o fóra justa una solució per a tot Catalunya, p e r q u è una
mesura ú n i c a , no tan sols no podia ésser justa, sinó que h i fóra solució. N o pot haver-hi una medicina ú n i c a per a tots els mals. L a
solució no ha d'ésser antieconòmica, ni amb el f i d'ésser més perfecta
socialment, per la qual cosa, sols pot venir un pla d'arranjament com
a resultat d'uns detallats estudis de l'economia agrícola de cada comarca. Aquests estudis bàsics no existeixen avui per avui.
N o cal d i r , per a l t r a part, que les solucions han d'ésser ajustades a les diverses realitats; i no procurar una solució a la qual sigui
necessari emmotllar les múltiples realitats.
3. — É s lícit, p e r q u è és ell q u i pot fer-ho amb major utilitat per
a la col·lectivitat. Això no implica, p e r ò , que l'Estat degui abstenirse, en el cas d'ésser, aquella activitat, capriciosií o inconvenient als
interessos socials.
4. — L a direcció l'ha de portar qui sigui m é s apte. mentre no ocasioni el .fet de portar-la el propietari un malestar social. E l que cal,
en aquest cas, és procurar d'augmentar els coneixements tècnics del
conreador.
5. — E l de parceria és m é s just. p e r q u è exclou les petites injustícies inevitables en els arrendaments, r o m efecte del canvi en el valor
de la moneda. Per altra part, té l'avantatge econòmic i monetari de
no necessitar el pagès moneda per a distribuir la renda agrícola, i
això és beneficiós per a tota l'economia. P e r ò la j y s t í c i a , m é s que en
la classe del contracte, està en el contingut de cada un. Cal tenir en
compte que la justícia d'una institució econòmica i social no pot é s ser estranya al seu rendiment per a la societat.
6. —Els arrendaments s'han de fer per a un llarg p e r í o d e , que pot
ésser de deu anys i amb la possibilitat d'ésser rescindits en el cas
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que per la conducta censurable del conreador disminuís el rendiment
de la terra d'una manera visible.
7. — D e qui ha d'ésser la terra? É s millor que passi a ésser propietat de qui la conrea? H i ha circumstàncies en les quals és millor
que la terra continuï essent de propietat del qui no la conrea, mentre en altres és millor que passi a mans del conreador. Una o altra
solució depèn del sentit de propietat i dels mòbils que necessita la
psicologia del pagès de cada comarca. I no menys, del grau d'intoxicació sofert com a conseqüència de propagandes socials.
H o m ha de facilitar l'accés a la propietat a tots els rabassaires
i arrendataris de Catalunya que portin més de vint-i-cinc anys en el
conreu d'una terra i sigui provada plenament llur capacitat. Aquesta
reforma cal que sigui portada a cap d'una manera paulatina i que
l'Estat avanci al propietari el just preu de venda que el rabassaire
h a u r à de satisfer en un període de vint-i-cinc a cinquanta anys. É s
millor que els propietaris facin el sacrifici de la terra pròpia que no
pas que, per no fer-ho, dominin els estats d'opinió morbosos, n i
siguin l'ocasió de moviments polítics que tenen per base explotar determinats interessos en profit propi. En tot país democràtic hom
ha de voler la propietat molt repartida.
8. —Es un principi a n à r q u i c i antisocial, puix és la destrucció
de l'harmonia social, per ésser contrari a la propietat privada i perquè, de difondre's i aplicar-se en les diverses activitats productores
comercials i distribuïdores de tota economia fóra impossible la
cooperació indispensable per a la vida econòmica entre tots els homes, i aquest criteri egoista contribuiria a la inseguretat, al r e t r a ï ment de l'esperit d'empresa, abstenció del capital i al retrocés econòmic fins arribar a la m é s gran misèria de tota la humanitat.

RESPOSTA D E L S E N Y O R J O A Q U I M M A R FA
tà—És evident que no hi ha tal igualtat, des del moment que
les condicions del conreu de la terra són diverses. Parlem, és clar,
del problema agrari en si mateix, prescindint que s'hagi aguditzat
més o menys segons les comarques, a conseqüència de les campanyes demagògiques.
2.—Si aquesta pregunta s'ha d'entendre en el sentit de donar
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unes normes ú n i q u e s per a tota classe de conreus, no h i ha dubte
que la solució no seria justa, p e r q u è prescindiria de l a diversitat
de condicions de les terres i dels conreus.
Aquesta diversitat no tan sols es d ó n a entre comarques, sinó
entre terres d'un mateix poble. Per això r e s u l t a r à inútil pretendre
subjectar els arrendaments sota un mateix p a t r ó , p e r q u è seran els
propis conreadors els q u i oferiran un major arrendament que l'assenyalat per aquelles terres que saben donen un rendiment major.
3. —Si aquest dret s'ha de considerar en relació al conreador
de la terra, no crec que es pugui discutir la seva licitud, per tal com
el conreador contracta amb el propietari el conreu agrícola de l a
terra i no l'explotació d'elements aliens a aquest conreu. Aquest
dret, à d h u c s'ha de reconèixer al propietari, si es descobreix dins
la terra conreada per parcer o arrendatari un mineral l'explotació
del qual resulti m é s remuneradora que el conreu agrícola i exigeixi
l'anul·lació del contracte, ja que fóra un principi antieconòmic de
renunciar a una riquesa major. Ja no cal dir que en el cas d'anullació de contracte per aquesta causa, el conreador hauria d'ésser
indemnitzat.
4. — A i x ò depèn de les condicions en q u è es faci aquest conreu.
Si el propietari de la terra no s'interessa directament en la seva
explotació, és just que la direcció la p o r t i el conreador. En aquest
cas, el propietari pot ésser equiparat a 1 accionista d'una empresa
que es limita a aportar-hi un capital. E n canvi, si el propietari i n tervé directament en el conreu, no é s discutible el seu dret a d i r i gir-lo, com succeeix amb tota mena d'empreses industrials i comercials.
5. — A i x ò depèn t a m b é de l'actitud que observi el propietari de
la terra. Si no vol o no pot intervenir directament en el conreu,
serà preferible l'arrendament, el preu del qual no ha de passar dels
termes corrents de r e m u n e r a c i ó d'un capital, com representa l'aportació de la terra. E n canvi, si el propietari s'irteressa per l'explotació de la terra, aleshores és m é s convenient acudir al contracte
de parceria i masoveria, formes de conreu que pressuposen una collaboració entre propietari i conreador. Seria funestíssima la desaparició d'aquestes dues formes de contracte, que són les m é s esteses a Catalunya. Però requereixen una reforma en el sentit de requerir l a col·laboració del propietari en l'explotació de la terra.
Molts conreadors no disposen dels capitals necessaris per a adqui-
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rir el bestiar, les eines, els ingredients i les llavors que es necessiten per a conrear la terra en bones condicions. I per la manca del
concurs del propietari, moltes terres no donen el rendiment que
podrien donar. La parceria i la masoveria, si s'han de limitar a q u è
el propietari rebi del conreador les parts de fruits estipulades, han
d'ésser s u b s t i t u ï d e s per l'arrendament, p e r q u è si el conreador aconsegueix de millorar la producció, el benefici serà una compensació
dels esforços que ell tot sol h i hagi posat. P e r ò com que molts conreadors són pobres, no tenen possibilitats d'obtenir un major rendiment, i per això és indispensable que el contracte de parceria i
masoveria s'entergui en el sentit d'aportació m ú t u a de propietari
i conreador. Cal que el primer vegi en l'explotació de la terra un
mitjà de fer rendir el capital en condicions tan bones, generalment,
com en qualsevol altra activitat. Per això resulta censurable que h i
hagi propietaris que neguin llur concurs al conreador, mentre esmercen llurs capitals en títols de renda d'altres negocis que no coneixen.
6.—Aquesta pregunta és de caràcter massa tècnic p e r q u è la p u gui contestar d'una manera ajustada a la realitat.
7-—S'ha de partir de la base que el conreador ha de trobar en
la terra la major estabilitat possible i , per tant, és d'aconsellar un
termini llarg, encara que sense descurar en el contracte aquelles
clàusules que donin dret a les dues parts a rescindir-lo en casos
justificats. L'estabilitat del conreador l i d o n a r à un major interès a
millorar les condicions del ccnreu. Sobretot per als casos d'eixermades i , en general, de noves explotacions de terres, els arrendaments s'han dc fer a llarg termini, i tant poden ésser fets a base de
metàl·lic com de partició de fruits.
i o . — L a frase "la terra és del qui la treballa", no passa d'ésser
un mirall per a caçar incauts. Si es parteix de la base de la propietat privada, és indubtable que la terra serà del q u i en sigui propietari, com succeeix amb tots els altres béns, sempre que la propietat hagi estat adquirida d'una manera legítima. Cal fixar-se que
f n tots els països on l'expropiació es fa per fórmules legals, va acompanyada sempre de la indemnització corresponent. E n el terreny
ideal, la terra hauria d'ésser del qui la treballa, com la casa en q u è
es viu i així successivament tothom hauria de posseir allò que l i
dóna els mitjans de vida. P e r ò unes vegades la divisió del treball fa
impossible aquesta possessió, i altres vegades la manca de riquesa
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acumulada. Sempre h i h a u r à famílies que dilapidaran un patrimoni adquirit pels seus antecessors, mentre n ' b i h a u r à que l'augmentaran amb llur capacitat d'estalvi. Es per dir que, encara que fos
possible de donar a tothom un patrimoni, no tots el conservarien,
i uns serien rics, i uns altres, pobres. A r a b é , si en dir que " l a terra
és del q u i la treballa" es parteix de la base que s'ha de prendre al
propietari actual per a donar-la al conreador actual això ja no és reforma a g r à r i a , ni evolució, sinó simplement expoliació. I sense acudir a procediments com els dels Soviets a Rússia, els propietaris no
poden ésser desposseïts. Encara que si ocorregués a q u í el que ha
succeït a R ú s s i a , la terra tampoc no seria del q u i la treballés, sinó
de l'Estat i el conreador o b é treballaria per compte d'aquell o b é
hauria de donar-li unes participacions de la collita que segurament
resultarien m é s gravoses que les que ara d ó n a al propietari. L a frase "la terra és del q u i la treballa" sols h a u r à servit per a finalitats
partidistes. Els conreadors ja saben que si volen ésser posseïdors
de la terra que treballen l'han d'adquirir per procediments legals.
I tot el que sigui fomentar la propietat sempre ha d'ésser ben vist,
encara que no s'ha de perdre de vista que una excessiva minimització de la terra fóra perjudicial, p e r q u è una explotació ha de tenir
sempre la possibilitat d'una base econòmica. Per això fóra desitjable que, a s e m b l a n ç a dels nostres sindicats agrícoles, es constituïssin agrupacions de conreadors que permetessin l'explotació de terres extenses amb tots els avantatges que proporciona l'acció conjunta en l'adquisició dels elements indispensables per al conreu.

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

D E FRANÇA

E L 8 REPUBLICANS I E L S FUNCIONARIS
França, daraat aquest darrer trimestre. Ics crisis ministerials s'han
multiplicat d'una manera rara. Fins i tot hom pbdríà demanar-sc
si el Parlament es d gnaria tenir un Govern.
Tot amb tot. el cap de l'Estat cridava l'home que calia. FI President
de la República, atenent que aquest pais és d'ençà de temps radical-socalista. l i oferia un President del Consell del mateix matis polític. I ,
això no obstant, el Gabinet s'enfonsava. El mateix dia prenia naixença
tm altre ministeri, no menys radícal-socialista ni menys fort que el precedent, i era enderrocat a son torn.
Què passava, doncs?
Calia discutir una llei orgànica d'una república evolucionada? S'havia de posar de bell nou damunt la taula la famosa Revisió de la Constuució? H i havia el projecte de donar falconada sobre les cèlebres lleis
laiques? Pretenia algun diputat desfer l'obra mestra: les Assegurances
socials? No.
Llavors, hom dirà, és que es tractava d'un problema greu, capaç de
sotmetre a examen un principi nacional, tal vegada un projecte d'aliança
amb antics enemics?
Si s'ha de buscar molt lluny de les fronteres, cal creure que ali;un
assumpte colonial requeria l'atenció del Palau Borbó?
Ara b é ; res de tot això, ni cap hipòtesi que de prop o de lluny resl)ongués a tan nobles preocupacions, no posava en moviment tot l'edifici
polític.
La qüestió era purament i simplement financiera.
Un ignorant, en veure el brogit i els perjudicis causats a la vida política nacional, podria suposar que almenys es devia tractar de canviar
de règ'm capitalista 0 de fer una redistribució de la propietat francesa.
Doncs, no senyor.
No hi havia sinó que. molt nèciament, havia estat posat a l'ordre del
dia l'assumptc dels funcionaris.
No és pas que hom pretengués fer una aclarida en llurs rengles. N i n KÚ no havia pronunciat el mot de matança figurada. Ningú no havia pensat, per tal d'evitar la crisi de les professions liberals, suspendre el reclutament per uns quants anys. Cap m'nistre no es proposava diferir
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s'me die un concurs anunciat; mesures, altrament, acceptables, si més no
justificables, si hom considera la plètora dels scnse-feina intel·lectuals.
Si la Història serva memòria d"af|uests tres mesos, cs divertirà terriblement, aquesta bona Musa, escrivint damunt les seves pàgines el motiu
d'aquesta pertorbac'ó política: l'Estat pretenia, senzillament, evitar la
fallida i , per aconseguir-ho, demanava als senyors funcionaris que volguessin tenir a bé d'acceptar una reducció del 10 per 100 sobre els sous
importants, i d'un 2 per 100 sobre els petits.
Els funcionaris, com un sol home, respongueren negativament.

Llavors el Ministeri, sabent que tenia raó sobrada, i segur que el
seny s'imposaria, exposà el perill d'aquesta actitud.
EI país es trobava en crisi econòmica. L a balança comercial no tenia
ja res d'una balança, ço és, d'una tranquil·la línia horitzontal com el seu
nom vol significar, s:nó, ben al contrari, tendia a la vertical dels dies lempestuosos. L'agricultura era obligada a malvendre pels productes similars estrangers que arribaven a França a més bon preu que els del propi
terrer. L a indústria estudiava el mitjà de pagar unes màquines que voltaven al buit. í, per altra part, les finances ho havien fet tot per tal d'exprémer la sang dels impostos d'un contribuent exsangüe.
Realment, no era raonable oposar-se a una cosa que era ensems assenyada i 'mposada per la necessitat: demanar als funcionaris que acceptessin també un petit sacrifici. Endebades s'exposaren xifres i es mostraren estadístiques. Els funcionaris insistiren a respondre: no i no.
El Gabinet plantejà la qüestió de confiança, car així es veuria si hom
li ratificava els poders. I es féu circular el mot d'ordre pels passadissos:
voteu-me, eh! Es passà a la votació: minoria ministerial. 1 la cosa tornà
a començar. Es va recórrer, successivament, als més em'nents Doctors
del radicalisme: Sarralt. Daladier, etc...
Els Senyors Elegits es miraren, esbalaïts; no ho sabien entendre.
Els havien canviat els electors!
I el ministeri s'esvaí.
L'assumpte cs presentava d'aquesta manera: d'una banda hi havia
els parlamentaris i , de l'altra, una mena de Parlament fins llavors desconegut: el sindicat de funcionaris. L a cosa restava ben clara.
Els funcionaris, reunits tots—o quasi tots—amb mires a la lluita comuna, eren sords a la bancarrota, a la crida patriòtica, al prec dels obrers
en atur forçós, al plany dels industrials abocats a la fallida. Els funcionaris es reien de les colònies, del comerç, de l'agricultura, dels savis, dels
rendistes, dels deutes externs i internacionals: no coneixien, a França,
sinó els funcionaris.

* **
Hom féu una exploració a fons.
Calgué confessar, tanmateix, que. si bé uns quants caps de brot perceben sous respectables, la majoria dels funcionaris no cobren pas m i -
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lions. Aquests, però, no tenen en compte que llurs emoluments són fixes
i segurs, mentre que els industrials o intermediaris—els quals, ahir, guanyaven més que ells — no mengen pas sempre, avui, per la gana que
tenen. L a resposta que els funcionar s donaren a aquest raonament és
la següent: si ens hem fet funcionaris és precisament per a tenir sempre la seguretat d'ésser pagats. Ningú no va gosar fer-los observar que:
t—quan el cost de la vida augmentà van voler trencar el contracte amb
l'Estat que els fixava un preu determinat a l'any; II.—que calia, perquè
l'Estat pogués continuar pagant-los, que es poguessin cobrar els corresponents impostos.
Van irritar-se i digueren: Aneu a pidolar a una altra banda.
Ara b é ; semblava imposs'ble de tota evidència que es pogués castigar més els burgesos, per tal com a França paguen més impostos que
en cap altre lloc del món. Pertocant als darrers rendistes que subsisteixen—que vénen a ésser una mena de peces de museu de prehistòria,
d'ençà que hom els ha posat el franc a cinc sous, i que ço que els resta
de títols no val, per dir-ho així. ni aquesta exigua quantitat—. un home
d'imaginació renuncia a inventar un nou mitjà d'exprémer el suc d'aquesta taronja seca dels rendistes.
Quedaven els comerciants. Així que hom els adreçà la mirada, no van
escatimar les protestes. I com que també tenen Cambres de comerç, sindicats, etc... no es va mirar sinó la part exterior del problema. Es van
pintar amb els colors més vius les fallides cada dia més nombroses, les
d.ficultats de venda. I s'ometé sistemàticament que. d'ençà de la Guerra,
hom ha vist Ixitiguers que en menys de tres anys han fet una fortuna.
Van oblidar-se de les arrogàncies dels carnissers, dels cansaladers, dels
venedors de llegums, que compren per quatre cireres la primera matèria
al pagès i la venen al públic a preus fantàstics. No es parlà, tampoc, de
l'exemple de la col-i-flor: es compra a quinze sous a Provença i es ven
a cinc francs a París. Etc... I va convenir-se que es deixaria els comerciants en pau.
Tanmateix, hom hagué de reconèixer a soles que els funcionaris tenien un xic de raó. Calia, certament, fer-los una amputació del deu per
cent, però s'havia d'aprofitar per a revisar una mica les lleis arbitràries
de la circulació de les riqueses agrícoles i altres, necessàries per a la subsistència del ciutadà.
'
Es presentà un nou ministeri. Vençut. Els funcionaris continuaven
sords com sempre.
Hom parlamentà amb ells, sense jocs de paraules, i llavors es dignaren donar explicacions:
—Abans de disminuir els nostres sous. van dir. que es suprimeixin
els empleus inútils, els funcionaris que no funcionen mai. les sinecures.
Després de donar-se una mirada entre ells. els parlamentaris van concloure que hi ha privilegis que no es poden tocar. I el ministeri caigué.
A l tercer, ai quart, els funcionaris, en ésser consultats, amenaçaren
amb no donar més llurs vots als diputats que aprovessin la llei de reducció de sous.
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I aquesta vegada, el país. les persones que no són funcionaris, ni
comerciants, ni diputats, van veure-hi també clar.
És impossible dc governar.

E l libcralis-mc republicà, entès en la forma en què ho és. ha permès
que l'elector esdevingués amo de l'elegit
La Constitució republicana francesa havia previst que es votaria lliuicment—i així ho creia, sens dubte—, a favor de tal idea. o de tal altra.
Això era veritat. P e r ò els primers elegits de la primera Cambra van
treballar, el primer any i el segon, pel país. EI tercer any, cadascun d'ells
va veure que en les properes eleccions hauria de lluitar amb un contrincant en la seva circumscripció, i llavors l'elegit començà de preparar la
candidatura. E l mitjà més expedit fou de prometre un empleu a l'elector. Ara b é : a França, nació acostumada a les tradicions i d'una honradesa gran i també d'un sentiment de justicia desenrotllat, era difícil de
privar un home del seu empleu. és a dir, de destituir un funcionari de
plantilla per a substituir-lo per un altre. Com arranjar-ho? Hom creà
nous funcionaris. A la vigília de cada elecció hom multiplicà les funcions
públiques. A cada nova legislatura, els funcionaris, indirectament, van
prendre més importància en el Govern. És indubtable que influïren en la
votació d'algunes lleis socialistes o socialitzants, en la manera de preparar un tractat de comerç o d'aliança. Calia servir l'elector influent.
A aquest pas, és ben sorprenent que els funcionaris no s'haguessin
unit més aviat contra el Ministeri.

Una petita mostra del que dic: les úniques eleccions en què el funcionari no representà un paper tan decisiu foren les de l'endemà de la
guerra, o sigui l'elecció de la Cambra anomenada Cambra blau cel, per
ésser aquest el nom de la bandera dels soldats, i perquè els actes d'aqueixa Cambra semblaven dictats per sentiments quasi patriòtics. Hom suposà mil coses: victòria, etc...
No. L a causa, al meu parer, fou molt distinta. Fou que nombrosos
electors, acostumats per la guerra a portar una vida sedentària, havien
esdevingut una cosa un xic imprecisa, però tanmateix una cosa activa.
Comerç o indústria... E n fi, el contrari de funcionari. L'estada a les
trinxeres havia fet nàixer en molts indívidils la necessitat d'una vida
activa, és a dir, del contrari del funcionarísme. Com que havien començat a perdre aquesta mentalitat de funcionari (demanar-ho tot a l'Estat
i concedir-li el menys possible), quan es tractà d'enviar al Parlament un
home que representés les aspiracions del país, aquests nous ciutadans
consideraren els cand'dats amb un esperit força més lliure, per tal com
no estaven pas disposats, com els seus predecessors, a votar per aconseguir la realització d'una promesa; en un mot, van votar segons un ideal
polític. Aquesta ajarent prosperitat va durar poc. Tots aquells joves que
s'havien volgut esmunyir de la burocràcia hi van tomar a caure per força. N o es podia pas establir tothom pel seu compte, com a peüt industrial o petit comerciant. Sense ésser funcionari, no pocs hagueren de tre-
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hallar a les ordres d'un director d'empresa. N o eren funcionaris de l'Estat, però ho eren d'un particular. Llur alliberació del burocratisme va durar, doncs, ben poc. Car, quan creien haver-se mamunitit, no eren en
realitat sinó ciutadans que havien canviat d'ofici.
Hem de fer observar ad que la manumissió del desmobilitzat només
hauria i^ogut ésser efectiva si aquest l'hagués buscada allà on realment
podia trobar la vida lliure: en ple camp. Però tanquem aquest parèntesi
sobre les males condicions en què es produi la desmobilització dels esperits i dels cossos, i tornem a parlar dels desmobilitzats no funcionaris de
l'Estat.
H i hagué, dunes, nombrosos ciutadans, a França (i això que dic de
I rança es podria dir d'altres nacions), que, de mica en mica, van reprendre, per força, la mentalitat burocràtica.
Per un altre cantó naixia, també, una nova categoria de funcionaris:
tots els pobres diables víctimes de la guerra, els quals, si bé no hi deixaren la pell, n'e'xiren de tal manera esdernegats que ja no podien treballar més com un home sa i robust. Aquests ferits, mutilats o malalts,
van crear un cos de nobles mendicats que calgué dotar de mitjans de
subsistència. Llavors l'Estat instituí la categoria de funcionaris invàlids,
homes més o menys ineptes i més o menys preparats per a la carrera on
ds havia fet entrar un acc'dent. Com que no tenien l'esperit i la tradició
burocràtics, van esdevenir més exigents que els altres, que els funcionaris de família burocràtica.
Quan la febre industrial i comercial es convertí en especulació, quan
1 enriqu ment injustificat de la vida correspongué a una inflació de l'activitat econòm'ca. els nous funcionaris que no tenien l'hàbit d'exercir
llurs funcions com una mena d'ideal, que no estaven acostumats a ésser
petits buròcrates mal vestits, no massa ben alimentats ni estatjats. però
plens d'il·lusions per la vida entre companys en oficines bastant confortables, aquests nous funcionaris es mostraren intransigents. Exigiren un
augment que compensés la disminució del valor del franc. Exigiren indemnitzacions d'estatge i d'encariment de la vida proporcionades a la
carestia que el Govern no havia sabut evitar ni contenir.
No es podia negar res a aquests funcionaris, en primer lloc perquè
l'Estat tenia bona part de culpa de la vida cara, i després perquè aquests
funcionaris haurien fet ballar davant dels ulls dels governants l'espectre
de la guerra. Llurs ferides o llurs malalties havien d'ésser compensades.
Com és natural, tot el cos de funcionaris es solidaritzà amb els nou
vinguts, i així s'arribà a la inflació burocràtica que va sostenir-se fins al
moment de la deflació. és a dir. fins a 1933.
Els funcionaris, sense que es pugui dir que tenen tota la culpa, nr
tampoc tota la raó, han posat la república francesa davant d'aquest problema :

Davant una qüestió vital, quan una categoria d'electors té una imporlancia numèrica capaç de derrotar, per mitjà dels seus elegits, la majoria del Parlament, quin recurs queda al poder executiu per a poder resistir, amb mires al bé de la nació, el poder legislatiu?
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Aquesta vegada, ha estat el burocratismc que ha plantejat el problema. Demà, pot ésser una altra entitat la que amenaci el ministeri. Quines armes resten al Govern?
És això el que tota persona que s'angunieja ptt l'interès nacional
s'ha demanat, en aquests darrers temps. La majoria de França, que és
republicana, ha sofert una gran decepció en fer-se capaç d'aquesta veritat. El seu idealisme republicà encara no és extingit, p e r ò el culte cec
que havia retut al parlamentarisme resta des d'ara, tanmateix, força
clivellat. A v u i ja se sent m é s d'un jacobí que afirma que caldrà modificar
el parlamentarisme.
Els uns són ])artidaris d'una solució que reforci el parlamentarisme,
és a dir. que li doni un major poder legislatiu. Iw i allargant la durada
de la legislatura. D'altres vo'.en un sufragi duna universalitat atenuada
I)er consideracions de grups d'interessos: econòmics, intel·lectuals, etc.
Finalment, alguns demanen una revisió de la Constitució.
Ara b é ; hi ha un fet molt divertit, probablement ignorat del lector
- i que acaba de fer públic " L e Moulin Parlamentaire" de M . Octave A u bert (edició Quillet). llibre d'un republicà més mordaç contra els excessos de la república que molts llibres no republicans. A l s pr mers anys
de la República francesa (la qual fou pronunciada per un sol vot de
majoria, i encara perquè el votant volia satisfer una venjança personal),
va donar-se el cas curiós que la revisió de la Constitució va ésser demanada pels... republicans purs. En 1933, qualsevol que. en interès de
la pau nacional, la demani, és qualificat d'infame reaccionari. L a qual
cosa fa dir als no republicans que la casa deu amenaçar d'esfondrar-se
ben aviat, puix que es permet que hi entri l'arqu'tectc per a proposar la
seva reparació.
ADOLPHE DE F A L G A I R O L L E
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EH aqaeslo secoó es faran recensions crillqaes de Mes les
ohres que ens siguin trameses eu
doble exemplar.

AMADO GONZALEZ - Unas aposlillas al libro tic René Fiilóp "La obra de
los jesiiítas ante la crítica alemana". - Imprenta Aldccoa, Burgos,
^33Aquest llibre constitueix una rèplica contundent al treball monogràfic que René
Fülop. brillant periodista i destacat universitari, publicà al seu pais sobre l'obra
dels Jesuïtes davant la crítica alemanya. L'autor hi rebutja, una per una, totes les
inexactituds i falsedats escampades ça i lla del llibre de Fülop, tot demostrant la
lleugeresa que ha presidit les asseveracions sobre temes tan apassionants com la
personalitat de Sant Ignasi, les relacions dels jesuïtes amb les Corts europees, llur
activitat missiològica, llurs doctrines morals i filosòfiques, etc.
Amado Gonzàlez acompleix la seva tasca amb dignitat, sense rabejar-se en l'adversari, a desgrat de comprovar-se que la documentació de l'esmentada monografia
recolza principalment en els libels difamatoris amb què els enemics de la Companyia han combatut tostemps l'obra portentosa d'Ignasi de Loiola i dels seus fills.
Amb això no volem significar que el treball de Fülop sigui un libcl més. No
té aquest caràcter, en primer lloc. perquè l'autor no recull sistemàticament totes
les llegendes estúpides que un esquerrà de casa nostra admetria sense cap mena de
control; i en segon Hoc, perquè l'absència de documentació seriosa no va unida, en
el nostre cas, a la total absència de sinceritat que caracteritza, per exemple, la
majoria dels laïcistes peninsulars.
L'autor ha fet una veritable tasca de dissecció, tasca que resulta fàcil quan són
molt fluixes les posicions de l'adversari. Tanmateix, el prestigi que Fülop s'ha
guanyat en altres terrenys aconsellava insistentment una refutació que posés les
coses al seu lloc. I cal confessar que Amado Gonzàlez ha reeixit del tot, prestant
alhora un excel·lent servei a la causa de la veritat i a la de la cultura, renyida amb
procediments poc científics o honestos.—C. M.

MONTSERRAT. - Butlletí del Santuari.
En cl setèè any de la seva aparició, el ButHeti del nostre primer Santuari adopta
una presentació
ció xipogranca
tipogràfica mou
molt aaieni
adient a ics
Ics exigències oe
de l'art
i ari oe
de il'estampa
estampa i a la
iaï de
ni l'acreditada
l'arr^ílifafln publicació
m i h t i r n r í n hpw#iii^tin>
pe /diverses
l i v p r ç p c seccions
cprrinrui que
nilp
mdole especial
benedictina. TLes
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l'integren constitueixen sengles registres de totes les efemèrides que poden interessar al devot de la Verge de Montserrat i l'admirador de les fecundes i espiritualís. simes activitats dels fiHs de Sant Benet. Els fotogravats, admirablement reproduïts,
decoren aquestes pàgines, bo i augmentant l'atractiu que ofereix a tot lector àvid
de sanes i educadores menges per a l'esperit.—M.

RAQUEL, Layeta i E l triunfo de la gràcia, 2 vol., 6." ed., Barcelona, L .
T . C , 1932; vol. in. 15X10, 4 ptes.
Heus ací una novel·la autènticament del gènere blanc. Aquesta vegada podem
bon afirmar que ho és amb totalitat: quant al fons i quant a la forma. El fons ens
presenta una superació natural i diàfana de les nobles aspiracions cristianes d'un
cor femeni. La forma és caracteritzada per l'esperit detallista, per la rapidesa de
les escenes i per la subtilitat que va prenent el diàleg.
Sovint s'ha judicat aquest gènere amb un cert menyspreu, com si novel·la blanca
fos sinònim necessari d'una evident inferioritat en les qualitats intrínseques a la
novella, quan, de fet. ell dóna marge als millors ressorts novel·lístics. Llegiu, si no,
la present, on se'n destaquen alguns d'essencials i rellevants.—A.

JOSEP CALVERAS. - Consultes de llenguatge. Quadern I . (Publicacions de
l'Oficina Romànica). Barcelona, 1933.
Per bé que voluntàriament disciplinats en la fixació de l'idioma literari que mena
l'Institut d'Estudis Catalans, veienv, no ja sense esverament, ans amb positiva satisfacció, que estudiosos particulars, sempre que estiguin garantits contra el perill de
les pensades pintoresques per una formació filològica sòlida, s'emprenguin estudis
gramaticals sobre la nostra llengua.
Cimegen en aqueta matèria, fora de l'esmentat Institut, les publicacions de l'Oficina Romànica, sovint recensionades ací, i particularment les del seu Secretari de
redacció, P. Josep Calveras.
El llibre que avui ens ocupa és un recull de les respostes a consultes sobre llenguatge que publica en l'estimada revista Catalunya Social i conté estudis tan interessants, com es pot veure per l'índex, que copiem: FONOLOGIA: pronúncia de
sant; esmena de cognoms; esmena de noms geogràfics; variants fonètiques: aubada, esgraó, surgir; arcaismes fonètics: croat, croada; grafies dubtoses: adiu. adéusiau, devessall. servitud; grafies errades: dissenció, Vicents; grafies correctes: març,

dimarts. MORFOLOGIA: forma femenina de servent; els hi datiu plural; hi usat com
a datiu; els hi equivalent de ets els; la hi, li la. li ho per l'hi; els possessius mon.
ton, son; el que relatiu adjectiu; que hi per amb què; relatiu sense preposició; hom
o sef; ha estat o hd sigut?; estat pretèrit d'ésser?; futur de subjuntiu en català.
Innegablement, el P. Calveras és home copiosament preparat per a aquests estudis i dotat d'una molt fina sensibilitat per a copsar els matisos gramaticals més
tènues del llenguatge. En els estudis d'aquest llibre, la documentació de la llengua
parlada i de l'escrita és abundant, directa i ben escollida. Aquesta primera matèria,
manejada per un talent gramatical molt notable, produeix resultats que creiem que
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tots els nostres gramàtics haurien de conèixer. Podrà ésser que no sempre es guanyi
l'adhesió, però el plantejament del problema és sens dubte clar i correcte, i això
ja és una gran cosa. majorment si es té en compte que algun dels problemes estudiats, almenys en tota la seva complexitat, és nou, com passa en l'estudiat en darrer
terme.
^ S
Hi ha coses que no convencen, per exemple, que IVií de S i demanen les plomet,
dona'ls-hi (llenguatge parlat), sigui acusatiu; n'hi ha d'altres que. sense convèncer,
obren el camí a possibles revisions, com la crítica de Vestat com a únic participi
passat correcte A'ésser i la conveniència de l'adopció d'un dels pronoms de datiu
plural de tercera persona que ha fet la llengua parlada per a la literària; n'hi ha,
en fi, d'altres, que deixen completament satisfet, com el magnífic estudi final sobre
el futur de subjuntiu en català, quj tothom hauria d'estudiar en detall.
Voldríem que la nostra enhorabona al P. Calveras li fos estímul per a continuar
els seus estudis.—C.

JAUME BOFILL. Una política catalanista. Llibreria Catalònia. Barcelona,
any 1933.
Llibre malauradament inacabat. El darrer capítol, afollat per la ploradissima
mort de l'autor, hi ha estat substituït per l'extracte enyorosament esquemàtic que de
la conferència donà a la Sala Mosort, raonant la seva darrera evolució política.
Deu anys d'una política catalanista, ço és, de 1922 a 1932, vistos des del mirador
de l'autor, són historials i avaluats amb aquella penetració fina i expressió ensems
figurada i algebraica de l'estil inconfusible de Bofill i Matas. La fundació d'Acció
Catalana i la seva lamentable desviació del seu primer esperit, motivadora de la
sortida de Bofill, i de tants altres, la seva intervenció en el canvi de règim, i la justificació del reingrés de Bofill i el seus a la Lliga Catalana, formen l'assumptc
d'aquest llibre interessantíssim.
No és cosa nostra la crítica de tals fets ni de tals determinacions. Només ens
és llegut de notar que Bofill i Matas, l'inoblidat, passa per aquestes pàgines, no sols
amb el seu estil deliciosament complicat, no sols amb la seva sagacitat que en certs
moments té certa semblança amb el do de discerniment dels esperits, sinó amb la
seva dretura cavallerívola que el féu el prototipus de l'honestedat en els anys més
agitats oel catalanisme. Podran discutir-se les seves actituds, mai la seva exetnplarissima puresa moral.
Que Déu li doni entre el notre jovent força imitadors en aquesta hora tempestuosa.—C.
JOSEP CARNER. E l veire encantat. - Lluís Gili, editor. 1933. Barcelona.
Amb la plena maduresa literària. Carner ha adquirit una visió cada cop més
serena de la natura. Els elements aHògen^. abans plenament assimilats a la fluència
poètica com la ironia i la intenció eròtica, van de baixa. El repòs interior és l'ambient on es desenrotllen aquests poemes.
Dintre d'aquest assessorament, apareixen totes les característiques del nostre
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gran líric, però millorades. Fins hi hem vist una reconquesta de la claredat per
superació del problema de l'expressió dels matisos.
En Missenyora malalta (pàg. 7), reapareix aquella recerca de la crueltat que
tantes coses intenses ha inspirat a Carner, i en E l Vell (pàg. 16) i E l fanal i l'injant
(pàgina 18) aquella antiga pruïja del nostre poeta de cercar per inspiració la psicologia de les coses tímides, que produí un llibre tan exquisit com Els fruits saborosos.

Tot poeta és simbolista, perquè tots els mitjans d'expressió de l'emoció són símbols i fins les coses mateixes que la produeixen, però Carner presenta sovint uns
acostaments de paisatges de natura a paisatges interiors, que, més que símbols,
arriben a semblar desdoblaments. Vegeu-ne un cas magnífic en el poema d'aquest
volum F-ls dos volubles (p. 24), que és una veritable introspecció d'un paisatge
reflectit dintre una ànima, flor de poesia que arriba a l'exquisidat màxima.
L"'indecís encant" que el poeta froba en l'absent de qui se'n porta "esca de
rimes i llavor de faules" és una aproximació de definició d'aquella fisonomia especial que donen a la seva poesia les dots individuals d'aquest perpetu somrient d'ulls
que és Carner. La ironia, ara minvada o tornada més piadosa, la superposició de
l'ànima al paisatge, la recerca d'elements fugitius o difícilment copsables, l'implacable exigència de l'emoció dels éssers tímids, un cert simbolisme esotèric (cada
cop més transparent), fan inconfusible per l'estil aquesta poesia, única a Catalunya.
Quant als elements externs, hem de lloar la fidelitat de Carner als metres, no
diríem clàssics, però sí normals, solcats en el nostre esperit, subjectes indispensalilement a nombre i mesura. I després, aquella manera especialissima de Carner,
que no té com a nuclis d'emoció i de llum paraules soles, sinó grups rítmics de paraules: "lliures d'amor i plens de dansa", "l'esma cansada i el viatge trist". N'hi
ha pertot.
I , per damunt de tot això, la presència immancable d'un d'aquells grans moments
de visió sobirana que fan la glòria d'un poeta i nodreixen les antologies. Sense dir
que sigui l'únic, plau-nos de reproduir, d'aquest volum, un sonet que cimeja dintre
la lirica catalana. Es titula Preservació i diu:
L'estranya pau que en tot daler deposa
el temps, en comiat impercebut,
al fons immòbil de mos ulls reposa,
mon pensament encambra en solitud.
L'hora foscant ha mal tenyit de rosa
la finestra que em serva inconegut.
Diumenge pur : só franc de cada cosa
en l'alta calma del desig perdut.
La veritat ve per eixuta via
amb desesment dels crits de la follia
per què voler conhort ni fer retret?
Va a tomballons cap a la fi comuna
qui s'alegra i es plany de la fortuna:
no hi ha més serenor que un dol secret.
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Serenitat, profunditat i factura petrarquianes. Aquests versos, àdhuc sols o inferiorment acompanyats, justifiquen un volum.—C.

"Calendari Pedagògic" (1910-1915), per Llorenç Jou i Olió. Impremta
Elzeviriana i Llibreria Camí, S. A . 286 pàg. Barcelona, 1930.
L'acurada recopilació de diversos articles apareguts durant cinc anyades (1910'9'S) en "El Clamor del magisterio" ha donat lloc a Llorenç Jou a ofrenar-nos un
bell enfilall de comentaris que encara avui serven tota la virior i tota la subtilesa
de quan sota el seudònim de Mestre Jordi, Llorenç Jou, encetà el seu "Calendari pedagògic".
A despit de la gama variadissima de temes que abasta el nostre comentaristai en
tots moments observa un principi d'unitat en la seva visió que descobreix de seguida
1 objecte primordial de la seva tasca. Ho confessa el mateix autor en el seu pròleg.
El panorama pogué ésser extens—diu—però l'espectador fou sempre el mateix: un
mestre d'estudi que donant-se compte o no de la pluralitat d'esdeveniments quotidians, petits o grossos, vistosos o obscurs, en treia meditacions de caràcter pedagògic 1 conseqüències adients a la seva missió d'educador.
Llorenç Jou no perd mai de vista aquest caire essencial. En cada article hom
cepsa un alliçonament: un defecte a corregir, un exemple a imitar, una tasca a prosseguir.
La claredat i la concisió de la seva prosa acaben, encara, d'arrodonir aquesta
bella mostra de pedagogia periodística.—L. P.

EL PROBLEMA DE I.A JUSTÍCIA SOCIAL, per Etiric Prat de la Riba i Dachs.

93 pàgs. I V cap. Llibreria Catalònia, Barcelona, 1933.
En "El problema de la justícia social", Enric Prat de la Riba estudia, concretament, diversos aspectes de gran crisi econòmica universal. E. Prat de la Riba bandeja, en absolut, tota reminiscència sentimental o egoista del problema i va dreturerament al fons de la qüestió: el terreny econòmic. I des d'aquesta posició estudia,
concisament, en el capitol I . els contrastos del capitalisme els seus errors cabdals
en la producció, en la política monetària i creditícia, en els preus, en la racionalització, en la política econòmica; la desmoralització social dins del capitalisme: la política com a instrument capitalista en la post-guerra.
En el capitol I I fa una extensa crítica de l'orientació socialista com a programa
de justícia social, i en el tercer, exposa els danys de l'experiència coHectivista a
Rússia.
En el darrer capítol exposa l'orientació per a un programa de justícia econòmicosocial i acaba amb una conclusió pràctica que resumeix les anteriors orientacions.
Amb tot i la brevetat del seu llibre. Prat de la Riba. profund coneixedor dels
Problemes econòmics, ha pogut condensar l'exposició d'aquests grans problemes, la
seva crítica.
I . finalment, la seva solució concretada en menys d'un centenar de planes.
Mentre esperem l'estudi complet que sobre les causes i naturalesa de la conjun-
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tura econòmica moderna ens promet Tautor en el seu pròleg, recomanem aquest seu
magnific estudi.—L. P.
FRA XAVIER D'OLOT, caputxí. - Brots d'olivera. Barcelona, 1933.
Un poeta ben original, que probablement encara no ha arribat a la plenitud. La
seva veu és nova dintre la poesia catalana renaixent, però després de molt llegir-lo,
hom va identificant la ressonància llunyana de Ramon Llull poeta. En el dolor, en el
goig—que es parteixen el llibre amb gran preponderància del primer—l'ànima d'aquest poeta és immòbil. Veu les coses, copsa les imatges evocadores i les va assecant en rims d'una igualtat de to, d'una monorrítmia de cant interior, que fa pensar
en els estàtics retaules romànics i en les llargues tirades de les poesies medievals, olenes d'imatges hirsutes com les que poblen aquells retaules.
D'on resulta que és un poeta fatigant al principi, però la penetració del seu esperit fa gustar després l'atracció de l'abisme interior, perquè la seva veu, quasi sempre adolorida, surt de la cel·la més íntima i provoca abans d'arribar al lector, fortes
ressonàncies de profunditat.
Aquest broll d'esperit, que raja a trets rítmics, no com una vena seguida, sense
efervescències de sentit extern, ni galanies de ropatge metafòric, fa que l'emoció
d'aquesta poesia no sigui brollant, sinó resultant. S'ha de merèixer amb una atenció
abstreta, pregona, seguida. Tindrà pocs gustadors. però molts devots.
D'aquesta projecció directa de l'esperit, dos fenòmens deriven: l'un, que les imatges, tanmateix abundants, no recorden llur valor en la natura, ans reben tot el sentit
en la simbologia de què es revesteixen i que els fa entrar en una nova natura; l'altre. que fins el llenguatge, talment fuig del lloc comú—aquesta poesia no tenint-ne
cap—que es basteix una nova arquitectura de sentits i de construccions, d'on rarament s'originen foscors superficials, que s'han d'esvair amb la constància de l'atenció.
Potser és degut a això que acut a hipèrbatons que creiem excessives: "l'ocell
volar després—lliure podia...; i encara "guarit quan un mesell es veia". Preteririem més naturalitat.
Les millors peces, pel nostre gust, són Conhort, Voslrcs ulls! i U i de firyinilal,
rigorosament antològica.
Voldriem notar, finalment, que quan l'ànima del poeta, devers cl final del llibre,
s'asserena en el goig. cl cant millora notablement. Si es resolia a donar-nos un llibre
on cantés la joia celeste de la possessió anticipada de Déu. segurament podriem saludar un gran poeta.—C.

CANÇONERET DE NADAL.—Foment
lona.

de Pietat. Duran i Bas, n . Barce-

Enguany. les llars cristianes de Catalunya estaran d'enhorabona durant la temporada nadalenca, perquè el benemèrit "Foment de Pietat" acaba d'ofrenar-lo» un
valuosissim element per a realitzar amb tota confiança i esplendidesa el bon costum de cantar cançons apropiades davan. el pessebre familiar.
L'entitat esmentada ha publicat un exquisit "Cançoneret de Nadal" que consti-
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tueix, en tots sentits, un veritable joiell i que serà l'alegria de grans i xics des del
25 de desembre fins al dia de la Candelcra. No es pas cap recull folklòric, sinó un
repertori de càntics piadosos i xirois que seran, n'estem segurs, dalerosament aprofitats arreu de la nostra terra.
El llibret duu una bella coberta, segons dibuix d'A. Utrillo. tirada a dos colors.
Després d'uns assenyats advertiments, vénen setze casçons de Nadal, cadascuna an.b
la seva corresponent tonada i la seva lletra, revisada acuradament. Se n'han eliminat anacronismes i dites irreverents; corregint-hi evidents deficiències ritmiques,
ha millorat notablement l'adaptació de la lletra a la tonada; i l'afegiment traçut
d'alguna estrofa n'enriqueix el contingut total, sempre, però. conservant-hi la saboria popular que es l'encis principal d'aquestes cançons tan ingènues.
Podem ben assegurar que aquest llibret de cançons de Nadal és el miHor dels
publicats fins ara en el seu gènere i que probabilissimament anirà essent-ho per
molts anys.
Bl "Cançoneret de Nadal", amb coberta expressa, text tirat en paper satinat
superior i amb setze gravats de melodies, és ven al preu de 30 cèntims l'exemplar.—N.
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LES REVISTES
Les reproduccions d'articles d'altri
fetes en aquesta secció tenen només
caràcter documental; la inserció d'elles
no implica, doncs, conformitat plena
amb llur conliugnt.

EL SISTEMA FEIXISTA: Res més que l'Estat. De MARCEL PRÉLOT, Professor de la Facultat de Dret i de Ciències Polítiques de la Universitat
d'Estrasburg, a " L a Vie Intellectuelle", del 10 de juny de 1933.
E l més remarcable, indubtablement, en l'evolució acomplerta pel feixisme durant
els deu anys que ocupa el poder, és l'estatització creixent de les seves fórmules
i de les seves realitzacions.
Entre certes premises de 1922 i els resultats de 1932 hi ha un contrast totalCridat al poder contra cl socialisme, per tal de garantir la salvaguarda del capitalisme amenaçat, el feixisme posa també en vigilància aquest darrer i, com observa molt justament Georges Roux, "si això no és encara tot el socialisme, és.
almenys, la preparació al socialisme..." l.
És ja molt llunyà l'estadi liberalitzant en què Mussolini. davant la Cambra de
Comerç Internacional, reunida llavors a Roma. desgranava aquest Credo que. a
casa nostra, feia sobreeixir de goig els deixebles retardats de Paul I.eroy-Beaulieu
o d'Ives Guyot:
"Jo crec que l'Estat ha de renunciar a les funcions econòmiques.
"Jo crec que el Govern ha de deixar a la iniciativa privada el màxim de llibertat d'acció... i renunciar a tota legislació d'intervenció, de subjecció i de limitació.
"Jo crec que aquest conjunt de forces que, en la indústria, en l'agricultura, en
el comerç i en els transports pot designar-se amb el terme general de Capitalisme.
no està pas en perill de desaparèixer. En canvi, em sembla evident que tots els
sistemes d'economia anomenada associada, i que negligeixen la lliure iniciativa, estan condemnats al fracàs" .
En aquell moment també el Popolo d'Itàlia representava el Ducc com un Hèrcules que acompliria el seu vuitè treball i cl més dur de tots: la separació dels
ferrocarrils i de l'Estat.
Avui cl mateix puny s'esmerça a doblegar sota els designis de la Política els
destins de l'Economia i de l'Espiritualitat.
1 GEORGES ROUX. L'Ilalie Fasciste, Paris. Stock. 1032. pàg. 113.
' Discurs pronunciat el dia 18 de març de 1923 a la inauguració del Congrés de
Roma de la Cambra de Comerç Internacional.
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E l feixisme, a l'inrevés del seu rival el socialisme, abans d'ésser una doctrina,
ha estat una acció. D'això es dedueix que, si el segon ha provat de convertir-se en
realitat en detriment de la seva doctrina que s'ha descompost i esterilitzat, el primer, en canvi, en consolidar-se, en institucionalitzar-se, ha precisat simultàniament
els seus principis i constituït el seu sistema. E n primer lloc s'ha manifestat com
una afirmació de la primacia del poder polític, i després com una empresa d'absorcio de totes les forces vives de la societat per mitjà de l'Estat. Quan el neosocialisme voldria "socialitzar sense estatitzar", el feixisme, per contra, tendeix
a la "nacionalització" integral, i això en un sentit força més vertader i més profund que el coHectivisme tradicional.
EI socialisme no ha reeixit mai a apaivagar el debat interior que l'obsessiona
i tortura pertocant la natura de l'Estat. Contràriament a les creences del vulgar,
els reformadors de les principals obediències han aspirat sempre a la reabsorció
del Polític en l'Econòmic, i Marx mateix ha promès que el llanguiment i la ruïna
de l'Estat seguirien de la vora la seva conquista pel proletariat.
E l feixisme poc coneix tals incertituds. Ell és estatista en la seva mateixa essència. Mai no parla d'afeblir l'Estat i de reduir els seus poders. Quan encara eren
socialistes, ja certs teoritzadors s'erigiren contra la dissolució i l'esvaïment dc l'autontat, dogma de l'Escola ortodoxa. D'aquell temps ençà, segons la tradició blanquista. es proposaven apoderar-se d'una manera brutal de les palanques dc comandament per tal d'utilitzar-les a llurs fins revolucionaris. Avui, amos de l'Estat,
afirmen la seva primacia total i absoluta. Entenen que es conté en ell la producció
dels béns i les manifestacions del pensament, i exalcen il·limitadament el seu poder
incoercible.
Exposar d'una manera completa què és l'estatisme feixista, porta com a conseqüèncía, no menys que a l'estudi total del nou dret públic italià. Només voldríem
insistir ací sobre el fenomen d'hipertròfia de l'Estat en el seu caràcter ultrancer i
Que pot encloure's ben fàcilment en aquestes dues fórmules: " Res més que l'Estat". "Tot dintre l'Estat".
"Res més que l'Estat". Aquesta màxima, sota un aspecte tan tallant i decisiu,
no creiem que es trobi en els discursos i els escrits feixistes. Ens sembla, però.
que tradueix molt exactament el pensament que els inspira. Segons la doctrina oficial de la nova Itàlia, políticament, només l'Estat existeix, i únicament ell té tots
els drets. Ni l'individu, ni les col·lectivitats, ni les persones físiques, ni les persones morals, no tenen realitat social o poders propis. Els uns i els altres no viuen
sinó per mitjà de l'Estat i troben llur fi en l'acompliment de les funcions que aquest
els atribueix.
"Tot dintre l'Estat". Per contra, aquest principi ha estat proclamat per Mussolini mateix, i després ha estat repetit i comentat amb insistència. Hom n'ha fet
derivar fins i tot l'expressió d"'Estat totalitari", destinada a caracteritzar un sistema politic en el qual tot existeix, roman i es descabdella en el si dc l'Estat, i
on no és desconeguda d'aquest i indiferent als seus òrgans cap manifestació d'activitat individual o col·lectiva, ja sigui econòmica, espiritual, mundana, esportiva
o caritativa.
"Res més que l'Estat". "Tot dintre l'Estat". Aquests dos aforismes, altrament,
son complementaris. E l primer planteja les premisses intel·lectuals de les quals
l'altre dedueix les conseqüències polítiques. Dedicarem als fonaments ideològics de
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l'estatisme feixista l'exposició que segueix, reservant per a un pròxim estudi l'examen de la concepció "totalitària" de l'Estat.

L'estatisme feixista recolza, com no cal dir, damunt la primacia de l'Estat.
D'aquest axioma fonamental es deriva tota la resta. Res no té, doncs, de sorprenent que la seva demostració hagi preocupat d'allò més els teoritzadors del règim. Alguns s'han acontentat amb simples afirmacions, però molts d'altres han
anat més lluny i han proposat una explicació científica o mística de la preeminència estatal.
L'antic ministre de Gràcia i Justícia, Alfredo Rocco. ha recorregut a la sociologia i la seva tesi adquireix una importància particular, tant per raó del paper,
exercit pel seu autor en l'elaboració de la legislació feixista com per la inserció
mateixa d'una de les seves fórmules favorites en primer terme de la Carta del
Treballa. Sergio Panunzio, en una lliçó introductiva al seu curs de " Doctrina de
l'Estat", ha mostrat els fonaments psicològics del sentiment de l'Estat*. Mussolini mateix ha aplicat la teoria sorcliana del "Mite" a l'exaltació de l'Estat, mentre
que Giovanni Gentile i els seus deixebles en feien el punt final de llur filosofia
"actualista".

Per al sociologisme feixista, com exposa Alfredo Rocco en els seus diversos
escrits i discursos, la societat humana no és una realitat social. Existeix únicament en tant que fet biològic. Per contra, les societats humanes particulars anomenades nacions, no solament són un fet biològic, sinó també una concepció social.
Dotades d'una organització unitària, posseeixen una personalitat, tenen llur vida
pròpia; neixen, es desenrotllen i prosperen; creixen, decauen i moren de la mateixa manera que es formen, creixen, s'afebleixen i desapareixen els organismes
vivents.
Però la realitat de la nació transcendeix la dels éssers humans, i la seva durada ultrapassa la de les vides mortals. Aquests es succeeixen en el seu si, elements
ínfims i efímers, segons un procés ininterromput d'integració i de desintegració.
La Nació queda, mentre les generacions se'n van, car ella és alguna cosa més i
millor que la suma dels seus membres en un instant donat. Forma la unitat social
per excel·lència, la qual. a través del temps, resta sempre idèntica a ella mateixa,
amb el seu patrimoni propi, essencialment espiritual, que cada edat rep dels seus
ALFREDO Rocco. L a dotlrina del fascismo ed il suo poslo nella storia. Dis-

tres països.
'

SERGIO PANUNZIO, / / sentimento dello Stato. El text de la lliçó inaugural

del curs de doctrina general de l'Estat a la Universitat reial de Roma, donada el
28 de gener de 1928. fou publicada d'antuvi en el número de juliol-octubre dc la

Rivisla Intcrnasíonale di Filosofia del Dirillo. Després fou reproduïda en volum

amb un altre estudi i importants notes complementàries.
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predecessors i ha de transmetre, no solament intacte, sinó enriquit, als qui vindran
després d'ell. De la mateixa manera que en la hipòtesi de Maeterlinck el cos social
rusc, del formiguer o de la tèrmita, fóra un cos vivent del qual les abelles, les
formigues o les tèrmites no constituirien sinó els òrgans diferenciats, la col·lectivitat sola és un tot orgànic del qual els individus no són més que els membres,
essencialment dependents.
La Nació és el producte natural de l'evolució unitària d'una col·lectivitat que
té anys ha en comú les tradicions, la llengua i el territori. Però la societat nacional per ella mateiqa no és res. Abandonada a la seva sort, no podria desenrotllar-se,
ni tan sols subsistir. És gràcies a l'Estat que existeix primerament i que realitza
després els seus fins. Segons la terminologia escolàstica que empra de vegades
la literatura feixista, la societat és la matèria de la qual l'Estat constitueix la forma. Ara bé; així com la matèria tendeix a la forma, la societat nacional tendeix
a l'Estat. "Sicut matèria appetit formam, societas appetit Statum"5. És l'Estat que
unifica i organitza la societat, de tal manera que aquesta no podria existir sense
ell i fora d'ell. En una paraula, si. analíticament. Societat. Nació. Estat, poden
distingir-se, en la síntesi i en la pràctica, aquests punts es confonen i s'identifiquen.
L'Estat, per la mateixa raó que absorbeix la societat i realitza els seus fins,
cn rep el seu caràcter transcendental, i esdevé, com ella, "una realitat històrica i
definitiva"'. Com ella, posseeix la seva vida pròpia, els seus fins i els seus objectius diferents i superiors als dels ciutadans. Cap dret individual no té primacia
'especte al dret dc l'Estat, ni pot conservar contra ell el seu valor. Totes les IKl)ertats són concessions revocables que fa l'Estat amb mires a l'interès social i nacional.
La submissió a l'Estat, que deriva en primer lloc dc la naturalesa física dc la
societat, procedeix també de les exigències psicològiques de la naturalesa humana.
Aquesta posseeix innat el sentit de l'Estat, que és una forma del concepte de la
sociabilitat.
Aquest sentiment, diu Sergio Panunzio. és. igualment que el de la veritat i de
la bellesa una dada immediata de la nostra consciència'. Quan tants i tants conceptes teòrics i pràctics ens fan dubtar, res no és més segur en la intimitat del
nostre ésser que el sentiment dc l'Estat. És un primer element, inanalitzable, un
punt ferm; existeix d'ençà que l'home és home, car l'ideal unitari de la societat
constitueix una fretura eterna i un ideal inextinguible per a l'esperit humà. Per
M que els seus aspectes i les seves manifestacions varien en el temps i l'espai, no
acusa pas. tot amb tot. una naturalesa empírica, sinó que, al contrari, segons la
fórmiila de J. B. Vico. pertany a "la història ideal i eterna"'. Sota la seva influència, molts milers d'homes accepten dc subordinar llur activitat a una finalitat
única i a un poder únic.
En altre temps, la unitat de la família primitiva o dc la societat antiga derivada de la naturalesa de les coses, de llur contextura fisica. dc la consanguinitat i
<lcl veïnatge. Avui, per contra, en mig d'aqucsles immenses col·lectivitats que cons* SERGIO PANUNZIO, loc. cil.. pàg. 68.

' Expressió de Bottai. Dfr italianische Eascimus (EI feixisme italià), a _Handauer-Honegger; Inlernationaiiler Fascismus (Feixisme internacional). 11/27. pàg. 5.
'
'

SERGIO PANUNZIO, IOÇ. cil., pàg. 70.
Vegeu J. B. Vico, De uno universi iuris el jine uno.
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tilueixen les nacions modernes, hom no pot parlar de lligams personals ni àdhuc
territorials entre milions d'individus escampats en centenars i de vegades milers
de quilòmetres. Sovint el lligam no és visible ni tangible, per bé que el sentiment
de l'Estat demostra ésser un fenomen d'una grandesa misteriosa i que participa
del sublim, puix que el mecanisme físic de l'acció fisiològica dels lligams de la
sang no pot ni sap explicar-lo.
És el concepte de la unitat moral i social del poble del qual l'Estat és l'expressió
vivent, la personificació política i jurídica. L'acció coercitiva del poder en rep el
seu fonament i el seu suport psicològic; gràcies a ell, s'espiritualitza, i és acceptada i àdhuc sol·licitada per la consciència individual.
EI sentiment de l'Estat pot comparar-se al sentiment nacional. Analíticament,
però, no s'hi confon, car el sentit de la unitat estatal i dels deures que aquesta
comporta prescindeix del suport d'un mateix origen o d'un desti espiritual comú.
Això no vol dir, tot amb tot, que la coincidència dels límits i dels components d'una
nació amb els límits i els components d'un Estat no doti aquest d'un poderós element d'unificació. De la mateixa manera que la Nació és la forma qualificada
"aristocràcia"—diu Sergio Panunzio—de la Societat. l'Estat feixista és també l'Estat per excelència, per tal com és un Estat nacional. La nova doctrina, en aquest
punt, integra la tradició nacionalitària italiana, que deu a Mazzini la seva mística, a Spaventa la seva filosofia i a Mancini la seva fórmula jurídica.
El que prova la solidaritat del sentiment nacional i del sentiment de l'Estat és
que els mateixos esdeveniments o els mateixos moviments els exalten tots dos. La
gran guerra mostrà la necessitat de l'Estat i el caràcter essencial del poder de comandament. Així mateix, la postguerra i la crisi d'Estat que l'ha acompanyada,
com també la debilitació del poder originada pel conflicte mundial, han fet que
la massa copsés directament allò que abans només era discernit per una selecció
intel·lectual o cívica. Amb l'Estat s'esdevé el mateix que amb la salut: hom no
sap el que val sinó en la malaltia. El sentiment de l'Rstat ha esclatat amb més
vivesa i més impuls com més amenaçat s'ha vist el mateix Estat. Com a conseqüència, la necessitat d'ordre i d'autoritat, que no és sinó un dels seus aspectes
negatius, s'expressa amb tanta intensitat com la fretura de menjar i de beure. Per
molt paradoxal que això sembli, és indiscutible que el que ha fet comprendre al
poble italià el valor infinit d'aquest do suprem de la civilització que és el règim
d'Estat, són les vagues generals que afecten els nuclis nerviosos i l'aparell circulatori de l'Estat, els serveis públics i els mitjans de comunicació, i l'afebliment i
àdhuc l'extinció de l'Estat liberal i pseudo-democràtic. El sentiment comú de la
necessitat de l'Estat en certa manera ha recreat l'Estat. Per a Sergio Panunzio és
un nou Cogito, ergo sum. "L'Estat se sent—ens diu—, doncs l'Estat existeix."
* •»
Però la realitat de l'Estat, tant com a idea sociològica com psicològica, no
deixa d'ésser una simple constatació de fet. No es tracta sinó de un "indicatiu".
Aquest "indicatiu", com serà transformat, "hipostasiat", segons l'expressió d'un
filòsof, en "imperatiu?"'.

•

Citat per E. DUTHOIT, en Le róle économique de l'Étaí. París-Lió, 1923.
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La Nació-Estat cs declarada divina "perquè és l'expressió completa de l'esdevenidor de l'esperit, i d'aquesta manera enclou en si el gènere i l'espècie; perquè
és la sintesi dc l'universal i dc l'individual, i aixi comprèn en si les raons del nostre dret tant com del nostre deure, les raons de l'extensió dc la nostra individualitat tant com dels seus límits" '.
En una fórmula així, ja no és qüestió, evidentment, de l'Estat, la noció re'ativa del qual es desprèn de la història; es tracta d'un Estat ideal, d'un fenomen espiritual. Aquesta és, altrament, la definició exacta que Mussolini mateix dóna de
la substància de l'Estat, el qual, "en la seva aparició i en el seu desenrotllament,
és una manifestació de l'esperit" *. L'Estat és un Mile, però un Mite en el sentit
sorelià del terme, que no vol pas dir il·lusió, sinó, al contrari, creença i fe, font de
passió i acció.
L'autor de Ics Rtjlexions sur la Violcncc ho ha dit en una pàgina essencial i
que és indispensable dc recordar ací: " No hi ha cap procediment per a preveure
I esdevenidor d'una manera científica ni àdhuc per a discutir sobre la superioritat
<iue poden tenir certes hipòtesis sobre d'altres; una infinitat d'exemples memorables
ens demostren que els mes grans homes han comès errors prodigiosos en voler
fer-se així amos dels futurs, fins i tot els més propers. I , tot amb tot, no podríem
obrar sense sortir del present, sense raonar sobre aquest esdevenidor que sembla
condemnat a esmunyir-se sempre de la nostra raó. L'experiència ens demostra que
les
construccions, d'un esdevenidor indeterminat en el temps, poden tenir una gran
eficàcia i molt pocs inconvenients quan són d'una certa naturalesa; això té lloc
quan cs tracta de mite» en els quals es contenen les tendències més fortes d'un poble, d'un partit o d'una classe, tendències que es presenten a l'esperit amb la insistència d'instints, en totes les circumstàncies de la vida, i que donen un aspecte de
plena realitat a esperances d'acció propera damunt les quals es basa la relorma de
la voluntat. Sabem que aquests mites socials no priven de cap manera l'home de
treure profit dc totes les observacions que fa en el transcurs de la seva vida i que
"o constitueixen cap obstacle per a l'acompliment de les seves ocupacions normals.
Cal jutjar els mites com a mitjans dobrar en el present, i tota discussió sobre la
manera d'aplicar-los materialment en el curs de la història està mancada de sentit.
É» el conjunt del mite el que importa: les seves parts no ofereixen interès sinó pel
relleu que ell dóna a la idea continguda en la construcció" *.
Benito Mussolini, les afinitats del qual amb el teoritzador de la violència són
conegudes, detesta com el seu mestre VL'lopia. és a dir, un sistema filosòficoPolític, de perfil precís, producte d'un treball intel·lectual i del qual convindria aplicar les conseqüències punt per punt. En canvi, el Duce afirma la fecunditat del
Wfr, el qual no és pas una descripció de coses, sinó una expressió dc voluntat '.
Essent així, poc importa que tingui o no una correspondència prèvia amb la realitat material! Per l'acció que engendra i per l'impuls vital que determina. l'Estat1 B. Giuliano, L'esperienza política dclV Itàlia, Florència, 1924? pàg. 200.

'

B. Mussolini, Discurs del 10 de març de 1929. citat per Gerhard Lcibholz.

La Structure de l'fttat fasciste, en Les Documents dc la V\e Inlellecluclle, 20 de

•nailç de 1930, pàg. 427Gcorges Sorel, Reflexions sur la Violence, Paris, 2." ed., 1910, pàgs. 91-92.
G. Guy-Grand, La philosophie syndicaliste. París, 1911, pàg. 88.
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mite demostra ésser una realitat, no. sens dubte, la realitat tècnica, sinó la realitat que crea i que existeix d'una manera efectiva *.
Ens trobem aci al cor dc la filosofia del feixisme. Si l'èxit politic del moviment ha estat tan gran és perquè intel·lectualment estava d'acord amb el clima
espiritual de la Itàlia dc la postguerra. En efecte, la concepció de Georgcs Sorcl
és adoptada, reforçada i superada per l'escola idealista, neo-espiritualista i encara
actualista. de la qual Giovanni Gentile és el cap '. Com és sabut, aquesta redueix
l'Ésser al Conèixer, la realitat a la Idea. L'Estat feixista apareix d'aquesta manera com una creació tot espiritual, com una idea que s'aplica amb vigor, però que,
tot amb tot. resta una Idea * car al món no hi ha res més que el que vol el pensament i el mateix coneixement és el que ha creat, també, el seu propi objecte.
Aquest, ja dotat de voluntat i autor de les coses no és el jo individual, sinó
un jo col·lectiu, un jo social i nacional, la personalitat única i transcendental del
qual—la de l'Estat, en definitiva—absorbeix els individus i existeix sola. El dret
no és sinó la voluntat de l'Estat. És el seu jo volgut, ultrapassat sempre pel seu
jo que vol. Aixi les normes estan en una continua i successiva transformació i
procedeixen de la història politica: l'historicisme és el corol·lari jurídic de l'estatisme.
Aixi, doncs, tant si es tomba de l'un costat com de l'altre. el mateix si invoca
la ciència com el sentiment o l'ideal, el feixisme respon sempre igual: L'Estat és
una realitat. la realitat suprema; millor encara, la realitat exclusiva.
II
El feixisme, en afirmar aixi la primacia, si no l'exclusivisme de l'Estat, es
situa en el pol oposat de l'individualisme clàssic en voga a l'Euroia occidental en
el segle x i x i en el primer quart del segle xx.
Totes les doctrines nascudes de l'individualisme, "en llurs diversos aspectes (liberal, democràtiques i àdhuc socialistes), recolzen en les premisses de la filosofia
formulada per l'Escola del Dret de la Natura i de les Nacions, ideologia immanent

a les revolucions anglo-americanes i transcendida per la Declaració dels Drets de
l'Home i del Ciutadà.
Segons aquesta declaració. l'Individu constitueix la finalitat de l'Estat i la societat política té com a raó d'ésser la següent: que permet, gràcies a la seva organització jurídica, el joc de l'activitat espontània i automàtica dels governants, objectiu, condició i mitjà dc la properitat individual i col·lectiva.
La Societat, fundada en el Contracte, és necessàriament d'estructura atomistica
i mecanista. És la suma dels éssers vivents en el si d'una generació determinada.
1 Pierre Lasserre, Georges Sorel, Ihéoricicn de l'imperialisme, en Cahiers de la

Quin^aine, 18-XVIII, Paris, 1928, pàg. 43.
* Dos juristes, Volpicelli i Spirito. fundaren en 1928 una revista: ÍVHOII" sludi
di Diritto, Economia e Politica, que s'esforça a construir una teoria general del dret
que recolzi en el fonament de la filosofia "idealista" de Giovanni Gentile. Vegi's

Francesco Olgiati: Una "nnova" concesione sloristica del diritto, en Riiista Internationale di Sciense Sociali (gener de 1931)' Relazione e prnposte delia Commissione presidenciaie per lo studio delle re-

íormt costituziondli. Roma, 1925. pag. 8. Aqyesta comissió era presidida per G.
Gentile.
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Es dissol en els individus que la componen. Els seus objectius es reabsorbeixen en
la multitud de fins que tots i cadascun es proposen. L'autoritat pública no té altra
funció que garantir l'autonomia de les voluntats particulars i l!ur conciliació, bo
i deixant a cadascun el màxim de llibertat possible en el desenrotllament de la pròpia activitat amb l'única reserva que la llibertat dels uns no dificulti la llibertat
dels altres.
L'Home, segons el precepte d'Emmanuel Kant. és un fi. que mai no ha d'ésser
reduït al valor d'un mitjà. Per consegüent, l'individu posseeix drets innats, drets
anteriors i superiors a l'Estat que aquest haurà de respectar. La definició i la garantia dels drets individuals serà el problema fonamental del dret públic.
Inicialment, el liberalisme reclama el dret a la llibertat individual. Després, la
concepció democràtica requereix la llibertat política, és a dir, la participació de
tots al Govern de la cosa pública. Finalment, el socialisme reivindica la Justícia
social, és a dir. el dret al producte Íntegre del treball *.
Enfront d'aquests germans rivals, però associats contra ell. el feixisme es rebella Per ell, la realitat sociològica, psicològica o ètica, no és, com acabem de veure,
l'Individu, sinó l'Estat. Quan per mitjà de la ploma de Bcnedetto Croce, el liberalisme pretén que 1'" Estat és una simple abstracció, una representació general ,
la doctrina feixista, mitjançant la de Giovanni Gentíle. declara que Ell és un Ésser
d'un tipus nou i únic que absorbeix els seus components individuals o col·lectius.
No es tracta solament ja de la preponderància de l'interès particular, de la personificació moral tradicional, sinó d'una nova ontologia social, en la qual l'Estat hipostasiat afirma la seva primacia'.
"La Nació—diu l'article I de la Carta del Treball—és un organisme dotat d'una
existència d'objectius i de mitjans d'acció superiors, én potència i en durada, als
dels individus, isolats o agrupats, que la componen"*.
La Societat Nacional obeeix, doncs, a deures propis de conservació, d'expansió,
dt perfeccionament, totalment distints dels fins dels individus de què es compon
provisionalment i en eventual contradicció amb els objectius i els interessos d'aquests. La seva grandesa i la seva durada ultrapassen incomparablemefat el mediocre i curt destí de Ics mesquines individualitats que la formen. Per consegüent,
l'individu no pot considerar-se com el fi de la societat; no n'és sinó un mitjà: el
problema fonamental del dret públic és el del dret de la societat i de la submissió
de l'individu als seus fins. H i ha prioritat del deure dels individus sobre els drets
d'aquests.
El lligam que unia tradicionalment l'fndívidu a la col·lectivitat resta així completament desfet. Ja no és la col·lectivitat que serveix l'individu, sinó l'individu que
serveix la col·lectivitat i és absorbit per ella.
Indubtablement, cl feixisme declara que el fet de la personalitat comuna a tots
els homes és una "adquisició definitiva de l'esperit", però al mateix temps modifica profundament el contingut d'aquesta personalitat. Segons ell, el concepte purament negatiu d'una llibertat jurídica, considerat com una esfera sostreta a l'acció
1 L'esquema de la doctrina individualista que tracem en aquestes ratlles no tracla pas de donar-ne una noció exacta, sinó més aviat de presentar-la segons la visió
deformadora del feixisme.
* Vegi's Roger Crosti, La cotuepiion fascisle de l'Elal en L'Europc Nouvelle

del 22 d'octubre de 193a. pàg. 1259-
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de l'Estat, per raó del postulat ètic de l'autonomia individual, es transforma en
noció positiva del deure-funció, mitjançant la participació activa de l'individu a la
realització de l'Estat10. Però Hndividu no és jutge d'a<iuesta participació ni molt
menys; la seva situació és tothora de requeriment forçat, i tot el mecanisme constitucional és concebut per tal de fer d'ell únicament un subjecte o un agent, per a
interdir-li tota influència de govern.
No hi ha tampoc cap dubte que la doctrina feixista assegura que subordinació
no vol dir de cap manera anul·lació. Admet que el destí de l'individu, amb tot i les
seves febleses i la seva precarietat, no deixa d'importar a la societat i que, si no és
el fi d'aquesta, no li és però, indiferent. Per consegüent, l'Estat identificat a la societat nacional té interès en la prosperitat de cadascun. En consideració a l'interès
social. l'Estat ha de protegir i afavorir l'activitat dels individus, i garantir-los les
condicions necessàries per al lliure desenvolupament de llurs facultats, perquè la
supressió i àdhuc la disminució de les personalitats compromet els interessos ben
entesos de la col·lectivitat. Tal és en particular, com podrà veure's en la segona
part del nostre estudi, el raonament sobre la llibertat econòmica subjacent a la
Carta del Treball. En el curs normal de la producció i dels canvis, és útil de deixar el camp obert a la iniciativa individual, car l'esquer de l'interès és el mitjà més
segur d'obtenir el màxim de resultats amb el minim d'esforços. Però la llibertat
econòmica no és reconeguda en l'interès individual: és admesa només en el de la
societat nacional, realitzant-se en l'Estat. Com la llibertat pura i simple, no es
manté i no subsisteix sinó en la mesura en què serveix la col·lectivitat. El dia que
oferís el perill d'entrar en competència amb l'interès nacional interpretat per l'Estat, seria sacrificat immediatament i sense compassió.
Per consegüent, en el sistema "estatocràtic" i "totalitari", com que l'Estat és
la font del Dret i té només drets, la noció dels drets individuals desapareix i les
relacions entre els cituadans i l'Estat es troben exclusivament situades en el pla
del deure.
La ciincepció feixista, que fa de l'Estat una entitat concreta vivent i autònoma
una unitat ètica, política i econòmica, fi social i ideal dels seus membres, elimina
la noció de l'individu subjecte de drets públics.
Això no solament es desprèn de les premisses filosòfiques que acabem d'analitzar, sinó que també es dedueix del dret positiu. La llei del 9 de desembre de 1928
sobre el Gran Consell feixista, que estableix c}n el seu article 12 una distinció entre les matèries constitucionals i les matèries legislatives, no compta entre aquestes
els drets individuals definits fa poc per la Carta albertina. Això és un senyal evident que aquestes llibertats han estat excloses de! nou dret constitucional nascut
de la revisió feixista. En efecte, no es tracta ni d'una omissió, ni d'un sobrentès,
sinó d'una eliminació volguda deliberadament en harmonia amb la doctrina feixista, que considera com a superats la teoria de les llibertats individuals i alhora el
principi individualista... L'individu subjecte de dret enfront de l'Estat és anul·lat.
El ciutadà és simplement objecte de la norma general de subordinació als fins estatals i de les lleis constructives que asseguren la seva aplicació.

"

JOSEPH DELPECH i JULIEN LAFERRIERE. Les Conslitulions modernes. Paris,

1928-1931. suplement, pàg. 43.
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III
Que el feixisme és una reacció antiindividualista, és un punt de vista bon poc
discutit i . a més a més, difícilment discutible. Per contra, la posició de la doctrina italiana d'avui a l'esguard de Ics col·lectivitats socials, molt més dificil de determinar, ha donat lloc a nombrosos errors d'interpretació.
En efecte, no solament el feixisme coincideix en la seva visió critica de l'individualisme amb les doctrines tradicionalistes i sindicalistes, sinó que compta també, entre els seus teoritzadors, tradicionalistes i principalment sindicalistes que no han
renunciat a presentar les construccions mussolinianes com la realització de llurs
principis.
Quan el feixisme parla de "societats particulars", la realitat i els objectius específics de les quals serien la pedra angular de la seva teoria, les fórmules de què
fa ús evoquen irremissiblement el llenguatge de l'escola tradicionalista. Alfredo
Rocco és el ressò directe de Bonald o de Joseph de Maistrc. o tal vegada de Renau,
Taine, Paul Bourget o Charles Maurras, és a dir, tots aquells que agrupa a França la bandera de la "Contrarevolució".
El feixisme sembla inspirar-se, aixi mateix, en el sociologisme més autèntic, el
de Comte i el de Durkheim, per afirmar la realitat pròpia del grup i la seva preponderància sobre Ics individualitats de què es compon.
Però les reminiscències són accidentals i les concordances incompletes. Efectivament, com observa Silvio Trentin", la primacia de la idea '"grup" sobre la
d'"individu" i la subordinació de l'individu a les societats, unitats orgàniques assimiladores de llurs elements constitutius, hauria de conduir necessàriament a aquesta alternativa:
o bé la so'.ució tradicionalista que personifica les prerrogatives sobiranes en la
voluntat d'un subjecte únic, monarca designat per una investidura divina o hereditària en virtut de la història nacional u;
o bé la solució sindicalista privant l'Estat de tota comesa en cl procés d'unificació de la vida social i .negant als governants tot dret d'imposar llur voluntat als
governats. En aquest cas, hom concep la societat política com una mena de fedetació de serveis públics, "que administren els que posseeixen una més gran capacitat, els quals tenen, no el dret de comandar, sinó el deure d'assegurar el funcionament ininterromput i productiu d'aquests serveis"".
Ara bé; el feixisme no admet ni l'una ni l'altra d'aquestes dues concepcions.
No és pas tradicionalista, sinó revolucionari; no s'ha pas deturat, com havien
cregut alguns, en la solució conservadora del retorn a l'Estat; al contrari, ha reduït gairebé a no-res les prerrogatives de la Corona. Quant a les col·lectivitats intermediàries, les ha sotmeses per mitjà d'iína centralització rigorosa completament
oposada a les concepcions del novo-monarquisme francès. Les creacions mussolinianes són d'estil consular o imperial i de cap manera d'antic règim. Com veurem.

11 CARLO COSTAÍMCNA, Pretnesso alio Síndic del nuoio Dirillo ilaliano.
" SILVIO TRENTIN. A U X sources du fascisme. Paris, 1931. pàg- 197.
J . DE MAISTRE, Soirées de S t Pctersbourg. 3 plàtiques. Paris, 1872. I, pà-

«•na 207; BONALD, Ligistotion primili-. e. Discurs preliminar, 5. ed.. pag. 41
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realitzen una absorció de totes les forces vives del país que deixa ben endarrera
els models napoleònics.
Tampoc no podria confondre's el feixisme amb el sindicalisme; aquest tendeix
al limit, a la destrucció de l'Estat; aquell, en canvi, reforça i exalta l'Estat. L'organització corporativa ha realitzat l'estatització del sindicalisme.
En la síntesi assajada pel feixisme del Nacionalisme i del Sindicalisme, els dos
elements, en un moment donat, han palesat llur antinòmia. L'un ha hagut de cedir
i sotmetre's a l'altre. Àdhuc en virtut dels postulats sociològics, psicològics i místics que hem analitzat adés, la Nació ha prevalgut sobre l'Ofici.

La noció del dret públic subjectiu, refusada fa poc pertocant les perscfcies físiques, es troba així mateix eliminada en e! que concerneix les persones morals. En
descartar l'individu, el nou dret no pot ja recolzar en iln fonament dualista: l'Estat d'una banda i les corporacions de l'altra.
Alguns han demostrat creure que el feixisme, després d'haver restaurat l'autoritat governamental en tot el seu prestigi i la seva força, havia alliberat les collectivitats intermèdies i especialment les agrupacions professionals, i després les
havia integrades en la constitució de l'Estat renovat. I concloïen d'això que el sistema jurídic d'ultramonts, sota l'ordenament jurídic superior de l'Estat, comportava una pluralitat d'ordenaments jurídics secundaris i que una" construcció així—
llevat del lloc atribuït als Individus—s'assemblava d'una manera força perceptible
a la teoria institucionalista francesa prefigurada, altrament, a Itàlia per Santi
Roma no.
Però, com demostrem en altre lloc. l'Estat sindical o corporatiu del feixisme
és una cosa totalment distinta". És un Estat hipercentralítzat en el qual el medi
professional, lluny d'organitzar-se ell mateix espontàniament i lliurement, es troba
administrat jeràrquicament per òrgans polítics especialitzats. Ni la lògica de les
institucions, ni el dret positiu d'ultramonts no admeten dualisme jurídic. Com ha
establert molt bé Cario Costamagna—autor d'un important Tractat de Dret corporatiu—la Carta del Treball no reconeix pas més drets subjectius als sindicats
que als individus. Aquesta fonamenta l'organització professional exclusivament en
el principi del deure, i és com una funció i no com un dret que els estatuts sindicals analitzen la propietat; l'objectiu de les associacions professionals "és el manteniment de la disciplina de la producció i del treball"; "la subordinació als interessos superiors de la producció" és el que ha de permetre als sindicats de conciliar els interessos oposats quan es conclouen convenis col·lectius: aquesta mateixa norma objectiva és la que inspira els judicis de la magistratura del treball, i
aquest principi, en el fons, no és sinó la transcripció en termes econòmics de la
norma universal del dret feixista: la subordinació individual o col·lectiva als fins
transcendentals de l'Estat.
En aquest cas, sembla impossible, a no ésser que hom vulgui fer-se il·lusions,
parlar encara d'autarquia, en el sentit que es dóna a aquest terme en el sistema
prefeixista. Si alguns ultramontans s'obstinen a mantenir les figures tradicionals
de què feien ús fa poc, cal veure en llurs temptatives obstinades de ertneiliació un
Vegi's MARCO. PRÉLOT. L a Théorie de l'Ètat dans le droit fasciste.
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nou testimoni d'aquell temperament propi dels juristes, que els fa abocar tan sovint el vi nou en els bots vells. L'esforç per a emprar categories liberals en l'elaboració d'un dret absolutista procedeix, evidentmeínt, d'escrúpols molt respectables, però que, tot amb tot, no podrien disfressar el caràcter artificial de la tendència que els inspira. Indiscutiblement, la lògica està al costat de la jove escola
de dret feixista quan aquesta preconitza contra els seus antics mestres una renovació de la tècnica paral·lela a la dels conceptes informadors.
Kóra del més gran interès seguir en aquest punt les temptatives ultramontancs
fetes per abandonar l'antic subjectivisme de Jellineck que Orlando havia fet imperar gairebé sense discussió en el dret públic de la península i per fundar la legislació feixista sobre un sistema d'objectivisme radical inspirat en els treballs
de Léon Duguit. Però aquesta investigació ens menaria en un terreny on triomfa
1 abstracció. Abans de concloure, serà més concret i , potser, més immediatament
provatiu observar l'aplicació de la màxima "Res més que l'Estat" en el terreny
de la política familiar on es troben els mateixos equivocs que en matèria sindical.

Si hom mira superficialment o ràpidament la nova legislació italiana del matrimoni o de la infància, sembla que aquesta es fa seves nombroses reivindicacions
que. a França, estan sota la cura de les lligues i associacions familiars. En multitud de punts, les innovacions del dret civil feixista obeeixen als requeriments formu ats des del mateix punt de mira de la "cèl·lula social".
Però aquesta coincidència en els resultats concrets resulta d'afinitats sobretot
negatives. Els familiars són anti-individualistes; el feixisme també ho és; doncs,
I acord pot existir entre ells fins a cert punt. Per contra, l'oposició apareix completa en els objectius fonamentals.
Per als "familiars", la família té una missió a acomplir: exerceix una funció
física i moral de "reclutament de la raça", sota la direcció del pare. El dret ajuda a la transmissió de la vida, però no podria compeHir-hi. La protecció de la dona
o l'educació dels fills poden legitimar i àdhuc exigir una intervenció de l'Estat;
tot amb tot, d'una manera general, els "familiars" tenen una desconfiança instintiva a l'esguard dels poders, per tal com saben l'extrema delicadesa que presideix
les relacions familiars i el caràcter gairebé sempre molestós de les intervencions
rxleriors, especialment administratius. Un pudor i com un misteri rodegen les relacions de la llar. La família només demana a la llei que no la posi en una cdh<.ició econòmica o moral tal que li sigui impossible de salvar-se ella mateixa. Tret
d això, vol viure el seu destí propi de "societat natural de la qual el pare és el
eap visible"
Ara bé; les orientacions del feixisme són totes diferents. Al costat de l'adopció de mesures que des del punt de vista moral o tècnic, poden assenyalar un venturós retorn a principis savis i prudents o corresponen a útils innovacions, apareix
sobretot la tendència a absorbir en cl dret públic allò que forma, precisament, el
dret privat per excel·lència. El control de l'Estat s'exerceix en la família com ho
faria en l'administració d'una obra d'assistència o de previsió. "La reglamentació
. "' ANDRÉ ROUAST. La famille. t. I I del Trailc prnlique de Droil civil, de Plà-

nol i Ripert. Paris, 1926, p. 4.
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dels deures de caritat i d'assistència no sembla que tingui ja en compte l'afecte natural que era jutjat suficient per a deixar a la llibertat i a la consciència dels membres de la família la cura de regir-se i de subveuir-se" La idea dels drets de l'autoritat ha cedit francament el pas a la d'una funció pública exercida per aquesta
amb mires a un fi conforme a l'interès col·lectiu.
L'Estat considera la unió dels cònjuges com "un acte d'abdicació i de sacrifici
dels individus en l'Miterès de la societat"". Penetra a l'interior de la llar. S'hi
lliura a les investigacions més arbitràries. Hi pronuncia les sancions més severes.
"Per una violació de la llei moral, per l'incompliment d'un deure que hauria imposat un millor esperit de caritat, hom assistirà a l'empresonament de les autoritats familiars"".
Altrament, aquesta disposició del codi penal no és de cap manera isolada. Procedeix de la línia de conducta general adoptada en la mateixa legislació civil. En
matèria tutelar, per exemple, les autoritats familiars han vist restringir consid .•rablement llurs drets pels controls reiterats del jutge, com també pel nombre i el
caràcter imprecís dels casos de caducitat i de suspensió pronunciats àdhuc sobre
recurs de l'interessat.
El principi de jerarquia, tan sòlidament afirmat en l'Estat, és fins i tot desconegut allà on és més natural. "De l'excés de complaença devers el pare de família, s'ha passat de cop i volta a l'excés invers10 L'admissió de l'esbrinament de la
paternitat, les facilitats donades per al reconeixement dels fills adulterins, l'àmplia possibilitat de legitimar els fills naturals per decret reial, la possibilitat d'adoptar-los, les múltiples mesures civils o penals destinades a evitar els abusos del
poder paternal manifesteh que la sol·licitud del legislador s'esmerça sobretot a la
vida que grifola.
Però aquesta atenció no és inspirada per la humanitat o el respecte devers la
debilitat de la joventut: s'adreça ,en bloc, a la generació que arriba, que serà la
substància de l'Estat de demà i que ja depèn d'aquest avui. Mussolini ho declara:
"L'educació no ha de pertànyer sinó a l'Estat"'1', i l'oficiós Popolo d'Italià comenta: "L'educació familiar és egoista"". En realitat, el pare de família ve obligar a confiar els seus fills als Balillas o als "Avantguardes", quan no és als "Petits Italians", L'ensenyança de l'escola, a l'altra banda dels Alps, no solament no és
políticament o filosòficament neutra tant de fet com de dret, sinó que ni existeix
tampoc cap contrapartida de temps lliure en què la família pugui formar els seus,
ja sigui directament, ja sigui confiant-los a organitzacions escollides per ella. El
règim feixista cura de l'educació intel·lectual, física i moral de l'infant per tal de
faiçonar-lo a semblança seva i reabsorbir la seva persona, quan encara és essencialment flexible i plàstic, en el gran Tot estatal.

"
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ANDRÉ COLI'N, loc. cit., pàg. 385.
ANDRÉ COLIN, ibid.

•
^

Discurs del 25 de maig de 1920, citat per A. Colin, eod. loc.
Juliol de 1931. ibid.. pàg. 385.

Ens referim tant més de bon grat a les conclusions d'aquesta excel·lent tesi que cl
seu autor, tot fent les reserves que indiquem, hi testimonia im cert fervor respecte
a les reformes feixistes.
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Hem violentat o deformat el pensament del feixisme? Creiem, al contrari haver presentat la nova doctrina en tota la seva originalitat i tota la seva amplitud,
haver-la situada allà on li abelleix de considerar-se, "en el seu lloc dintre el desenvolupament de la història" que duu a terme la lluita entre "el principi d'organització encarnat en l'Estat" i cl de disgregació, "representat pels individus i pels
srups "
El feixisme, als ulls dels seus fidels, reprèn la tradició interrompuda de l'Imperi Romà. D'ençà de la caiguda dels Cèsars perdura un duel grandiós, les variades
alternatives del qual emplehen el món.
En primer lloc, les invasions bàrbares i l'Edat Mitjana foren un període de
fraccionament de l'autoritat i d'afebliment de la idea de poder. Després, la Renaixença assenyala un retorn ofensiu de l'Estat i el començ d'un període orgànic, el
punt culminant del qual coincidí amb cl final del segle XVII. Però, al segle xvnr,
el principi de disgregació recobrà les seves forces amb la Revolució francesa. El
redreçament del sentit nacional í l'imperi napoleònic el mantingueren un quant
tfmps a ratlla, però les forces destructives, després de 1815, li obriren novament
el pas de primer sota els colors seductors del liberalisme, després del democratisme 1, finalment, del socialisme, conduint l'Estat a la decadència í a la ruïna.
Però ha vingut el feixisme, amb la seva comesa històrica i el seu valor propi,
a cloure el cicle de les defalltficcs de l'Estat i a obrir l'era moderna de la seva reconstrucció i del seu poder.
Ni l'Individu, ni la Família, ni la Professió, ni el Municipi, ni la Província, ni
la Persona humana, ni les Societats necessàries, ni les Col·lectivitats fntermediàries... Res més que l'Eslal...

LÍMITS DE L'EUGENIA, de Trislan dc Athayde. tret de " L a Vie Intcllectuelle" del 10 de novembre de 1932.
What can done wilh a zvolf can
be done with a tnan.
(BF.RNARD SHAW)

I.'antropolatria és la religió moderna per excel·lència. L'home és un ésser que
pateix una fretura d'adoració. Ha adorat els animals, els arbres, les ànimes errívoles dels morts, els déus; de vegades, fins i tot ha arribat a adorar el veritable
Déu, Però, de mica en mica, feia'cas omís de tot això. I , a mesura que s'entrebancava i queia per a aixecar-se de seguida cn les seves precàries civilitzacions dissen'inades pels continents, canviava l'objecte de la seva adoració. En el segle x i x .
ALFREDO Rocco, La crise de l'Etat. E n Italie: Ld solulion fascisle. en L a Rc-

'"e des Vifants de juliol de 1927. pàg. 947.

DUCUIT. Traité de droil conslilulioncl, 3.' ed.. 1927. t. I . pàgs. 665 i s.
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l'home occidental adorava sobretot la ciència, i també alguns mites sonors: LI bertat, Igualtat, Fraternitat, Democràcia, Anarquia, etc.
Avui, l'home del segle xx s'adora ell mateix. Tot el que produeix com a obra
integralment seva, lliure o original, fora de tota influència del passat i de tota
idea preconcebuda, constitueix un ritu, una manifestació de la poderosa religió
actual, l'antropolatria. Si l'home s'és alliberat de tots els jous, s'ha imposat, en
canvi, amb una gran docilitat, l'argolla d'ell mateix. Fn els països on aquesta neolatria regna amb més intensitat; precisament perquè han passat, sense transició,
de la carreta de bous a l'avió—per exemple, a Rússia, a Xina, a Mèxic—, en tots
aquests nous rics de la civilització, aquest nou culte es manifesta immediatament
d'una manera palesa i esdevé àdhuc oficial. A Rússia, l'ateisme és la religió de
l'Estat; en efecte, és la del partit comunista que el dirigeix. A Mèxic, en les èpoques de persecucions religioses més violentes, era en les esglésies on tenien lloc
els banquets oferts als generals callistes. A Xina, si les tropes revolucionàries s'apoderaven d'alguna capella de missioners, la primera cosa que feien era substituir
en els altars la imatge de Crist pel retrat de Sun Yat Sen. Arreu, doncs, l'home s'adora ell mateix com un déu. Si l'home actual no es plany ja de la seva fragilitat,
s'admira, en canvi del seu poder. Els escèptics ja no erigeixen altars al déu desconegut, sinó a l'home omnipotent1—objecte de l'adoració del segle xx, sobretot
d'ençà que el segle xx ha persuadit aquest home que no era sinó un animal. Ja he
tingut ocasió de demostrar que la paradoxa inherent a l'home modern és que ha
començat a divinitzar-se aixi que ha tingut consciència de la seva animalització.
La conjunció d'aquestes dues tendències, tan contradictòries en aparença, es
manifesta d'una manera d'allò més clara en les idees filosòfiques de Freud, l'expressió més característica de la mentalitat del segle XX. Freud, després d'haver
cercat, descobert i sistematitzat en l'infrahome, el secret de l'home total, es veié
obligat, de la manera més natural, a seguir el camí traçat per Nietzche i a inventar el superhome o. com l'anomena ell mateix, l'Uber-Ich. .
Ara bé; tota civilització i tot pensador pagans (sigui precristià, sigui posteristià) arriben lògicament a una conclusió que és un acte de negació o d'afirmació
absoluta d'ells mateixos. El paganisme occidental, particularment, és abans que tot
afirmador. Aqueixa exaltació del superhome no és pas una cosa dels nostres dies,
sinó de totes les èpoques de la història en què el sentiment religiós s'afebleix o
s'altera. Aquesta fusió entre els dos extrems, animalització i divinització de l'home,
es manifesta en Freud d'una manera molt viva. La trobem idèntica a tots els moments del paganisme conscient o inconscient. Entre la multitud d'exemples que podria
presentar, escolleixo tres textos que. al meu parer, són suficientment significatius;
comprenen un període que no és inferior a vint-i-sis segles... Hi trobem una forma
d'aquesta paradoxa freudiana de l'infrahome que va a parar al superhome. Allò que
en el segle X I abans de Jesucrist no era sinó un pressentiment i , a la fi de la Renaixença, una utopia, és avui objecte d'una investigació cientifica que els professors tendeixen a reduir en lleis i que els Estats comencen a posar en pràctica en
forma administrativa.
En el segle X I abans de Jesucrist, el poeta grec Theognis de Mcgarà escrivia:
"Ens preocupem de tenir ases i cavalls de bona raça perquè sabem que el bo
prové del bo; i , en canvi, un home sa no refusa de prendre per muller una dona
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malalta si està folrada de diners. El diner és el que fa degenerar la raça. Si el
dolent s'uneix al bo, no cal sorprendre's que una raça decaigui" '.
Vint-i-dos segles niés tard, als finals del X V I , un altre període de renaixement
pagà. Campanella, en la seva Ciltà del Sole, escrivia al seu torn:
"Nosaltres que esmercem tant de zel en el millorament de les races de gossos
i de cavalls, ens desinteressem totalment de la raça humana"2.
Es repeteix, d'aquesta manera, una inquietud comuna a tots els constructors de
ciutats ideals, com Plató, en la seva República, o Thomas Morus en la seva Utopia.
Actualment, al moment en què es desenrotlla una nova renaixença pagana—no
ja sota el signe de l'Art, com en el segle XVt. sinó sota el signe de la Ciència—
es manifesta i s'expressa la mateixa preocupació, no solament entre els filòsofs humanistes, sinó també entre legisladors pragmatistes.
EI filòsof humanista que en els nostres dies representa més típicament el superhumanisme és, sense dubte, Bemard Shaw. Quan el curs del seu pensament el
mena a la idea del millorament artificial i indefinit de la raça, deixa d'ésser sarcàstic per filosofar; ha exposat les seves idees principalment en l'obra: Man and SuPcrntan, i en l'explicació que l'acompanya i que ha anomenat: "El manual del revolucionari". Des del primer capítol, separa les modificacions que considera com
a secundàries per a la civilització, de les que reputa fonamentals:
"Les simples modificacions d'institucions com, per exemple, les que van del
domini militar i clerical vers el terreny comercial i científic; del terreny comercial
vers la democràcia proletària, de l'esclavitud a la servitud, de la servitud al capitalisme, de la monarquia al republicanisme, del politeisme al monoteisme, de l'ateisme a l'humanitarisme panteista, de l'analfabetisme generalitzat a l'alfabetisme general, del novel·lesc al realisme, del realisme al misticisme, de la metafísica a la física, tot això és, ni més ni menys, gorra blanca i blanca gorra {changes from tweedledum lo tiveedledee); això, com més canvia, més és la mateixa cosa. En canvi,
quan es transforma una qualitat superior, quan es transforma el llop o la guineu
en gos domèstic, quan es converteix el vell cavall d'Enric I V en el cavall de curses
dels nostres dies, en això sí que el canvi és real; en aquest cas. efectivament, l'home representa el paper d'un déu que subordina la naturalesa a la seva intenció i
ennobleix o rebaixa la vida per a un fi determinat. El que es pot fer amb un llop,
es pot fer amb un home"0.
Aquesta darrera frase conté tota la psicologia del superhumanisme que, dels
Països dels Nietzsche, dels Freud i dels Shaw, comença a envair els parlaments,
els congressos científics i els diaris populars. El superhumanisme és la forma filosòfica de l'eugènia.
L'essència de l'eugènia radica precisament en aquesta igualació originària de
I home amb l'animal i,finalment,en la separació progressiva entre l'un i l'altre per
mitjà de la selecció sexual.
El desenrotllament de l'eugènia data de Darwin. Com a conseqüència del parallel que va establir entre l'home i l'animal, trobem els raonaments del poeta grec.
NISOT. L a question eugènique daiis les divers pays. 1927, vol. I , pag. 10.
R. GONNARD. Hisloire des doctrines de la popiilalion. 1923, pàg. 98.
BERNARD SHAW, Man and superman, pag. 181.
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de l'utopista del Renaixement o dels socialistes actuals, en l'expressió del pensament del biòleg que capgira el món científic amb el seu evolucionisme materialista:
"L'home—escriu Darwin—estudia amb una cura meticulosa el caràcter i la raça
del seu cavall, del seu bestiar i dels seus gossos abans de creuar-los: però quan es
tracta del seu propi matrimoni, no es preocupa sinó molt rarament d'aquestes condicions, si és que se n'arriba a preocupar gens. I . tot amb tot. ha de fer alguna cosa
per selecció, no solament per a la salut i l'aspecte fisic dels seus descendents, sinó
també per a llurs qualitats morals i intel·lectuals"4.
El pensament és cl mateix i l'expressió gairebé idèntica. EI punt de partença
de l'Eugènia es deriva del fet de considerar l'home com un animal. Aix! com reeixim a millorar les races animals fins al punt de crear noves espècies i mantenir-les artificialment, cal, aixi mateix, millorar l'espiècie humana mitjançant una
reglamentació rigorosa dels creuaments. En la societat civilitzada de l'esdevenidor, la reproducció només s'efectuara en els haraciums humans degudament perfeccionats, de la mateixa manera que avui obtenim animals de raça pura gràcies
a ena selecció acurada dels creuaments.
Aquest fou, exactament, el punt de partença de Galton, quan, meravellat per
les teories animalistcs de VOrií/en de les espècies de 1859, es decidi d'aplicar-lcs
a la raça humana en llur integritat. En 1865 escrivia en el Mc millom's magacine:
"El poder que l'home pot exercir en la vida animal, amb l'objecte de produir
tota espècie de variacions de formes, és considerable; sembla que l'estructura física de les generacions futures serà tan p'àstica com l'argila sota la intervenció del seleccionador. El meu propòsit és demostrar (tant més que precisament,
segons em sembla, això no s'ha fet mai) que les qualitats mentals estan condicionades també per aquesta mateixa intervenció. És a dir. que tot home és un producte de l'herència. I l'herència pot ésser dirigida com es dirigeix una força mecànica. "
Així com el mendelisme ha permès de conèixer, en Ics plantes i els animals,
cl ritme de la reproducció de les espècies vegetals i animals d'una manera força
més precisa que en altre temps, el mateix raonament s'aplica a l'her.ència humana. Per tal com l'home no és sinó un animal perfeccionat, la selecció natural cels
més aptes esdevenia la llei de perfeccionament biològic de la natura. Calia confiar a l'home allò que, fins llavors, havia estat abandonat sota la cura de la Natura o de la Providència. I és per això que s'ha creat i desenvolupat l'eugenèsia
moderna i sobretot l'eugènia, és a dir. el fatalisme eugènic. el materialisme eugenií, obsessió d'arribar al superhome per mitjans purament humans.
La reunió al Brasil del primer congrés eugènic (juliol de 1929) no ha assenyalat, evidentment, l'inici entre nosaltres dels estudis antropològics. Però, sense
cap dubte ha despertat l'atenció envers un tema que avui apassiona tota la humanitat, ha fet delirar multitud d'homes sans i sobris, i ha fet enardir nacions
enteres.
Deu anys enrera, qualsevol que hagués volgut tractar de l'eugènia hauria hagut de lluitar contra l'absència de tota documentació. Avui. en canvi, hom ha de
lluitar contra el seu excés. En molt poc temps, els llibres, els congressos, les societats i les revistes consagrats al problema de la raça s'han multiplicat d'una tal
IWAN BLOCII. The sexual life of our tivie. trad. angl., pàg. 709.
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inanera que únicament els especialistes poden seguir el moviment de prop. Com
<iue hi són englobats una infinitat de problemes morals, filosòfics i àdhuc religiosos, hom no pot deixar l'eugcnia a Ics solcs mans dels eugenistes. L'eugènia
ens interessa a tots. perquè concerneix el problema del món i de l'home moderns,
i molt particularment del poble americà.
EI problema de la raça és per als homes d'Amèrica un problema fonamental.
Amèrica constitueix, de Nord a Sud i d'Est a Oest, un immens melíing pot. I en
el caos en mig del qual encara vivim, s'addicionen successions d'esperances i de
descoratjaments per afectar la nostra ànima. Al Brasil, cs impossible de sostreure's al descoratjament. L'espectacle de les poblacions de l'interior i fins i tot de
les ciutats i de les regions menys severes no és, certament, per a donar confiança
a ningú. Poble trist i poble lleig: i això perquè és un poble malalt, mal pagat,
mal alimentat i mal protegit. Poble sobretot sense infància. Poble en el qual els
infants tenen ja l'aspecte de vells. És això la cosa més horrible contra la qua'
hem de lluitar: aquest envelliment precoç del nostre poble. Aquest mal ens afecta
a tots. puix que tendeix a precipitar cl ritme de la creixença, i d'això, alhora que
en sofreix la nostra història, en sofrim tots en la nostra història individual. Poble que es descoratja immediatament, poble de les indiferències alarmants. Poble
sense bellesa en la seva infància, sense religió en la seva joventut, sense saviesa
en la seva velledat. I malgrat això, poble dotat de les més inapreciables qualitats
morals, entre aquells dels seus membres, precisament, que no estan en contacte
amb la civilització. Tant es aixi que el mal més greu contra el qual ens cal lluitar em sembla que és menys el de la barbàrie, com es pretén generalment a casa
nostra, que el de la civilització. Menys el flagell de l'analfabetisme que el de
l'alfabetisme indigest. No tant el de la indiferència política com el dels utopismes
polítics. No tant el del disgenisme general com el de l'eugcnisme precipitat. En
altres termes, temo mes per al Brasil els remeis que les malalties. Amb les malalties, almenys, aconseguim ésser alguna cosa que és nostra. Amb els remeis, és
mes que probable que no rceixiriem sinó a ésser una còpia fidel d'alguna cosa. La
ianquitaació i moscovitització del Brasil avancen a pas de gegant. I s'ensenyoreixen lentament del cor de la gent, gràcies a aquests instruments de disseminació
incomparables, per bé que siguin tan contradictoris com el cinema sibarita i el
pamflet revolucionari.
En un poble d'aquesta mena, tan trist i tan lleig, l'eugènia adquireix immediatament els trets fisonòmics d'una fada miraculosa que guarirà aquesta tristesa
i aquesta Uetjor, que donarà optimisme als vells i farà ésser infants els petits,
que farà ésser brasilers els immigrats i als brasilers mateixos. L'exemple dels
inevitables Estats Units farà, certament, que la nova ciència galtoniana tingui
entre nosaltres un .èxit tan prodigiós com allà. Perquè l'eugènia, entre ells, és
avui la ciència del dia i. més que una ciència, una religió. Galton havia dit, en
efecte: Engcnics will szvcep line a tietv religion.

Galton havia previst que l'eugènia conquistaria la credulitat de l'home modern
talment com una nova religió. I , no transcorreguts encara vint anys de la seva
mort, ja assistim al principi de la realització de la seva profecia. Actualment, als
Estats Units, constatem un doble fenomen en aquest ordre d'idees: o bé' l'eugènia s'alia amb cl protestantisme en una marxa incessant envers el "Progrés científic i religiós", o bé l'eugènia mateixa és considerada com una nova religió.
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Andreu Siegfried, que ha observat aquest fenomen amb una gran precisió, l'ha
resumit en el capítol V I I del su famós llibre en una frase plena d'enginy: "Si
aneu als Estats Units, agafeu una Bíblia, però no us oblideu tampoc demportarvos un tractat d'eugènia; proveït d'aquests viàtics, no sereu mai lluny de l'eix"'.
Si consultem els autors nord-americans mateixos, trobarem entre ells la confirmació, punt per punt, d'aquesta asseveració de l'observador estranger. Realment, l'eugènia ha esdevingut als Estats Units allò que el seu fundador havia previst. Per a ells l'esdevenidor no solament de la raça americana, sinó també de la
humanitat i de la religió està lligat a la racionalització sexual.
Un dels escriptors nord-americans més característics en aquest ordre d'idees,
Albert Edward Wignam, ha escrit sobre aquesta qüestió: "El control directe dels
naixements pot ésser l'agent decisiu que determini cl destí terrenal de l'home així
com també el seu parer i que faiçoni l'esdevenidor dc la civilització"0. I fineix el
seu llibre invocant sant Pau i dient:
"No veig per quin motiu els homes no haurien de voler una fe sòlidament basada i constructiva, que els faria, gràcies a llur pròpia ciència, avançar amb el
front alt, cantant la glòria del Senyor, fent un ús intel·ligent de les seves lleis per
guiar llur pròpia evolució de glòria en glòria; dirigint-se. gràcies a llur pròpia
intel·ligència, vers aquesta imatge divina que és la més bella i la més lluminosa
visió que existeix en ells. En aquest sentit, l'eugènia és tan gran com la capacitat
de l'home per a esperar i somiar, tan profunda com la seva capacitat per a penetrar i dirigir les lleis de la seva pròpia natura i tan àmplia com la seva capacitat
per a organitzar els seus esforços socials envers uns fins cada vegada més fecunds" \
Es veu d'una manera ben eloqüent, en aquest text, la confusió que l'autor fa
entre l'eugènia i la religió, en considerar el birth control com la Bona Nova, l'Evangeli del segle X X .
La sorpresa amb què comenta la doctrina catòlica d'oposició a aquesta racionalització sexual egotísta és pintoresca en extrem:
"No tinc cap crítica a fer a la religió o a la teologia catòliques... tot amb tot.
pot fer-se'n una, i és que, situant-se al punt de vista purament biològic, no es
comprèn com l'Església catòlica hauria pogut trobar un mètode més a propòsit
per a produir la seva pròpia ruïna i la seva pèrdua de poder que el partit biològic
que ha adoptat (JÍC)"*
/
En un dels seus llibres, però, aquest mandarí de l'eugènia americana s'expressa d'una manera encara més saborosa—he de fer remarcar que ací no intervé
per res la ironia: els americans desconeixen l'humor, i aquest autor és sempre
d'una gravetat impertorbable. Heus ací el que diu textualment aquest fenomen
eugènic a la pàgina 98 del seu llibre publicat en 1923, The inrw Dccalogue of
Science: "Si Jesús hagués estat entre nosaltres, hauria estat president del con5 Les Etats-Units d'aujourd hui, pàg. 104.

* "Direct birth control may be the decisive agent iii determining man's earthly
destiny and acharacter and in shaping the future of civilization." (The ne.rt dge of
mon, "1927, pàg. 348).
• Op. cit., pàg. 399.
' Op. ciC pàg. 356.
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grés d'eugènia {Had Jesús been among us. he would have been president of the
First Eugenics Congress)".

Nosaltres també posseïm alguns fenòmens interessants. Però jo crec que cap
d'ells no hauria estat capaç d'una troballa d'aquest calibre; el gran eugenista
nord-américà continua:
"La ciència no ha pas vingut a destruir l'essència ètica de la Bíblia, sinó a
completar-la. No podia fer altra cosa que completar-la, i com que l'eugènia no és
sinó una simple evolució orgànica, proporciona el programa definitiu de la cristianització total de la humanitat (... Eugenics, zuhich is simply conscions, intelligent orgànic evolution furnishes Ihe final froyrammc for the completed christianisation of mankind".

Desafio l'humorista més enginyós a trobar una cosa més saborosa per a caricaturar la mentalitat eugènica actual, que pretén regenerar la humanitat fent vigilar les alcoves per la policia civil.
El fet és que l'estat d'esperit d'avui—i no solament nord-amerícà—, pertocant
l'eugènia, és tanmateix aqueix. N'hi ha prou amb fullejar el llibre de Nisot que
he citat en començar, sobre el moviment eugenista a través del món actual, per
comprovar que les paraules de Galton esdevenen cada vegada més exactes. La
ciència fundada per ell és realment una religió, si no la religió dels nostres dies.
Tant més que els seus acòlits més entusiastes prenen sempre factors religiosos
com a termes de comparació. En aquest ordre d'idees, és molt a propòsit d'assenyalar un escriptor anglès modern, poc conegut fora d'Anglaterra, però del més
alt interès: Anthony M. Ludovíci.
Aquest assagista, profundament original, és una espècie de Shaw reaccionari
que, a l'esguard dels "torics", es troba en la mateixa relació d'analogia i d'independència que l'autor de MOn and supennan, enfront dels treballistes. Ludovíci
publicà, en 1923 i 1926, dos volums sobre l'eugènia que són d'un interès formidable: Woman a vindication i Man an indietment; m'he de limitar a assenyalar-los,

per tal com constitueixen un món de suggestions i de comentaris, des dels més
justos als més absurds. I la seva eugènia nietzschiana no es pot comparar, com
a valor intel·lectual, amb el càndid cugenisme nord-americà. Però no li és inferior
des del punt de mira del valor religiós que li atribueix.
Si Wiggam la considera com "el programa final de cristianització total de la
humanitat", Ludovíci, en canvi, veu en el cristianisme la negació absoluta de l'eugènia. Ludovíci, en la seva recerca dels factors propis per a regenerar la humanitat—car en això radica el mínim objectiu dels eugenistes actuals—, sent la "necessitat d'una nova religió basada en una percepció intel·lectual clara del poder
subjacent en els fenòmens i ensems en una relació emotiva profunda amb aquest
poder"10. Però, continua, "per a realitzar una tasca així és necessària una nova
espècie d'homes (ÍÍC), i l'única cosa que nosaltres ara podem fer és preparar-la-hi".
L'eugènia intervé en l'acompliment d'aquesta tasca de creació d'un nou "ordre"
d'homes, car la nova religió que salvarà i regenerarà la humanitat, en lloc de fonamentar-se en l'ascetisme del cos, es basarà exclusivament en el "culte del cos".
Ludovíci és un neo-pagà, en tota l'accepció del mot. És en aquest sentit que con' Loc. cit.
10 Man an indietment. pàg. 338.
" Loc. cit.
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sidera el cristianismo—o almenys ço que anomena cristianisme—com a antieugènic o bé—com se sol dir entre eugenistes—com a "disgènic":
"El cristianisme, en exercir una influència disgènica en el món i , per aquest
mateix fet, en multiplicar el nombre dels incapacitats fisiológics, ha fet més per
eliminar el sentiment religiós veritable que per estimular-io. La incredulitat. l'ateisme i la indiferència religiosa modernes, que no trobem ni tan sols entre els
salvatges, és, en realitat, cl resultat de la degeneració naixent dels valors disgènics del cristianisme a causa de la repugnància que manifesta per al cos"".
Com que l'eugènia és exactament la ciència del cos; com que la seva nova religió, que ha de regenerar el sentiment religiós de la humanitat, està fonamentat
en el culte del cos—comprovem una vegada més la relació intima que, conscientment o np, cs forma en tots aquests pensadors eugenistes, entre religió i eugènia.
El que desitjo, però. posar de manifest és el fet que, entre tots els eugenistes
actuals que malden per tenir del problema eugènic una visió, no solament mediata
o política, sinó també filosòfica, trobem sempre l'eugènia considerada no ja com
a ciència, sinó com a religió. L'estudi de l'eugènia ja DO existeix; ha estat substituït pel seu culte. Ja no es tracta d'una ciència d'observacions, d'experimentació
o d'especulació. Ans d'una ciència de modificacions i de creació dels factors fonamentals de la vida'—d'una antropologia, que diguéssim, teològica. Ciència suprema de la qual totes les altres no són sinó simples "serventes''. La teologia de
l'home deïficat del segle XX. L'evolució en aquest sentit de l'obra d'un Max Schcler, per exemple, és de les més curioses; en efecte, partint d'un llibre absolutament teocentric com Das Ewiye im Mensch. publicava cabalment, en 1928, quan
mori, la seva Philosophische Anlhropologie. obra rigorosament antropocèntrica.
per bé que manté totes les valors de l'absolut subordinades "a l'home".
Aquest és el monstruós resultat de la lenta revolució que s'opera en el substràtum del pensament modern com a conseqüència de l'acumulació dels errors
de generacions successives. L'home ocupant el lloc de Déu. El culte del cos en
lloc del culte de l'Esperit. L'Antropologia com a ciència superior en lloc de la
Teologia. En resum, l'anfropocentrisme del segle xx oposant-se, punt per punt,
al Tcocentrisme del xiir.
Ja sé que hom dirà que exagero, que les coses no han pas estat invertides
d'aquesta manera, que la posició exacta del problema és força més confusa i complexa, que l'eugènia és una ciència molt modesta, tot just iniciada, plena de bona
voluntat i desitjosa senzillament de viure en pau amb Ics altres ciències i les altres religions, sense la més petita intenció d'usurpar el lloc a cap d'ellti.
Evidentment. Però les seves tendències són tanmateix les que he mostrat i que
he procurat il·lustrar amb nombroses i àdhuc excessives cites de textos, car no
he pas volgut fer simples al·legacions sense fonaments. El que només examini el
món a través de les seves manifestacions aparents, pensarà amb tota naturalitat
que les coses continuen esdevenint-sc com abans; només han estat modificats els
detalls: uns quants gratacels amb alguns pisos més, avions, anuncis lluminosos,
gramòfons rogallosos alternant el valor estètic del cinema, i uns quants canvis
més sense importància. Un dels passatges més interessants dels Dieux ont soil
és, sens dubte, aquell cn el qual una vella demana, el dia de l'assassinat de Maint, si aquell senyor Marat que havia estat assassinat no era el senyor Rector
"

Op. cil.. pàg. 208.
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Marà, de Saint-Pierre dc Queyroix ''. Avui ens sembla absurd que la mort de
Marat no donés Hoc a una espècie de cicló a París. I , tot amb tot, la veritat històrica és aquella mateixa—el temps amplifica amb desmesura o esborra completament.
Si, per tant, es considera cl moviment exterior de la vida actual, hom dirà que
les modificacions són insignificants. I , no obstant, en el fons dels esdeveniments,
els canvis són considerables. Sota aquestes aparences es produeixen veritables revolucions. I la revolució sexual—m'abstindré d'emprar cap eufemisme per a designar la transformació d'aquesta sedient "mentalitat eugènica", com l'anomenen
els fanàtics de la nova ciència—, la revolució sexual, amb la creació d'aquesta
altra ciència nova, la sexologia, amb aquesta obsessió del sexe en tots els dominis
de l'art, dc la sociologia, en la psicologia, cn l'educació, ctc... amb la cínica publicitat donada a aspectes de la vida fins avui velats, amb l'esperança de crear
una nova espècie d'homes, el nou messias laic, el superhome del segle xxi, amb
tot això, la revolució eugènica no pot considerar-se com un simple capítol mèdic,
inofensiu i especialitzat.
Els progressos de l'eugènia han estat tan ràpids i ' tan extensos, i les seves
ambicions són tan grans, que no és gens exagerat de veure, en aquesta ciència
mesclada dc religió, tenint cn compte el fanatisme que desvetlla, un dels fonaments de l'atac violent que la mentalitat revolucionària materialista lliura contra
els valors espirituals humans i cristians.
Cal, doncs, que prenguem totes les precaucions necessàries per examinar aquesta nova ciència. I sobretot que sapiguem fer una distinció molt rigorosa entre
allò que conté d'utilitzable i de condemnable. He procurat demostrar, amb l'ajut
de cites autèntiques, que en aquesta qüestió no es tracta pas simplement d'una
ciència; ans es tracta, sota la coberta de l'esperit cientific, de l'extensió a terrenys
inviolobles d'una filosofia d'absolutisme materialista (igualació entre l'home i
l'animal) i d'una política d'absolutisme estatista (dret de l'Estat d'intervenir en
la vida més íntima dels individus).
Cada dia podem llegir un article periodístic i sentir, en multitud d'opinions
expressades arreu del món, que "existeixen en nosaltres prejudicis arrelats, contra els quals cal lluitar per tal d'assegurar la victòria de la mentalitat eugènica".
I bé! Aquests sedients "prejudicis" no són ni més ni menys que el domini més
sagrat, més tancat, més inviolable de la nostra vida íntima i no estem disposats de
cap manera a deixar-lo envair pel poder policíac i pseudocientífic de l'Estat.
Aquests dominis estan reservats a la nostra consciència i , per tant, al poder espiritual i no ali poder temporal.
És això que cal ficar ben resoltamcnt al cap dels eugenistes integrals. Hi ha
nombrosos punts sobre els quals no cedim ni cedirem mai. És per això mateix que
hem de considerar l'eugènia cn els seus "límits" per tal d'impedir-ne l'extralimitació que destruiria fàcilment tot allò que, per a nosaltres, representa l'essència de la nostra llibertat particular.
Tampoc nosaltres no estem satisfets del que ha esdevingut ací. També tenim molt
a "regenerar". També cerquem una via d'evolució i de selecció. Però no pels
Les Dieux ont soif. pàg. no.
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mateixos procediments. O, per dir-ho millor, nosaltres ens oposem fermament a alguns dels procediments que són. adés més recomanats, adés imposats per la nova
religió eugènica. Per a nosaltres, l'eugènia veritable es troba en una aliança entre la raó veritable i la fe veritable. Xo anem a la recerca d'una religió nova. No
consentirem que una ciència, sigui la que es vulgui, o un poder civil, quelsevol que
sigui, envaeixin dominis que depenen d'un altre gènere de ciència i d'un altre gènere de poder. No som ni anarquistes ni estatistes. No creiem de cap manera que
la vida sexual sigui completament lliure. Però no per això acceptem la ingerència
de l'Estat allà on no ha de fer res. Car hi ha reductes on únicament la llei natural
o la llei revelada, i no la llei positiva, poden exercir una reglamentació.
Per consegüent, no hem de fer, en veritat, cap oposició contra l'eugenèsia, sinó
més aviat contra l'eugènia que és l'eugenèsia il·limitada, purament naturalista i
estatista.
"El catolicisme, lluny de procurar impedir la reforma eugènica, procura, al
contrari, provocar-la donant-li una base duradora, la de l'esperit. Déu és considerat com cl principi i la fi de tot progrés racial. Ell millora la raça, i , en fer això,
manifesta la seva pròpia glòria. Nosaltres cooperem amb Ell. En un sistema així,
l'eugènia ocuparà el seu lloc en tant que cooperadora i no com a ordenadora"
L'afirmació d'Anthony Ludovici adés esmentada, o sigui que el cristianisme és
essencialment disgenic, per motiu de la seva repugnància envers el cos, ateny només una secta condemnada per l'Església com herètica, el maniqueisme. En tota
veritable filosofia cristiana, l'harmonia entre el cos i l'esperit és essencial i d'una
manera particular en cl tomisme que sosté la unitat substancial d'ambdós. Allò que
Farias Brito ha anomenat "la base fisica de l'esperit" no era pas simplement, per a
Sant Tomàs, un punt de partida, sinó més aviat un element verament fonamental.
I com diu el Parc Sertillanges: " El principi fonamental de la psicologia tomista,
principi renovat audaciosament. genialment—i providencialment, diria jo bo i pensant en l'esdevenidor de la ciència—de la pseologia d'Aristòtil. és que l'ànima humana no pot ésser enterament definida sinó en funció del cos que anima i amb el
qual forma una unitat real i substancial" "( o, com diuen els mateixos textos del filòsof: "les diverses disposicions dels homes en vista de l'acció de l'ànima depenen de
les disposicions diverses de llur cos"
o bé, encara: "La bona constitució del cos
acompanya la noblesa de l'ànima... d'on es pot concloure que els qui posseeixen un
tacte delicat estan dotats d'una noblesa més gran d'ànima i d'una més gran perspicàcia d'esperit"
Si una filosofia que s'expressa d'aquesta manera menysprea cl cos humà, jo em
pregunto com haurà de parlar per a fer el seu elogi. No pot existir una apologia
més perfecta del cos humà que aquests mots de Sant Tomàs en els quals considera
l'ànima tant més perfecta com més perfecte és el mateix cos. Aquesta afirmació no
pot pecar sinó per excés de naturalisme. Si passem, ara, del filòsof medieval al
poeta filòsof modern, a Paul Valéry, trobem també en ell cl més categòric desmentiment de les paraules de Ludovici i d'una infinitat d'altres que judiquen el cristianisme segons la imatge falsa i deformada que en donen els neo-pagans. Heus aci
THOMAS J . GERRARD. The Church and Euqenics, 1921, pàg. 57.
Saint Thomas d'Aquin. vol. I I , pàg. 159.
De memòria et reminiscència, I.
De anima, X I X .
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com Paul Valéry comenta en la seva Introdiution à la méthode de Léondrd de Vinci el dogma de la resurrecció de la carn:
"Un dogma que concedeix a l'organització corporal aqueixa importància gairebé
secundària, que redueix d'una manera remarcable l'ànima, que ens prohibeix i ens
estalvia el ridícul de figurar-nos-la, que l'obliga àdhuc a reencarnar-se per a participar de la plena vida eterna, aquest dogma tan totalment contrari a l'espiritualisme pur (ÍIV), separa de la manera més sensible l'Església de la majoria de les altres
confessions cristianes."
En aquestes condicions, cap ciència no és més apta per a situar-se en la jerarquia tomista de les ciències que l'eugènia dedicada al millorament del gènere humà.
L'error constitueix, com sempre, en la mutilació de la realitat integral; en el fet
que hom considera l'eugènia com una ciència pura d'aplicacions il·limitades. H i ha
desacord únicament entre els qui assignen a l'eugènia una funció determinada i ,
d'altra banda, els qui volen considerar-la com una ciència independent d'aplicacions
indeterminades.
Té límits o no l'eugènia? En això radica el punt dolorós del problema. Els eugenistes absoluts creuen que és possible un nou ordre d'homes; i , per aquest fet,
s'imaginen que tenen el dret de tractar la nostra espècie com un camp d'experimentació lliure. Nosaltres, però, sabem que l'home no és una creació il·limitada i que
provar d'ultrapassar els seus límits naturals seria degenerar en lloc de regenerar.
A l'invers del que afirma Bernard Shaw, no creiem pas que sigui possible de fer
amb un home el que es fa amb un llop. Sabem que l'home porta en si un imprevist
que s'esmuny de totes les lleis humanes. Són precisament aquest imprevist, aquest
misteri irreductible que ens separen de l'eugenisme absolutista. La distinció entre
l'cugenèsia, que acceptem, i l'eugenisme, que hem de repudiar, és que aquella considera l'home com un home, mentre que aquesta el considera únicament com un
animal.
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L'EPISCOPAT AI,KMANY I EL PLESBICIT.—EI dia 12 de novembre passat, el cos electoral alemany fou cridat a emetre el sufragi sobre dos
punts: era Tun el referèndum en què el Govern sotmetia la seva politica
a l'aprovació del poble en aquests termes: " T u . home alemany o dona
alemanya, aproves la política del teu Govern, i estàs disposat a reconèixer solemnement que expressa el teu pensament i la teva voluntat?"
Era l'altre l'elecció del nou Reichstag, segons la llista única presentada
pel Govern.
Dels 45.141.954 electors inscrits al cens, 43.452.613 prengueren part
en la votació del referèndum: 40.601.577 respongueren afirmativament;
2.100.765 negativament; els vots en blanc o nuls foren 750.271. La llista
única presentada pel Govern per a la formació del nou Reichstag fou
votada per 42.988.152 electors; els sufragis favorables foren 39.638.789;
la resta votaren en contra o en blanc. E l nou Reichstag constarà de 661
diputats, tots del partit nacionalsocialista, perquè no n'hi ha d'altre.
L'Episcopat alemany, reunit a la Conferència de Fulda, i , a part,
l'Episcopat bavarès, en sengles notes, aconsellaven als catòlics que votessin afirmativament el referèndum, puix que tenen el deure de sostenir l'autoritat del Govern i de secundar les aspiracions encaminades a
obtenir, per a Alemanya, la paritat de drets en la comunitat internacional, l'augment de treball i la conservació de la pau. Fan remarcar, però,
que aquest vot no significa l'aprovació de tot el que s'ha esdevingut a
Alemanya en els darrers mesos quant a la tutela de la religió i de la
moralitat, l'escola confessional i la llibertat de les associacions catòliques,
sotmeses a vexacions que no s'adiuen gaire amb la igualtat davant la
llei reconeguda als catòlics.
" E l vot dels catòlics — diuen els Bisbes de Baviera — significa una
nova professió de fidelitat envers el poble i la pàtria i llur conformitat
amb les intencions decidides i previsores del cap del Govern, que vol
estalviar al poble alemany els horrors de la guerra i els del bolxevisme,
garantir l'ordre públic i procurar feina als desvagats."
E l President Hindemburg, en un discurs radiat la vigília de la votació, donava al referèndum un sentit semblant. Denamanava al poble que,
en votar-lo, declarés unànimement la seva voluntat de pau i de paritat
internacional i aprovés la conducta del Govern en separar-se de la Conferència del desarmament "no com una manifestació contra la idea d'una
entesa pacifica entre els pobles, sinó per demostrar al m ó n que no pot
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continuar el sistema seguit fins ara de distingir entre vencedors i vençuts, pobles lliures i pobles esclaus."
Quant a les eleccions del Reichstag, els Bisbes, seguint la norma d?
l'article 32 del Concordat, no han emès llur opinió: s'han limitat a recomanar als electors que votessin lliurement segons els dictats de llur
consciència.—M. R.
PREPARATIUS PER A APLICAR LA LLEI D'ESTERILITZACIÓ. — Diu el
Voelkische Beobachter (Observador popular) òrgan oficial de H i t l e r :
" E l primer de gener de 1934, entra en vigor la llei per a la defensa contra una descendència afectada per malalties hereditàries. D'ací endavant,
la llei encomana als tribunals una tasca elevada i de responsabilitat. Per
tal que els tribunals, des del començament, puguin encarregar-se'n d'una
manera adequada, el Dr. Frank, ministre bavarès de Justícia, ha disposat l'organització d'un curs de lliçons encaminades a iniciar els jutges
en les doctrines de l'herència, la sanitat de Ics races i la política demogràfica. H i assistiran tots els presidents dels tribunals municipals i els
de tots els tribunals superiors encarregats de la salut hereditària. E l m i nistre inaugurarà les lliçons en presència dels magistrats del tribunal de
Munich."
Efectivament, aquest curs va començar el dia 27 de novembre passat,
cosa que demostra que, malgrat les protestes de la Santa Seu, la nova
llei començarà d'aplicar-se en la data anunciada.—M. R.
ELS CATÒLICS TXECOESLOVACS EN EL X V ANIVERSARI DE LA INDEPEXDENXIA.—El dia 28 d'octubre passat, la República Txecoeslovaca va celebrar el X V aniversari de la seva fundació. Mai com enguany aquestes
festes no havien expressat els sentiments de concòrdia entre els txecs
i els eslovacs, i àdhuc amb els alemanys, que han ratificat llur col·laboració i llur absoluta lleialtat a la república. Els catòlics, que varen ésser
dels primers en les àrdues lluites per la independència nacional, i que
són els súbdits més fidels del nou Estat, no sols han concorregut a les
festes oficials, sinó que han donat a la celebració una nota característica.
De primer, la premsa catòlica publicà números extraordinaris on collaboraren les figures més vistents de l'Acció Catòlica, i àdhuc de la Jerarquia. Després, les organitzacions catòliques celebraren actes de gran
importància: són dignes d'especial esment la conferència del President
de la Joventut Catòlica, Dr. Horina, sobre " L a Joventut Catòlica i el
28 d'octubre"; i el gran discurs pronunciat, al Congrés regional de
Brun, pel ministre Mons. Sramek, cap del partit popular, en el qual
ofereix a Déu, en nom del poble cristià, sentiments de gratitud \)CT la
llibertat nacional, invoca la seva benedicció i el patrocini de Sant Venceslau i ratifica la intenció del partit de treballar incansablement en el
Govern, de què forma part. pels principis catòlics i per la prosperitat de
la República. Cal també remarcar el missatge dels Orels (àligues), associacions gimnàstiques catòliques, que apleguen 120.000 joves: diu que
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tots volen treballar eficaçment ])er defensar la llibertat i la independència de la pàtria i que, per tant, l'Estat pot refiar-se sempre de la fidelitat
dels seus membres. L'Orel, amb la seva educació moral i física, amb l'es*
perit religiós i nacional, posa al servei de l'Estat i dc la P à t r i a un estol
imponent de joves valents.
T a m b é es celebraren funcions religioses prop de les tomI>es dels
Sants Patrons nacionals. Sant V i t , Sant Venccslau, Sant Joan Nepomucè i Sant Adalbert. EI dia de la festa, els catòlics acudiren en manifestació a l'antiga església de Maria Tyrs on se celebrà una Missa per la
Pàtria, en la qual molts reberen la Comunió. L'Arquebisbe de Praga,
Mons Carles Kaspar, celebrà també, a la catedral, una Missa seguida
d'un solemne Te üeum.
EI President de la República, Tomàs Masaryk. malgrat els seus
80 anys, va revistar, a cavall, les tropes formades en la grandiosa plaça
de Sant Venceslau, on fa quinze anys que tingueren lloc les primeres
manfestacions de joia del poble de Praga per la llibertat de la P à t r i a ;
«lesprés va anar al Parlament on va rebre les autoritats estatals, locals i
eclesiàstiques, entre elles d'Arquebisbe de Praga, i tots plegats presenciaren la desfilada de les tropes.—M. R.

EL PRIMER CONGRES EUCARÍSTIC NACIONAL DEL BRASIL.—Pel setembre passat, es va celebrar a Bahia el primer Congrés Eucarístic nacional del Brasil. Es inexplicable l'èxit extraordinari d'aquesta manifestació de fe i de religiositat del poble brasiler que ha repercutit en tota la
nació. La clerecia i els fidels no han restat sols; també hi han pres part
el Govern federal i els de diversos Estats. E l Cardenal Lemc, Arquebisbe de Rio Janeiro, ha representat el Sant Pare com a Legat a lalere.
Mentrestant, es fan els preparatius per a celebrar l'any vinent a
Buenos Aires, els dies 10-14 d'octubre, el X X X I I Congrés Eucarístic
internacional.—M. R.
ASPECTE RELIGIÓS DE LES FESTES FEIXISTES D'ENGUANY.—Hem entrat a l'any X I I de l'era feixista que, com de costum, s'ha inaugurat amb
dues festes: la de la marxa sobre Roma (28 d'octubre) i la de la Victòria (4 de novembre). E l 30 d'octubre fou la diada nupcial: solament
a Roma, es celebraren 820 casaments. Totes les parelles es reuniren a
la Basílica de Santa Maria dels Àngels, on Mons. Palica, Vicegerent,
tls celebrà la Missa i els féu una prèdica: d'allí anaren a rebre les 500
lires amb què els obsequiava el Duce. A la tarda foren rebuts pel Sant
Pare.
El 4 de novembre, es celebraren pertot arreu ofic s religiosos en sufragi dels combatents difunts. A Roma, l'Ordinari militar, Mons. Bartolomasi, va celebrar una Missa seguida del Te Deuin i l'oració pro Rcge uostro : hi assistiren el Duc de Bèrgamo, en representació del Rei, cl
Cap del Govern, els ministres i els alts funcionaris de l'Estat, que després anaren a inaugurar la cripta monumental dedicada als Caduli en

LES IDEES l E L S FETS

83

l'església de Santa Catarina. Més tard, Mons. Rusticoni, Vicari de l'Ordinari militar hi celebrà la Santa Missa que, d'ací endavant, s'hi celebrarà cada dia en sufragi dels qui han mort per la Pàtria. En el portal de
la susdita cripta, hi ha aquesta inscripció: Mililibus uostris qui slreuue
in acie occubuerunt laus posteritciis et christiam quics. Als nostres soldats morts valerosament en el combat, la llaor de la posteritat i el descans cristià.—M. R.
EL CONGRES DELS JURISTES CATÒMCS FRANCESOS.—Els darrers dies
«l'octubre passat, ha tingut lloc, a Avinyó, el L Congrés nacional dels j u ristes catòlics de França. E l tema general a estudiar era: Els perills del
socialisme en el dret privat. Es pronunciaren discursos i es presentaren
memòries molt notables.
Esmentarem la relació del professor Chassagnade, de l'Institut Catòlic de París, sobre l'amoralisme jurídic. Posa de relleu l'error de la
jurisprudència que substitueix la noció de la culpa i)er la del risc; és
un greu oblit de la moral cristiana declarar que un home és responsable
dels danys que ha causat a un altre, sense tenir en compte els motius
que l'han impulsat a obrar. Això tendeix a eliminar del dret tota noció
de consciència i de responsabilitat personal, la qual cosa significa negar
la llibertat humana, o almenys declarar que l'individu no té altres drets
que els que l i dóna expressament la llei. E l ponent posa en guàrdia els
juristes catòlics contra aquesta concepció socialista i materialista, que
tendeix a capgirar el dret natural.
L'abbé Lecombe, dé Niça, va llegir una relació documentada sobre
els excessos del règim fiscal, instrument del socialisme. E l P. Llucià Lebrun, professor de Dret Canònic a la facultat de Lió. va parlar del socialisme en relació amb la religió i la moral. E l Canonge Couly va tractar de la propietat, dels seus drets i dels seus deures a la llum de l'Encíclica Quadraçjcsimo anno. fent remarcar que la propietat és inviolable
pel seu fi jiersonal. familiar i social, regulat per la justícia i per la caritat. M . d'Estaing, ex-inspector de finances, va presentar una memòria
sobre la distribució de la moneda i la responsabilitat de l'Estat. La desvalorització de la moneda procurada com a remei de la crisi econòmica
és una veritable fallida. En comptes de garantir l'estabilitat monetària.
l'Estat ha desvaloritzat la moneda per fer front als seus compromisos;
garantir l'estabilitat monetària és una atribució essencial de l'Estat, i un
dels pocs camps de la vida econòmica i social en què està justificada la
seva intervenció.
E l professor Beaucourt, de la facultat de Dret d'Estrasburg va presentar una relació sobre l'economia mal dirigida: no és convenient d'oposar-se a l'aspiració dels pobles a un endegament de l'economia, i^erò
cal evitar el socialisme i l'individualisme lliberal; car cercar la solució
de les dificultats presents en l'organització corporativa. L'ex-djputait
Bendu va tractar de l'organització corporativa agrícola i el socialisme
d'Estat: segons ell, l'únic mitjà de restaurar la societat i de salvar-la
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socialisme consisteix en la reorganització corporativa
en els ensenyaments pontificis.
principals temes tractats en aquest Congrés que cada
importància.—M. R.

UNA CRIDA D'HENDERSON A LES ESGLÉSIES CRISTIANES.—El president de la Conferència del desannament, Henderson, ha adreçat un missatge a les Esglésies cristianes, en el qual diu que la gravetat de la present situació mundial no permet que restin indiferents, sobretot davant
les veus de guerra i l'agreujament de les relacions entre els Estats. Els
cristians, que veuen en la Humanitat una gran família, han d'unir llurs
esforços per induir els pobles a cercar la seguretat, no en l'aplicació de
la força, sinó en l'autoritat moral d'un sistema col·lectiu de pau. basat
en els pactes de la Societat de les Nacions i de París.
En donar-ne compte. L'Osservatore Romano del dia 2 de desembre
hi posa aquest comentari:
" E l missatge del Sr. Henderson té un gran mèrit i una sola llacuna".
" T é el mèrit de declarar, una vegada més. allò que la h stòria ensenya,
que sempre ha ensenyat. Quan el camí del llinatge humà arriba als seus
revolts més difícils, a aquells per als quals no basten les forces humanes,
cal tenir el coratge de recordar el que el pensament o la vida, la idea o el
costum han oblidat: els valors spirituals. les forces d ordre religiós, els
ensenyaments divins, en una paraula: Déu. Aquest acte de lleial humiliació davant el Rei dels Reis i Senyor dels qui dominen és el primer títol
a la seva pietat, la primera condició per a obtenir la seva misericòrdia.
" T é la sola llacuna d oíjlidar que l'Església, això és, l'Església Catòlica. Apostòlica. Romana, en la paraula i en l'obra de Pere, en la paraula
i en l'obra del seu Vicari Pius X I . en aquest pontificat com en els altres,
contra tota doctrina i contra tota pràctica contrària, al defora i al damunt de tota vana recerca de cada responsabilitat particular, ha proclamat la pau com a condició necessària per al triomf del reialme de Crist—
Pax Christi in regno Christi—això és, a l'actuació de la seva llei i de la
seva civilització; com a virtut resolutiva de tota crisi, àdhuc material;
com a única garantia contra el suïcidi, tant d'Europa com del món, en
tots els camps: moral, social, polític, econòmic. I això amb autoritat,
amb ensenyaments, amb admonicions, en condemnes en què hi havia tota
la consciència d'una autoritat que, per venir de Déu, està per damunt
dels homes, àdhuc quan els homes, temerosos precisament d'això, ho han
intentat tot per fer-la ignorar, per poder-la humiliar, per afectar-ne indiferència i menyspreu.
"Per aquests fets, per aquests precedents, estem orgullosos de poder
assegurar, amb el Sr. Henderson, a tots els homes de bé, amics sincers
de la pau, que la seva crida al món cristià troba en nosaltres, els catòlics, un ressò tan vast i tan profund, com més ens arriba com a ressò
de la veu incessant del nostre Pare comú, el Cap de la cristianitat, el
Successor de Pere, el representant a la terra del Príncep celestial de la
Pau.
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"Per al qual el sistema col·lectiu de pau no podrà basar-se eficaçment
en cap pacte humà. sigui on sigui que s'hagi signat, digui's com es digui,
si no és estret de primer, no solament entre els pobles, sinó entre els
pobles i Déu, entre les ànimes i Crist, sota la sincera, palesa, confessada
garantia dels governants i de les lleis."
L endemà, el mateix diari publicava un documentat article intitolat:
L'Auffusto Vicaria del Príncipe delia pace agli uomini d i huona volonta
on desenvolupa aquestes mateixes idees, explicant els esforços del Papa
actual en favor de la pau.—M. R.

MOVIMENT
SOCIAL
LES DARRERES VAGUES I EL MOVIMENT REVOLUCIONARI.—De períodes difícils i agitats n'hem passat sovint, però mai potser com en aquests
darrers temps, no havíem arribat a tenir l'ambient social tan enrarit i
tan feixuc; les vagues són contínues i complicades, i carreguen l'atmosfera de conflictes nocius, que donen la sensació que ningú no sap com arranjar. S'ha de tenir present que ara els serveis de treball ja estan traspassats i , per tant, corresponen al Conseller d'aquest Departament de la
(icneralitat. Doncs b é ; després d'això i malgrat això. hem vist com en
alguns conflictes intervenia com a única autoritat corresponent, mentre
que en altres potser encara és l'hora que no s'ha posat en clar a qui corresponia la intervenció, de tan difícil que es veu que era la delimitació
de funcions.
Com a fets més importants, cal registrar la vaga mercantil, que tingué durant uns dies acaparada l'atenció dels ciutadans. N o és cosa gaire
corrent de veure mobilitzada tota la dependència mercantil, i la gent, especialment els patrons, es veu que no s'ho acabaven de prendre seriosament. Després d'algun dia d'indecisió i tanteig, fou resolt dictant un laude, en el qual es reconeixien boria part de les aspiracions de la dependència. Hem de lamentar, però, que per inhibició d'alguns, o per desidia, deixessin col·locar al davant del moviment certs elements que no foren prou prudents per a veure l'opinió de la classe mercantil i la seva actitud purament professional, i se n'aprofitaren hàbilment per a les seves
mires polítiques partidistes.
U n altre dels conflictes importants que ha produït m é s intranquil·litat,
ha estat el de la vaga de transports urbans, iniciada el dia 18 de novembre, vigília de les eleccions de diputats. E! motiu, com gairebé sempre,
eren unes demandes descabelladcs i insostenibles, presentades, a més, en
uns moments inoportuns i perillosos. Malgrat del costum de veure resolts conflictes d'aquesta mena amb promptitud, i que aquesta vegada
s'anava allargant indefinidament, la gent ja començava1 a prendre l'habi-
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tucl de prescindir d'aquesta classe de transports i a no fer gaire cas d'aquest desordre i d'aquesta falla. Tothom recorda encara les vagues interminables d'ebanistes i paletes que hem sofert durant aquest any. A
mesura que anava avançant el temps, més aquesta s'hi anava semblant,
emmarcada també amb gran nombre d'explosius i actes terroristes. Per
últim, s'ha vist ben bé quin era l'intent i la finalitat dels seus promotors.
Ha coincidit amb aquesta explosió violenta i armada dels elements anarquistes de la C. N1. T., que volien implantar una vegada m é s el famós
i utòpic comunisme llibertari. U n cop sufocat el moviment, i potser perquè els militants del servei de transports es donaren compte de quin era
el paper que se'ls havia assignat, tornaren tots al treball amb les mateixes
condicions, i es donà per acabada definitivament el dia 14 de desembre
aquesta vaga absurda i inútil, que s'havia fet exclusivament al servei
de la F . A . I . i del moviment anarquista.
Aquesta vaga, doncs, no era cap vaga necessària ni justa per a aconseguir unes determinades millores dels obrers, i podia ésser perfectament inclosa a la llista tràgica de les vagues purament revolucionàries,
per a fomentar la lluita de classes en l'odi i la violència, i així avançar
cada dia més vers el gran mite de la revolució proletària per a ús exclusiu de l'anarquisme i dels seus inspiradors. Una vegada més. doncs, els
obrers de Catalunya, els obrers afectes i tarats de revolucionari, però també i en gran part els obrers sans, que representen un gran sector d'aquest
poble que tothom diu voler defensar, han estat víctimes directes de les
teories de l'acció directa i de la violència, esgrimides pels elements anarquistes que dirigeixen la Confederació Nacional del Treball, i no precisament per a obtenir cap millora beneficiosa per a la classe obrera, sinó
per a servir purament i exclusiva les seves teories destructores i anàrquiques que van contra la societat i també contra els obrers. Aquesta
darrera crida de la C. N . T . a la revolució armada, que ha tingut els
resultats que tots sabem, hauria d'ésser, si d'altres no n'hi hagués, motiu
suficient i definitiu perquè els veritables obrers amants de l'ordre, de la
pau i del treball, per bé que també de la justícia social, s'adonessin d'una
vegada de quina és la veritable finalitat d'aquesta organització pseudoobrerista i abandonessin els seus rengles. Si alguna millora material han
aconseguit els obrers, militant-hi. són infinitament superiors els perjudicis morals que s'han derivat de la seva actuació. I no és arriscat de
preveure, que en una altra organització sana i ben dirigida, haurien també aconseguit aquests beneficis materials, i segurament els haurien encara assegurat, millorat i acrescut.
És clar que es presenta ara el problema de trobar aquesta organització
sindical veritablement obrerista i honrada, dins d'uns principis purs i
nobles. Per nosaltres, no estarà resolt fins que no existeixin uns sindicats ben organitzats i ben dirigits d'inspiració cristiana. I si ara no existe:xen, és perquè ningú no es preocupà de formar els elements que havien de crear-los i que havien de dirigir-los; i com que per a tenir eficàcia i permanència ho han d'ésser pels mateixos obrers, per això ens
trobem ara sense dirigents, sense sindicats i sense obrers.
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Alguna cosa s'ha iniciat, però, que sembla voler decantar-se cap a
una bona orientació, i que, d'ésser així, podria donar uns bons resultats.
Mentrestant, cal estar atents a la seva gestió, i esperar de les seves possibilitats d'actuació. A Espanya, en general almenys, comencen per posar els fonaments sòlids que han de fer viables el dia de demà unes organitzacions sindicals fortes que encarrilin les masses obreres i que tendeixin a crear en el poble una consciència social equànime i equilibrada.
Funciona de fa més d'un any amb tota normalitat l'Institut Social Obrer
de Madrid, en el qual es procura una formació social més que corrent,
a obrers de diversos rams i de diverses contrades, a fi que aquests, tornats després als seus medis habituals de treball, puguin organitzar amb
suficiència i coneixement, sindicats adients, i puguin exercir sobre els
seus companys una influència proselista. De fet, a ' x ò ja ha començat a
fer-se ara en una determinada comarca, pels elements del curs anterior.
Nosaltres creiem que cal posar positives esperances en cl resultat d'aquesta iniciativa. A veure quan serà que a casa nostra ens adonarem qnc
és per aci per on cal començar, i posarem mans a l'obra, de veritat.
Mentre no s'ataqui el mal a les seves mateixes arrels, no es corregeixin els desordres morals de la societat, r no es procuri canviar la mentalitat retrògrada de certs elements, seran inevitables aquests esclats revolucionaris que ])ertorben l'ordre exterior. Solament una activitat de
conjunt, portada a cap amb constància i competència, ])ot donar-nos a la
llarga resultats satisfactoris. L a redempció dels nostres obrers no és obr.i
d'un dia ni d'improvisació; però la seva dignitat i la nostra consciència
exigeixen que s'acompleixi.—J. M .

REVISTA DE PREMSA
ESTRANGERA
ON ES PERSEGUEIX LA RELIGIÓ, TRIOMFA EL COMUNISME.—Les persecucions que els catòlics han sofert a Mèxic apassionaren tot el m ó n ;
tothom se'n recorda. Ara, amordaçada la religió, cau sobre Mèxic el
flagell conseqüència de la manca de religiositat del \x)h\c : el comunisme. E l " N e w York Herald" publica unes declaracioss que ha fet a un
dels seus redactors el general Plntarco Elías Calles, expresident d'aqncll
Estat, qui ha romàs, de fet, un dels dirigents no oficials del país. En
aquestes declaracions, l'expresident Calles, de trista memòria per als catòlics, ha fet una extensa exposició del programa polític i social que
serà aplicat durant els sis anys corresjxments a la pròxima gestió presidencial. L'aplicació d'aquest programa, o almenys dels seus punts essencials, marcarà una etapa decisiva vers la instauració a Mèxic, d'un socialisme d'Estat.
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Vegem les declaracions del general Calles:
"L'espectacle que ofereix en el moment present la vida social i econòmica del nostre país és, naturalment, ben trist. Encara és molt lluny
de tot allò que el programa revolucionari s'havia imposat com a fi. La
classe treballadora pateix — a Mèxic com a tot arreu — de l'atur forçós,
de la disminució de salaris i d'una incertitud cada dia m é s gran sobre
el demà.
"Per acabar
procedir, dintre
reformes socials
tari de la major

amb aquest estat de coses, el Govern de Mèxic pensa
dels sis anys pròxims, a l'aplicació d'un programa de
i econòmiques, per tal de fer que l'Estat sigui propiepart d'empreses industrials i comercials.

"Una de les primeres mesures que pendrà el govern serà la parcellació completa de la terra, la repartició de la qual està j a extremadament avançada, l-a creació de colònies agrícoles en les regions meridionals de la Califòrnia mexicana permetrà ocupar un nombre considerable d'obrers industrials que ara estan en atur forçós. A més. les cooperatives agrícoles creades en diversos punts del territori han fet desaparèixer les pràctiques comercials tradicionals, i els beneficis fantàstics,
que arribaven a pujar fins al 40 per 100, passaran a la història, com a
vestigis de l'economia feudal que caracteritzava recentment encara l'explotació dels territoris mexicans.
"Aquest programa haurà d'ésser aplicat fins a l'extinció completa del
peó, aquesta forma moderna de l'antiga esclavitud, que continua en v i gor en nombroses regions de l'Amèrica Central i del Sud.
" E n espera que siguin realitzats els punts essencials d'aquest programa, el deure del Govern i dels ciutadans és estimular totes les mesures
susceptibles d'aplanar el camí a la instauració de l'Estat socialista".—L. J.

EVOLUCIONA EL NACISME?—Traduïm de "The Daily M a i l " , de Londres, les següents declaracions de Gòbbels:
"—Com concilieu el discurs de Hitler — preguntà el periodista—,
qui. dissabte, presentà la branca d'olivera a Erança. amb els sentiments
agressius que el propi canceller expressà contra la nació francesa en el

seu llibre Mein Kampf?
"—L'amistosa oferta feta pel canceller a França prova la capacitat
d'evolucionar que té el partit nazi. De fa algun temps, en efecte, s'ha
I-roduït un canvi en la nostra actitud envers Françs. Quan tindrem novament cl Saar, ja no tindrem greuges territorials contra la nació veïna.
" — L a vostra actitud és la mateixa, pel que fa a Polònia?
"—No podem considerar la qüestió del corredor com una solució
permanent. P e r ò res no justificaria una guerra a l'Europa central. No
reposarem mentre no hàgim arranjat aquesta qüestió, però esperem ari ibar-hi per mitjà de negociacions. Això pot semblar impossible, però
aquests darrers anys s'han vençut a Europa dificultats que semblaven
invencibles. L'arribada del partit nazi al poder n'és una prova".—L. J.
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CONSEQÜÈNCIES ECONOMIQLES DE I,"APROXIMACIÓ ENTRE ELS E E . U U .
I LA U.R.S.S.
H i ha una ver'tablc expectació davant l'anunoi que els Estats Units
estan disposats a reconèixer el Govern de la Unió Soviètica. E l President Roosevelt hi està molt engrescat, malgrat el pessimisme de molta
gent. Veieu què diu "The Times", el gran diaii londinenc, davant el
projecte de Roosevelt.
" L a finalitat que persegueix M r . Roosevelt té. segons declaracions
oficioses, els tres aspectes següents: obertura de nous mercats per als
productes nord-americans: establiment d'un nou equilibri de la política
exterior nord-americana; finalment, supressió d'un fet que el president
considera anormal: els Estats Units són l'única potència comercial que
no ha reconegut la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Aquesta
anomalia no deixarà de desaparèixer; però no es pot saber com ni fins
h quin punt M r . Roosevelt rectificarà la balança politica; pel que es refereix al comerç és evident que s'espera un nou moviment com a conseqüència de la nova politica.
" E l professor Donaldson, de Cleveland, acaba de confeccionar, per
expressa indicació del Departament d'Estat, un càlcul anticipat de l'intercanvi comercial que hi podria haver entre els Estats Units i la U . R.
S. S. L'esmentat professor creu que els Estats Units podrien exportar
a Rússia, mercaderies per valor de 350 milions de dòlars per any, i que
en pocs mesos es podria donar treball a més de 300.000 nord-americans
que ara estan en atur forçós. El professor Donaldson parla amb ple
coneixement de causa, ja que havia estat enginyer expert en una empresa nord-americana establerta a l'Ural.
" E l professor insisteix sobre aquesta reserva: " A condició que R ú s sia pugui pagar amb primeres matèries tals com pedres precioses, or
pellf, pasta de fusta, etc." E l professor Donaldson preconitza la creació d'una societat nord-americana a la qual els Soviets poguessin adreçar llurs pagaments en mercaderies i divises, per cobrir d'aquesta manera, bastant ràpidament la valor de tot el que se'ls lliurés mentrestant, per
un total de 220 milions de dòlars. La societat s'ocuparia d'anar donant
sortida a les mercaderies soviètiques.
"Per altra banda, el Departament d'Estat ha demanat a tots els interessats, que l i declarin les pretensions financieres que poden tenir contra els Soviets; s'avalora cl total en uns 500 milions de dòlars. Entre les
impreses interessades hi ha la companyia Singer, de màquines de cosir; la Companyia d'Assegurances de Vida, de Nova Y o r k ; el Nacional
City Bank, etc.; totes aquestes societats treballaven a Rússia abans de
la revolució. Únicament la General Electric, sembla que fa alguns anys
signà un acord amb els Soviets, i reprengué els seus negocis a Moscou,
però no se sap encara si l'entesa és definitiva.
"Els esdeveniments sembla que es desenvoluparan ràpidament. E l
govern retirarà certs avantatges polítics del reconeixement dels Soviets
si aquest reconeixement es un fet consumat abans de la reunió al Con-
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grés, el mes de gener pròxim, i l'espenaça cTuna rcpressa econòmica
apaivagarà els agricultors i grangers nord-americans.—L. J.

ELS ESTATS UNITS I LA QÜESTIÓ EUROPEA.— Diu "The New-York
Herald T r i b u n a " :
"Probablement, ara no hi haurà guerra, però lògicament la situació
actual ha d'acabar amb una guerra, a menys que els homes d'Estat europeus no es mostrin a temps a l'altura de llurs obligacions i no organitzin Europa d'una manera més estable. Aquest fet, que ha produït
una forta febre en totes les cancelleries, ha d'ésser pres en consideració
molt seriosament pel poble dels Estats Units.
" E l Departament d'Estat ja s'ha deixat arrossegar a una posició falsa i embarassadora, i els diàris francesos han pogut aguantar amb agulles "la solidaritat de França amb Anglaterra i els Estats Units" i
proclamar l'existència "d'un front franco-anglo-nord-americà". Si aquest
front existeix, el poble nord-amcricà no se n'ha adonat.
" F a unes setmanes, Washington podia posar-se al costat de França i
dAnglaterra amb l'esperança d'esiiantar Alemanya, a fi que acceptés
l'acord sobre el desarmament. Però ara, que ha fracassat aquest pla,
"oldrem continuar per aquest camí i intentar d'imposar un tractat a
Alemanya? Si no, està preparat el nostre Govern per obligar França i
Anglaterra a reduir llurs armaments conforme a la tesi alemanya?
" É s cert que els nord-americans no tenen la intenció d'emprendre
res, però era igualment evident que francesos i anglesos no reduiran
llurs armaments només en el cas en què Alemanya restés en estat d'inferioritat...
" E l sistema de Versalles s'està acabant. Cal definir de seguida l'actitud dels Estats Units davant les noves possibilitats. Els Estats Units
s'havien negat a formar part de la Societat de Nacions, |)erquè no volien
ésser fiadors dc la pau d'Europa. El nostre país no es pot comprometre
de tal manera, però cal que es designi un camí per endavant j>er no veure's arrossegat a posicions incòmodes." — L . J.

ITÀLIA ES DESPOBLA. — Diu "11 Popolo l ' I t à l i a " :
" U n a nota transmesa per l'Agència de Roma (es refereix indubtablement a l'Stefaní), ha donat Hoc en diferents diaris, a títols sensacionals
com, per exemple, "Continua l'augment de la població italiana". Com
sempre, ens pertoca a nosaltres desfer les bombolles de sabó i restablir la
veritat i la realitat de les coses. Aquesta realitat és que Itàlia—àdhuc la
Itàlia feixista—segueix el destí comú a tots els pobles occidentals poblats
per la raça blanca, la qual cosa significa que en lloc d'augmentar, disminueix la natalitat. Comptin xifres: en 1924. el nombre de neixements fou
de 1.124.470: en 1932. o sigui vuit anys més tard. aquesta xifra quedà
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reduïda a 992.049; exactament, 992.049 naixements de menys. E l nombre de defuncions ha disminuït, en proporció? De cap manera!
Les xifres que s'hi relacionen són encara més greus. E l coeficient de
-natalitat, que era de 29 per 1000 en 1924, baixà en 1932 a 28,3 per 1000.
Una o dues etapes més, i arribarem al mateix nivell que França. Aquesta
es la veritat.
Segona tasca ingrata, però necessària: hem de dir als feixistes que no
hi ha lloc a enorgullir-se de la situació demogràfica italiana. En aquest
aspecte Itàlia és una nació de segona categoria. Els seus 42 milions d'habitants són una massa massa modesta en comparació amb els 200 milions
d'eslaus que de l'Ural a l'Adriàtica augmenten ritme impressionant de 8
a 10 milions d'alemanys que formen una massa compacta de la Bàltica
al Breuner, o, encara, dels janoi)esos —d'una natalitat impressionant—,
que tenen soldats i obrers per poblar tres continents. Heus-ací unes x i fres que fan pensar i que preocupen. Àdhuc la comparació amb França
no té valor, ja que F r a n ç a té un imperi colonial amb 60 milions d'habitants.
Quant a la relació que existeix entre el nombre i el benestar. sTia demostrat que ambdós fenòmens són interdependents, és a dir, que el nombre duu al benestar, fis evident que no és la mort el que produeix la r i quesa. Aquesta darrera és engendrada, al contrari, com totes les altres
coses, per la vida. Aquesta veritat és d'una evidència tan lluminosa, quotidiana i infantil, que només hi ha un home tan utòpic com Malthus. que
la pugui negar". — L . J.

R U B R I C A
D E L A VIDA
D'ESPANYA

l l a mort el primer president de la Generalitat de Catalunya. Quan
duia més de dos anys i mig regint els destins de la Catalunya autònoma,
Francesc Macià ha deixat aquest món per comparèixer davant Aquell a
qui s'inclinen totes les potestats humanes. No és ara el moment més oixjrté per a judicar els encerts o les equivocacions de la seva obra presidencial. Catalunya s'inclina respectuosament davant les despulles del seu primer magistrat. N i que hagués portat un altre nom, o hagués pettenyút 8
un altre partit, igualment Catalunya s'hauria endolot davant el cos del
seu primer president, després de Pau Claris.
La mort de Francesc Macià, coincidint amb una diada tan profunda-
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ment catalana com Nadal, ha tingut la v r t u l dc ressuscitar el sentiment
nacional esmorteït aquests darrers temps per les discòrdies dels partits.
Darrera del seu fèretre — en un enterrament imponent — marxaven tots
els estaments i els homes de les més oposades ideologies. Es prescindia de
tot el que podia dividir, per veure solament en l'armó que conduïa les despulles, la representació de la Cata'unya retrobada. Feia prop de tres centúries, que Catalunya no havia tingut ocasió de veure's marxar compacta
— ni en els dies febrosos de la presentació dc l'Estatut—darrera de qui
encarnava oficialment el sentiment patriòtic. L a unitat espiritual de tot
el poble, destruïda en 1714, ha estat refeta ])er unes hores, en aquests
dies freds de les acaballes de 1933.
La història jutjarà la seva obra. El que no farà serà discutir la intensitat del seu sentiment catalanista. La seva actuació pública d'aquests darrers temps ha estat rectificada en el llit de mort. A la conducta dels seus
Consellers, ha estat degut que la seva rectificació no fos tan ampla i generosa com l'iHustre mort hauria desitjat. Déu no els ho tingui en compte.
La figura del primer President de la República Espanyola, prosternantsc en el Saló de Sant Jordi per pregar per l'etern descans de Francesc
Macià, hauria d'ésser una lliçó per als que fan gala de tolerància religiosa, per menysprear-la quan la seva observància seria més exemplar.

Cloíem la nostra rúbrica anterior, després de comentar cl nrimer torn
de les eleccions generals espanyoles. En el segon torn. la victòria dels
partits de dreta, lluny de debilitar-se, s'afermà. E l nou Parlament ha quedat constituït de la següent forma:
DRETA
C. E . D. A . (Gil Robles) ....
Agraris...
...
Monàrquics (Tradicionalistes i Renovació Espanyola
Independents
Nacionalistes bascos

107
45
43
10
12

217
CENTRE
Radicals
Lliga Catalana
Conservadors
Liberals demòcrates
Independents
Progresistes

103
24
16
9
8
3

163
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ESQUERRA
Socialistes
Esquerra Catalana
O. R. G. A
Acció Republicana
Radicals-socialistes independents
Radicals-socialistes
Federals
Comunistes

53
23
7
4
3
1
1
1

93
Nombre total de diputats

473

Aquests resultats poden sofrir algun lleuger canvi, a conseqüència de
l'anul·lació d'algunes actes pel propi Parlament i la proclamació dels candidats que segueixin en nombre de vots.
D'acord amb aquests resultats, es constituí—reunit el Parlament—un
nou Govern presidit pel senyor Lerorux, amb la col·laboració del partit
progressista i l'ajut de les forces de la C. E. D. A . convertides en Minoria Popular Agrària, que constitueix el grup més nombrós del nou Parlament.
En la seva declaració ministerial, el Sr. Lerroux assentà la seva i n tenció de pactar un Concordat amb la Santa Seu i decretar una ampla
amnistia política i social, condicions imposades per les forces de dreta
que refermen la seva política, faltada de base parlamentària pròpia
suficient. En el mes de gener en què, constituït definitivament el Parlament, podrà començar el Govern la seva labor, serà el moment d'enjudiciar els seus passos que ara no són més que propòsits.

En diverses ocasions hem comentat com es mereixen les diverses
temptatives dels elements anarquistes per subvertir l'ordre social del nostre país. Encara no ha passat un any del moviment revolucionari del 8 de
gener i Espanya ha estat novament teatre d'escenes de salvatgeria—com
el descarrilament de l'exprés Barcelona-Sevilla—que deixen fora del dret
de gents els seus autors, per més que vulguin cobrir els seus actes amb la
bandera d'un pseudo-moviment revolucionari.
EI cop anarquista no ha arribat a posar en perill la seguretat del r è gim. Acèfal i inorgànic, no ha tingut sinó manifestacions externes de
grups isolats, que implantaven—per unes poques hores—el comunisme
llibertari en les respectives localitats, però que la presència de la força
pública sufocava ràpidament.
Una vegada més s'ha demostrat que la C. N . T . és el lloc on, sota
l'aparent defensa dels interessos dels obrers, s'amaguen els grups anarquistes sempre a punt de llançar-se al carrer a pertorbar la pau pública.
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Clausurada aquesta central sindical, mancats dels recursos econòmics
que les cotitzacions obreres els forneixen, els anarquistes es debaten en
la impotència. A i x ò és una realitat, que sobradament es diu i repeteix
l'endemà de cada nova temptativa fracassada, amb la seva seqüela i n evitable de víctimes i perjudicis materials enormes; i tot i això, no passen dos mesos que els mateixos governants que han proclamat aquesta
veritat als quatre vents, no sentin el desig de congraciar-se amb aquelles
masses equivocades i , per temor d'ésser titllats de reaccionais, autoritzin
la reapertura de tots els Sindicats clausurats, focus de totes les rebeliions que esclataran.
Aquest moviment ha donat lloc a estrenar en tota la península la nova
llei d'Ordre Públic, concretada cn la declaració de Ifestal d'alarma^
—equivalent a l'antic Estat de Guerra. L'actuació dels Tribunals d'Urgència potser és l'aspecte més reeixit de la nova llei. Les condemnes r à pides, sense per això deixar mancats els processats de les garanties necessàries de defensa i d'independència de la Justícia, reuneixen cn elles
aquella promptitud i exemplaritat que cal a les sentències per a prevenir
danys majors.

* **
Unes declaracions de Gil Robles primer i un editorial d " ' E I Debaté"
després han posat damunt la taula la qüestió de l'adhesió al règim republicà dels catòlics espanyols.
Els addictes incondicionals a les formes de govern oposades a la República han ressuscitat a través de la seva premsa les velles polèmiques
sobre la major o menor conveniència que podria resultar per a l'Església de l'acatament al règim constituït.
L'editorial d""EI Debaté" retolat "Los católicos y la República", no
feia més que adaptar a Espanya la doctrina dels pontífexs dictada a través de les Encícliques a la vista d'uns problemes universals que es plantegen successivament en els diferents Estats.
Per a orientació dels nostres lectors, més que comentar l'esmentat
editorial en aquesta secció, hem cregut convenient de reproduír-ne el text.
El lector t ' n d r à el gust de constatar com coincideixen en absolut amb
el criteri exposat per nosaltres clos anys enrera.
"Amigos del actual Gobierno, fervorosos defensores de la República que quiensanchar su àrea de sustentación. gentes de izquierda empenadas, por lo
contrario, en cerrar cl camino a las derechas, o en invalidar y quitar eficàcia al
triunfo magnifico de éstas, vienen pidiendo. y en los últimos tiempos con apremios
reiterados, que la derecha espanola defina con claridad su politica. Màs precisa,
mente: su posición respecto de la República. Una vez màs (iebemos decir que no
comprendemos. no podemos comprender por qué se tacha de equivoca una conducta
que es la claridad misma. hoy, y ayer. y desde hac'e, por lo menos. dos anos. Conducta clara, volvemos a decir. Y agregamos estos calificativos: leal y patriòtica.
Mtran

"Conste. ante todo, que cuando hablamos de "política de derechas" queremos
decir "política de católicos, y en cuanto católicos". A nadie pueden extranar estàs
palabras... i Si la politica del anterior bienio ha versado principalisimamcnte sobre
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matèria religiosa! Los Gibiernos. a! dictado de la Masoneria, han inferido a la
Iglesia todo el daiio que pudicron, aunque, por tales modos, a la vez daiiaran al
Estado, a la República y a la Nación. Los católicos espanoles, por ello, han tenido
que hacer, también, |x>litica religiosa; política de defensa de la Iglesia y de la convicción catòlica y nacional. subordinan(!o a tan primario deber toda suertc de compromisos y particulares opiniones.
" Y al proceder asi. han scguido fidelisimamcntc los princiírios y normas de
la Iglesia, que León X I I I preciso y definió en situaciones anàlogas—por no decir
idénticas—a la de F.spana en nucstro ticmpo. plantcadas en el ultimo tercio del
siglo X I X en muchas Naciones europeas y americanas; normas y principios repetides y recordados, tras el advenimiento de la República, por el Episcopado espanol y per Su Santidad el Papa. Una vez mas repetiremos los textos:
"Con aquella lealtad, pues, que corresponde a un cristiano, los católicos espànoles acalaran cl Poder civil en la formo con que de hecho exista."
"Aportaran su leal concurso a la vida civil y pública."
"Aunque no puedan aprobar lo que haya actualmente de censurable en las instituciones politicas. no deben dejar de coadym·ar a que estàs misinas instituciones,
cuanto sea posible, sirvan para el verdadero y legitimo bien público."
"Sin mengua, pues, ni atenuación del respeto que al Poder constituído se debe,
todos los católicos consideraran como un deber religioso y civil... cambiar en bien
las leyes injustas y nocivas. dadas basta el presente, segures de que. obrando con
rectitud y prudència, daran con cllo prueba de intcligente y esforzado amor a la
Pàtria, sin que nadie pueda con razón acusaries de somhra de hoslilidad Itacia los
poderes encargados de regir la cosa pública." (De la "Declaración colectiva del
Episcopado espanol", de diciembre de 1931.)
"Los católicos espanoles han seguido las normas de actuación senaladas en los
parrafos precedentes. Y para honor de ellos ha escrito Pío X I estas clarisimas
palabras:
..."la gran mayoria del pueblo cspaiïol..., no ohstante las provocaciones y vejàmenes de los enemigos de la Iglesia, ha estado lejos de actos de violència y represàlia, manteniéndose en la tranquila sujeción al Poder constitmdo."
No se diga que en los textos transcrites se habla del Poder, mas ne de la forma de gobiemo. Dicese en uno de ellos: cl "Poder en la fonna con que de hecho
exista." Pere hay textos harte mas precisos y por entero inequivocos y cencluyentes. los cuales basta la saciedad prueban que la República, por ser República,
no puede ni debe inspirar sentimientos hostiles a la Iglesia ni a los católicos, por
ser católicos.
"Todos saben—dice el Papa actual, en la Encíclica " Dilectissima N'obis"—que
la Iglesia catòlica, no esíando bajo ningún aspeclo ligada a una forma de gobiemo
mas que a olra, con tal que queden a salvo los derechos de Dios y de Id conciencia
cristiana, no encuentra dificultad en avenirse con las diversas instituciones civiles,
sean monàrquicas e republicanas..."
"Los católicos. por tanto, tampoco pueden encontrar dificultat en avenirse con
las instituciones republicanas, y como ciudadanos y como creyentes estan obligades
a prestar a la vida civil sn leal concurso. Sin duda. puede haber, y en Espana los
hay, católicos que profesan opiniones politicas, particulares, adversas al régimen
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republicano, ni les serà lícito cstablccer incompatibilidad de Dinguna espècie entre
los derechos e intereses de la Iglesia y la forma republicana.
"Però surgc una cuestión pràctica. Aunque la Iglesia no sea incompatible con
la República'—tampoco. por consiguiente, con la República cspanola...—. jno serà,
precisamente, esta scgunda República de Espana la que se haga y declare incompatible con la Iglesia catòlica? i A h ! Hasta ahora. la Constitución. las leyes fundamentales y el espíritu de la obra de gobierno han estado inspirades en un anticalolicismo casi frenético; de suerte que hay derecho—dice Pio X I en el documento
citado antes—"a atribuir la persecución raovida contra la Iglesia catòlica... al odio
que contra el Seiior y contra su Cristo fomentan sectas subversivas de todo orden
rcligioso y social..."
"Pero faltariamos a la verdad si dijéramos que son esos los sentimientos de
tòdos los republicanes espanoles. o desconociéramos que no pocos de ellos—y algunos de los de mas relieve—quieren rectificar la politica sectària ; unos. porque sus
convicciones rcligiosas les hacen desear la par con la Iglesia; otros. porque patriòticamente anhelan una concòrdia nacional. Urgc, pues. la demostraciòn. con palabras y actos de Gobierno. de que dentro de la República espanola puede la Iglesia vivir vida digna, respetada en sus derechos y en el ejercicio de su misiòn divina. Si asi se restaura la justícia, y los catòlicos espanoles pueden eficazmente
"trabajar por el honor de Dios, por los derechos de la conciencia y por la santidad
de la família y de la escuela"—palabras dichas anteayer por Su Santidad à unos
reregrínos espanoles—. segiiramcnte haràn "renuncia generosa — sigue hablando
el Papa—de sus ídeas propias y particularcs en favor del bíen común y del bien
de Espaiia".
" Y a tales palabras no queremos anadir sino estàs otras:
"En resumen, y por eniplear las mismas palabras del Papa en la "Dilectissima
Nobis", siempre que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana, los catòlicos espanoles. en cuanto tales, no pueden encontrar clificultad, puesto
que el Papa no la encuentra, en avenirse con las instituciones republicanas."

PREGUEM PELS NOSTRES

DIFUNTS

A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests
germans subscriptors nostres que ens han precedit en el senyal de la fe i
dormen el son de la pau: M n . Marcel·lí Garriga, Rector de Santa Maria
de Gràcia i Fèlix Noguera.
Tots els mesos La Paraula Cristiana fa celebrar una Missa en sufragi
de les ànimes dels seus subscriptors i afavoridors difunts, i de les de llurs
proppassats.

